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O výs k ume
Kampaň Rady Európy prebieha na národných
úrovniach vo viacerých štátoch Európy a nadväzuje na kampaň, ktorá prebehla v roku 1995,
50 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny.
Kampaò sa opiera o tri piliere − rozmanitos, ¾udské práva
a participáciu − a k jej prioritným oblastiam na Slovensku patrí
zvýšenie záujmu mládeníckych organizácií a neorganizovanej
mládee o rešpektovanie ¾udských práv a základných slobôd,
propagovanie princípu aktívneho obèianstva a participácie
mladých ¾udí, zdôraznenie myšlienky demokracie, rovnoprávnosti,
sociálnej spravodlivosti, tolerancie, nenásilia, solidarity a priate¾stva
v povedomí verejnosti, nadobudnutie zruèností k aktívnej obrane
¾udských, obèianskych a sociálnych práv a slobôd a posilnenie
riešenia problémov mierovou cestou, zvýšenie povedomia verej−
nosti o potrebe neformálneho a interkultúrneho vzdelávania a pre−
pojenie formálneho a neformálneho vzdelávania v rámci tém kam−
pane.
V rámci kampane bolo ve¾mi dôleité zisti, aké postoje majú
mladí ¾udia k trom témam, ktoré boli definované ako základné
piliere kampane. Doterajšie výskumy zamerané priamo na mlá−
de1 sa snaili identifikova, nako¾ko sú mladí ¾udia oboznámení
s problematikou ¾udských práv a nako¾ko sú otvorení dodriava
myšlienky tolerancie. Išlo predovšetkým o výskumy, ktoré boli
zamerané na témy ako: Politická participácia mladých ¾udí, európ−
ska identita, sociálno−politická problematika, sociálno−patologická
problematika, výchova k partnerstvu a k rodièovstvu a iné2.
iaden výskum sa však doteraz komplexnejšie nevenoval
témam, ako je rozmanitos, diskriminácia, tolerancia odlišnosti,
v súvislosti s aktívnou participáciou mladých ¾udí na veciach verej−
ných.
Práve preto bol realizovaný výskum, ktorého zadávate¾om
bola IUVENTA a ktorý si kládol za cie¾ zmapova nasledujúce
oblasti:
Rozmanitos − vnímanie odlišnosti, tolerancia k iným, názory na
znevýhodnenie a diskrimináciu, vzahy mladých ¾udí s prísluš−
níkmi národnostných, sexuálnych, náboenských menšín
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a inak znevýhodnených skupín mladých ¾udí.
¼udské práva − znalosti z oblasti ¾udských práv, názory na vzdelá−
vanie k ¾udským právam na Slovensku, dodriavanie ¾udských
práv.
Obèianska participácia mladých ¾udí a neformálne vzdelá−
vanie − miera participácie mladých ¾udí na ivote spoloènosti,
organizovanos mladých ¾udí a záujem o aktivity súvisiace
s témami kampane.
Tieto témy sú kadá osobitne ve¾mi zloité a komplexné
a zaslúili by si samostatné skúmanie. V tomto výskume však
nebol priestor venova sa kadej téme do håbky, preto výsledky
výskumu prinášajú základné zistenia, ktoré môu v budúcnosti
prispie k efektívnejšiemu skúmaniu danej problematiky, ale pre−
dovšetkým ku komplexnejšiemu prístupu k práci s mládeou.
Jedným z parciálnych cie¾ov tohto výskumu je aj naformulova zá−
kladné odporúèania pre verejnú politiku zameranú na mláde,
ktorá by mala zoh¾adòova postoje a názory mladých ¾udí, ale aj
ich znalosti a ochotu participova na obèianskom ivote
spoloènosti.

Metodológia výskumu
Výskum bol realizovaný metódou štandardného kvanti−
tatívneho reprezentatívneho výskumu, prièom vzorku tvorilo 1187
mladých ¾udí vo veku 14 − 26 rokov.
Terénny zber dát realizovala Agentúra sociálnych analýz
ASA, s.r.o.
Reprezentatívna vzorka bola tvorená s cie¾om porovna údaje za
rôzne vekové, vzdelanostné skupiny mladých ¾udí, ¾udí
s rôznym zamestnaneckým statusom, národnosou a vierovy−
znaním. Výskum bol realizovaný vo všetkých krajoch
Slovenskej republiky.
Príprava dotazníka bola konzultovaná s predstavite¾mi výskumnej
agentúry ASA, Ústavu informácií a prognóz školstva (UIPŠ),
CERYS FF UCM a IUVENTY.
Autorka dotazníka aj výskumnej správy touto cestou ïakuje
všetkým konzultantom za cenné pripomienky.

Napr. Mláde a európska identita, Participácia mládee na ivote miest a obcí, Politická participácia mladých ¾udí v Europe a na Slovensku, Názory iakov SŠ a študentov VŠ na
podmienky ivota., Sociálno−politická problematika mládee v SR, Sociálno−patologická problematika mládee v SR, všetky dostupné na: http://www.vyskummladeze.sk
Viac informácií na www.vyskummladeze.sk (8. 11. 2006)
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1 . R ozmanit osť a zne výhodnenie
európskom kontexte je momentálne ve¾mi aktuálnou
a diskutovanou témou práve rozmanitos ako integrál−
na súèas multikultúrnej spoloènosti. Slovensko ako
èlen Európskej únie je súèasou tohto multikultúrneho
priestoru. Zároveò je Slovensko krajinou, ktorej takmer 20 % oby−
vate¾stva tvoria národnostné menšiny3. Po vstupe Slovenska do
EÚ sa zároveò Slovensko stáva aj cie¾ovou krajinou rôznych
migraèných vån.
Otázky tolerancie k národnostným menšinám, odlišným
kultúram, ale aj k iným znevýhodneným skupinám, ako sú naprí−
klad ¾udia s odlišnou sexuálnou orientáciou, eny, starší ¾udia a iné
skupiny, sa v súèasnosti stávajú jednou z najaktuálnejších tém.

V

To, ako mladí ¾udia túto problematiku vnímajú, aké majú
postoje, názory a nako¾ko sú ochotní sami ovplyvòova dianie vo
svojom okolí, je urèujúcim faktorom pre to, ako sa táto situácia
bude vyvíja v budúcnosti.
Ak chceme analyzova názory a postoje mladých ¾udí
k znevýhodneným skupinám a k diskriminácii týchto skupín, je
potrebné vedie, ako mladí ¾udia samotní vnímajú znevýhodnenie
a aké skupiny obyvate¾stva na Slovensku povaujú za znevýhod−
nené. Cez prizmu vnímania znevýhodnenia je moné potom lep−
šie interpretova ich konkrétne postoje a navrhova odporúèania
napríklad pre kampane zamerané na zvyšovanie tolerancie.

1 . 1 Vnímanie zne výhodnenia a dis kriminácie
medzi mladými ľuď mi
našom výskume bola poloená otázka, ktoré skupiny
sú pod¾a respondentov na Slovensku znevýhodnené,
prièom im bol predloený zoznam viacerých dôvodov
znevýhodnenia. Ukázalo sa, e najèastejší dôvod
znevýhodnenia pod¾a mladých ¾udí je rasový alebo etnický
pôvod. 53 % respondentov si myslí, e príslušníci odlišných etník
sú na Slovensku ve¾mi èasto alebo aspoò pomerne èasto
znevýhodòovaní. Tento fakt mono pripísa tomu, e o rasovej
diskriminácii sa v poslednom období pomerne èasto hovorí
a existuje pomerne dos ve¾a údajov, ktoré takéto znevýhodnenie
potvrdzujú. Druhým ve¾mi dôleitým faktorom, ktorý sa ukázal
v tomto prípade ako významný, je skúsenos s diskrimináciou
príslušníkov národnostných menšín v okolí. Ak respondenti sami
poznali nejakých Rómov, Maïarov, alebo boli svedkami
porušovania ¾udských práv, ove¾a èastejšie sa vyjadrovali tak,
e rasový a etnický dôvod je príèinou znevýhodnenia, ako tí,
ktorí iadnych príslušníkov menšín nepoznali a nestretli sa
ani s porušením ¾udských práv. Toto je pre výskum v rámci
kampane ve¾mi dôleité zistenie, pretoe poukazuje na to, e na
Slovensku pretrvávajú stále mnohé predsudky a stereotypy aj
u mladých ¾udí. Aktivity tejto aj ïalších kampaní by preto mali by
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orientované na širšiu diskusiu aj v prostredí, kde príslušníci
menšín neijú.
Zároveò sa ukazuje, e názory na to, e na Slovensku je
rasový a etnický pôvod dôvodom znevýhodnenia, sa odvíjajú aj
od ïalších charakteristík:
 Vek: Èím boli respondenti starší, tým èastejšie tvrdili, e na
Slovensku sú ¾udia znevýhodnení na základe ich etnického
pôvodu.
 Typ momentálne navštevovanej školy: iaci gymnázií,
stredných škôl s maturitou a študenti vysokých škôl ove¾a
èastejšie tvrdili, e etnická príslušnos pôsobí znevýhodòujú−
co, ako iaci stredných odborných uèilíš a základných škôl.
 Kraj: V prípade kraja nedochádzalo k a tak výrazným
odlišnostiam ako v prípade ostatných demografických
znakov. Výraznejšie sa od ostatných krajov odlišoval len
Bratislavský a Trnavský kraj, kde podiel tých, ktorí si myslia, e
dochádza k diskriminácii ¾udí na základe etnického pôvodu
(ve¾mi èasto alebo pomerne èasto), presiahol 60 %. V ostat−
ných krajoch tento názor kolísal okolo 50 %.
Ïalšie dôvody, ktoré pôsobia najèastejšie ako zne−
výhodòujúci èinite¾, sú pod¾a respondentov zdravotné posti−

Posledné sèítanie obyvate¾ov, domov a bytov hovorí o tom, e národnostné menšiny tvoria 14,7 % populácie. Avšak rôzne demografické odhady a výsledky sociografického mapovania
rómskych osídlení na Slovensku (http://www.government.gov.sk/romovia/list_faktov.php) hovoria o tom, e v prípade rómskej menšiny sú oficiálne výsledky sèítania poddimenzované.
Preto mono zodpovedne tvrdi, e skutoèný podiel národnostných menšín na Slovensku tvorí a jednu pätinu.

hnutie a vek. V prípade zdravotného postihnutia sa ukázali ako
štatisticky významné tie isté demografické charakteristiky ako
v prípade diskriminácie z dôvodu etického pôvodu: vek, dosiah−
nuté vzdelanie, typ navštevovanej školy, ve¾kos sídla a kraj.
Podobne to bolo aj v prípade veku.
Ukazuje sa teda, e isté skupiny obyvate¾stva (pre−
dovšetkým vyššie vekové kategórie mladých ¾udí a ¾udia s vyš−
ším vzdelaním) reagujú ove¾a senzitívnejšie na problematiku

znevýhodnenia jednotlivých skupín obyvate¾stva ako iné. Do
ve¾kej miery sú tieto údaje pochopite¾né, ale pre potreby kam−
pane ve¾mi dobre indikujú to, na aké skupiny by mali by jej
aktivity zamerané. Kampaò by mala by orientovaná pre−
dovšetkým na nišie vekové kategórie mladých ¾udí, ïalej
na iakov stredných odborných škôl a uèilíš a na mladých
¾udí, ktorí nemajú osobné skúsenosti so znevýhodnenými
skupinami.

Tabu¾ka 1. Ako èasto dochádza pod¾a mladých ¾udí k znevýhodòovaniu a diskriminácii jednotlivých skupín obyvate¾stva

z dôvodu rasového alebo etnického pôvodu
kvôli svojmu vierovyznaniu
kvôli zdravotnému postihnutiu
kvôli svojmu veku
kvôli pohlaviu
kvôli sexuálnej orientácii
kvôli inej štátnej príslušnosti
kvôli tomu, e sú nezamestnaní
inak znevýhodnení:/uveïte/

ve¾mi
èasto
17,1
2,7
12,9
13,6
5,6
6,3
3,5
9,6
32,9

Na druhej strane, najmenej znevýhodòujúcim èinite¾om je
pod¾a mladých ¾udí vierovyznanie. Len 12,7 % respondentov si
myslí, e ¾udia s odlišným vierovyznaním sú ve¾mi èasto, alebo
pomerne èasto, znevýhodnení alebo diskriminovaní. Hypo−
teticky by sa dalo predpoklada, e samotné vierovyznanie
respondentov môe do istej miery ovplyvni vnímanie znevýhod−
nenia z dôvodu odlišnej konfesijnej príslušnosti. To sa však
v našom výskume nepotvrdilo.
To, e nie je odlišné vierovyznanie vnímané ako „proble−
matické“, vyplýva predovšetkým z toho, e Slovensko je konfesij−
ne pomerne homogénnou krajinou, keïe takmer 70 % oby−
vate¾stva sa pri poslednom sèítaní obyvate¾stva prihlásilo k rím−
skokatolíckej cirkvi. K ostatným cirkvám, ktoré mono oznaèi
ako „kresanské“, sa prihlásilo ïalších 13 % obyvate¾stva4.
V našej vzorke boli tieto jednotlivé typy vierovyznania
zastúpené o nieèo menej, ako v prípade celej populácie (56,4 %
4

pomerne
èasto
35,9
10,0
32,5
30,3
17,1
14,9
13,0
18,0
18,3

pomerne
zriedka
21,7
25,4
25,2
23,3
28,6
22,9
24,5
23,9
20,7

celkom
výnimoène
11,1
25,0
15,9
17,1
23,2
21,1
24,9
21,9
13,4

vôbec
nikdy
8,3
27,0
8,3
10,4
17,9
18,6
19,3
14,7
14,6

nevie
5,9
9,8
5,1
5,4
7,6
16,1
14,8
11,9
0

− rímskokatolícke vierovyznanie, 9,8 % − evanjelické a 5,2 % −
gréckokatolícke).
Téma diskriminácie z poh¾adu náboenstva nebola dote−
raz na Slovensku skúmaná ani diskutovaná. Je pravdepodob−
né, e v budúcnosti, keï na Slovensku bude i väèší poèet
cudzincov − príslušníkov iných konfesijných skupín (napríklad
moslimov), táto téma zaène by aktuálnejšia.
Tieto zistenia boli do ve¾kej miery oèakávate¾né a pocho−
pite¾né. Ako ove¾a zaujímavejšia sa javí problematika odlišnej
sexuálnej orientácie. Pomerne málo respondentov si myslí, e
¾udia s odlišnou sexuálnou orientáciou sú na Slovensku
diskriminovaní alebo znevýhodnení (6,3 % si myslí, e sú ve¾mi
èasto znevýhodòovaní, a 14,9 % si myslí, e sú pomerne èasto
znevýhodòovaní). Ve¾mi dôleitým zistením v tejto súvislosti
bolo, e mladí ¾udia sa k tejto otázke nevedia vyjadri. Vyše

Sèítanie obyvate¾ov, domov a bytov z roku 2001, výsledky prístupné na www.statistics.sk (8. 11. 2006)
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16 % respondentov tvrdilo, e nevedia, èi sú ¾udia kvôli svojej
odlišnej situácii znevýhodòovaní. To úzko koreluje aj so zistením,
èi respondenti poznajú vo svojom okolí niekoho s odlišnou sexu−
álnou orientáciou. Pri tejto otázke takmer polovica respondentov
uviedla, e nevedia, èi v ich okolí ije nejaký gay alebo lesbiè−
ka. To indikuje fakt, e téma odlišnej sexuálnej orientácie je
na Slovensku medzi mladými ¾uïmi stále pretrvávajúce tabu,
o ktorom sa nehovorí a nevie.
Tým, e táto téma nie je ani v spoloènosti zatia¾ verejne
diskutovaná, je pochopite¾né, e mladí ¾udia nevedia zodpovedne

posúdi, èi naozaj k znevýhodneniu gayov a lesbièiek v našej
spoloènosti dochádza.
Z výskumu je zrejmé, e názory na to, èi sú ¾udia s odlišnou
sexuálnou orientáciou na Slovensku znevýhodnení, sa odvíjajú
opä podobne ako v ostatných prípadoch od osobnej skúsenos−
ti. Tí, ktorí nepoznajú iadnych gayov alebo lesbièky, prípadne
nevedia, èi v ich okolí niekto s odlišnou sexuálnou orientáciou
ije, si èastejšie myslia, e gayovia a lesbièky nie sú znevýhodòo−
vaní, ako tí, ktorí vo svojom okolí gayov a lesbièky poznajú.

