
Tolerancja – (łacińskie ,,Tolerare,, 
oznaczaciace cierpliwość, wytrwałość) 

termin stosowany w socjologii, 
badaniach nad kulturą i religią. Słowo 

oznacza w tym kontekście 
„poszanowanie czyichś poglądów, 

wierzeń, upodobań, różniących się lub 
konfliktujących z naszymi”.

Tolerancja



Rasizm\Homofobia



Co to homseksualizm oraz 
co to homofobia?

➲Homoseksualizm  – pociąg 
romantyczny, seksualny i/lub 
zachowanie seksualne pomiędzy 
osobami tej samej płci. Obok 
heteroseksualizmu i 
biseksualizmu jest jedną z 
trzech głównych orientacji 
seksualnych w ramach 
kontinuum seksualnego.

➲ Homofobia to irracjonalny 

lęk przed homoseksualizmem 

i homoseksualistami. 

Terminem tym określa się 

szereg negatywnych 

zachowań, postaw i uczuć 

kierowanych wobec osób o 

odmiennej orientacji 

seksualnej lub osób 

postrzeganych jako: geje, 

lesbijki, jednostki 

transseksualne czy 

biseksualne



Homoseksualizm\fobia

➲Liczba osób, które identyfikują 

się jako geje lub lesbijki oraz 

odsetek osób doświadczających 

związków seksualnych z osobami 

tej samej płci jest trudny do 

oszacowania przez naukowców z 

różnych powodów, m.in. dlatego, 

że wiele osób homoseksualnych 

nie ujawnia otwarcie swojej 

orientacji z powodu homofobii i 

innych form heteroseksistowskiej 

dyskryminacji



Rasizm a rasy ludzkie
➲Rasa człowieka – system 

klasyfikacji ludzi na duże i 

odrębne populacje lub grupy 

ze względu na dziedziczne 

cechy zewnętrzne 

pochodzenie geograficzne, 

kulturę, historię, język, 

wygląd zewnętrzny, 

etniczność i status 

społeczny. Na początku XX 

wieku termin ten był często 

stosowany w znaczeniu 

taksonomicznym, w celu 

podkreślenia genetycznego 

zróżnicowania ludzkich 

populacji określonych przez 

fenotyp

➲Rasizm, dyskryminacja 

rasowa  – zespół poglądów 

przyjmujących wyższość 

jednych ras nad drugimi. 

Przetrwanie tych „wyższych” 

ras staje się wartością 

nadrzędną i z racji swej 

wyższości dążą do 

dominowania nad rasami 

„niższymi”.



Potępianie nietolerancji

➲Rasizm został potępiony 

przez UNESCO oraz 

Zgromadzenie Ogólne ONZ , 

a także wiele innych 

organizacji 

międzynarodowych.

➲Jeśli chodzi o homofobię to 

ta jest potępiana przez wiele 

organizacji takie jak kph.



Inne przejawy nietolerancji

➲Nietolerancja religijna, np. 

brak akceptacji religii, boga, w 

którego wierzy inny człowiek.
●Nietolerancja polityczna, np. 
niechęć do ludzi o 
odmiennych poglądach na 
temat państwa i władzy.
●Nietolerancja 
narodowościowa, np. wrogi 
stosunek wobec 
przedstawicieli innych nacji.

➲Nietolerancja pokarmowa

➲Nietolerancja laktozy

➲Nietolerancja fruktozy

➲Nietolerancja glutenu ;)



Koniec

●Dziękuję za uwagę

●Klaudia Jaszewska


