
Barva pleti, rasismus a národnostní odlišnost

Rasismus
Dříve lidé utlačovali lidi jiných ras. V té době neměli žádná práva, ale samé povinnosti. V dnešní době 
už to tak není. Ale najdou se i v dnešní době lidé, kteří neuznávají jiné rasy. Každý člověk má právo se  
vzdělávat, ať už je to Evropan nebo Afričan. Dnes se může vzdělávat kdokoliv. Když byla objevena 
Amerika,  začali  se tam stěhovat  Evropané,  kteří  měli  jako své  sluhy Afričany,  kteří  neměli  žádné  
práva. Evropané s nimi mohli dělat vše (klidně je mohli zabít). Dnes už mají černoši všechna práva  
jako ostatní lidé, kteří tam žijí.                                                                                                       Vydarená 

                                                                                                                                                        

RASISMUS
Rasismus je nesnášenlivost jiných ras. Lidé, kteří jsou rasisti, tak by chtěli poslat menšiny tam, odkud 
přišli. Já nejsem rasista, ale na cikánech mi vadí, jak se chovají a jak jednají. Neumí si najít práci a žijí  
na dávkách. Nevadili by mi, kdyby se chovali slušně. V česku nemáme mnoho černochů. Vietnamců je 
tu méně než cikánů. Sice se chovají celkem slušně, ale berou nám práci. 
                                                                                                                                                              Veselý
                                                                                           

        

Rasismus
Na rasismus se v  mnoha ohledech dívá špatně,  ale věc tak špatná to zase není.  Já  jsem naopak 
zastáncem rasismu jako skoro celá bílá rasa. Na "cikánech" mi nevadí barva, ale příživnictví lenost a 
vulgarita... Kdyby to bylo na mě všechny vykáži  z ČR.
To rovnou můžeme přidat do vlajky černou barvu...
Vietnamci mi nevadí, ale berou Čechům práci a je jich čím dál více...
Víc a víc zaznívá Izerova věta: Víš kolik v příštím roce příjde Vietnamců? Žádný! Už jsou tu všichni... A  
je to pravda... Máme v ČR přibližně 100 000 Vietnamců a 450 000 cikánů.

NAŠI POLITICI JIM MOC PŘIPOUŠTÍ, AŤ ZRUŠÍ DÁVKY A ONI NEMAJÍ ANI KORUNU...          Zinek

                



RASISMUS
    Rasismus je nesnášenlivost jiných ras. Jsou lidé, kteří se uspokojí s kterýmkoli přítelem či občanem 
a jsou i ti, kteří odporují jiné rase. Odkud se toto smýšlení vzalo?  Asi se jen vyvíjí z myšlení člověka, že  
jenom jejich barva pleti či kultura je dobrá a ostatních je špatná. Proč to je? Všichni jsme si přeci rovni 
a na barvě pleti  přeci  nezáleží.  Jsou stejný jako ostatní.  Sama nejsem člověk s bílou pletí  a mám 
mnoho dobrých přátel jak ve třídě, tak i v jiné společnosti. Ale pořád se někde objevují ti, kteří jsou  
proti mně a nesmíří se s tím, že někteří nejsou o moc lepší než já. V mnoha případech jsou i horší než 
já.  Jen kvůli  rasismu jsou v mnoha oblastech zbytečné války a šikany.  Pobavilo mě, když jsem se  
jednou zeptala známého, proč je rasista a baví se se mnou. On mi hloupě odpověděl: "Můj táta je 
strašný rasista a můj brácha taky, tak musím být taky. Ty mně nevadíš, ale ostatní jo." V tu chvíli jsme  
z  jeho  přemýšlení  málem  vykvetla.  On  by  rasista  nebyl,  ale  kvůli  členům  rodiny  musí.  To  je  
nejhloupější  důvod,  který  jsem slyšela.  Vůbec celý  rasismus je  hloupost.  Já  mám ráda všechny a 
myslím, že je na čase, aby jiným lidem došlo, proč se tak chovají. Bez rasismu by svět byl o hodně 
růžovější.                                                                                                                                              BINH 

Rasismus
Rasismus je odsuzování lidí kvůli jejich barvě pleti. Jsou tři typy pleti: bílá, žlutá a černá. Většina lidí,  
když uvidí například Roma, si řekne, že je to zloděj a rváč. Je to pravda? Není... Romové a další lidé  
jiné pleti  jsou normální  lidé jako my, ale občas se bohužel  vyskytnou jedinci, které baví  ubližovat  
ostatním a ničit jejich věci. Spousta lidí si ale neuvědomuje, že takoví lidé se vyskytují i mezi bělochy. 
Můj názor je, že než někoho začneme soudit, měli bychom ho pořádně poznat. Podobně jako Romové 
jsou na tom třeba černoši a Vietnamci. Kvůli barvě pleti mají spoustu problému s ostatními, mnozí  
lidé jim nadávají nebo se jim smějí. Lidé, kteří odsuzují ostatní kvůli barvě pleti nebo kvůli národnosti  
by se měli především zamyslet sami nad sebou!