Mladí ¾udia pomerne citlivo vnímajú problematiku znevýhodnenia urèitých skupín obyvate¾stva. Za najviac znevýhodnené skupiny
obyvate¾stva povaujú tých, ktorí majú odlišný rasový alebo etnický pôvod alebo zdravotné postihnutie. Mladí ¾udia zároveò majú
èasto pocit, e dochádza k znevýhodneniu ¾udí aj na základe veku.
Najmenej znevýhodnení sú pod¾a nich ¾udia s odlišným vierovyznaním, ako je katolícke. Pri všetkých kategóriách platí, e osob−
ná skúsenos s niekým, kto patrí k znevýhodnenej skupine, výrazne ovplyvòuje to, èi danú skupinu obyvate¾stva povaujú mladí
¾udia na Slovensku za diskriminovanú.
Ako úplne špecifické sa javí vnímanie diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, ktorá sa ukazuje ako pomerne tabuizovaná
téma. Ide o jediný prípad, v ktorom respondenti nevedia jednoznaène vyjadri svoje stanovisko k tomu, èi k diskriminácii tejto
skupiny ¾udí na Slovensku dochádza alebo nie.

1 .2 P or o vnanie náz or o v mladých ľudí
s náz or mi cele j populácie
roku 2005 realizoval Inštitút pre verejné otázky výskum
o znevýhodnení ien na trhu práce 5. V rámci tohto
výskumu bola poloená rovnaká otázka ako vo
výskume pre potreby kampane „Kadý iný, všetci
rovní“. Dôleité v tejto súvislosti je, e výskum bol reprezen−
tatívnym výskumom celej populácie, èo umoòuje porovnanie
odpovedí mladých ¾udí s priemernými odpoveïami v celej popu−
lácii. Vo výskume IVO boli kladené rovnaké otázky na znevýhod−
nenie na základe: rasového alebo etnického pôvodu, zdravot−
ného postihnutia, veku a pohlavia.
Graf 1
Na Slovensku sú jednotlivé skupiny obyvate¾stva èasto alebo
pomerne èasto znevýhodnené (porovnanie názorov mladých
¾udí s názormi celej populácie)
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Projekt "Veneta. Svet vnímame rôzne, a preto dokáeme viac", realizovaný Inštitútom pre verejné otázky, informácie prístupné na
http://www.ivo.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4574 (28.11.2006)
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Pri tomto porovnaní sa ukazuje, e mladí ¾udia si ove¾a menej
uvedomujú, e na Slovensku sú jednotlivé skupiny znevýhodòo−
vané alebo diskriminované. Najmarkantnejšie sa to ukázalo v prí−
pade veku, kde si menej ako polovica mladých ¾udí myslí, e na
Slovensku dochádza ve¾mi èasto alebo pomerne èasto k znevý−
hodneniu, kým v prípade celej populácie to bolo a 92,6 %. To je
pomerne ¾ahko vysvetlite¾né, keïe mladí ¾udia sa v súèasnosti

nestretávajú s diskrimináciou kvôli svojmu veku, kým ¾udia vo
vyšších vekových kategóriách to pociujú ove¾a výraznejšie.
Dôleitejšie v tejto súvislosti je to, e vo všetkých kategóriách
sa mladí ¾udia ukazujú ako menej citliví na problematiku znevýhod−
nenia a diskriminácie. Otvára sa teda priestor na mnohé aktivity
zamerané na zlepšenie vnímania problematiky diskriminácie a tole−
rancie na Slovensku.

1 .3 P os t o je mladých ľudí
k zne výhodneným s k upinám
a základe mnohých výskumov verejnej mienky, ktoré
boli v poslednom období realizované na Slovensku,
sa ukazuje, e v slovenskej spoloènosti neustále
pretrvávajú mnohé predsudky a stereotypy pre−
dovšetkým voèi príslušníkom národnostných menšín, ale aj voèi
iným skupinám obyvate¾stva (sexuálnym menšinám, cudzincom
a iným).
Výskum realizovaný pre potreby kampane prináša ve¾mi
dôleité zistenia, ktoré sa týkajú postojov špecifickej skupiny
obyvate¾stva, a to mladých ¾udí, na ktorých sú orientované
mnohé aktivity zamerané na zvyšovanie tolerancie a akceptáciu
odlišnosti a rozmanitosti.
Mladí ¾udia sú obvykle povaovaní za tolerantnejších
a otvorenejších rôznym spoloèenským zmenám. Hypoteticky by
sa dalo teda oèakáva, e pri zisovaní postojov k rôznym
menšinám a znevýhodneným skupinám bude u mladých ¾udí
prevláda skôr otvorenos a náklonnos rešpektova odlišnosti.

N

Poznanie toho, aké postoje majú mladí ¾udia voèi odlišným
skupinám obyvate¾stva, môe do ve¾kej miery napomôc k správ−
nemu nasmerovaniu aktivít zameraných na zvyšovanie toleran−
cie. Preto boli do nášho výskumu zaradené aj otázky týkajúce sa
postojov mladých ¾udí k rôznym skupinám obyvate¾ov.
Ako u bolo naèrtnuté v èasti 1, názory a postoje k zne−
výhodneným a diskriminovaným skupinám ve¾mi èasto závisia
predovšetkým od toho, èi majú mladí ¾udia osobnú skúsenos
so znevýhodnenými skupinami − teda èi osobne poznajú nieko−
ho, kto je v ich okolí znevýhodnený. Otázky vo výskume boli èle−
nené tak, aby sme zistili jednak to, èi poznajú respondenti vo
svojom okolí niekoho, kto je akoko¾vek znevýhodnený, a jednak
aj to, aké znevýhodnené skupiny poznajú najèastejšie. Kým
v prvej èasti sme chceli vedie názory mladých ¾udí vo všeobec−
nej rovine (teda, ktoré skupiny sú pod¾a nich znevýhodnené),
v tejto èasti sme sa zamerali práve na osobnú skúsenos
respondentov.

Graf 2
Poznáte vo svojom okolí
niekoho, kto je
znevýhodnený?

neodpovedal
5,20 %
38,50 %

áno
56,30 %

nie

5

1 . R ozmanit osť a zne výhodnenie
Ako vidno z grafu 1, viac ako polovica respondentov pozná
vo svojom okolí niekoho, kto je znevýhodnený. V tejto èasti pritom
nevieme, koho konkrétne za znevýhodneného mladí ¾udia
pokladajú. V predchádzajúcej èasti sme však poloili mladým
¾uïom otázku, aké iné skupiny ¾udí sú pod¾a nich znevýhodnené
okrem tých, ktoré sme im predostreli v uvedených variantoch. Na
túto otázku odpovedalo pomerne málo respondentov, take je
moné oèakáva, e ich predstava znevýhodnených skupín sa do
ve¾kej miery prekrýva s variantmi, ktoré im boli predloené
v dotazníku.
Ve¾mi zaujímavým zistením je to, e existuje silná korelácia
medzi tým, èi respondenti poznajú niekoho diskriminovaného, a tým,
èi boli niekedy svedkami porušenia ¾udských práv vo svojom okolí.
Znamená to toti, e mladí ¾udia sú pomerne vnímaví voèi tomu, èo
sa okolo nich deje. Otázne v tejto súvislosti je, èi sú mladí ¾udia aj
ochotní nieèo s tým robi, teda aká je ich ochota participova na ve−
ciach verejných. Tomu je venovaná samostatná èas tohto výskumu.
To, èi poznajú mladí ¾udia niekoho diskriminovaného, sa
nelíši pod¾a veku respondentov, národnosti, ani ekonomickej
aktivity respondentov.

Štatisticky významné rozdiely boli zaznamenané najmä
v prípade najvyššieho ukonèeného vzdelania. Ak respondenti
s vyšším vzdelaním hovoria èastejšie, e poznajú osobne
diskriminovaných ¾udí, neznamená to automaticky, e v tomto
prostredí sa diskriminácia vyskytuje èastejšie. Skôr to poukazuje
na vyššiu citlivos vzdelanejších ¾udí voèi diskriminácii
rôznych skupín obyvate¾stva.
S tým, èi poznajú mladí ¾udia nejakých diskriminovaných
¾udí vo svojom okolí, nás zároveò zaujímalo aj to, èi ide o ich
rovesníkov alebo o iné vekové skupiny ¾udí. Z tých, ktorí osobne
poznajú vo svojom okolí niekoho diskriminovaného, nieèo vyše
polovica uviedla, e ide o rovesníkov.
Vo výskume sme sledovali postoje a názory mladých ¾udí
k rôznym znevýhodneným skupinám. Najzávanejšie a najzaují−
mavejšie zistenia výskumu sa týkajú postojov mladých ¾udí
k Rómom, Maïarom, ¾uïom s odlišnou sexuálnou orientáciou,
k uteèencom a moslimom. Preto sme sa rozhodli venova sa
týmto postojom podrobnejšie.

Mnohé výskumy poukazujú na to, e osobná skúsenos môe do ve¾kej miery ovplyvni postoje ¾udí k urèitým skupinám oby−
vate¾stva. V tomto výskume sa ukázalo, e pomerne vysoké percento našich respondentov pozná osobne niekoho, kto je znevýhod−
nený. Znamená to teda, e mladí ¾udia citlivo vnímajú to, èo sa okolo nich deje. Táto hypotéza je potvrdená aj zistením, e mladí ¾udia
bývajú ve¾mi èasto svedkami porušovania práv ¾udí v ich okolí. Ako vnímavejší sa v tomto prípade ukázali mladí ¾udia, ktorí dosiahli
najvyššie vzdelanie. Aktivity kampane, ktoré by mali za cie¾ zvyšova citlivos a povedomie mladých ¾udí v oblasti porušovania ¾udských
práv a diskriminácie, by mali by skôr orientované na mladých ¾udí s niším dosiahnutým vzdelaním.

1 .3.1 P os t o je k Rómom, s kúsenos ti a vzť ahy
noho správ medzinárodných, domácich mimovlád−
nych aj štátnych organizácií poukazuje na pretrváva−
júcu diskrimináciu voèi Rómom na Slovensku.
Výskumy realizované na tému vnímania Rómov
majoritnou populáciou zas vravia o hlboko zakorenených pred−
sudkoch a stereotypoch voèi tejto národnostnej menšine.

M
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Rómovia èelia diskriminácii a odlišnému zaobchádzaniu v kon−
takte s rôznymi inštitúciami. Negatívne postoje majority do ve¾kej
miery vytvárajú bariéry úspešnej integrácii Rómov do spoloènos−
ti. Ve¾mi dôleitým aspektom sociálneho vylúèenia Rómov je aj
ich "symbolická exklúzia", ktorá vedie k stigmatizácii a absolútnej
neakceptácii majoritnou populáciou.

iadna politika zameraná na integráciu národnostných
menšín nemôe by úspešná, pokia¾ sa nebude opiera o pod−
poru verejnosti. Toto sú hlavné dôvody, preèo sme sa rozhodli
zaradi do výskumu aj tému postojov k Rómom, skúsenostiam
s Rómami a hodnoteniu vzahov s nimi medzi mladými ¾uïmi.
Vo výskume sa ukázalo, e pomerne ve¾a respondentov
pozná osobne nejakých Rómov. Na otázku, èi v ich okolí ijú
Graf 3.
Názory na to, èi sú
na Slovensku
¾udia znevýhodnení
na základe
etnického pôvodu

Rómovia
neijú
v okolí 13,8 %

29 %

25,7 %

13 % 9,4 %

Rómovia
ijú v okolí
19 %

ve¾mi èasto

39,3 %

0,0 %
20,0 %
pomerne èasto

20 %

10,2 % 7,7 %

40,0 %
60,0 %
80,0 %
100,0 %
pomerne zriedka
celkom výnimoène vôbec nikdy

Tí, ktorí ijú s Rómami v bezprostrednom kontakte, aj výrazne
èastejšie uvádzajú, e boli niekedy v minulosti svedkami porušo−
vania ¾udských práv. To opä potvrdzuje fakt, e mladí ¾udia pomerne
citlivo vnímajú to, èo sa okolo nich deje, a uvedomujú si diskriminá−
ciu menšín aj vo svojom bezprostrednom okolí. Toto pomerne pozi−
tívne zistenie nám však nehovorí niè o tom, ako samotní respondenti
vnímajú Rómov a vzahy s nimi.Tu sa ukazuje situácia ako ove¾a horšia.
Mladí ¾udia na Slovensku vnímajú vzahy s Rómami
ako zlé. Takmer 70 % respondentov hodnotí vzahy mladých

Graf è.4
Aké sú
pod¾a vás na
Slovensku vzahy
medzi mladými ¾uïmi
z väèšinovej
populácie a mladými
Rómami?

nejakí Rómovia, 68 % respondentov odpovedalo kladne.
Zároveò je moné poveda, e mladí ¾udia, ktorí poznajú
Rómov zo svojho bezprostredného okolia, si ove¾a èastejšie
myslia, e na Slovensku sú ¾udia znevýhodnení kvôli
odlišnému etnickému pôvodu, ako tí, ktorí iadnych Rómov
nepoznajú (graf 3).

¾udí na Slovensku s mladými Rómami ako ve¾mi zlé alebo skôr
zlé, a to bez oh¾adu na to, èi sami nejakých Rómov poznajú
alebo nie, aj keï v skupine ¾udí, ktorí ijú v bezprostrednom
okolí, boli vzahy hodnotené o èosi pozitívnejšie.
Hodnotenie vzahov súvisí aj so skúsenosou porušova−
nia ¾udských práv. Tí, ktorí boli niekedy svedkami porušovania
¾udských práv, zároveò hodnotia vzájomné vzahy ako horšie
ne tí, ktorí iadne takéto skúsenosti nemajú.

Vzahy mladých Rómov a nerómov

ve¾mi dobré
1,9 %

skôr dobré
28,9 %

ve¾mi zlé
18,2%
skôr zlé
50,9 %
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1 . R ozmanit osť a zne výhodnenie
Ve¾mi výrazná korelácia sa však ukázala pri ve¾kosti
bydliska a kraja, kde respondenti ijú. Èím menšie je
mesto/obec, kde respondenti ijú, tým èastejšie uvádzajú, e
vzahy s Rómami sú ve¾mi dobré alebo skôr dobré. Je moné
Graf 5
Podiel respondentov,
ktorí hodnotia
vzahy s Rómami ako
ve¾mi pozitívne alebo
skôr pozitívne
pod¾a ve¾kosti
trvalého bydliska
respondentov 6

ve¾mi dobré alebo
skôr dobré vzahy

45
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predpoklada, e na názor respondentov vplýva ich osobná
skúsenos. V tom prípade to znamená, e v menších obciach
a mestách ijú mladí Rómovia s majoritou menej konfliktne, ako
vo väèších mestách, ktoré sa vyznaèujú ve¾kou anonymitou.

Vzahy s Rómami

do 2000

Predsudky a stereotypy sú ve¾mi èastým faktorom, ktorý
ovplyvòuje postoje ¾udí k menšinám. V prípade Rómov sa vo viace−
rých výskumoch ukázalo, e predsudky a stereotypy sú ve¾mi
silno zakorenené. To sa prejavilo aj v tomto výskume. V rámci
neho bola respondentom predstavená dvojica výrokov, ktorá ma−
povala postoj mladých ¾udí voèi Rómom. Na Slovensku prevauje
názor, e za zlou sociálno−ekonomickou situáciu Rómov stojí pre−
dovšetkým ich „neprispôsobivos“. To sa potvrdilo aj v tomto prí−
pade, kedy a 81,7 % respondentov uviedlo, e „väèšina Ró−
mov na Slovensku ije v zlých sociálno−ekonomických
podmienkach preto, lebo sa nechcú prispôsobi pravidlám spo−
loènosti“. S výrokom, e Rómovia nemajú rovnaké monosti ako
ostatní rieši svoju situáciu, súhlasilo len 18,3 % respondentov.
Pri tejto otázke sa vo ve¾kej miere ukázalo, e predsudky sú
v spoloènosti ve¾mi rozšírené naprieè všetkými kategóriami oby−

2001 a
10 000

10 001 a
50 000

50 001 a
100 000

nad
100 000

vate¾stva. To znamená, e negatívne postoje voèi Rómom
pretrvávajú bez oh¾adu na vek, pohlavie, dosiahnuté vzde−
lanie, ekonomickú aktivitu, ve¾kos sídla aj kraj. Tento postoj
zároveò nie je ovplyvnený ani tým, èi mladí ¾udia poznajú
nejakých Rómov.
Dalo by sa oèakáva, e mladí ¾udia, ktorí aktívne participu−
jú v obèianskej spoloènosti, zúèastòujú sa seminárov, aktivít na
šírenie myšlienok tolerancie, budú trpie predsudkami menej ako
pasívni mladí ¾udia. Ani tento predpoklad sa nenaplnil.
Faktory, ktoré vplývali na tento postoj, boli oèakávate¾né.
To, e Rómovia nemajú rovnaké šance ako majorita, uvádzali
èastejšie respondenti, ktorí povaujú etnickú príslušnos za
znevýhodòujúci faktor, tí, ktorí hodnotili vzahy s Rómami na
Slovensku ako skôr dobré alebo ve¾mi dobré a samotní prí−
slušníci národnostných menšín.

