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A világon sokféle ember él. Különböző ételeket 

szeretünk, sportok és hobbik terén is eltér az ízlésünk. 

Az emberek a legtöbb esetben békésen élnek egymás 

mellett. Megismerkednek egymás szokásaival, 

barátságosak egymással, és tisztelik a másikat.

Sajnos előfordul azonban, 

hogy egyesek nem viselked-

nek tisztességesen ember-

társaikkal. Rosszindulattal 

viszonyul nak azokhoz, akik 

valamilyen módon különböznek tőlük.
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Néha a bőrszínük, családi hátterük vagy származási helyük miatt 

bánnak másképp egyes emberekkel. Ezt nevezzük rasszizmusnak.
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A rasszizmus az előítélet egyik formája. Előítéletről akkor beszélünk, 

amikor negatívan viszonyulunk valamely embercsoporthoz tartozó 

személyekhez úgy, hogy nem is ismerjük őket. Képzeld el, hogy 

ellenszenvesnek talál valaki, pedig még nem is beszélt veled, és 

semmit nem tud rólad! Helyesnek tartod ezt?



KÉRJÜK,  

ADD ÁT A HELYED 

TE IS!

8

Gyakori, hogy az emberek nem viselik el, ha valaki a sajátjuktól eltérő 

módon éli az életét. Intoleranciáról akkor beszélünk, amikor valaki 

csak azért nem képes elfogadni a másik személy családi hátterét, 

származását, vallását, életstílusát, mert az különbözik a sajátjától.

KÉRJÜK,  

ADD ÁT A HELYED 

TE IS!
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Az intolerancia egyik megnyilvánulási formája az, amikor az emberek 

elítélően nyilatkoznak mások hitéről, illetve nem viselkednek 

megfelelő módon más vallású személyekkel. Mindenkinek joga van 

ahhoz, hogy a saját vallási meggyőződése szerint éljen, és hogy 

emiatt ne kelljen gyűlölködéssel szembesülnie.

KÉRJÜK,  

ADD ÁT A HELYED 

TE IS!
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Az emberek gyakran rosszindulattal fordulnak azok felé, akik 

másképp néznek ki, vagy másképp viselkednek, mint ők maguk. 

Ha nem is tudunk azonosulni mások hitével, az életmódjukat 

tiszteletben kell tartanunk.

Az emberek jellemzően akkor válnak 

előítéletessé, amikor egy adott 

csoporthoz tartozó személy valami 

rosszat tesz. Az általánosítás révén 

hajlamosak azt hinni, hogy az adott 

csoport minden egyes tagja rossz, 

akkor is, ha ez egyáltalán nem igaz.
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