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FORRÁS 15
Aktuális témák – Diszkrimináció, sztereotípia és előítélet
Mit tennél?
Szituáció 1
Két lány és három fiú az iskola udvarán egy padon ülve zenét hallgat és
beszélget. Hamarosan arra sétál két korukbeli srác. Ahogy elhaladnak a
társaság előtt, néhányan felállnak a csoportból és olyan sértésket kiabálnak
feléjük, mint “mocskos buzik, tűnjetek innen!” miközben gúnyosan nevetnek
rajtuk. A fiúkat egyértelműen zavarba hozza a helyzet. Éppen arra mész egy
barátoddal és hallod amint rákiabálnak a két fiúra.
Mi teszel?

Szituáció 2
Iskolád szervezésében osztályoddal ellátogattok a holokauszt múzeumba. A
tárlatvezető köszönt benneteket, majd bemutatja az épületet és válaszol a
kérdésekre a holokauszttal és a zsidósággal kapcsolatban. A program után
hazamész. Otthon új üzeneteket látsz a közös chat (whatsapp) csoportban.
Tudod, hogy az egyik osztálytársad zsidó származású.
“Pff. Micsoda időpazarlás volt a mai nap! Már a csapból is a holokauszt folyik.
A zsidók mindig csak a múlton sajnálkoznak és azt hiszik, hogy mindent
jobban tudnak másoknál.”
...............................................................................................................

“Egyetértek! Engem már irritál ez a holokamu!”
...............................................................................................................

“A tárlatvezető is biztosan zsidó, láttátok mekkora volt az orra?“
...............................................................................................................

“A szüleim is mondták, hogy ideje lenne a nemzet valódi tragédiáival
foglalkozni az övék helyett!”
...............................................................................................................

Mit teszel?
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Szituáció 3
Diáktársaiddal az iskolai menza előtt álltok sorba. Az egyik előttetek álló
tanuló láthatóan túlsúlyos. A háta mögött várakozó barátaid közül néhányan
csúfolni kezdi őt és betolakszanak elé azzal az indokkal, hogy sietniük kell,
különben még mindent felfal előlük. Az érintettnek láthatóan nagyon rosszul
esnek az elhangzottak.
Mit teszel?

Szituáció 4
Az iskola kollégiumában sok diák gyűlik össze, hogy megnézze a magyar
csapat meccsét a foci EB-n. Mindannyian izgatottan várjátok a fejleményeket.
Az egyik srác elégedetlen a játékvezető ítéleteivel és folyamatosan
kommentálja a képernyőn látottakat. A következő sípszó után hangosan
felkiált: “Milyen egy büdös zsidó, hogy ok nélkül lefújja!”
Tudod, hogy a teremben van egy zsidó fiú is.
Mit teszel?

Szituáció 5
Baráti társaságotokkal moziba készültök. Egyikőtök jelzi, hogy magával fogja
hozni a szíriai haverját. Mivel a fiú még nem beszél annyira jól magyarul, azt
kéri, hogy angol nyelvű filmet válasszatok.
Mindenki beleegyezik, ám többen nevetve hozzáteszik, hogy csak akkor
jöhet, ha megígéri, hogy nem robbantja fel a plázát. Osztálytársadat nagyon
kellemetlenül érinti a megjegyzés.
Mit teszel?

Szituáció 6
A tanóra elején kiderül, hogy az egyik osztálytársatoknak kistestvére
született, ezért hiányzik aznap az iskolából. Nem sokkal később a tanárotok
egy rövid időre elhagyja a termet. Ekkor egy diák felpattan és nagy betűkkel
a következőt írja a táblára: “Cigányok csak segélyért szülnek!” Ezután gyorsan
leül a helyére. A hiányzó osztálytársatok roma származású. A tanár visszatérve
meglátja a feliratot és az osztályhoz fordulva megkérdezi, ki tette.
Mit teszel?
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