Vo všeobecnosti mono zhrnú, e mladí ¾udia si pomerne dobre uvedomujú, e Rómovia sú na Slovensku znevýhodnenou
a diskriminovanou skupinou obyvate¾stva. Mnohí, ktorí ijú v bezprostrednom okolí Rómov, boli niekedy svedkami porušovania
¾udských práv.
6
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Graf ukazuje len odpovede tých, ktorí sa vyjadrili, e vzahy s Rómami povaujú za ve¾mi dobré alebo skôr dobré pod¾a toho, v akých sídlach ijú. To znamená, e napríklad v sídlach,
ktoré majú do 2000 obyvate¾ov, nieèo viac ako 40 % respondentov hodnotí vzahy pozitívne, kým v mestách nad 100 000 obyvate¾ov je to len nieèo viac ako 20 % respondentov

Napriek tomu sú postoje mladých ¾udí k Rómom ve¾mi negatívne a zaloené na predsudkoch. Vzahy medzi mladými
Rómami a nerómami hodnotia väèšinou ako zlé.
Aktivity v rámci kampane by mali by zamerané na poukazovanie toho, e Rómovia nie sú homogénnou skupinou
obyvate¾stva a na prezentáciu pozitívnych príkladov. Keïe negatívne postoje sú najsilnejšie u tých mladých ¾udí, ktorí iadnych
Rómov nepoznajú, je vysoko pravdepodobné, e ich postoje sú formované v procese socializácie a pod vplyvom médií.

1 .3.2 P os t o je k Maďar om, s kúsenos ti a vzť ah y
aïarská menšina je na Slovensku najpoèetnejšou
národnostnou menšinou. Postoje majoritnej populá−
cie voèi Maïarom sa vo výskumoch neukazujú
nato¾ko negatívne, ako postoje k Rómom.
V našom výskume sme sa v súvislosti s maïarskou
menšinou zamerali na dve otázky. Èi v bezprostrednom okolí
respondentov ijú nejakí príslušníci maïarskej národnosti a ako
hodnotia vzahy mladých ¾udí z väèšinovej populácie a mladých
¾udí patriacich k tejto národnostnej menšine.
V porovnaní s Rómami sa ukázalo, e ove¾a menej
mladých respondentov ije s príslušníkmi maïarskej menšiny

M

v bezprostrednom okolí. Len 30,7 % respondentov odpovedalo,
e Maïari ijú v ich okolí a 11,5 % sa k tejto otázke nevedelo
vyjadri. To súvisí s dvoma dôvodmi. Maïari na Slovensku ijú
na homogénnejšom území ako Rómovia a zároveò sú menej
"vidite¾nou" skupinou obyvate¾stva.
Opä sa ukázalo, e ak respondenti ijú v bezprostred−
nej blízkosti s niekým, kto patrí k nejakej národnostnej
menšine, ove¾a èastejšie súhlasí s tým, e na Slovensku sú
¾udia znevýhodòovaní na základe ich etnickej príslušnosti
(pozri tabu¾ku 2).

Tabu¾ka 2. Myslíte si, e na Slovensku sú ¾udia znevýhodòovaní alebo diskriminovaní na základe ich odlišného rasového pôvodu
alebo etnickej príslušnosti?

Maïari ijú
v bezprostrednom okolí
Maïari neijú
v bezprostrednom okolí

ve¾mi
èasto

pomerne
èasto

pomerne
zriedka

ve¾mi
zriedka

vôbec
nikdy

nevie

20,0 %

41,1 %

21,1 %

7,4 %

5,8 %

4,7 %

15,2 %

34,4 %

23,0 %

12,8 %

9,6 %

5,0 %

Vzájomné vzahy sú vnímané ove¾a pozitívnejšie ako v prí−
pade Rómov (pozri graf 5). Ako ve¾mi dobré alebo skôr dobré
ich hodnotí takmer 70 % mladých respondentov. Tu treba bra
do úvahy aj momentálny spoloèenský kontext, v ktorom bol
realizovaný terénny zber údajov. Ten prebiehal v èase, kedy na

Slovensku boli v médiách prezentované pomerne vyhrotené
vzájomné slovensko−maïarské vzahy. Dá sa preto predpokla−
da, e v inom èasovom období by bolo hodnotenie vzájomných
vzahov o èosi pozitívnejšie.
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1 . R ozmanit osť a zne výhodnenie
Graf 6.
Vzahy
mladých ¾udí
z majority
a mladých Maïarov

skôr dobré
56,2 %
skôr zlé
26,1 %
ve¾mi dobré
10,7 %
ve¾mi zlé
7,0 %

Hodnotenie vzahov mladými respondentmi sa tie odví−
ja od toho, èi Maïari ijú v ich bezprostrednom okolí. Vyše
60 % tých, ktorí odpovedali, e vzahy medzi mladými ¾uïmi
z majority a mladými Maïarmi sú ve¾mi dobré, boli práve
respondenti, ktorí s Maïarmi ijú v bezprostrednom kontakte.
Na druhej strane takmer 60 % z tých, ktorí hodnotia vzahy ako
ve¾mi zlé, sú respondenti, ktorí s Maïarmi neijú. Toto je opä
ve¾mi dôleité zistenie, ktoré poukazuje na mnohé pred−
sudky a stereotypy voèi vzájomnému spoluitiu Slovákov
a Maïarov.

Ve¾mi pozitívne hodnotili vzájomné vzahy samotní prísluš−
níci maïarskej menšiny. Takmer 85 % z nich uviedlo, e vzahy sú
ve¾mi dobré alebo skôr dobré. V prípade slovenskej národnosti to
bolo 65,6 %.
Na hodnotenie vzájomných vzahov nijako nevplývajú
demografické charakteristiky ako vek, pohlavie, ve¾kos sídla,
vierovyznanie ani dosiahnuté vzdelanie. Jediný demografický
znak, ktorý sa ukázal ako štatisticky významný, bol pod¾a oèaká−
vania kraj, keïe najlepšie hodnotené vzahy boli v krajoch, kde
príslušníci maïarskej národnosti ijú.

Vzahy medzi majoritnou populáciou a príslušníkmi maïarskej menšiny sú vnímané ako ove¾a pozitívnejšie ne v prípade vzahov
s Rómami. Zároveò platí, e vzahy sú hodnotené ove¾a lepšie tam, kde respondenti ijú s Maïarmi v bezprostrednej blízkosti
(na ulici, sídlisku, dedine). To poukazuje na pretrvávajúce predsudky o negatívnych interetnických vzahoch medzi majoritou
a maïarskou menšinou na Slovensku.
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1 .3.3 P os t o je k ľuďom
s odlišnou se xuálnou orientáciou
roblematika odlišnej sexuálnej orientácie je na Slovensku
ešte stále pomerne tabuizovanou témou. Táto téma tak−
mer vôbec nie je verejne diskutovaná a ide v podstate
o najkontroverznejšiu tému spomedzi všetkých oblastí
znevýhodnenia a diskriminácie. Spoloènos je znaène roztrieštená
v názoroch na práva gayov a lesbièiek, pretoe ich spoluitie
narúša tradièný model usporiadania spoloènosti a najmä rodiny.
Dalo by sa predpoklada, e u mladých ¾udí bude vo vyššej miere
prevláda tolerancia ku gayom a lesbièkám ako v prípade starších
¾udí. Výskumy realizované v tejto oblasti tento fakt podporujú7.

P

V našom výskume sa ukázalo, e mladí ¾udia majú k tejto
téme pomerne nejednoznaèné názory a postoje, ktoré vyplýva−
jú pravdepodobne z vysokej neinformovanosti. U na zaèiatku
tejto výskumnej správy bolo poukazované na to, e práve v prí−
pade odlišnej sexuálnej orientácie sa respondenti najèastejšie
nevedia vyjadri, èi ide o skupinu, ktorá je znevýhodòovaná
a diskriminovaná.
Ve¾mi podobne sa to ukázalo aj v prípade otázky, èi mladí
respondenti poznajú vo svojom okolí niekoho, kto je gay alebo
lesbièka.
Takmer polovica respondentov (47 %) sa vyjadrila, e
nevedia, èi v ich bezprostrednom okolí ijú ¾udia s odlišnou
sexuálnou orientáciou. Toto èíslo sa ukázalo ako signifikantne
vyššie v porovnaní s ostatnými menšinami, kde respondenti
ove¾a èastejšie vedeli poveda, èi daná skupina obyvate¾stva
v ich okolí ije. Ide o dôleité zistenie, pretoe poukazuje jednak
na to, e táto téma je stále na Slovensku tabuizovaná a mladí
¾udia nemajú o nej dostatoèné informácie, na druhej strane
hovorí o tom, e samotní gayovia a lesbièky sa k svojej odlišnej
sexuálnej orientácii ve¾mi èasto nehlásia, a preto o nich mladí
¾udia nevedia. To svedèí viac o negatívnom nastavení
spoloènosti ako o charakteristikách samotných gayov a les−
bièiek. O predsudkoch a negatívnych postojoch to hovorí
viac, ako samotné odmietavé vyjadrenia.
7
8

Pri spracovávaní výsledkov sme predpokladali, e tento
fakt bude súvisie predovšetkým s vekom respondentov. Je toti
moné predpoklada, e mladí gayovia a lesbièky prichádzajú
so svojím „coming−outom“8 a vo vyššom veku, take by naj−
viac ¾udí, ktorí poznajú vo svojom okolí nejakého gaya alebo les−
bièku, malo by vo vekovej hranici 22 − 26 rokov. Táto hypotéza
sa však nepotvrdila.
Ako signifikantný faktor sa skôr ukázalo najvyššie
ukonèené vzdelanie respondentov a typ v súèasnosti navštevo−
vanej školy. iaci základných škôl a ¾udia s neukonèeným
základným vzdelaním najèastejšie nevedeli odpoveda na
otázku, èi v ich okolí ijú ¾udia s odlišnou sexuálnou orientáciou.
Najlepšie informovaní boli študenti gymnázií, ktorí najmenej
èasto uvádzali variant „neviem“.
Ostatné zistenia z výskumu vyvolávajú mierny optimiz−
mus. Ukazuje sa toti, e ak mladí ¾udia poznajú vo svojom okolí
¾udí s odlišnou sexuálnou orientáciou, sú ove¾a citlivejší na ich
diskrimináciu a postoje k nim sú pozitívnejšie.
Vo výskume sa toti ukázalo, e tí, ktorí ijú s homose−
xuálmi v bezprostrednom okolí, signifikantne èastejšie hovoria
o tom, e je táto skupina ¾udí znevýhodòovaná a diskrimino−
vaná. Najèastejšie diskrimináciu a znevýhodnenie popierajú
práve tí, ktorí tvrdia, e nevedia, èi v ich okolí ijú ¾udia s odliš−
nou sexuálnou orientáciou. ¼udia, ktorí poznajú zo svojho oko−
lia nejakého gaya alebo lesbièku, zároveò v 70 percentách prí−
padov aj poznajú niekoho diskriminovaného vo svojom okolí, èo
indikuje zvýšenú citlivos na problematiku znevýhodnenia
a diskriminácie. Títo ¾udia majú aj tolerantnejšie postoje voèi
sexuálnej odlišnosti.
V porovnaní s postojmi voèi Rómom sa ukazujú
postoje mladých ¾udí voèi ¾uïom s odlišnou sexuálnou
orientáciou ako tolerantnejšie. Kým takmer 83 % responden−
tov tvrdilo, e Rómovia sa nechcú prispôsobi podmienkam
majority, negatívne vnímanie homosexuality bolo zazname−
nané u 40 % respondentov. Ostatných takmer 60 % tvrdilo,

Dubaj, Š.: Postoj bratislavskej verejnosti k problematike homosexuality (Diplomová práca), Bratislava 1995, Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta.
Proces uvedomenia si svojej sexuálnej identity a oznámenie tejto identity svojmu okoliu
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1 . R ozmanit osť a zne výhodnenie
e im nevadia páry rovnakého pohlavia, pretoe homosexuali−
ta je prirodzená. Podobne ako pri iných znevýhodnených
skupinách aj tu platí, e tolerantnejšie postoje sa prejavujú pre−
dovšetkým u tých, ktorí poznajú zo svojho okolia gayov alebo
lesbièky.
Tí, ktorí tvrdili, e homosexuálne páry im nevadia, zároveò
èastejšie oznaèovali, e:
 ¾udia s odlišnou sexuálnou orientáciou sú na Slovensku
znevýhodnení a diskriminovaní,
 boli sami svedkami porušenia ¾udských práv,
 poznajú vo svojom okolí niekoho, kto je diskriminovaný,
 vyjadrovali tolerantné postoje aj voèi ¾uïom s iným vierovy−
znaním a voèi uteèencom (Rómom nie − opä sa potvrdzuje
výrazný protirómsky predsudok),
 lepšie sa orientujú v problematike ¾udských práv.

Graf 7
Postoje k homosexuálom:
Homosexualita je
prirodzená.
Nevadia mi páry
rovnakého pohlavia
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Odpovede respondentov sa odlišovali aj v jednotlivých
krajoch. Väèšina krajov sa pohybovala okolo priemerných hod−
nôt, prièom dva kraje sa výraznejšie odlišovali − Bratislavský
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Demografické znaky, ktoré súvisia s vnímaním homosexu−
ality, sú predovšetkým pohlavie a vzdelanie. Zároveò je to úplne
prvá oblas znevýhodnenia, kde sa ukázalo by pohlavie respon−
dentov diferencujúcim faktorom. Výsledky poukazujú na to, e
páry rovnakého pohlavia nevadia 55,8 % muov, kým a 63,8 %
ien. eny sa tak v tomto prípade ukázali ako tolerantnejšie voèi
odlišnej sexuálnej orientácii ako mui.
Èo sa týka vierovyznania, tak je zaujímavé poznamena, e
vo všetkých kategóriách konfesijnej príslušnosti prevaovali pozi−
tívne názory nad negatívnymi, okrem gréckokatolíckeho vierovy−
znania, kde negatívny postoj prevaoval nad pozitívnym. Tieto
rozdiely sa však neukázali ako štatisticky významné. Sú tu
uvádzané len pre zaujímavos.
Jednoznaène sa pozitívna súvislos objavila medzi postoj−
mi k homosexualite a ve¾kosou trvalého bydliska. Jednoznaène
toti vyplýva, e èím je obec/mesto väèšie, tým sú názory voèi
homosexualite tolerantnejšie.

2001 a
10 000

10 001 a
50 000

50 001 a
100 000

nad
100 000

a Banskobystrický kraj, v ktorých respondenti vyjadrovali väèšiu
toleranciu. Na druhom konci boli Trnavský a Prešovský kraj, kde
sa ukázali respondenti ako „najhomofóbnejší“.

Na otázku, aké vzahy majú pod¾a respondentov mladí
¾udia z väèšinovej populácie s mladými ¾uïmi s odlišnou sexuál−
nou orientáciou, odpovedalo takmer 70 % respondentov, e
vzahy sú dobré alebo skôr dobré. Tí, èo si mysleli, e vzahy sú
skôr zlé alebo zlé, ove¾a èastejšie tvrdili, e homosexualita je
znevýhodòujúcim èinite¾om. To znamená, e ak hodnotili
vzájomné vzahy, tak vychádzali skôr z toho, ako sa spoloènos
stavia k sexuálnej odlišnosti a na základe toho konštatujú, e
vzájomné vzahy sú skôr zlé alebo ve¾mi zlé.

Tak ako vo všetkých oblastiach znevýhodnenia, aj v prí−
pade odlišnej sexuálnej orientácie do hodnotenia vzájomných
vzahov vstupuje to, èi mladí ¾udia sami poznajú vo svojom okolí
niekoho, kto je gay alebo lesbièka. Ak niekoho takého poznajú,
majú tendenciu vzahy hodnoti ove¾a pozitívnejšie ako tí, ktorí vo
svojom okolí nepoznajú iadneho gaya alebo lesbièku.
Hodnotenie vzájomných vzahov je výrazne ovplyvnené
vekom respondentov. Èím boli respondenti starší, tým èastejšie
hodnotili vzájomné vzahy ako skôr dobré alebo ve¾mi dobré.

