
 
“ Колір твоєї шкіри не 

визначає твоє майбутнє ” 

Як би в один прекрасний ранок 
ми виявили, що від тепер всі 

люди-однієї нації, однієї віри і 
однієї раси, то ще до обіду ми б 

винайшли нові упередження 
 

( Джордж Ейкен ) 



РАСИЗМ 

• Якщо ви вірите у вищість одних рас над іншими 

та маєте певні упередження й прояви дискримінації, 

пов'язані з такою вірою, то ви сповідуєте РАСИЗМ.  



 

Расизм не є надбанням сучасності, дане 

поняття пов’язане з географічним відкриттям 

європейців. Все почалося з колонізаційної 

політики, яка супроводжувалась перебуванням 

європейців на певній території та знищенням 

місцевих мешканців або поневолюванням їх. 

Особливо дане явище розповсюджувалося на 

представників негроїдної раси. 



Расиз є одним з проявів фобій 
Даний параноїдальний тип мислення, полягає в неприйнятті 

нічого поганого у собі та стовідсоткове перенесення «поганого» 
на інших, або на всіх підряд, або на певні соціальні групи. 

 



Нажаль українці  

не є виключенням 

У Мукачеві темношкіру жінку з 

немовлям виштовхали пасажири 

з маршрутки. 

При цьому водій автобуса ще й 

викликав поліцію. На жінку 

одягли наручники, а оточуючі 

кричали «Прив'яжіть її до плота з 

дитиною». 

 

Київ – за минулий рік в Україні 

жертвами нападів радикально 

налаштованих молодиків стали 

понад 40 темношкірих людей. 

Загинуло четверо вихідців із 

Африки. 

В одному з магазинів електроніки 

в Україні вивісили рекламний 

постер, на якому зображений 

афроамериканець. Очевидно, 

актор позував для реклами через 

колір своєї шкіри, адже постер 

повідомляв про ЧОРНУ 

П'ЯТНИЦЮ. 

 

Проблема расизму ще більше загострюється, тому 
що є протистояння двох великих груп людей:  

тих, хто бореться з будь-якими проявами фобії, і 
тих, хто піддається. 



Людський стереотип поділу світу на «чужих» і «своїх» не 
знищений і досі. Така особливість людства небезпечна тим, 

що може бути використана в різних цілях. 

Людина вища за свої фобії та стереотипи, зупини расизм. 
Зустрічай представників інших рас, як найближчих родичів, 

простягни їм руку допомоги, вони на твоїй землі і 
потребують підтримки!!!  

Роби як МИ! 



КОЖНА ЛЮДИНА МАЄ ПРАВО НА ВІЛЬНИЙ РОЗВИТОК!  

            ВСІ, БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ, МАЮТЬ РІВНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ! 

НЕ ВАЖЛИВИЙ ТВІЙ КОЛІР ШКІРИ - МИ ВСІ ОДНАКОВІ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИ - ПРОТИ  РАСИЗМУ!!! 


