


• Дискримінація – будь-яка відмінність, виключення,

обмеження або перевага, що заперечує або зменшує

рівне здійснення прав. Поняття охоплює

виключення або обмеження можливостей для членів

певної групи відносно можливостей інших груп.





• Покарання за дискримінацію на расовому чи

етнічному ґрунті передбачено у КК України. Стаття

161 передбачає покарання за умисні дії, спрямовані на

розпалювання національної, расової та релігійної

ворожнечі та ненависті, на приниження національної

честі та гідності або образу почуттів громадян у

зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.



• Гендер – це набір характеристик, що 

визначають  соціальну поведінку жінок і 

чоловіків та стосунки між ними
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дискримінація жінок

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖



Гендерна 

дискримінація 

чоловіків



Гендерна дискримінація - це  порушення 

прав людини за    статевою ознакою.
-

Наслідки гендерної  дискримінації :
- демографічна криза
- зменшення тривалості життя 
- торгівля людьми
- насильство в сім’ї та насильство в    
суспільстві
- ґендерний дисбаланс в сільській 
місцевості 



Шляхи досягнення гендерної рівності:

1. Досягнення рівної економічної незалежності для 

жінок та чоловіків

2. Збільшення узгодженості роботи, приватного та 

сімейного життя

3. Просування рівної участі жінок та чоловіків у 

прийнятті рішення.

4. Викорінення ґендерного насильства та торгівлі

людьми

5. Усунення ґендерних стереотипів в суспільстві

6. Просування ґендерної рівності поза межами ЄС



Етнічна дискримінація

• Етнічна дискримінація — політичні та соціальні утиски, які

здійснюються панівним (домінуючим)

у державі етносом щодо одного, кількох або усіх непанівних

етносів і проявляються при наданні громадянства,

здійсненні судочинства, реалізації прав на соціальний захист

і прав людини взагалі.



Расизм

• Раси́зм — світогляд, а також

політичні теорії і практичні дії,

що ґрунтуються на расовій

дискримінації, на поділі людей

на біологічно різні групи на

основі видимих особливостей

зовнішнього вигляду, як-от:

колір шкіри, структура та колір

волосся, риси обличчя, будова

тіла тощо.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%87%D1%8F


Расова дискримінація

Расова дискримінація означає будь-яке розрізнення, виняток,

обмеження чи перевагу, засновані на ознаках раси, кольору

шкіри, родового, національного чи етнічного походження,

метою або наслідком яких є знищення або применшення

визнання, використання чи здійснення на рівних засадах прав

людини та основних свобод

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8




Ксенофобія
• нав’язливий страх перед незнайомим, чужим,

чужоземним та відповідна поведінка неприйняття

«іншого» у зв’язку з його етнічними, релігійними,

культурними відмінностями чи належністю до

статевих меншин.



• активна позиція, що формується на 

основі  визнання універсальних прав та 

основних свобод людини.

Толерантність 



• Іспанською де поняття означає здатність визнавати 

відмінні від власних ідеї або думки.

• Французькою — ставлення, за якого є допустимим те, 

що інші можуть думати чи діяти інакше, ніж ти сам.

• Англійською — готовність бути терпимим, 

поблажливим.

• Китайською — дозволяти, сприймати, бути 

великодушним щодо інших.

• Арабською — прощення, поблажливість, м’якість, 

милосердя, співчуття, терпіння, прихильність до інших.

• Російською — здатність терпіти щось і когось (бути 

витриманим, витривалим, стійким, вміти миритися з 

існуванням будь-чого і будь-кого).



Дякую за увагу!