Mladí ¾udia majú k tejto téme pomerne nejednoznaèné názory a postoje. Pomerne vysoké percento mladých ¾udí nevedelo
jednoznaène poveda, èi v ich okolí ijú nejakí ¾udia s odlišnou sexuálnou orientáciou. Ide o dôleité zistenie, pretoe poukazuje
jednak na to, e táto téma je stále na Slovensku tabuizovaná a mladí ¾udia nemajú o nej dostatoèné informácie, na druhej strane
hovorí o tom, e samotní gayovia a lesbièky sa k svojej odlišnej sexuálnej orientácii ve¾mi èasto nehlásia, a preto o nich mladí ¾udia
nevedia. To svedèí viac o negatívnom nastavení spoloènosti ako o charakteristikách samotných gayov a lesbièiek.
Na druhej strane sa ukázalo, e ak mladí ¾udia poznajú vo svojom okolí ¾udí s odlišnou sexuálnou orientáciou, sú ove¾a
citlivejší na ich diskrimináciu a postoje k nim sú pozitívnejšie. V porovnaní s postojmi voèi Rómom sa ukazujú postoje mladých
¾udí voèi ¾uïom s odlišnou sexuálnou orientáciou ako tolerantnejšie. Pozitívnejšie postoje voèi homosexuálom majú eny, ¾udia
s vyšším vzdelaním a tí, ktorí ijú vo väèších mestách. Tak ako vo všetkých oblastiach znevýhodnenia, aj v prípade odlišnej sexu−
álnej orientácie do hodnotenia vzájomných vzahov vstupuje to, èi mladí ¾udia sami poznajú vo svojom okolí niekoho, kto je gay
alebo lesbièka. Ak niekoho takého poznajú, majú tendenciu vzahy hodnoti ove¾a pozitívnejšie ako tí, ktorí vo svojom okolí
nepoznajú iadneho gaya alebo lesbièku.
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1 .3.4 P os t o je k ut eč encom a moslimom
roblematika migrácie zaèala by po našom vstupe do
Európskej únie aktuálnou témou. Slovensko sa pomaly
zaèína meni z tranzitívnej krajiny na cie¾ovú krajinu
migrácie. Napriek tomu, e poèet cudzincov a imi−
grantov je na Slovensku stále nízky, je moné oèakáva, e ich
poèet bude narasta. Slovensko ako pomerne tradièná a „uza−
vretá“ spoloènos, ktorá nemá skúsenosti s odlišnými kultúrami,
sa bude musie urèitým spôsobom vysporiada so zmenenou
situáciou. To, èi sa migrantom podarí integrova sa do našej
spoloènosti, do ve¾kej miery závisí od toho, nako¾ko im to
spoloènos samotná umoní. Postoje majority voèi uteèencom
a iným migrantom môu tento proces u¾ahèi alebo skomplikova.
Preto sme sa rozhodli vo výskume zisova aj postoje mladých
¾udí k uteèencom a ¾uïom s iným vierovyznaním ako
kresanským. V tomto prípade sme do postojových výrokov
zakomponovali postoje k moslimom, pretoe ide o ¾udí, ktorí sú
momentálne vo svete vnímaní v úzkej súvislosti s terorizmom
a mnohí preto sami èelia nepriate¾ským postojom a znevýhodne−
niu zo strany spoloènosti, v ktorej ijú.

P

Predsudky voèi migrantom sme sa snaili odhali na zákla−
de dvoch výrokov, z ktorých si mali respondenti vybra jeden,
s ktorým sa dokázali viac stotoni:
A) Uteèenci sú ¾udia, ktorí pochádzajú z krajín s nedemokra−
tickými reimami, a preto by sme im mali umoni, aby na
Slovensku našli dôstojný ivot.
B) Uteèenci sú potenciálnou hrozbou pre našu krajinu.
Nemali by sme im vytvára podmienky na to, aby sa tu
mohli usadi.
Problematika migrácie je ve¾mi komplexná a imigranti na
Slovensku nie sú len uteèenci z krajín s nedemokratickými
reimami. Ide teda urèite o isté zjednodušenie celej proble−
matiky. Cie¾om výskumu však nebolo podrobne a do håbky rozo−
bra túto problematiku, ale skôr prinies základné informácie
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o postojoch mladých ¾udí k rôznym skupinám a identifikovanie
predsudkov.
Vo výskume sa ukázali postoje k uteèencom ako najtole−
rantnejšie spomedzi postojov k všetkým ostatným skupinám.
Vyše 70 % mladých ¾udí sa vyjadrilo, e by sme mali uteèencom
umoni, aby našli na Slovensku dôstojný ivot. To je pomerne
prekvapivé zistenie, pretoe v médiách sú èasto prezentované
odmietavé postoje verejnosti voèi uteèencom a azylantom. Na
Slovensku zatia¾ neexistuje výskum, ktorý by sledoval celkové
postoje verejnosti k uteèencom, nie je moné teda porovna tieto
postoje s postojmi mladých ¾udí.
Na druhej strane to treba vníma tak, e tretina responden−
tov uviedla, e uteèenci sú hrozbou pre našu krajinu. Výrok
bol zámerne formulovaný pomerne extrémne, aby sme identifiko−
vali vyslovene hostilné postoje mladých ¾udí. Z tohto poh¾adu sa
javí 30 % ako vysoké èíslo.
Preto je zaujímavé vedie, ako sa jednotlivé kategórie
respondentov vyjadrovali o daných výrokoch. Opä sa ukázalo,
e pozitívnejšie postoje majú eny, aj keï ten rozdiel nie je
ve¾mi vysoký.
Dôleité pre navrhovanie aktivít na zvyšovanie toleran−
cie u mladých ¾udí je zistenie, e absolútne najmenej tolerant−
ní sa ukazujú študenti a absolventi stredných odborných
uèilíš bez maturity. Najtolerantnejší sú zas študenti gymnázií
a vysokých škôl.
Podobne ako v prípade odlišnej sexuálnej orientácie, aj
v prípade postojov k uteèencom súvisí miera tolerancie najmä od
ve¾kosti bydliska, kde mladí ¾udia ijú. Èím väèšie sídlo, kde
respondenti ijú, tým sú postoje tolerantnejšie.
V prípade postojov k ¾uïom s odlišným vierovyznaním sme
sa orientovali predovšetkým na moslimov, aby sme ponúkli
respondentom ve¾mi konkrétny postoj. Skúsenosti z rôznych

výskumov ukazujú, e èím konkrétnejšie a ušie je postavený
postojový výrok, tým jednoduchšie vedia respondenti formulo−
va odpoveï.
A) Je dobré, ak u nás ijú ¾udia s odlišným vierovyznaním,
napríklad moslimovia. Naše kultúry sa môu vzájomne
obohacova.
B) Islam je v rozpore s hodnotami, ktoré vyznáva naša
spoloènos. Moslimovia by nemali i v krajinách, ktoré
sú tradiène kresanské.
Tu sa ukázali postoje viacerých mladých ¾udí ako
vyhranenejšie. 58,1 % mladých ¾udí súhlasilo s výrokom A, kým
40,1 % s výrokom B.
Opä boli tolerantnejšie eny a študenti alebo absolventi
gymnázií a vysokých škôl.
Na rozdiel od uteèencov sme nezistili iadnu súvislos
medzi ve¾kosou bydliska a krajom, v ktorom respondenti ijú.
Mladí ¾udia, ktorí vítajú obohacovanie kultúr aj prostred−
níctvom ¾udí s odlišným vierovyznaním, sú prevane mladí ¾udia,
ktorí sa prejavujú ako tolerantnejší a informovanejší aj v ïalších
oblastiach:
 poznajú základné ¾udskoprávne dokumenty a vyjadrujú
spokojnos s tým, ako sa u nich v škole vyuèujú ¾udské práva,

 majú ve¾mi tolerantný postoj k uteèencom aj k ¾uïom s odliš−

nou sexuálnou orientáciou,
 sú ochotní verejne sa zasta tých, ktorých práva sú porušo−

vané,
 myslia si, e rôzne skupiny ¾udí sú na Slovensku ve¾mi èasto

alebo pomerne èasto diskriminované (¾udia, ktorí majú
odlišný etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, sú cudzej štátnej
príslušnosti atï.).
Vo výskume sa ukázali postoje k uteèencom ako najtole−
rantnejšie spomedzi postojov k všetkým ostatným skupinám.
Vyše 70 % mladých ¾udí sa vyjadrilo, e by sme mali uteèencom
umoni, aby našli na Slovensku dôstojný ivot
Dôleité pre navrhovanie aktivít na zvyšovanie tolerancie
u mladých ¾udí je zistenie, e absolútne najmenej tolerantní sa
ukazujú študenti a absolventi stredných odborných uèilíš bez
maturity. Najtolerantnejší sú zas študenti gymnázií a vysokých
škôl.
Postoje k moslimom sú negatívnejšie ako postoje k ute−
èencom. Takmer polovica respondentov tvrdí, e islam je v roz−
pore s hodnotami, ktoré vyznáva naša krajina. Vzdelanie
a ve¾kos sídla sa aj tu ukazujú ako faktor vyššej tolerancie.

1 .4 Osobná s kúsenosť so zne výhodnením
a dis krimináciou
omerne málo respondentov uviedlo, e boli niekedy
v ivote aj oni sami napadnutí (slovne alebo fyzicky)
kvôli nejakej svojej odlišnosti. Najèastejšie sa
vyjadrovali, e boli napadnutí kvôli svojim názorom
(pozri tabu¾ka 3) a kvôli výzoru (obleèeniu, úèesu atï.).

P

Všeobecne platí, e mladí ¾udia, ktorí boli z nejakého
z uvedených dôvodov slovne alebo fyzicky napadnutí, ove¾a
citlivejšie vnímajú znevýhodnenie a diskrimináciu rôznych

skupín, a to aj v prípade, e sami boli napadnutí z iného dôvo−
du. Teda zjednodušene povedané, tí, èo boli napríklad napad−
nutí kvôli etnickej príslušnosti, si myslia, e na Slovensku
dochádza k diskriminácii zdravotne postihnutých, ien, cudzích
štátnych príslušníkov a podobne. To platí aj pre ¾udí, ktorí sami
nepatria k niektorej zo znevýhodnených skupín, ale majú medzi
týmito menšinami priate¾ov.
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Tabu¾ka 3:
Boli ste vy osobne niekedy slovne alebo fyzicky napadnutý/á kvôli:

vašej farbe pleti
kvôli tomu, e máte medzi rôznymi menšinami priate¾ov
vašej etnickej príslušnosti
vášmu vierovyznaniu
vašim názorom
vášmu obleèeniu, úèesu, atï.

Je ve¾mi zaujímavé vedie, akí sú mladí ¾udia, ktorí boli
niekedy slovne alebo fyzicky napadnutí kvôli vlastným názorom.
Ukazuje sa, e ide o pomerne aktívnych mladých ¾udí, ktorí sú
zároveò citliví na diskrimináciu a vzahy s rôznymi skupinami oby−
vate¾stva (myslia, si, e tieto skupiny sú na Slovensku diskrimino−
vané, myslia si, e Rómovia ijú v zlých podmienkach, lebo
nemajú ve¾a moností sami tie podmienky zlepši a pod.)

áno
3,5
7,3
3,8
5,1
28,3
17,6

nie
94,9
89,9
93,0
92,8
68,9
78,5

neodpovedal
1,7
2,8
3,2
2,1
2,8
3,9

Najèastejšie odpovedali, e boli napadnutí ¾udia, ktorí:
 neboli spokojní s výuèbou o ¾udských právach na škole, ktorú

navštevovali alebo navštevujú,
 boli niekedy svedkami porušenia ¾udských práv mladých ¾udí,
 aktívni èlenovia mládeníckych a cirkevných organizácií,
 tí, ktorí sa aktívne zapájajú do ivota spoloènosti (píšu sanos−

ti na školskú radu alebo akademický senát, kontaktujú miest−
ne alebo obecné zastupite¾stvo a pod.),
 tí, ktorí organizujú vo¾noèasové aktivity pre mladých ¾udí.

Pomerne málo respondentov uviedlo, e boli niekedy v ivote aj oni sami napadnutí (slovne alebo fyzicky) kvôli nejakej svojej
odlišnosti. Všeobecne platí, e mladí ¾udia, ktorí boli z nejakého z uvedených dôvodov slovne alebo fyzicky napadnutí, ove¾a
citlivejšie vnímajú znevýhodnenie a diskrimináciu rôznych skupín, a to aj v prípade, e sami boli napadnutí z iného dôvodu.
Najèastejšie bývajú mladí ¾udia napadnutí kvôli odlišným názorom a kvôli svojmu obleèeniu.
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2. Ľuds ké pr áv a
edným z cie¾ov kampane je zvýši záujem mládeníckych
organizácií a neorganizovanej mládee o rešpektovanie
¾udských práv a základných slobôd. Na to, aby boli akti−
vity správne zacielené a efektívne realizované, je potrebné
vedie, ako vnímajú mladí ¾udia dodriavanie ¾udských práv na
Slovensku, èo o nich vedia, ako hodnotia výuèbu o ¾udských prá−
vach a aj to, ako by samotní mladí ¾udia boli ochotní participova
alebo aktívne sa zapoji do zabraòovania nedodriavaniu
¾udských práv.
Problematika ¾udských práv je ve¾mi komplexná a zloitá
a vo výskume, ktorý bol zameraný na tri takto komplikované témy
(rozmanitos, ¾udské práva a participácia), nebol priestor na
úplne podrobné skúmanie problematiky dodriavania ¾udských
práv z poh¾adu mladých ¾udí.

J

Na Slovensku bolo realizovaných viacero výskumov 9, ktoré
boli zamerané na to, ako vnímajú dodriavanie ¾udských práv na
Slovensku mladí ¾udia. Tieto výskumy prinášajú informácie o tom,
e od roku 1996 neustále pretrváva a dokonca sa zhoršuje infor−
movanos mladých ¾udí o tom, èo ¾udské práva sú a èi sa na
Slovensku dodriavajú10. Èím vyššie vzdelanie mladí ¾udia
dosahujú, tým sú kritickejší voèi tomu, ako sú uplatòované ¾udské
práva na Slovensku:

2. 1

Inf or mo v anosť mladých ľudí

nformovanos mladých ¾udí sme sledovali otázkami, èi res−
pondenti poznajú nejaké organizácie, ktoré pomáhajú
¾uïom, ktorých práva sú porušované, a èi poznajú základný
dokument, ktorý sa komplexne venuje právam dieaa. Išlo
o otvorené otázky, teda respondenti nedostali varianty odpovedí,
z ktorých si mali vybra, ale mali spontánne na otázku odpoveda.
Na otázku, ktoré organizácie pomáhajú ¾uïom, ktorých
práva sú porušené, odpovedala len nieèo viac ako polovica
respondentov (53 %), èo svedèí o pomerne nízkej informovanos−
ti mladých ¾udí. Asi tretina tých, ktorí na túto otázku odpovedali,

I
9
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Názor, e v našom štáte sa v dostatoènej miere uplatòujú
všeobecné ¾udské práva a vytvára sa priestor pre ich propagáciu
a výchovu, pripúšajú najèastejšie respondenti vo veku 18 − 22 ro−
kov, zatia¾ èo staršie vekové kategórie sú v tomto smere skeptic−
kejšie. Sú to predovšetkým mladí ¾udia vo veku 23 − 26 rokov, ktorí
a v 40,5 % uvádzajú, e sa u nás všeobecné ¾udské práva nedo−
driavajú a je vytvorený nedostatoèný priestor pre výchovu v ich
duchu. Uvedenú skutoènos podporujú aj výsledky vo vzahu
k typu navštevovanej školy. Zatia¾ èo u respondentov stredných
odborných škôl dominuje neujasnenos názoru, skúmaní mladí
¾udia navštevujúci gymnáziá a vysoké školy sú v problematike
znaène skeptickí.11
Aby boli rôzne aktivity zamerané na zvyšovanie tolerancie
mladých ¾udí voèi odlišným kultúram a menšinám, je potrebné,
aby títo mladí ¾udia boli oboznámení s právami týchto menšín
a boli ochotní ich akceptova, prípadne sami aktívne ochraòova
ich dodriavanie.
Preto boli otázky vo výskume zamerané na tieto oblasti:
 informovanos mladých ¾udí,
 spokojnos s výuèbou o ¾udských právach v školskom sys−
téme,
 skúsenosti s nedodriavaním ¾udských práv,
 ochota aktívne prispie k dodriavaniu ¾udských práv.

uvádzali viac ako jednu organizáciu. Väèšina organizácií bola
uvedená správne.
Najèastejšie uvádzané medzinárodné organizácie boli
rôzne organizácie, ktoré spadajú pod OSN, predovšetkým
UNICEF a UNHCR.
Najznámejšou mimovládnou medzinárodnou organizáciou
bola Amnesty International.
Zo slovenských verejných inštitúcií, ktoré sú oficiálne zria−
dené na pomoc ¾uïom, ktorých práva sú porušované, je najvýz−
namnejšou organizáciou Slovenské národné stredisko pre

www.vyskumladeze.sk
Bieliková, M.: Sociálno−politická problematika mládee v SR, ÚIPŠ, október 2005, prístupné na: http://www.vyskummladeze.sk/index.php?option=content&task=view&id=70 (14.11.2006)
11 Bieliková, M.: Sociálno−politická problematika mládee v SR, ÚIPŠ, október 2005, s. 38: prístupné na: http://www.vyskummladeze.sk/index.php?option=content&task=view&id=70 (14.11.2006)
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¾udské práva, ktorého úlohy sú zadefinované priamo zákonom
o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane
pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(antidiskriminaèný zákon):
Stredisko predovšetkým:
 monitoruje a hodnotí dodriavanie ¾udských práv a dodr−







iavanie zásady rovnakého zaobchádzania pod¾a osobit−
ného zákona,
zhromaïuje a na poiadanie poskytuje informácie o rasiz−
me, xenofóbii a antisemitizme v Slovenskej republike,
uskutoèòuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov
v oblasti ¾udských práv, zhromaïuje a šíri informácie v tejto
oblasti,
zabezpeèuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a pre−
javov intolerancie,
poskytuje sluby v oblasti ¾udských práv12.

