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Temat: Przykłady łamania praw człowieka. 

 

Notatka:  

1. Ideologia polityczna  to całokształt poglądów danej grupy społecznej na strukturę 

społeczeństwa, na państwo i na  prawo. Elementy ideologii:  

 Wskazanie wartości, które dana grupa społeczna uznaje za ważne w życiu 

politycznym np. państwo, naród, silna władza, równość społeczna, wolność 

jednostki, pokój na świecie, demokracja. 

 Obraz rzeczywistości politycznej wraz z jej oceną. 

 Określenie metod i środków służących osiągnięciu pożądanej rzeczywistości 

społecznej.  

2. Doktryna polityczna jest  bardziej konkretnym przedstawieniem postulatów 

zawartych w jakieś ideologii, najczęściej odniesieniu ich do określonego czasu                      

i miejsca. Zawiera wskazówki działania politycznego, czyli działania zmierzającego 

do osiągnięcia i sprawowania władzy.  

3. Nacjonalizm (z łaciny  natio = naród) jest ideologią, w której za wartość nadrzędną 

uznawany jest własny naród, a wszelkie działania polityczne są podejmowane                             

i oceniane przez pryzmat dobra i interesu tego narodu. Nacjonalizm za drugorzędne 

uważa wszelkie wartości uniwersalne (powszechne) , ogólnoludzkie, pierwszorzędne 

znaczenie mają wartości narodowe. Nacjonalizm  rozwinął się jako ideologia narodów 

pozbawionych własnego bytu państwowego i dążących do utworzenia lub odzyskania 

własnego państwa. Nacjonalizm sprzyja kształtowaniu się poczucia tożsamości 

narodowej.  

4. Ksenofobia (z greki xenos = dziwny, obcy oraz  phobos = strach, awersja) to strach, 

lęk  przed obcymi wynikający z odmienności (narodowości, rasy, pochodzenia, 

wyznania, języka, kultury). Lęk, obawa przejawiają się postawą wrogości wobec 

obcych wynikającą  z niezrozumienia odrębności obcych kultur.  Ksenofobia prowadzi 

do braku tolerancji i pogardy wobec innych.  Przykładem ksenofobii jest nazywanie 

ludzi innych narodowości „żabojadami” lub „makaroniarzami”.  

5. Szowinizm (termin pochodzi od Nicolasa Chauvin, żołnierza napoleońskiego 

bezkrytycznie i fanatycznie oddanemu cesarzowi)  jest skrajną formą nacjonalizmu 

przejawiającą się w uznawaniu prawa własnego narodu do podboju i panowania nad 

innymi narodami.  Szowinista wyolbrzymia  zalety swojego narodu  a nie widzi jego 

wad. Ideologia ta prowadzi do nietolerancji, wyzysku i dyskryminacji.  

6. Rasizm (z francuskiego race = ród)  jest doktryną głoszącą nierówność ras ludzkich, 

wynikającą z uwarunkowań somatycznych (budowa ciała, kolor skóry, kształt oczu, 

czaszki) i psychicznych. Wartość człowieka zależy od jego rasy, rasizm dzieli rasy na 

„lepsze” i „gorsze”.    W rasizmie funkcjonuje przekonanie, iż mieszanie się ras jest 

szkodliwe i prowadzi do degeneracji ludzkości,  upadku kultur i cywilizacji.  Rasizm 

za najlepszą rasę uważa rasę białą, aryjską. 

7. Apartheid jest to polityka segregacji rasowej, czyli oddzielania ludzi różnych ras we 

wszystkich miejscach publicznych, zakaz małżeństw mieszanych.  

8. Antysemityzm szczególna postać rasizmu wyrażająca się  w wrogości do Żydów.  

Antysemici przypisują rasie żydowskiej negatywne cechy  psychiczne, jak żądzę 

władzy i pieniędzy, traktują ich jako wieczystych buntowników i  tułaczy.  

9. Ableizm (Handicapizm z angielskiego handicap = niepełnosprawny) to 

dyskryminacja, niechęć, wrogość,  względem osób niepełnosprawnych.  

10. Seksizm dyskryminacja ze względu na płeć, zazwyczaj przejawiająca się w 

przekonaniu, iż kobiety są gorsze od mężczyzn. Seksizm głosi pogląd, że kobiety są  

mniej uzdolnione i z tej racji powinny siedzieć w domu i zajmować się dziećmi.  

11. Chrystianofobia to lęk lub nienawiść wobec chrześcijan.   

12. Homofobia to negatywne postawy i uczucia  wobec  homoseksualizmu wynikająca z 

przekonań religijnych lub wartości kulturowych wyznawanych przez dane 

społeczności.   


