


Rasizmus, ako väčšina z nás vie, je 
diskriminovanie alebo napádanie 
niekoho na základe farby jeho 
pokožky alebo jeho etnického 
pôvodu. Ale ľudia, ktorí sú bieli a žijú 
v inej krajine ako tej, v ktorej oni 
alebo ich rodina vyrastala, môžu 
taktiež zažívať rovnaké problémy. 
Poznáme to pod pojmom xenofóbia 
alebo niekedy xenorasizmus.

Ak zažívate šikanovanie alebo napádanie kvôli 
vášmu výzoru alebo pôvodu, môžete urobiť 
nasledovné

Incidenty motivované rasizmom a 
zamerané proti prisťahovalcom

Podľa prieskumu agentúry na prieskum verejnej mienky Opinium v 
rokoch 2016 a 2019 majú incidenty motivované rasizmom od referenda 
o Brexite rastúcu tendenciu. 

Univerzita v Strathclyde uskutočnila štúdiu, ktorá sa zamerala na 
školákov pochádzajúcich z východnej Európy žijúcich v Anglicku a 
Škótsku. Viac ako 77 % mladých ľudí, s ktorými hovorili povedalo, že zažili 
určitú formu xenofóbne motivovaných incidentov. 



„Ľudia o sebe často nepremýšľajú ako o týraných. Nik netúži byť obeťou“, 
hovorí Dr Daniela Sime, profesorka pre mládež, migráciu a sociálnu 
spravodlivosť na univerzite v Strathclyde a vedúca štúdie. „Ak niekto utrúsi 
poznámku, môžete ho chcieť len odbiť. Počujem ľudí vravieť: „Och, sú to 
moji priatelia, je to len také doberanie“, ale narastajúci efekt môže mať 
vplyv na duševné zdravie.“ Miera strachu a depresie, zdôrazňuje Dr Sime, je 
oveľa vyššia medzi školákmi, ktorí sa stretávajú s týmto typom „doberania“. 

„Len také doberanie“

Ak ste šikanovaný alebo napádaný týmto spôsobom, je dôležité podniknúť 
kroky ako sa o seba postarať. Po prvé, ako hovorí Dr Sime, je dôležité 
rozpoznať, či pre vás tieto poznámky predstavujú problém, ale vy viete 
reagovať. 

Nemusíte byť vždy odvážny a odbiť ich, môžete požiadať o pomoc. Štúdia 
zo Strathclyde ukázala, že niektorí ľudia nechceli požiadať o pomoc 
pretože si mysleli, že by im neverili alebo by sa ich obavy nebrali vážne, 
pretože sú bieli. Tak by to nemalo byť. Čo by ste teda mali urobiť? 

Staraj sa o seba 

Ohlásiť to

Ako pri každom prípade šikanovania je treba ohlásiť, čo sa deje. 

Ak ste v škole, môžete sa porozprávať s učiteľom, ktorému 
dôverujete. Vaša škola môže mať osobitne určeného 
zamestnanca, ktorý sa zaoberá šikanovaním. Podľa zákona musí 
mať každá štátna škola zavedené pravidlá proti šikanovaniu a proti 
diskriminácii. 

https://www.gov.uk/bullying-at-school

Na univerzite je študentská únia dobrou prvou voľbou kam sa 
obrátiť. Mnohé študentské únie majú sociálnych pracovníkov a 
všetci predstavitelia únie sú tu pre vás a vašu podporu. Dobrým 
nápadom je taktiež pozhovárať sa s vaším osobným tútorom, 
najmä ak má šikanovanie vplyv na vaše štúdium. Môžete mať 
pocit, že si so všetkým musíte poradiť sám alebo sama, ale vaša 
univerzita bude chcieť pomôcť. 
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Urobte si čas sa o seba postarať

Hovorte s ostatnými

Ak zažívate šikanovanie v práci, mali by ste vedieť, že akékoľvek 
správanie orientované na „chránené vlastnosti“, ako napr. 
pohlavie, vek, rasa alebo náboženstvo sa považuje za obťažovanie 
a je nezákonné. Veďte si denník incidentov alebo poznámok, 
uložte si všetky príslušné e-maily alebo konverzácie zo systémov 
sociálnym médií v práci, ako je napr. Slack, a potom sa obráťte na 
vášho nadriadeného alebo na oddelenie ľudských zdrojov. Ak ste 
členom odborov, mali by vám tiež dokázať pomôcť. ACAS, 
poradenská, zmierovacia a arbitrážna služba, má jasnú príručku o 
šikanovaní na pracovisku tu. 

Ak ste šikanovaný na ulici, najlepšie urobíte, ak sa vzdialite od 
osoby, ktorá vás šikanuje a budete sa zdržovať na obývaných 
miestach. Máte tiež právo obrátiť sa na políciu: nik si nebude 
myslieť, že mrháte jeho časom, ak zavoláte na číslo 999, keď sa 
cítite v ohrození. 

Osobná starostlivosť sa dnes často vníma ako dopriať si bublinkový 
kúpeľ a balíček ošetrenia pleti, ale jej pôvod je oveľa vážnejší. 
Čierna feministka Audre Lorde povedala, že osobná starostlivosť 
bol radikálny politický akt. „Starať sa o seba nie je oddávanie sa 
pôžitkom“, napísala. „Je to udržiavanie samého seba a to je akt 
politického boja.“ Lorde tým mala na mysli, že starostlivosť o seba 
je spôsob, ako stále napredovať, aj keď sa svet navôkol tvári 
nepriateľsky. 

Oplatí sa premýšľať o osobnej starostlivosti týmto spôsobom. Čo 
potrebujete, aby ste si dobili baterky? Môže to byť niečo tak 
jednoduché, ako je bublinkový kúpeľ, ale môže ísť aj o rozhovor s 
terapeutom alebo stráviť čas s vašou rodinou alebo inými ľuďmi, 
alebo s vašou komunitou. Prečítajte si príručku „The Mix“ o osobnej 
starostlivosti pre osoby zasiahnuté šikanovaním.

Nájdite priestor, kde sa môžete porozprávať s ostatnými, ktorí zažili 
podobné veci. „Je to veľmi účinné vedieť, že v tom nie ste sami“, 
hovorí Dr Sime. Môžete sa porozprávať s ostatnými vo vašej štvrti 
alebo online. Organizácia „Three Million“ má skupinu určenú 
osobitne pre mladých Európanov. Okrem iného sa zameriavajú na 
to, ako môžu mladí ľudia osloviť svoje komunity a ako môžu 
ovplyvniť vládnu politiku. 
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https://www.acas.org.uk/if-youre-treated-unfairly-at-work/being-bullied
https://www.acas.org.uk/if-youre-treated-unfairly-at-work/being-bullied
https://www.themix.org.uk/mental-health/looking-after-yourself/a-self-care-guide-for-those-impacted-by-racism-38851.html
https://www.themix.org.uk/mental-health/looking-after-yourself/a-self-care-guide-for-those-impacted-by-racism-38851.html


„Mať hlas, stať sa aktivistom alebo bojovníkom 
za práva je taktiež cenný spôsob ako si pomôcť“, 
hovorí Dr Sime. „Nie ste bezmocný.“ Môžete byť 

súčasťou zmeny. 