Je alarmujúce, e takto dôleitú organizáciu uviedli vo
svojich odpovediach len dvaja respondenti.
Stredisko by sa vo svojich aktivitách malo zamera aj na
prezentáciu vlastných aktivít a na zvidite¾nenie svojej èinnosti,
pretoe by malo slúi ako ve¾mi dôleitý kontaktný bod aj pre
mladých ¾udí, ktorých práva sú porušované. Je zrejmé, e na
Slovensku dochádza k porušovaniu ¾udských práv ve¾mi èasto

v prípade marginalizovaných skupín, ktoré èelia èasto sociálne−
mu vylúèeniu. Tie sa obvykle dostávajú k informáciám ešte
zriedkavejšie ako majoritná populácia.
Respondenti v našom výskume èastejšie uvádzali inštitút
ombudsmana, ktorý bol zároveò najznámejšou verejnou
inštitúciou (oznaèilo ho 91 respondentov, èo tvorí necelých 8 %
všetkých respondentov).
Pomerne známe sú však rôzne mimovládne organizácie
pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany ¾udských práv.
Najèastejšie boli oznaèované organizácie ako ¼udia proti
rasizmu, Èlovek v ohrození, Slovenský helsinský výbor
a iné.
Druhou otázkou, ktorou sme chceli identifikova znalosti
respondentov v oblasti ¾udských práv, bola otázka, èi poznajú
základný dokument, ktorý sa komplexne venuje právam
dieaa.
Na túto otázku neodpovedalo vyše 75,2 % respondentov.
Z tých, ktorí odpovedali, len nieèo vyše polovica (52 %) uviedlo
správnu odpoveï, teda e ide o Deklaráciu práv dieaa.
Správnu odpoveï uvádzali predovšetkým mladí ¾udia vo vyšších
vekových kategóriách (22 − 26 rokov), ktorí mali vysokoškolské
vzdelanie alebo aspoò maturitu, skôr eny ako mui a respon−
denti, ktorí vyjadrovali všeobecne tolerantnejšie postoje
k rôznym menšinám.

Mladí ¾udia majú pomerne málo informácií o tom, aké organizácie na Slovensku a vo svete fungujú na ochranu ¾udských práv
a pomoc ¾uïom, ktorých práva nie sú dodriavané. Len o málo viac ako polovica respondentov na túto otázku odpovedala.
Zaujímavé je, e respondenti ove¾a èastejšie uvádzali buï zahranièné organizácie, ktoré patria pod Organizáciu spojených
národov, alebo domáce mimovládne organizácie. Zo štátnych organizácií, ktoré sa venujú ¾udským právam, najèastejšie
poznali respondenti inštitút ombudsmana

12

Zákon 365/2004 Z.z o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaèný zákon)
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2.2 Spok o jnosť s výučbou o ľuds kých pr áv ach
ko vidno z predchádzajúcej èasti, vedomosti mladých
¾udí o ¾udských právach sú do ve¾kej miery nedosta−
toèné. Na základe dvoch vedomostných otázok sa nedá
poukazova na vzdelanos mladých ¾udí v tejto oblasti,
minimálne to však indikuje istý stav. To, e väèšina respondentov
vôbec neodpovedala na uvedené otázky, svedèí jednak o pomerne
slabej informovanosti o oblasti dodriavania ¾udských práv, jednak
aj o urèitom nezáujme mladých ¾udí sa nad touto témou zamýš¾a.
S tým, ako sú mladí ¾udia informovaní o dodriavaní
¾udských práv, do ve¾kej miery súvisí aj súèasný vzdelávací sys−
tém a spôsob výuèby o ¾udských právach. Preto bol výskum par−
ciálne zameraný aj na spokojnos mladých ¾udí s tým, ako pre−
bieha výuèba o ¾udských právach.

A

Graf 8.
Spokojnos s výuèbou
o ¾udských právach

Vo výskume sa ukázalo, e spokojnos prevauje nad
nespokojnosou a rozdiely v jednotlivých aspektoch výuèby
o ¾udských právach sú len minimálne.
Vo všeobecnosti mono poveda, e mladí ¾udia nemajú
výrazne vyhranený postoj k spôsobu, akým sa ¾udské práva
vyuèujú. Opä podobne ako v prípade vedomostných otázok,
pomerne ve¾a respondentov sa nevedelo k danej otázke vyjadri
(asi štvrtina v kadom aspekte výuèby o ¾udských právach).
Rovnako to bolo aj v prípade vyjadrenia, e výuèbu o ¾udských
právach hodnotia neutrálne.
To do ve¾kej miery svedèí o istej ¾ahostajnosti mladých ¾udí
a nie ve¾kom záujme o problematiku ¾udských práv a jej výuèbu.

názorné riešenie
vyuitie v ivote
priestor na diskusiu

úplne spokojný
skôr spokojnú
ani spokojný, ani nespokojný
skôr nespokojný
úplne nespokojný

rôznos tém
aktuálnos
forma

neviem posúdi
0,0 %

Malé rozdiely sa ukázali aj v spokojnosti s jednotlivými
aspektmi výuèby o ¾udských právach.
Najväèšiu spokojnos vyjadrovali respondenti k forme výuè−
by a úrovni prednášok a besied (aktuálnosti a spôsobu realizá−
cie), najväèšiu nespokojnos zas s premietnutím teórie o ¾ud−
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ských právach do praxe (vyuitie v benom ivote) a s názorným
riešením prípadného porušovania ¾udských práv.
Z uvedeného vyplýva, e na našich školách prebieha
výuèba o ¾udských právach pomerne klasickým a konzerva−

tívnym spôsobom, bez prepájania teórie na konkrétnu prax
a bez názorných ukáok, èo respondenti aj vnímali pomer−
ne negatívne.
Kurikulárna reforma, ktorá sa na Slovensku oèakáva
u nieko¾ko rokov, by mala zoh¾adòova aj to, ako samotní
mladí ¾udia hodnotia metódy výuèby.

Najèastejšie vyjadrovali nespokojnos s jednotlivými
aspektmi výchovy o ¾udských právach respondenti v najvyššej
vekovej kategórii (22 − 26 rokov).
Pomerne kritickí voèi spôsobu, akým sú ¾udské práva
vyuèované na súèasných školách, boli predovšetkým gym−
nazisti a vysokoškoláci.

Mladí ¾udia nevedia jednoznaène zauja stanovisko k tomu, ako sú spokojní s výuèbou ¾udských práv na škole. Vo výskume
sa ukázalo, e spokojnos prevauje nad nespokojnosou a rozdiely v jednotlivých aspektoch výuèby o ¾udských právach sú
len minimálne.
Èo sa týka spokojnosti s jednotlivými formami výuèby o ¾udských právach, najèastejšie mladým ¾uïom vo výuèbe chýba pre−
pojenie teórie a praxe, monos vyui poznatky v reálnom ivote a priestor na diskusiu.

2.3 Skúsenosť s por ušo v aním ľuds kých pr áv
edným z najzaujímavejších zistení celého výskumu
je, e mladí ¾udia sú v mnohých prípadoch sami
svedkami porušovania ¾udských práv iných ¾udí
(pozri graf 9).
Viac ako 40 % respondentov uviedlo, e bývajú svedkami
porušovania ¾udských práv, aj keï k tomu nedochádza èasto.
Takmer kadý druhý respondent sa aspoò raz v ivote
stretol s porušovaním ¾udských práv mladých ¾udí.
To poukazuje na dve skutoènosti:
 diskriminácia a znevýhodnenie je pomerne rozšíreným javom,
 mladí ¾udia vnímajú vo svojom okolí problematiku znevýhod−
nenia a diskriminácie citlivo.

J

Ak respondenti boli niekedy alebo èasto svedkami
porušovania ¾udských práv, ove¾a èastejšie sa vyjadrovali
o tom, e niektoré skupiny na Slovensku sú znevýhodòované
a diskriminované. Graf è. 10 nám zároveò ukazuje, pri akých
typoch znevýhodnenia sa tieto odpovede vyskytovali najèastej−
šie. Ako vidno z grafu, tí, ktorí boli svedkami porušenia ¾udských
práv, najèastejšie priznávajú, e ¾udia sú na Slovensku
znevýhodnení predovšetkým na základe etnickej príslušnosti,
zdravotného stavu, veku a pohlavia.

Boli ste niekedy svedkom porušovania ¾udských práv
mladých ¾udí?

áno, ale nie èasto
40,0 %

áno, èasto
6,1 %

ani raz

nepamätám si
22,6 %

31,3 %
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Graf 10.
Názory na to, aké skupiny sú
na Slovensku diskriminované,
pod¾a mladých ¾udí, ktorí boli
svedkami porušenia ¾udských
práv

rasový dôvod
zdravotný stav
vek
pohlavie

ve¾mi èasto
pomerne èasto

nezamestnanos
sexuálna orientácia

pomerne zriedka
celkom výnimoène
vôbec nikdy
nevie

iná štátna príslušnos
vierovyznanie
0,0 %

Keïe sme vo výskume nesledovali konkrétne, porušením
akých práv boli svedkami naši respondenti, táto súvislos nám
môe aspoò do istej miery ozrejmi, ako oni sami porušenie
¾udských práv vnímajú a ktoré skupiny povaujú oni sami za
znevýhodnené a diskriminované.
Ak respondenti poznajú vo svojom okolí nejakých Rómov,
¾udí s odlišnou sexuálnou orientáciou, prípadne zdravotne
postihnutých, ove¾a èastejšie bývajú svedkami porušovania
¾udských práv ako tí, ktorí v okolí takýchto skupín neijú. Silné
korelácie medzi týmito rôznymi premennými potvrdzujú u vyššie
spomínanú hypotézu, e mladí ¾udia sú pomerne citliví a vnímaví
voèi tomu, èo sa okolo nich deje. Mladí ¾udia, ktorí bývajú svedka−
mi porušovania práv, bývajú zároveò èasto napádaní kvôli tomu, e
majú priate¾ov medzi menšinami alebo kvôli vlastným názorom.

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

S porušovaním ¾udských práv sa stretávajú mladí ¾udia bez
oh¾adu na ich vek, pohlavie, dosiahnuté vzdelanie alebo typ
školy, ktorú momentálne navštevujú.
To, e mladí ¾udia relatívne èasto deklarovali, e sa stretá−
vajú osobne s porušovaním ¾udských práv mladých ¾udí v ich
okolí, je mono vníma pozitívne. Otázne však je, nako¾ko sú
mladí ¾udia sami schopní a ochotní rieši vzniknutú situáciu,
ak dôjde k porušovaniu ich vlastných práv alebo práv ¾udí
v ich okolí.
Samotné vnímanie problému porušovania ¾udských práv
nemusí znamena, e mladí ¾udia sú aj sami tolerantní a ochotní
urobi nieèo preto, aby k porušovaniu práv ich samých a iných
nedochádzalo.

Z výskumu vyplýva, e mladí ¾udia bývajú pomerne èasto svedkami porušovania ¾udských práv. Takmer kadý druhý
respondent sa aspoò raz v ivote stretol s porušovaním ¾udských práv mladých ¾udí
Ako vidno z grafu, tí, ktorí boli svedkami porušenia ¾udských práv, najèastejšie priznávajú, e ¾udia sú na Slovensku
znevýhodnení predovšetkým na základe etnickej príslušnosti, zdravotného stavu, veku a pohlavia. Zároveò sú najèastejšie
svedkami porušenia ¾udských práv mladí ¾udia, v ktorých okolí ijú príslušníci znevýhodnených skupín. To znamená, e mladí ¾udia
pomerne citlivo vnímajú znevýhodnenie jednotlivých skupín obyvate¾stva a porušovanie ich práv. S porušovaním ¾udských práv
sa stretávajú mladí ¾udia bez oh¾adu na ich vek, pohlavie, dosiahnuté vzdelanie alebo typ školy, ktorú momentálne navštevujú.
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2.4 ocho t a aktí vne pris pieť k dodr žia v aniu
ľuds kých pr áv
o, ako sú mladí ¾udia pripravení aktívne kona v prí−
pade porušovania ich vlastných práv, súvisí jednak
s ich právnym vedomím a jednak aj s mierou dôvery
a informovanosti o inštitúciách, ktoré na Slovensku
pôsobia, aby pomohli ¾uïom, ktorých práva nie sú dodriavané.
Ústav informácií a prognóz školstva realizuje od roku
1996 longitudinálny výskum Sociálno−politická problematika
mládee v SR, v rámci ktorého skúmal aj to, aké je právne
vedomie mladých ¾udí na Slovensku. Tento výskum nemeral
priamo úroveò právneho vedomia prostredníctvom metód,
ktoré by dokázali objektívne odhali úroveò právneho vedomia
mladých ¾udí, bol zameraný skôr na subjektívne posúdenie svoj−
ho právneho vedomia respondentmi. Z výskumu vyplynulo, e
právne vedomie mladých ¾udí je na nízkej úrovni.
Viac ako polovica respondentov sa domnieva, e ich
právne vedomie nie je postaèujúce na to, aby dokázali vyrieši
bený právny problém. Takmer kadý piaty oslovený zaujal jed−
noznaène negatívne stanovisko a 41,1 % sa prikláòa skôr
k negatívnemu postoju. Spokojných so svojím právnym
vedomím bolo len 30,3 % mladých ¾udí, prièom väèšina z nich

T

je opä mierne nerozhodná, avšak nasmerovaná skôr k pozi−
tívnemu hodnoteniu a len 4,2 % respondentov deklarovalo jed−
noznaèný dostatok právnych vedomostí pre riešenie bených
problémov ivota13.
S právnym vedomím súvisí aj to, èi mladí ¾udia vedia v prí−
pade porušenia ich práv, na koho je moné sa v tomto prípade
obráti, a èi sú ochotní to aj urobi. Ako u bolo spomínané
vyššie, rozhodovanie o tom, èo mladí ¾udia urobia v prípade, e
dôjde k porušeniu ich práv, súvisí nielen s právnym vedomím,
ale aj s dôverou v jednotlivé inštitúcie. V našom výskume sa
potvrdilo, e táto dôvera je pomerne nízka. Len nieèo vyše 10 %
mladých respondentov by sa obrátilo na niektorú z organizácií,
ktoré sa venujú obrane ¾udských práv a zastupovaniu obetí.
Väèšina respondentov by sa spoliehala sama na seba alebo by
poprosila o pomoc niekoho blízkeho (pozri tabu¾ku 4). To
nepochybne súvisí aj s tým, e mladí ¾udia majú ve¾mi málo
informácií o organizáciách, ktoré na Slovensku pôsobia. Ak
vôbec nejaké ¾udskoprávne organizácie mladí ¾udia poznajú,
tak ide skôr o medzinárodné organizácie.

