
       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Država, ki je bolj poznana po rasnih predsodkih: 

Južnoafriška republika – Apartheid 

 

Dobesedni pomen te besede v angleščini pomeni 

LOČENOST.  

Apartheid je bila politična doktrina, s katerim je 

vlada te republike imenovala svoj sistem rasnega 

ločevanja in izkoriščanja od leta 1948 do 1994. Ta 

sistem je omogočal belcem, ki predstavljajo manj 

kot petino prebivalstva, da so vodili politiko 

Južnoafriške republike. 

 

Pod apartheidom so bila svoboda gibanja in 

politično ter socialno-ekonomske pravice črnskega 

prebivalstva omejene. Belci so razpolagali z večino 

zemlje. Afričani so živeli v rezervatih, ki so jim bili  

dodeljeni.  

 

Gospodarstvo je cvetelo na račun izkoriščanja 

poceni afriških delavne sile, ki so bili zaposleni v 

tovarnah in podjetjih v lasti belcev in tujih družb. 

Afričani so garali za majhen denar, ki jim je 

omogočal siromašno življenje. 

 

Po pritiskih mednarodne javnosti so se prve 

spremembe začele v osemdesetih letih 20. stoletja.  

Leta 1990 pa je takratni predsednik de Klerk začel 

z uradnimi pogajanji za odpravo apartheida, kar je 

privedlo do prvih popolnoma demokratičnih 

predsedniških volitev, na katerih so lahko 

sodelovali tudi črnci. Po volitvah je postal prvi 

temnopolti predsednik Nelson Mandela. 

 

 

17. lekcija 

Kaj pa rasne 

manjšine? 

Obstaja veliko manjšin, vendar niso vse enake. 

Manjšina ne pomeni nujno majhno število ljudi, pomeni 

le, da so ponavadi ti ljudje na nek način izpostavljeni ali 

celo izobčeni.  

 

Obstajata dve glavni kategoriji manjšin: 

•  Etnična (črnci v Afriki, Judje v Evropi, Turki v Nemčiji) 

• Spolna (ženske v večini držav). 

 

ZDA 

•  V 19. stoletju se je smatralo, da črnci niso sposobni 

priti do določenih dosežkov.  

•  Šole so bile razdeljene za črnce in belce.  

•  Mešani zakoni niso bili dovoljeni do 20. stoletja.  

 

Vzroki in ozdravljenje 
Rasizem se začne v srcu.  

V Svetem pismu je Jakob tisti, ki se ukvarja s 

predsodki, ki jih imajo ljudje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Ignoranca je dostikrat povezana s strahom. 

   Pomanjkanje informacij pripelje do stereotipov in 

   lažnih prepričanj.  

   Na primer splošno prepričanje: 

 • Azijci so za razliko od ostalih narodov po naravi  

  zelo delavni, natančni in skrbni.  

 • Afričani ali Afroameričani so po naravi bolj leni 

   in ležerni ljudje.  

•  Bolj podroben opis pa prikazuje, da nobena od teh    

   skupin ni pretirano bolj delovna od ostalih. 

   Vse ne izgleda, kot je vidno na površju. 

  

»Ponižani brat naj se ponaša s svojo visokostjo, 

bogati pa s svojim ponižanjem, saj bo minil kakor cvet 

na travniku.« (Jakob 1,9-10) 

»Če pa imate v srcu grenko nevoščljivost in 

prepirljivost, se nikar ne hvalíte in ne lažite proti 

resnici.« (Jakob 3,4) 



•  Azijci velikokrat želijo migrirati v zahodni 

   svet, saj si želijo boljšega in kakovostnejšega 

   življenja. Posledica tega je, da zelo vestno 

   delajo, da pridejo do svojih pričakovanih 

   dosežkov. 

 

•  V nasprotju z Afričani, ki so prišli v zahodni 

   svet proti svoji volji; velikokrat kot sužnji. 

   Večina od njih je obiskovala šole, ki so bile 

   samo za temnopolte ljudi.   

 

Ena izmed stvari, ki jih lahko naredimo je, da 

opazimo manjšine. Stopimo iz svojih okvirjev in 

se približamo ljudem, ki spadajo v te skupine. 

Kdaj ste na svoj dom povabili muslimansko 

družino? Kdaj ste šli na kosilo s temnopolto 

osebo? 

 

 

 

 

Razlaga pojmov: 

 

•  Etnocentrizem je prepričanje o kulturni 

   večvrednosti, superiornosti lastne etnične 

   skupine, ki se kaže v izraziti etnični zavesti in 

   v podcenjevanju ter zaničevanju drugih   

   etničnih skupin. 

 

•  Euro-centrizem zagovarja, da je evropska 

   zgodovina večja in mogočnejša od ostalih. 

 

•  Afro-centrizem zagovarja afriško zgodovino. 

   Obnašanje obeh je nepravilno in zelo 

   destruktivno. 

 

Bog je ljubil Jude na prav poseben način in so 

bili manjšina v tistem času. Zakaj je izbral 

ravno njih? 

 

Bog ljubi manjšine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus je postal manjšina namesto nas. 

 

 

Vprašanja za razpravo: 

 
1.  Katere etične manjšine poznamo v Sloveniji? Kakšno je splošno mnenje o njih? 

 

2.  Koliko ste seznanjeni z Arpatheidom? Kdo je bil Nelson Mandela? 

 

3.  V katerih državah so ženske najbolje izpostavljene? Zakaj? 

 

4.  Kako Sveto pismo gleda na manjšine?  

 

5.  Ali se spomnite primera iz Stare ali Nove zaveze? 

 

»Ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne 

svobodnjaka, ni ne moškega ne ženske:  

kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu.«  

(Galačanom 3,28) 

Povzeto iz knjige You Asked, avtor William Edgar. Prevod Sergeja Šlankovič, tehnična ureditev Sarah Swanson. 

Ljubljana, 2019. Gradivo je namenjeno interni uporabi v cerkvi in ni za prodajo. 

 

 

»Kajti sveto ljudstvo si Gospodu, svojemu 

Bogu; Gospod, tvoj Bog, te je izbral, da boš 

ljudstvo njegove osebne lastnine izmed vseh 

ljudstev, ki so na površju zemlje. GOSPOD se 

ni nagnil k vam in vas izbral zato, ker bi bili 

številnejši od vseh drugih ljudstev, saj ste 

najmanjši izmed vseh.« (2 Mojzes 7,6-7) 

»Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni 

ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, 

ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel 

podobo služabnika in postal podoben  

ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek.«  

(Filipljanom 2,6-7) 


