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Mezi hlavní etnické a náboženské 

problémy patří: 

 

a) nacionalismus  

b) náboženská netolerance  

c) rasismus  
 

Etnické a náboženské problémy  

 



A) NACIONALISMUS:  

je ideologie založená na myšlence o národní 

nadřazenosti a výlučnosti.  

 

Vychází z přesvědčení o výjimečnosti 

vlastního národa, vede k netoleranci, 

nepřátelství a agresivitě vůči ostatním 

národům. 

 



B) NÁBOŽENSKÁ NETOLERANCE 

Největší zóna střetu je mezi 

islámským a křesťanským světem.  

 

Nikdo však nedokáže odhadnout, 

zda nehrozí otevřený boj celých 

civilizací.  

 

 



Co je podstatou problému?  

 

Lidé určitých vyznání mají většinou dané 

dogma od církve, kterého se drží a není 

možné jim ho vyvrátit. Tedy jakási 

neschopnost pochopit, že vlastní 

náboženství nemusí být jediné. 



C) RASISMUS 
Všichni lidé mají společný původ, žili 

však v rozdílných přírodních 

podmínkách, vedli odlišný způsob 

života a živili se rozdílnou potravou – 

získali tak postupně rozdílné tělesné 

znaky.  
 

 



Podle tělesných znaků rozlišujeme lidské 

rasy na: 

 
1) europoidní – místo vzniku Evropa, rozšíření – 

Evropa, J Asie, J J.Amerika, J. S. Amerika, J 

Afrika, Indoevropané, Semité, Hamité 
 

 



2) mongoloidní – místo vzniku Čína, 

rozšíření - JV a V Asie, Amerika, 

mongolské národy, Indiáni 

 

3) negroidní – místo vzniku Indie, 

rozšíření - Střed a J Afriky, J S. Ameriky, 

afričtí a američtí černoši, Australané  

 

 

 

 

  
 



Rasismus je založen na tvrzení o 

nadřazenosti některých lidských ras. 

 

Představa o prapůvodním rozdělení ras 

na „vyšší“ a „nižší“ 

 

 



OSN v roce 1965 přijala Úmluvu o 

odstranění všech forem rasové 

diskriminace.  

 

21.březen je připomínán jako Mezinárodní 

den boje za odstranění rasové 

diskriminace 
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