Tabu¾ka 4 − Na koho by ste sa obrátili v prípade, e by boli porušené vaše ¾udské práva?

skúsil/a/ by som tú situáciu rieši sám / sama
28,0 %
obrátil/a/ by som sa s tým na svoju rodinu alebo priate¾ov
37,0 %
poiadal/a/ by som o pomoc niekoho v škole / uèite¾a, èlena školskej
samosprávy, èlena školského / akademického senátu
4,8 %
obrátil/a/ by som sa na niektorú z organizácií, ktoré sa venujú
obrane ¾udských práv a zastupovaniu obetí
10,0 %
obrátil/a/ by som sa na súd
7,0 %
neurobil/a/ by som niè
2,5 %
neviem
9,4 %

13

Výsledky a odporúèania výskumu Sociálno−politická problematika mládee v SR, prístupné na http://www.vyskummladeze.sk/index.php?option=content&task=view&id=70
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To, e riešenie vlastnej situácie nesúvisí len s dôverou v jed−
notlivé inštitúcie, sa potvrdilo aj pri sledovaní súvislosti medzi znalos−
ami respondentov a tým, ako by riešili porušenie ich vlastných práv.
Tí, ktorí poznali nejakú organizáciu a vedeli pomenova aj dokument,
ktorý sa venuje právam dieaa, signifikantne èastejšie odpovedali, e
by sa obrátili so iadosou o pomoc na niektorú z ¾udskoprávnych
organizácií alebo na súd, ako tí, ktorí tieto odpovede nepoznali.
Mladí ¾udia, ktorí na uvedené otázky vôbec neodpovedali,
alebo sa nevedeli vyjadri, by situáciu skôr riešili sami alebo
v kruhu rodiny a priate¾ov.
Graf 11.
Porovnanie potenciálnej reakcie na
porušenie ¾udských práv u aktívnych
mladých ¾udí v porovnaní s priemernou
populáciou mladých ¾udí
sám
s rodinou
¾ud. právna organizácia
v škole
súd

Zaujímavé je porovnanie celej populácie mladých ¾udí s tými,
ktorí sa u niekedy v minulosti snaili nejakým spôsobom ovplyvni
dianie v ich okolí (pozri graf 11). Napriek tomu, e aj u ¾udí, ktorí u
niekedy podpísali petíciu, napísali sanos, kontaktovali obecné
/mestské zastupite¾stvo alebo školskú radu, prevaujú podobne ako
u celej populácie skôr tendencie rieši individuálne svoju situáciu
alebo v kruhu rodiny a priate¾ov, výrazne èastejšie by sa títo ¾udia
obracali aj na ¾udskoprávne organizácie, prípadne priamo na súdy.
Aktívni mladí ¾udia zároveò ove¾a menej èasto uvádzali, e
by nerobili vôbec niè, prípadne, e nevedia, èo by robili.

celá populácia

napísali sanos
kontaktovali školskú radu
kontaktovali zastupite¾stvo
podpísali petíciu

neurobí niè
nevie

0,0 %

Zaujímavé je aj porovnanie potenciálneho konania muov
a ien. Mui by ove¾a èastejšie ako eny riešili situáciu sami. eny
zas prevládali nad mumi v odpovediach, e by sa obrátili na rodi−
nu a priate¾ov, ale aj na ¾udskoprávne organizácie. V jednotlivých
vekových kategóriách sa ukázali významné rozdiely predovšetkým
v rozhodnosti, ako by svoju situáciu riešili. Mladší respondenti èasto
nevedeli odpoveda, alebo by sa obrátili na rodinu a priate¾ov. Starší
respondenti by zas skôr riešili situáciu sami, prípadne by sa obrátili
na niektorú z ¾udskoprávnych organizácií. Tento istý prístup k rieše−
niu je moné sledova aj pri dosiahnutom vzdelaní. Èím vyššie vzde−
lanie, tým èastejšie sa vyskytuje snaha o individuálne alebo inštitu−
cionálne riešenie problému. Mladí ¾udia s niším vzdelaním sa
uchy¾ujú skôr k pomoci vo svojom vlastnom okolí.
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Druhou dimenziou problematiky aktívnej obrany ¾udských práv
je snaha a ochota pomôc aj pri porušovaní ¾udských práv iných.
Z nášho výskumu, aj z mnohých ïalších výskumov verejnej
mienky vyplýva, e najviac znevýhodnenou a diskriminovanou
národnostnou menšinou na Slovensku je rómska menšina.
Samotní respondenti vnímajú rasovú diskrimináciu ako silno prí−
tomnú v našom prostredí. Na druhej strane však aj medzi mladými
¾uïmi pretrvávajú mnohé predsudky a stereotypy voèi Rómom,
ktoré sú hlboko zakorenené bez oh¾adu na vek, pohlavie aj vzde−
lanie respondentov.
Jednou z ve¾mi èastých diskriminaèných praktík voèi Rómom
je odlišná kvalita poskytovania sluieb. Viacero saností a alôb voèi
diskriminaènému konaniu sa na Slovensku týka toho, e Rómom

býva zabraòované navštevova reštauraèné zariadenia, prípadne
nedostávajú v týchto zariadeniach rovnako kvalitné sluby.
Do výskumu sme sa preto rozhodli naprojektova aj otázku,
ktorá je zameraná na to, ako by sa respondenti zachovali, ak by
boli svedkami presne takejto situácie. Projektívne otázky sú ve¾mi
vhodným nástrojom zisovania skutoèných názorov a postojov
mladých ¾udí, pretoe navodzujú reálne situácie, do ktorých sa
mladí ¾udia môu kedyko¾vek dosta. Je pre nich preto
jednoduchšie predstavi si, ako by sa v danej situácii zachovali.
Situácia bola namodelovaná takto:
Skúste si predstavi, e ste sa stali svedkom nasledujúcej
situácie. Ste so svojimi kamarátmi v reštaurácii alebo v bare
a k ved¾ajšiemu stolu si prisadnú Rómovia. Èašník u všetkých
dávno obslúil, len nie zákazníkov pri ved¾ajšom stole. Po dlhom
èakaní ho zastavia a iadajú, aby ich u obslúil. Èašník im však
odpovie, e nie sú v bare vítaní a asi by sa mali radšej presunú
niekam inam. Ako by ste na túto situáciu zareagovali?
U viackrát bolo spomínané, e mladí ¾udia sú pomerne
èasto svedkami porušovania ¾udských práv a uvedomujú si, e na
Slovensku dochádza k diskriminácii ¾udí na základe ich etnickej
odlišnosti. Táto otázka však pomohla odhali to, e napriek silnej
senzitivite mladých ¾udí k tejto problematike, ich ochota neja−
kým spôsobom zasiahnu na obranu ¾udí, ktorých práva sú poru−
šované, je ve¾mi nízka. Z odpovedí na túto projektívnu otázku vyplý−
va skôr silná ¾ahostajnos k porušovaniu práv niektorých ¾udí, èo sa
v nejakej forme ukázalo a u dvoch tretín respondentov.
Pribline pätina respondentov uviedla, e by sa zastali
Rómov a poiadali by èašníka, aby ich obslúil. Pribline polovi−
ca by nezasiahla vôbec nijako, a to buï preto, lebo si obvykle

nevšímajú, èo sa deje okolo nich, alebo preto, e majú pocit, e
èašník si aj tak len plní príkazy majite¾ov. Štvrtina respondentov
vôbec nevie, ako by sa v danej chvíli zachovala.
Takmer 5 % respondentov sa vyjadrilo, e by boli na strane
èašníka a v prípade konfliktu by ho podporili. Tu ide u o ve¾mi
otvorený nepriate¾ský postoj.
Respondenti, ktorí uviedli, e by sa Rómov zastali a poia−
dali by èašníka, aby ich obslúil, boli mladí ¾udia, ktorí ve¾mi citli−
vo vnímajú problematiku diskriminácie a znevýhodnenia. Vo ve¾−
kej väèšine si myslia, e na Slovensku dochádza k diskriminácii
na základe odlišného etnického pôvodu, sami vo svojom okolí
poznajú niekoho diskriminovaného medzi svojimi rovesníkmi
a myslia si, e Rómovia na Slovensku ijú v zlých sociálno−eko−
nomických podmienkach preto, lebo nemajú rovnaké monosti
ako majorita rieši svoju situáciu.
Na druhej strane tí, ktorí by boli na strane èašníka a podpo−
rili by ho, sú v mnohých prípadoch mladí ¾udia, ktorí majú ve¾mi
vyhranené postoje nielen k Rómom, ale ku všetkým menšinám,
prejavujú pomerne netolerantné postoje, najèastejšie si myslia,
e ¾udia na Slovensku nie sú vôbec diskriminovaní na základe
etnickej príslušnosti.
V prípade porušenia ¾udských práv by sa mladí ¾udia
èastejšie obracali na svoju rodinu a priate¾ov, prípadne by situá−
ciu riešili sami. Len málo z nich by sa obrátilo s prosbou o pomoc
na nejakú ¾udskoprávnu organizáciu. Tí, ktorí poznali nejakú orga−
nizáciu a vedeli pomenova aj dokument, ktorý sa venuje právam
dieaa, signifikantne èastejšie odpovedali, e by sa obrátili so
iadosou o pomoc na niektorú z ¾udskoprávnych organizácií
alebo na súd, ako tí, ktorí tieto odpovede nepoznali.

Zároveò by sa na niektorú z organizácii aj èastejšie obracali ¾udia, ktorí sú aktívni a niekedy v minulosti sa u snaili ovplyvni
dianie vo svojom okolí.
Napriek tomu, e mladí ¾udia si uvedomujú, e dochádza na Slovensku k porušovaniu ¾udských práv, len málo z nich je aj
ochotných aktívne zasiahnu na obranu ¾udí, ktorých práva sú porušované. Na obranu ¾udských práv by sa postavili skôr mladí
¾udia, ktorí si uvedomujú znevýhodnené postavenie niektorých skupín, bývajú svedkami porušovania ¾udských práv a sú aj
aktívni v iných oblastiach verejného ivota.
Zároveò sme zistili, e existuje pomerne malá, ale ve¾mi vyhranená skupina mladých ¾udí, ktorá prejavuje výrazne negatívne
postoje voèi menšinám a v prípade porušenia ¾udských práv by boli ochotní sa skôr zasta tých, ktorí práva porušujú, ako obetí.
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roblematika tolerancie, dodriavania ¾udských práv
a postojov mladých ¾udí k ¾uïom, ktorí patria k rôznym
menšinám v našej spoloènosti, súvisí do ve¾kej miery aj
s tým, ako sú mladí ¾udia ochotní participova na ve−
ciach verejných, organizova sa v rôznych inštitúciách a aktivitách
zameraných na zvyšovanie tolerancie v spoloènosti. Doterajšie
výsledky výskumu ukazujú, e mladí ¾udia na jednej strane vníma−
jú problematiku diskriminácie a znevýhodnenia a vo svojich
deklarovaných postojoch sú pomerne otvorení tolerova a akcep−
tova rôzne kultúrne odlišnosti iných ¾udí, avšak ich ochota aktívne
sa zapoji do obrany ¾udských práv je pomerne nízka.

P

V Národnej správe o participácii mládee sa uvádza, e
mladí ¾udia majú málo informácií o monostiach participova, ale
aj málo príleitostí zasahova do rozhodovacích procesov. Na
druhej strane mladí ¾udia ani neprejavujú výrazný záujem
o aktívnu participáciu a nevnímajú ju ako efektívny nástroj
obèianskeho ivota mládee14.
Ïalšie výskumy potvrdili, e aktívna participácia na verej−
nom ivote u mladých ¾udí je na ve¾mi nízkej úrovni. Vo výskume

Sociálno−politická situácia mládee sa ukázalo, e mladí ¾udia sú
ve¾mi zriedka organizovaní v mládeníckych organizáciách,
prièom sú pomerne kritickí voèi tomu, aké aktivity mládenícke
organizácie vykonávajú a ako o nich informujú.
Nízka miera participácie pod¾a tohto výskumu súvisí s tým,
e mládenícke organizácie nedostatoène „popularizujú“ svoju
èinnos. Napriek tomu, e participácia je stále nízka, v uplynulých
rokoch zaèala stúpa dôvera mladých ¾udí k mládeníckym orga−
nizáciám15, èo vysiela pozitívny signál voèi organizáciám, ktoré
sa snaia o zvyšovanie aktívnej participácie mladých ¾udí.
Výskum pre potreby kampane „Kadý iný, všetci rovní“ mal za
cie¾ zisti nielen to, èi sú mladí ¾udia organizovaní v mládeníckych
organizáciách, ale aj mieru ich participácie na rôznych aktivitách
zameraných na zvyšovanie tolerancie a akceptácie rozmanitosti.
V rámci toho boli sledované tri dimenzie aktívnej participá−
cie mladých ¾udí:
 èlenstvo mladých ¾udí v rôznych typoch organizácií a miera
zapojenia,
 ovplyvòovanie diania na regionálnej úrovni,
 miera participácie na aktivitách zameraných na témy rozmani−
tosti, tolerancie, ¾udských práv a diskriminácie.

3. 1 Člens tv o v jedno tlivých t ypoch or ganizácií
ýsledky výskumu potvrdzujú, e prevaná väèšina
mladých ¾udí nie je èlenom iadnych organizácií,
dokonca sa ani nezúèastòuje iadnych aktivít, ktoré
realizujú tieto organizácie. Takmer pri kadom type
organizácie viac ako 70 % respondentov uviedlo, e sa vôbec
nijako nezúèastòuje na aktivitách týchto organizácií. Výnimku tvo−
rili len hudobné, športové a divadelné organizácie.

V

Ako vidno z tabu¾ky è. 5, najèastejšie sú mladí ¾udia èlenmi
športových organizácií, spolkov, hudobných, taneèných, divadel−
ných skupín a podobne. To môe súvisie jednak s tým, e nie−
ktoré takéto organizácie fungujú v rámci škôl alebo popri nich,
jednak aj s tým, e na Slovensku je silná tradícia navštevovania
14

26

15
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Tabu¾ka 5. Èlenstvo v jednotlivých typoch organizácií alebo participácia na aktivitách organizácií
som èlen /
aktívne sa
zúèastòujem
èinnosti
mládenícke obèianske zdruenie alebo organizácia
náboenská alebo cirkevná organizácia mládee
politická strana
akademický senát, iacka školská rada, parlament
športová organizácia , spolok, hudobná, taneèná alebo
spevácka skupina, divadelná skupina a podobne
odborový zväz, zamestnanecká rada

rôznych krúkov a klubov. Napriek tomu je aktívne zapojená do
týchto èinností len o nieèo viac ako polovica našich responden−
tov vo veku 14 − 26 rokov.
V takýchto organizáciách sa zdruujú predovšetkým iaci
základných škôl a stredných odborných uèilíš. Vysokoškoláci
alebo respondenti v najvyššej vekovej kategórii sú aktívnymi
èlenmi takýchto organizácií pomerne zriedka, skôr sa len
zúèastòujú aktivít realizovaných týmito organizáciami. Zároveò
platí, e ak sú mladí ¾udia èlenmi športovej, hudobnej, divadel−
nej alebo podobnej organizácie, obvykle sa aj angaovanejšie
zapájajú do diania v ich okolí (èastejšie podpisujú petície, píšu
sanosti a podobne).
Podobná situácia je aj v prípade mládeníckych organizá−
cií s tým rozdielom, e èlenovia takýchto organizácií sú obvykle
starší. Nie je tu ani priama súvislos s ich zamestnaneckým sta−
tusom. Pochopite¾ne viac èlenov mládeníckych organizácií je
medzi študentmi a iakmi ako medzi zamestnanými ¾uïmi, nie
však tak výrazne ako v prípade športových a kultúrnych orga−
nizácií.
Náboenské organizácie majú zas predovšetkým èlenov,
ktorí pochádzajú z menších sídiel. Zaujímavým zistením v tomto
prípade je, e èlenovia náboenských organizácií sú oproti
èlenom iných typov organizácií pomerne pasívni, èo sa týka

som èlen
/pasívny/,obèas
sa zúèastòujem
èinnosti

nie som èlen, ani sa
ale
nezúèastòujem
zúèastòujem aktivít
sa ich akcií

4,2
4,6
1,6
2,8

5,2
4,7
2,2
3,9

15,3
16,1
10,7
15,3

75,2
74,6
85,5
78,0

18,4
2,0

10,1
2,5

22,8
9,2

48,6
86,3

ovplyvòovania diania vo svojom okolí. Máloktorí z nich v minu−
losti písali petície, sanosti alebo pracovali ako dobrovo¾níci.
Vo všeobecnosti mono konštatova, e miera zapojenia
do jednotlivých organizácií neovplyvòuje postoje a názory
mladých ¾udí voèi znevýhodneným skupinám. Skôr sa ukazu−
je, e tí, ktorí nie sú èlenmi iadnych organizácií a ani nijako
aktívne neparticipujú na ich aktivitách, sú skôr ¾ahostajnejší
k dianiu okolo seba (èastejšie sa nevedia alebo nechcú k danej
téme vyjadri), ale nemajú výrazne negatívnejšie postoje ako tí,
ktorí sú èlenmi rôznych organizácií. To znamená, e aktívne sa
do aktivít rôznych organizácií zapájajú mladí ¾udia, ktorí si
všímajú dianie okolo seba, ale mládenícke organizácie
nejakým výrazným spôsobom neovplyvòujú ich postoje
voèi menšinám a znevýhodneným skupinám.
Graf 12 ukazuje, aká je miera zapojenia tých mladých
¾udí, ktorí aspoò nejakým spôsobom participujú na èinnosti jed−
notlivých typov organizácií.
Väèšina respondentov v prípade všetkých organizácií sa
len zúèastòuje aktivít realizovaných týmito organizáciami.
Najvyšší poèet aktívnych èlenov majú športové, hudobné,
divadelné (a iné organizácie), najmenší poèet zas náboenské
organizácie.
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Graf 12
Miera zapojenosti
do jednotlivých organizácií

náboenská organizácia
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Výskum poukázal na to, e mladí ¾udia nielen e nie sú väèšinou èlenmi iadnych mládeníckych a iných organizácií, vo väèšine
prípadov sa ani nezúèastòujú aktivít organizovaných týmito organizáciami. Najèastejšie sú mladí ¾udia èlenmi športových,
hudobných a divadelných organizácií.
Tí mladí ¾udia, ktorí aspoò èiastoène participujú na aktivitách jednotlivých organizácií, sa v absolútnej väèšine prípadov iba
zúèastòujú ich aktivít. To platí predovšetkým pre náboenské organizácie.

