Rasismus v běžném životě
Rasismus je dnes u nás hojně diskutované
téma, zejména přijde-li řeč na romskou
otázku. Co to vlastně je rasismus? V různých
slovnících můžeme najít asi takovouto definici:
„Rasismus je názor o nerovnosti ras,
objevovaný se v souvislosti s nadřazováním
jedné rasy.“
Rasová nesnášenlivost je stará asi jako lidstvo
samo. Barva kůže je tím nejčastějším
měřítkem, podle kterého někteří rozdělují lidi
na dobré a špatné. Hned tím druhým dělícím
faktorem je víra. Myslím si, že když už někdo
chce rozškatulkovat lidi na dobré a špatné, což
podle mne snad ani nejde, v žádném případě
nemůže postupovat podle barvy pleti nebo
podle náboženského vyznání. Člověk má
přirozenou nedůvěru v něco odlišného, na co
není zvyklý. U nás třeba Romové, je to jiná
kultura a jiná mentalita lidí, které doba
donutila usadit se a přizpůsobit svůj kočovný
život běžnému usedlému způsobu života nás
„normálních“ lidí. U někoho můžou Romové
vzbuzovat nedůvěru třeba oblečením,
chováním, mluvou, a tak podobně. Prostě se
od nás liší a to nejen barvou kůže. Někdo má
špatné zkušenosti s některými příslušníky
jiných skupin a bohužel to vztahuje i na
ostatní. Někdo byl třeba okraden Romskou
kapsářkou, a proto tvrdí, že Romové jsou
zloději. Jenže to takhle říci nejde. Dotyčný
mohl být zrovna tak okraden „bílou českou“
kapsářkou, ale to už neřekne, že Češi jsou
zloději. Řekne, že ho okradla nějaká zlodějka.
Nesmíme tedy zapomínat na to, že každá
osobnost je nějaká, a nelze tedy tak obšírně
charakterizovat celou skupinu podle jedné
osoby. Nesmíme nikdy zapomínat na to, že za
každého konkrétního člověka mluví jeho činný.
Měli bychom se vyvarovat nějaké konkrétnější
charakteristiky celé skupiny, neboť vždy se
najde dost lidí, kteří jsou jiní nežli v té naší
charakteristice, a mohli by se tudíž cítit
poškozeni. Vždyť ani nám by nebylo příjemné,

kdyby nás někdo strčil do jednoho pytle s
násilníky a vrahy jenom kvůli tomu, že máme
stejnou barvu pleti nebo jsme stejného
vyznání jako oni. Vždy musíme mít na paměti,
že člověk je člověk ať už černý, žlutý nebo bílý.

Rasismus se na sociálních sítích
Na Facebooku lze nalézt několik rasistických
stránek s desítkami až stovkami uživatelů,
profil Drsné a rasistické vtipy je však zdaleka
nejoblíbenější
Kromě četných urážek na adresu Romů však
stránka napadá také černochy, Židy, gaye
nebo transsexuály. “K čemu takové existence
vůbec jsou na zemi?“ táže se například
provozovatel stránky pod fotografií
transvestity“ ...zastřelit, spálit “ komentuje
fotografii jeden uživatel. V případě užívání
sociálních sítí na území České republiky však
musí být dodržovány české právní předpisy.
„Stránku se závadným obsahem může uživatel
provozovateli nahlásit, ten totiž za její obsah
zodpovídá. Pokud ale obsah podle jeho
posouzení neporušuje právní předpisy nebo
smluvní podmínky, odstranit ji nemusí.
Stránku lze nahlásit i na policii. Autoři
rasistických, neonacistických nebo
xenofobních stránek a příspěvků nejsou
beztrestní. Pokud se policii autory podaří
vypátrat, hrozí jim vězení. „V rámci
vyšetřování může navíc policie obviněnému
zabavit počítačové či jiné IT vybavení. Pokud je
člověk odsouzen, hrozí mu za trestné činy,
které se týkají zejména hanobení národa, rasy,
etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování
k nenávisti vůči skupině osob nebo k
omezování jejich práv a svobod, několikaleté
vězení

Rasismus byl definován již mnohokrát a
mnoha způsoby, proto se jeho definicí zde
nebudeme zabývat do hloubky. Za rasismus je
obecně považován jakýkoliv negativní postoj,
nerovné zacházení, případně ubližování jiným
osobám nebo skupinám osob na základě
příslušnosti k jinému národu, etnickému
původu, kultuře, barvě pleti nebo původu

Rasismus
Dle slovníku cizích slov je rasismus "nevědecká
protihumánní teorie o nadřazenosti lidských
ras, nenávist k lidem určité rasy Řada novinářů
a "lidskoprávních aktivistů" dokazuje svou
naprostou nevědomost tím, že mluví o
rasismu v souvislosti s Romy, kteří patří stejně
jako většina obyvatel ČR do rasy europoidní. S
rasismem se setkáváme dennodenně a takřka
všude – v práci, ve vzdělávacích zařízeních, v
médiích, na sociálních sítích. Ať už formou
možná nevinně míněného vtípku o pracujícím
cikánovi nebo přímými konflikty a spory mezi
„méněcennými“ a většinou. V Čechách je
rasismus více než často spojovaný s romskou
národnostní menšinou žijící na našem území.
Počet Romů v České republice není možné
určit přesně, protože ne každý příslušník této
národnostní menšiny se k ní hlásí.
Nenávist vůči Romům je u nás poměrně dost
zakořeněná, ale jistě bude z nějaké (snad
převažující) části založena na předsudcích,
tedy bez přímé zkušenosti s chováním a činy
menšiny.
Tyto předsudky by jistě nemuselo být zas tak
těžké překonat. Nebo ne? Bohužel nedávné (i
dávné) události ukazují, že je to opravdu
těžké. Rasismus je tedy u nás velkým
problémem a je třeba ho řešit. Otázkou je,
proč se u nás vyskytuje v takhle vysoké míře
oproti ostatním státům

