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Imam jaz predsodke?

• Do koga, do katerih etničnih/jezikovnih skupnosti?

• Imam predsodke do skupine ali do posameznikov?

• Katere predsodke poznam?

• Poznam kakšne predsodke do Slovencev?



Primer 1



Vir

• “Stereotipi in predsodki: ozaveščanje in preseganje”

• delavnica “Enaki s(m) si le v tem, da s(m)o si različni” (str. 141-148)
• http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2013/11/Priro%C4%8Dnik-za-izvajanje-programa-UVOP.pdf

http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2013/11/Priro%C4%8Dnik-za-izvajanje-programa-UVOP.pdf


Značilnosti predsodkov

• vsebujejo močna negativna čustva (gnus, prezir, vzvišenost)

• v ozadju teh čustev pogosto strah, negotovost, potlačena agresivnost

• temeljijo na neosnovanih, neresničnih, nepopolnih, enostranskih
informacijah (pozitivnih informacij sploh ne slišimo)

• izjemno odporni proti spremembam

• prenašajo se iz generacije v generacijo

• sodobni predsodki so prikriti: ignoriranje, distanca – A RES??? Kaj se 
je zgodilo s prihodom beguncev v 2015?



Od množice do posameznika

• predsodki ne izhajajo iz posameznikovih izkušenj

• ne govorijo o značilnostih posameznega človeka

• negativen, podcenjujoč odnos do drugega (iz druge etnične/jezikovne 
skupine) – ne da bi osebo sploh osebno poznali

• predsodke smo slišali že velikokrat (doma, v šoli, v medijih): 

→ zato se zdijo samoumevni in družbeno sprejemljivi
→ zato so izjemno odporni proti spremembam



Posameznica: Yulia Molina

• Podobe enakosti

• https://www.youtube.com/watch?v=aUOMOk_fziM&list=PLL6zd6Sqs
GcPdLgkd1P6HOWScfIZ7EDcy

• Kdo sem? Kaj sem?

• Ali-ali? Nihče? In-in-in-in-in? 

• Sem lahko in-in?

https://www.youtube.com/watch?v=aUOMOk_fziM&list=PLL6zd6SqsGcPdLgkd1P6HOWScfIZ7EDcy


Preseganje predsodkov

• dolgotrajen, večleten PROCES učenja

• osebne izkušnje, življenjske zgodbe

• spoznavanje posameznikov

• srečevanja s priseljenci, begunci

• sodelovanje

• skupni projekti



Aktivno soočanje s predsodki v razredu

• Kako se soočate s predsodki?

• Kako se borite proti njim?

• Na katere načine jih v razredu presegate?





Primer 2: priseljenci o sebi v slovenski književnosti

• Zoran Knežević (2014, str. 44-47), Dvoživke umirajo dvakrat,
Cankarjeva založba

• predsodki do Slovencev, predsodki do Srbov

• Je Slovenec/Srb najprej človek, šele potem pripadnik etnične, 
jezikovne, verske skupine?

• Je priseljenec v Sloveniji hkrati izseljenec v svoji izvorni deželi/državi?

• Ali Slovenci po svetu doživljajo podobne stiske in izzive kot priseljenci 
v Sloveniji? 



Od ljudi za ljudi

• Murat & Jose

• Od ljudi za ljudi

• https://www.youtube.com/watch?v=cGZs0q83kMw

https://www.youtube.com/watch?v=cGZs0q83kMw


Primer 3: begunci o sebi v slovenski književnosti

• Simona Lečnik (2013, str. 56-57, 63-66 ): Slovenština in jaz,
Založba Litera

• predsodki do Bosancev

• diskriminacija v razredu

• Kateri so predsodki do Bosancev v slovenski kolektivni zbirki 
predsodkov?

• Kaj storiti ob diskriminaciji? Zamižati, preslišati – odreagirati, se 
pogovarjati, ozavestiti, presegati, se boriti proti?



• Čakati na druge, odlašati, se sprenevedati, se izgovarjati – ali se 
vprašati:

• Kako lahko JAZ prispevam?

• Kaj lahko JAZ naredim?

• Na kaj lahko JAZ vplivam?

• Kaj lahko JAZ spremnim?



Martin Niemöller (1892-1984), zaprt v 
koncentracijskem taborišču v drugi svetovni vojni
Najprej so prišli po komuniste,

nisem protestiral, saj nisem bil komunist.

Potem so prišli po Jude,

nisem protestiral, saj nisem bil Jud.

Potem so prišli po katoličane,

nisem protestiral, saj sem bil protestant.

Potem so prišli po sindikaliste,

nisem protestiral, saj nisem bil sindikalist.

Potem so prišli pome.

In nikogar več ni bilo, da bi protestiral.



Kaj narediti?

• Učiti se. Brati. Iskati. 

• Govoriti o tem. Izmenjevati informacije.

• Iskati primere dobrih praks: v knjigah, dokumentarnih prispevkih, 
filmih, pesmih, gledaliških predstavah, športu – kar vam je blizu.

• Povabiti ljudi. Jih spoznati. Sodelovati z njimi. Večkrat.

• Videti posameznika, posameznico.



Naraščajoči predsodki 
do beguncev
• Od kod so prišli?

• Zakaj so prišli?

• Zakaj ne ostanejo tam, 

jim bomo pomagali tam …

Poskušati razumeti. Iskati informacije.

Smo bili Slovenci kdaj begunci?









Hvala za vašo pozornost.

Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020.