3.2 Ovplyvňo v anie diania na r egionálne j úr o vni
iera obèianskej participácie nesúvisí len s tým, èi sú
mladí ¾udia nejakým spôsobom formálne organizovaní
a èi sa zapájajú do aktivít týchto formálnych organizá−
cií. Individuálne aktivity zamerané na ovplyvòovanie
verejného ivota môu by ešte výraznejším prejavom aktívneho
záujmu o ivot spoloènosti. Mladý èlovek môe by èlenom niekto−
rej mládeníckej alebo inej organizácie a pritom by pomerne ¾ahos−
tajný voèi svojmu okoliu. To je ve¾mi dôleité aj v súvislosti s téma−
mi, ktoré sú predmetom tohto výskumu − rozmanitosti a tole−
rancie k odlišnosti. Ak sa mladí ¾udia zapájajú do diania vo svojom
okolí, je pravdepodobné, e budú aj citlivejšie vníma problematiku
znevýhodnenia, diskriminácie a porušovania ¾udských práv.

M
16
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Moností, ako ovplyvòova dianie vo svojom okolí je ve¾a.
Najrozšírenejším a najjednoduchším spôsobom je sprostredkované
ovplyvòovanie prostredníctvom volených zástupcov buï v obec−
ných a mestských zastupite¾stvách (na komunálnej úrovni), alebo
poslancov do parlamentu na celoštátnej úrovni. Tento výskum však
nebol zameraný na volebné správanie mladých ¾udí, pretoe existu−
je pomerne dos výskumov, ktoré sa tejto téme venujú.16
Pri skúmaní problematiky tolerancie k odlišnostiam, vníma−
nia diskriminácie a znevýhodnenia − názorov mladých ¾udí na tieto
témy a ich ochotu aktívnejšie sa zapája do aktivít zameraných na
tieto témy ove¾a dôleitejšie ako samotné volebné správanie je to,
èi sú mladí ¾udia ochotní nejakým spôsobom vstúpi do toho,

Napríklad Prvovolièi a druhovolièi v predvolebnom zhone − Názory mladých ¾udí na vo¾by 2002 (Inštitút pre verejné otázky, 2002), Prvovolièi a druhovolièi vo volebnej kampani 2002 −
I. èas (Inštitút pre verejné otázky, 2002), Politická participácia mladých ¾udí v Európe a na Slovensku (CERYS FF UCM v Trnave, 2004) a iné






ako fungujú veci verejné. Ak oèakávame od mladých ¾udí nielen
pasívne vnímanie problematiky, ale aj ich aktívnu participáciu,
je dobré sa zamera na to, nako¾ko sú mladí ¾udia ochotní sami
urobi nieèo pre to, aby sa zmenila situácia v ich okolí.
Preto sme sa zamerali na to, èi mladí ¾udia niekedy vo
svojom ivote urobili nieèo preto, aby ovplyvnili dianie vo svo−
jom okolí, prostredníctvom:
 podpísania petície,
Graf 13
Ovplyvòovanie diania
na regionálnej úrovni

kontaktovania obecného/mestského zastupite¾stva,
kontaktovania školskej rady so iadosou o pomoc,
napísania sanosti,
dobrovo¾níckej práce.

Tieto aktivity sú rôznymi úrovòami aktívnej participácie na
veciach verejných. Ako sa ukazuje, najèastejšie mladí ¾udia
podpisujú petície alebo pracujú ako dobrovo¾níci (graf 13).

kontaktoval/a/ zastupite¾stvo
kontaktoval/a/ školskú radu
napísal/a/ sanos
pracoval/a/ ako
dobrovo¾ník/dobrovoí¾níèka

áno

podpísal/a/ petíciu

nie
0

Mladí ¾udia, ktorí podpisujú petície, sú skupinou ¾udí, ktorá
sa javí ako aktívnejšia aj v ostatných oblastiach participácie.
Èlenovia mládeníckych organizácií, politických strán,
odborových zväzov alebo niektorých orgánov v rámci školy
ove¾a èastejšie organizujú alebo podpisujú petície ako neor−
ganizovaní mladí ¾udia.
Ak sú mladí ¾udia aktívni v tejto oblasti, obvykle sa pre−
javujú aktívne aj v ostatných oblastiach, napríklad sú kritickí voèi
výuèbe o ¾udských právach na slovenských školách a sú ochot−
ní aktívne participova na ochrane ¾udských práv.
Dôleité v tejto súvislosti je, e sa nepreukázala súvislos
medzi tým, ako ¾udia vnímajú menšiny a znevýhodnené skupiny,
a tým, èi podpísali niekedy petíciu. Hypoteticky by sa dalo pred−
poklada, e ¾udia, ktorí vnímajú menšiny ako znevýhodnené
a majú k nim tolerantnejšie postoje, èastejšie budú podpisova
petície. To sa však nepotvrdilo. Dá sa preto oèakáva, e mladí
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¾udia skôr podpisujú petície na iné témy ako na tému ¾udských
práv a rozmanitosti. To by však vyadovalo podrobnejšie skú−
manie.
Druhou dôleitou aktivitou, do ktorej sa mladí ¾udia zapája−
jú, je dobrovo¾nícka práca. Z nášho výskumu vyplýva, e takmer
kadý piaty respondent v našom súbore pracoval ako dobro−
vo¾ník. Napriek nie príliš pozitívnym zisteniam o aktívnej parti−
cipácii mladých ¾udí je tento poznatok pozitívny. Vo výskume sme
však nesledovali, o aký typ dobrovo¾níckej práce išlo a èo si oni
sami pod dobrovo¾níckou prácou predstavovali. Kadopádne,
ve¾mi podobne ako v prípade podpisovania petície, aj v tomto prí−
pade ide o mladých ¾udí, ktorí sú aktívni a ochotní participova na
viacerých aktivitách, sú èastejšie organizovaní v mládeníckych
organizáciách a rôznych krúkoch (hudobné, divadelné, špor−
tové), ide o ¾udí, ktorí èastejšie oznaèovali, e boli napadnutí kvôli
svojim názorom a priate¾om medzi menšinami.
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3. P ar ticipácia mladých ľudí
Dobrovo¾níci, ktorí aj èastejšie organizujú a podpisujú petí−
cie a snaia sa ovplyvòova dianie vo svojom okolí, sú väèšinou
gymnazisti alebo vysokoškoláci. Pravdepodobne mnoho z nich
organizovalo rôzne aktivity pre mladých ¾udí, ktoré boli zamerané
na témy tolerancie a odlišnosti. V rámci kampane by práve
takto aktívni mladí ¾udia mohli by oslovení a vyuití na reali−
zovanie mnohých aktivít zameraných na mladých ¾udí.
Ostatné aktivity zamerané na ovplyvòovanie diania vo svo−
jom okolí boli mladými ¾uïmi oznaèované pomerne zriedka.
Monos napísania sanosti, kontaktovania obecného alebo
mestského zastupite¾stva vyuila necelá desatina respondentov.
Išlo predovšetkým o tých mladých ¾udí, ktorí u neštudujú (sú
zamestnancami alebo podnikate¾mi), najèastejšie to boli èlenovia
politických strán alebo odborových zväzov a vyjadrovali sa kritic−
ky k porušovaniu ¾udských práv na Slovensku. Sanos alebo
kontaktovanie obecného/mestského zastupite¾stva nie je teda
nástrojom, ktorý je vyuívaný ve¾mi èasto mladými ¾uïmi, ktorí
ešte študujú. Pravdepodobne sa podané sanosti týkajú skôr
rôznych obèiansko−právnych sporov, pretoe sa nepreukazuje

iadna súvislos s tým, èi mladí ¾udia podávali sanosti, a s tým,
aké majú postoje k znevýhodneným a diskriminovaným
skupinám na Slovensku.
Pre kampaò zameranú na šírenie tolerancie, akceptácie
odlišnosti a zlepšovanie postojov mladých ¾udí je ve¾mi dôleité
nielen to, èi sú mladí ¾udia vo všeobecnosti aktívni a èi sú organi−
zovaní v rôznych typoch organizácií, ale predovšetkým to,
nako¾ko sú aktívni aj v oblastiach, ako je práve šírenie myšlienok
tolerancie a akceptácie rozmanitosti.
V predchádzajúcich èastiach sa ukázalo, e neexistuje
priama súvislos medzi tým, èi mladí ¾udia aktívne participujú na
veciach verejných, a tým, aké postoje a názory majú oni samotní
k týmto otázkam.
Jednou z otázok, na ktoré bol zameraný výskum, bola aj otáz−
ka, ktorá sleduje mieru záujmu mladých ¾udí o aktivity zamerané na
témy rozmanitosti, diskriminácie, ¾udských práv a tolerancie.
Vo výskume sme sledovali, nako¾ko sú pre mladých ¾udí
jednotlivé aktivity zaujímavé a do akej miery na nich sami par−
ticipujú (tabu¾ka 6).

Tabu¾ka 6
Participácia na aktivitách zameraných na témy tolerancie, rozmanitosti, ¾udských práv a diskriminácie

rozdávanie letákov, informovanie mladých ¾udí
letný tábor alebo vo¾no−èasové aktivity
seminár, školenie, diskusné fórum
koncert, divadelné predstavenie

organizoval/a/ zúèastnil/a/
som sa

nezúèastnil/a/ nemám záujem
som sa, ale
o takéto aktivity
mám záujem

3,8 %
3,9 %
1,7 %
2,0 %

26,4 %
27,1 %
25,0 %
26,5 %

Pri tejto otázke sa ukázalo, e participácia na spomínaných
aktivitách je podobná ako v prípade participácie na aktivitách orga−
nizovaných jednotlivými mládeníckymi a inými organizáciami. Pri
troch zo štyroch aktivít pribline dve tretiny mladých respondentov
odpovedalo, e sa takýchto aktivít nezúèastòuje. Nišie èíslo sa
ukázalo iba v prípade návštevy koncertu alebo divadelného pred−
stavenia, ktorého sa nezúèastnila pribline polovica respondentov.
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16,2 %
21,5 %
20,8 %
8,7 %

48,9 %
43,8 %
47,7 %
29,3 %

Èo je však v tejto súvislosti ve¾mi dôleité, je fakt, e mladí
¾udia vo ve¾kej miere ani nemajú záujem o takéto aktivity. V prí−
pade rozdávania letákov, letných táborov a školení to bola takmer
polovica respondentov, ktorí prejavili nezáujem o aktívnu alebo
pasívnu úèas. Opä aj v tomto prípade sa potvrdzuje pomerne
vysoká ¾ahostajnos mladých ¾udí k témam rozmanitosti, diskrimi−
nácie a tolerancie.

vaná mláde. Èo je však ve¾mi dôleité, pomerne ve¾a èlenov
rôznych typov organizácií by aj malo záujem zapoji sa do infor−
maènej kampane prostredníctvom letákov alebo SMS/e−mailov,
ale nemali doteraz príleitos. V rámci kampane by bolo preto
ve¾mi vhodné zamera sa práve na èlenov takýchto organizácií
z radov študentov, ktorí ponúkajú vysoký potenciál dobro−
vo¾níkov, ktorí by mohli by zapojení do kampane.
b) Letné tábory a vo¾noèasové aktivity
Letné a vo¾noèasové aktivity sú organizované väèšinou
respondentmi z najvyššej vekovej kategórie (22 − 26) rokov,
navštevované sú predovšetkým iakmi a študentmi základných
a stredných škôl, ktorí zároveò aj v prípade, e sa ich osobne
nezúèastnili, prejavovali èasto o takúto aktivitu záujem. Išlo
prevane o mladých ¾udí z menších sídiel, ktorí sa zúèastòovali
týchto aktivít a zároveò o ne prejavovali záujem.
Mladí ¾udia, ktorí organizujú, zúèastòujú sa, prípadne
majú záujem sa zúèastòova letných táborov alebo aktivít zame−
raných na šírenie tolerancie, rozmanitosti a nediskriminácie,
majú aj ove¾a menej predsudkov voèi menšinám a odlišným
kultúram ako tí, ktorí o takéto aktivity neprejavujú iaden záujem.
Zároveò sa kvôli svojim názorom èastejšie dostávajú do konflik−
tu so svojím okolím. To, e realizovanie podobných aktivít má
význam, je podporené aj zistením, e aktívni mladí ¾udia sú aj
ove¾a èastejšie ochotní aktívne prispie k dodriavaniu ¾udských
práv a sú ove¾a citlivejší na ich porušovanie.
Vo výskume sme sledovali, nako¾ko sa do takýchto aktivít
zapájajú èlenovia jednotlivých organizácií. To však treba
zdôrazni, e jednotlivé typy organizácií sa môu do istej miery
prekrýva, pretoe respondenti mohli oznaèi viac ako jednu
organizáciu, ktorej sú èlenom.

Kampaò zameraná na témy rozmanitosti a diskriminá−
cie by mala zoh¾adòova to, e pribline štvrtina responden−
tov sa takýchto akcií nezúèastòuje, ale mala by o ne záujem.
Zvyšok respondentov by bolo potrebné motivova k zvý−
šenému záujmu o aktivity v rámci kampane.
Ak chceme lepšie navrhnú aktivity na zlepšenie situácie
v dodriavaní ¾udských práv a boja proti znevýhodneniu
a diskriminácii, je potrebné podrobnejšie sa zamera na to, ako
sú vnímané jednotlivé typy aktivít mladými ¾uïmi.
a) Rozdávanie letákov a informovanie prostredníctvom SMS,
e−mailom a podobne
Na takomto type aktivity sa realizovali skôr mladé eny
ako mui, èi u aktívne (prostredníctvom organizovania akcie)
alebo pasívne. Aj z mladých ¾udí, ktorí prejavili záujem participo−
va na takýchto aktivitách, prevládali skôr eny ako mui. Mui
zas èastejšie odpovedali, e nemajú o takýto typ aktivity záujem.
Aktívne zapojenie do týchto aktivít bolo zistené pre−
dovšetkým u iakov a študentov, u zamestnaných ¾udí
prevaoval skôr nezáujem o takéto aktivity. V prípade študentov
išlo najmä o stredoškolských študentov, predovšetkým gym−
nazistov, ktorí mali záujem zúèastni sa tejto aktivity, prípadne
sa jej v minulosti aj zúèastnili. Prekvapivým zistením bol
pomerne ve¾ký nezáujem vysokoškolských študentov o tento
druh aktivity.
Dôleitý v tejto súvislosti je postoj èlenov rôznych
mládeníckych a iných organizácií. Mnohé aktivity je toti moné
realizova prostredníctvom nich. Je celkom pochopite¾né, e sú
to práve èlenovia rôznych organizácií, ktorí sa aj èastejšie zapá−
jajú do aktivít zameraných na šírenie tolerancie ako neorganizo−
Graf 14
Èlenovia jednotlivých typov organizácií hudobná, športová, divadelná
a ich záujem participova na letných
náboenská organizácia
táboroch a vo¾noèasových aktivitách
organizujem
zúèastnil/a/ som sa
mám záujem sa zúèastni
nemám záujem
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3. P ar ticipácia mladých ľudí
Ako vidno z uvedeného grafu, 62 % èlenov mládeníckych
organizácií takéto akcie buï organizuje, alebo sa ich aspoò
zúèastòuje. Ïalších 20 % z nich by malo o takéto aktivity záujem.
To je pre kampaò mimoriadne dôleité zistenie, pretoe sa týmto
v mládeníckych organizáciách èrtá perspektívny partner na
spoluprácu.
Èlenovia náboenských organizácií sú èastejšie úèastníkmi
takýchto aktivít. Takmer tretina èlenov sa na takýchto akciách
nezúèastòuje, ale prejavili v našom výskume o ne záujem. Tu je
moné odporuèi rôznym náboenským organizáciám intenzív−
nejšiu prácu so svojimi èlenmi.
Èlenovia hudobných, športových a divadelných organizácií
sú spomedzi ostatných organizácií najmenej aktívni v šírení tole−
rancie a akceptácie odlišnosti.
c) Seminár, školenie, diskusné fórum
Semináre, školenia a diskusné fóra sú skôr doménou škôl.
Organizátormi aj zúèastnenými sú predovšetkým študenti stred−
ných a vysokých škôl. Študenti vysokých škôl však zároveò
najèastejšie odpovedali, e nemajú záujem o to, aby sa mohli
podobných aktivít zúèastni. Ve¾mi podobné to bolo aj v prípade
tých, ktorí u neštudujú. Najmenší záujem mali respondenti, ktorí
boli nezamestnaní.
Signifikantne najvyšší záujem o školenia a semináre na
tému rozmanitosti prejavili iaci základných škôl.
Semináre a školenia majú pravdepodobne na mladých
¾udí pozitívny dosah, pretoe tí, ktorí ich organizovali, a tí, ktorí sa
ich zúèastnili, prejavovali aj najväèšiu senzitivitu k problematike
znevýhodnenia a diskriminácie, ale èo je ešte dôleitejšie, boli aj
ove¾a ochotnejší aktívne sa zapoji do obhajoby ¾udských práv.
Ich postoje k menšinám a znevýhodneným skupinám boli tie
pozitívnejšie ako v prípade mladých ¾udí, ktorí nemali o túto
problematiku vôbec záujem. Títo mladí ¾udia aj èastejšie vníma−
jú osobne to, e v ich okolí dochádza k porušovaniu ¾udských
práv.
Stále sa však ukazuje ako ve¾mi problematický postoj
k rómskej menšine. Mladí ¾udia, ktorí absolvovali rôzne školenia,
si uvedomujú to, e na Slovensku dochádza k diskriminácii na
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základe etnického pôvodu, napriek tomu však Rómov povaujú
za neprispôsobivú skupinu obyvate¾stva a ich postoje k nim sú
znaène negatívne. Z toho vyplýva, e hlboko zakorenené pred−
sudky voèi Rómom nie je momentálne na Slovensku moné
odstráni len prostredníctvom kampane alebo organizovaním
školení a seminárov.
d) Koncerty a divadelné predstavenia
Koncerty a divadelné predstavenia s tematikou rozmani−
tosti a tolerancie odlišnosti by mali by pre mladých ¾udí najpú−
tavejšou aktivitou, pretoe väèšinou ide o ve¾mi zaujímavé a im
vekovo najblišie aktivity. Mnoho kampaní zameraných na
zdôrazòovanie rôznych spoloèenských problémov, ako je chudo−
ba, ivotné prostredie, ale aj porušovanie ¾udských práv a rasiz−
mus, sa realizujú práve prostredníctvom koncertov, ktoré mladí
¾udia vnímajú menej imperatívne ako napríklad školenie a semi−
nár. Preto je zaujímavé sledova, ako navštevovanie koncertov
a divadelných predstavení zameraných na témy rozmanitosti
a odlišnosti rezonujú vo vnímaní mladých ¾udí. Vyše 60 % našich
mladých respondentov uviedlo, e takúto aktivitu buï sami orga−
nizovali (2,8 %), zúèastnili sa jej (38,7 %), alebo by sa jej chceli
zúèastni (26,5 %). Ukazuje sa teda, e takýto typ aktivity je pre
mladých ¾udí najpútavejší. Otázne však v tejto súvislosti je,
nako¾ko môe kampaò prostredníctvom koncertu alebo divadel−
ného predstavenia ovplyvni postoje mladých ¾udí.
Preto je dobré podrobnejšie sledova, akí mladí ¾udia
preferujú tento typ aktivity a ako sa úèas na koncertoch odráa
na ich vlastných postojoch.
Koncerty najèastejšie organizujú gymnazisti a vysokoškolá−
ci, najèastejšími úèastníkmi a zároveò záujemcami o takéto aktivi−
ty sú stredoškoláci. iaci základných škôl sa o tento typ aktivity
zaujímali najmenej.
V tomto výskume nebolo moné nejakým spôsobom
odmera, èi úèas na koncertoch môe do istej miery ovplyvni
postoje mladých ¾udí k menšinám a k ich znevýhodneniu
a diskriminácii. Nevieme toti, èi mladí ¾udia majú dané postoje
preto, e navštevujú koncerty, alebo navštevujú koncerty preto,
lebo ich postoje sú tolerantnejšie. V našom výskume sa však

