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Az előítélet

„Az előítéleteket nehezebb szétzúzni, mint az atomot.” (A. Einstein)

Az előítéletes gondolkodás az egyik legnagyobb ellensége a felvilágosult emberiségnek. Amíg az
egyik faj előtérbe helyezi magát a másikkal szemben, addig igen messze vagyunk a fejlett
civilizációtól.
Kik iránt vannak előítéleteink?
Négerek, romák, zsidók, külföldiek, fogyatékkal élők stb. De egy osztályon belül is lehetnek
előítéletek.

Az előítélethez legtöbbször gyűlölet is társul. Például:
A nácik zsidógyűlölete (Hitler az Übermensch)
USA-ban a négerellenes mozgalmak a XX. sz. elején
Eretnekmozgalmak a középkorban stb.

Az előítélet egyidős az emberiséggel. (Az ókori Rómában keresztényüldözések folytak).

Előítélet: 
a rossz feltételezése másokról elegendő bizonyíték nélkül,
valamely személlyel szemben érzett idegenkedő vagy ellenséges attitűd (negatív attitűd).

Az előítéletnek két összetevője van:
1.) Sztereotipizálás: egy embercsoport bizonyos jellemvonásainak általánosítása
2.) Attribúció: az emberek szeretnek okot tulajdonítani az eseményeknek

A tudomány 4 fő okot talál az előítélet kialakulására:
1. gazdasági-politikai konkurencia: Minél alacsonyabb valaki társadalmi státusa, iskolai

végzettsége, annál előítéletesebb
2. áthelyezett agresszió, vagyis a bűnbakképzés folyamata. Az ember csak a számára

értéktelent tudja elpusztítani. Pl.: náci haláltáborok a II. Vh.-ban
3. tekintélyelvű személyiség: nem tűri a gyengeséget, híve a megtorlásnak
4. konformitás, vagyis a társadalmi normák szabályainak betartása

Fogyatékos: az az egyén, aki az elfogadott fizikai és egészségügyi normáktól eltérő állapotú
(biológiai vagy pszichológiai hiány)
Bizonyos tevékenységeket csökkent mértékben vagy egyáltalán nem képes elvégezni.
Hátrányos helyzetűek a társadalomban. Minden ember kötelessége gondoskodni róluk, valamint az
államnak is kötelessége, hogy gondoskodjon a fogyatékkal élőkről. (formái…)

A fogyatékosság formái:
testi    – hallássérült
mozgássérült  – értelmi f.
látássérült  – beszédfogyatékos

a) A fogyatékosságot valamilyen súlyos betegség idézi elő, de veleszületett oka is lehet vagy
baleset eredménye.

b) Több a férfi közöttük
c) Kevesebben élnek párkapcsolatban
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d) Rosszabbak az iskolázottsági és foglalkozási mutatói
e) Több mint 10%-uk intézetben él.

A fogyatékos jelző megbélyegez, az akadályozott jelző jobb elnevezés.

A segítségnyújtás formái:
Rehabilitáció
Orvosi kezelés, gondozás
Szociális, pszichológiai tanácsadás
Önellátás gyakorlása
Foglalkoztatási támogatás