neprejavila iadna korelácia medzi návštevnosou koncer−
tov (prípadne záujmom o navštevovanie koncertov) a postoj−
mi mladých ¾udí k znevýhodneným skupinám.

Zdá sa teda, e koncerty a divadelné predstavenia môu
ma pozitívny dosah na mladých ¾udí iba v prípade, e sa reali−
zujú v širšom kontexte, teda ako súèas ïalších aktivít (napríklad
diskusií na školách a pod.).

Individuálne aktivity zamerané na ovplyvòovanie verejného ivota môu by ešte výraznejším prejavom aktívneho záujmu
o ivot spoloènosti. Mladý èlovek môe by èlenom niektorej mládeníckej alebo inej organizácie a pritom by pomerne ¾ahostaj−
ný voèi svojmu okoliu. Ak oèakávame od mladých ¾udí nielen pasívne vnímanie problematiky, ale aj ich aktívnu participáciu, je
dobré sa zamera na to, nako¾ko sú mladí ¾udia ochotní sami urobi nieèo pre to, aby sa zmenila situácia v ich okolí.
Najèastejšie mladí ¾udia ovplyvòujú dianie vo svojom okolí prostredníctvom organizovania alebo podpisovania petícií
a prostredníctvom dobrovo¾níckej èinnosti. Ide prevane o mladých ¾udí, ktorí sú aktívne zapojení aj do èinnosti rôznych
mládeníckych organizácií. Ve¾mi èasto sú to práve gymnazisti a vysokoškoláci, ktorí takýmto spôsobom aktívne participujú
na veciach verejných. V rámci kampane by práve takto aktívni mladí ¾udia mohli by oslovení a vyuití na realizovanie mno−
hých aktivít zameraných na mladých ¾udí. Výskum bol zameraný aj na to, èi mladí ¾udia nejakým spôsobom aktívne participu−
jú aj na aktivitách zameraných na šírenie myšlienok tolerancie k odlišnosti a akceptácie rozmanitosti kultúr. Ukázalo sa, e
u mladých ¾udí pretrváva pomerne ve¾ký nezáujem o takéto aktivity. Existuje však pomerne ve¾ká skupina mladých ¾udí, ktorí
sa takýchto aktivít nezúèastòujú, ale prejavili o ne záujem.
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4. Vnímanie kam pane mladými ľuďmi
eïe výskum pre potreby kampane „Kadý iný, všetci
rovní“ by mal sledova aj to, aké sú monosti kampane
smerom k mladým ¾uïom, bolo potrebné sa v krátkosti
zamera okrem všeobecnejších otázok zameraných na
témy rozmanitos, ¾udské práva a participácia aj na konkrétne
predstavy o tom, ako by mala kampaò vyzera.
Jednou z poloených otázok bolo, aká aktivita proti rasiz−
mu mladých ¾udí v poslednom období zaujala najviac. Jedným

z parciálnych cie¾ov bolo zisti, èi sú vôbec aktivity zamerané na
témy rozmanitosti, diskriminácie a rasizmu mladými ¾uïmi vní−
mané a ak áno, ktoré z nich sú pre nich najzaujímavejšie.
Výskum ukázal, e takmer tretina respondentov (27,3 %)
nezaznamenala v poslednej dobe iadnu aktivitu zameranú proti
rasizmu, ktorá by ich nejakým spôsobom zaujala. Preto bude
zaujímavé sledova, akým spôsobom sa budú meni názory
mladých ¾udí po ukonèení kampane „Kadý iný, všetci rovní“.

K

Graf 15
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Z aktivít, ktoré mladí ¾udia v poslednom období zazname−
nali, boli ako najzaujímavejšie oznaèené práve koncerty, plagáty,
broúry a diskusie v televízii.
Pomerne málo respondenti oznaèovali aktivity prebieha−
júce na školách. To znamená, e sa vytvára práve pre školy
priestor, aby intenzívnejšie pracovali s témami rasizmu, xenofóbie
a diskriminácie.
Zároveò sa ukazuje, e nezáujem o jednotlivé aktivity pra−
mení u mladých respondentov z celkového nezáujmu o prob−
lematiku rasizmu, diskriminácie, intolerancie. Ukázalo sa toti, e
tí, ktorí uviedli, e ich iadna aktivita nezaujala, majú negatívnejšie
postoje k menšinám, ich postoje sú ovplyvnené predsudkami,
nevnímajú rôzne menšiny na Slovensku ako diskriminované.
Zároveò títo mladí ¾udia ani nie sú nejako organizovaní ani nepar−
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ticipujú na rôznych mládeníckych aktivitách. Je moné preto
poveda, e je potrebné h¾ada iné mechanizmy, ako týchto
pasívnych mladých ¾udí oslovi.
Pre ïalšie aktivity plánované v rámci kampane bolo
dôleité sledova, aké aktivity povaujú mladí ¾udia za najzaují−
mavejšie a ktoré by v nich vyvolali najväèší záujem o danú prob−
lematiku. Podobne ako v prípade aktivít, ktoré mladých ¾udí zau−
jali v minulosti, aj teraz prejavili ve¾ký záujem skôr o propagaèné
materiály a koncerty s témou rasizmu a tolerancie. Tieto dve
monosti uviedlo na prvom mieste záujmu vyše 80 % mladých
¾udí. Pomerne ve¾a ich prejavilo záujem aj o diskusie v televíziách,
na rozdiel od diskusií na školách, o ktoré medzi mladými ¾uïmi
nie je príliš ve¾ký záujem.

Graf 14
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o aktivity v rámci kampane
"Kadý iný, všetci rovní"
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Záujem o tieto aktivity prejavovali mladí ¾udia vo všetkých
vekových kategóriách bez oh¾adu na to, èi ide o študentov
alebo pracujúcich mladých ¾udí. Gymnazisti a vysokoškoláci
zároveò o nieèo èastejšie prejavovali záujem aj o diskusie
v televízii a na školách. Vo výskume sa neukázalo, e by urèitá
kategória mladých ¾udí preferovala iný typ aktivít ako iné
kategórie mladých ¾udí.
Je však zrejmé, e koncerty a propagaèné materiály sú
len spôsobom, ako vyvola u mladých ¾udí záujem o proble−
matiku tolerancie k rozmanitosti, proti rasizmu a diskriminácii.
Pri ostatných otázkach vo výskume sme zistili, e konkrétne
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postoje k menšinám a znevýhodneným skupinám sú skôr
ovplyvnené tým, èi mladí ¾udia absolvujú alebo organizujú rôzne
školenia, semináre a diskusie na tieto témy. Ideálne preto je, ak
sú koncerty a propagaèné materiály sprevádzané aj ïalšími
aktivitami, ktoré umoòujú hlbší vh¾ad do problematiky. Zároveò
je ve¾mi dôleité, aby mladí ¾udia osobne spoznávali prísluš−
níkov jednotlivých menšín. Jednoznaène sa toti ukazuje, e tí
mladí ¾udia, ktorí majú osobné kontakty s príslušníkmi menšín
(èi u národnostných, náboenských sexuálnych a iných), majú
k nim ove¾a pozitívnejšie postoje a vnímajú ich znevýhodnenie
ove¾a citlivejšie ako tí, ktorí s nimi do kontaktu neprichádzajú
vôbec.

Pribline tretina mladých ¾udí v poslednej dobe nezaznamenala iadnu aktivitu zameranú na témy rasizmu a intolerancie,
ktorá by ich oslovila. Ostatných mladých ¾udí zaujali predovšetkým plagáty, trièká a koncerty zamerané na témy rasizmu
a intolerancie. Zároveò sa ukazuje, e nezáujem o jednotlivé aktivity pramení u mladých respondentov z celkového nezáuj−
mu o problematiku rasizmu, diskriminácie, intolerancie. Ukázalo sa toti, e tí, ktorí uviedli, e ich iadna aktivita nezaujala,
majú negatívnejšie postoje k menšinám, ich postoje sú ovplyvnené predsudkami, nevnímajú rôzne menšiny na Slovensku
ako diskriminované.
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5. Odpor účania pr e kam paň
Každý iný, vše t ci r o vní!
ladí ¾udia pomerne citlivo vnímajú problematiku
znevýhodnenia a diskriminácie rôznych skupín oby−
vate¾stva. Èasto bývajú svedkami porušovania
¾udských práv. Napriek tomu ich postoje k men−
šinám sú ovplyvnené mnohými predsudkami a pretrváva u nich
¾ahostajnos k tomu, aké dôsledky to pre jednotlivé znevýhod−
nené skupiny má. Mladí ¾udia zároveò prejavujú nízku ochotu
aktívne sa zapoji do obrany práv znevýhodnených skupín oby−
vate¾stva a dozvedie sa viac o tejto problematike. Kampaò by
preto mala by predovšetkým zameraná na zvyšovanie aktívnej
úèasti mladých ¾udí na aktivitách zameraných na témy rozmani−
tosti a dodriavania ¾udských práv.

M

Základné odporúèania pre kampaò mono zhrnú do nie−
ko¾kých bodov:

problematiky diskriminácie a tolerancie na Slovensku. Práve
mladí ¾udia by mali by hlavnou cie¾ovou skupinou aktivít
zameraných na šírenie tolerancie a akceptácie rozmanitosti.
 Skupinou obyvate¾stva, ktorá je vnímaná mladými ¾uïmi naj−

viac negatívne, sú Rómovia. Predsudky voèi nim sú hlboko
zakorenené a prítomné vo všetkých vekových a vzdelanost−
ných kategóriách. Aktivity v rámci kampane by mali by zame−
rané na poukazovanie na skutoènos, e Rómovia nie sú
homogénnou skupinou obyvate¾stva, a na prezentáciu pozi−
tívnych príkladov. Keïe negatívne postoje sú najsilnejšie
u tých mladých ¾udí, ktorí iadnych Rómov nepoznajú, je
vysoko pravdepodobné, e ich postoje sú formované v pro−
cese socializácie a pod vplyvom médií. V kampani by preto
mali by podporované projekty na vzájomné oboznamovanie
kultúr a ivota Rómov a nerómov na Slovensku.

 Názory na to, aké skupiny sú na Slovensku znevýhodnené, sú

ovplyvnené predsudkami. Tí, èo sami poznajú nejakých
znevýhodnených, ove¾a citlivejšie vnímajú ich diskrimináciu.
Preto je potrebné podporova v rámci kampane aktivity zame−
rané na vzájomné spoznávanie rôznych skupín obyvate¾stva.
 Kampaò by mala by orientovaná predovšetkým na nišie

vekové kategórie mladých ¾udí, ïalej na iakov stredných
odborných škôl a uèilíš a na mladých ¾udí, ktorí nemajú osob−
né skúsenosti so znevýhodnenými skupinami.

 Homosexualita je na Slovensku stále tabuizovanou témou.

Ove¾a významnejšie ako negatívne postoje k homosexuálom
sa ukazuje absolútna neinformovanos mladých ¾udí o tejto
téme. Mladí ¾udia nemajú jednoznaène vyprofilované názory.
Aktivity v rámci kampane by sa teda mali orientova pre−
dovšetkým na zvyšovanie informovanosti mladých ¾udí o tejto
téme a na zaèatie verejnej diskusie. Ukazuje sa toti, e èím
viac informácií ¾udia majú a èím viac poznajú vo svojom okolí
¾udí s odlišnou sexuálnou orientáciou, tým sú ich postoje tole−
rantnejšie.

 Gymnazisti a vysokoškoláci sa prejavujú ako najtolerantnejšia
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a potenciálne najaktívnejšia skupina mladých ¾udí. Práve títo
mladí ¾udia by mali by aktívne zapájaní do organizácie
rôznych aktivít zameraných na šírenie myšlienok v rámci kam−
pane "Kadý iný, všetci rovní".

 Informaèná kampaò na zvyšovanie tolerancie k uteèencom

 Mladí ¾udia ove¾a menej vnímajú problematiku znevýhodnenia

 Mladí ¾udia sú nedostatoène informovaní o organizáciách,

a diskriminácie ako celá populácia Slovenska. Otvára sa teda
priestor na mnohé aktivity zamerané na zlepšenie vnímania

ktoré sa venujú pomoci ¾uïom, ktorých práva sú porušované.
Slovenské organizácie (predovšetkým Slovenské národné

a migrantom by sa mala zamera predovšetkým na študentov
základných škôl a stredných odborných uèilíš a na mladých
¾udí z menších sídiel.

stredisko pre ¾udské práva) by mali ove¾a intenzívnejšie infor−
mova o svojej èinnosti, predovšetkým medzi mladými ¾uïmi.
 Výuèba o ¾udských právach by mala prebieha na školách

menej formálne, študenti a iaci by privítali skôr názorné prí−
klady, väèší priestor na diskusiu a najmä prepojenie teórie na
prax. Celkovo mladí ¾udia nevedia zauja jednoznaèný postoj
k tomu, ako sú ¾udské práva na školách vyuèované. V rámci
kampane by preto mali by podporované projekty a aktivity,
ktoré prinášajú inovatívne formy výuèby o ¾udských právach.
 Miera participácie mladých ¾udí na veciach verejných je

pomerne nízka. Kampaò by mala oslovova mladých ¾udí nie−
len na pasívne vnímanie informácií, ale mala by sa aktívne
snai zapoji mladých ¾udí do aktivít realizovaných v rámci nej.
 Jedným z najvýznamnejších zistení kampane je to, e samot−

ná aktívna participácia mladých ¾udí a ich organizovanos
neovplyvòuje postoje mladých ¾udí k znevýhodneným
skupinám a menšinám. Mládenícke organizácie by preto
mali vyvíja viac aktivít zameraných na zvyšovanie tolerancie
svojich vlastných èlenov.
 Ochota aktívne ovplyvòova dianie vo svojom okolí je

najvyššia u študentov gymnázií a vysokých škôl. Títo mladí
¾udia by v rámci kampane mohli by oslovení na realizovanie
aktivít zameraných na zvyšovanie tolerancie a aktívnej par−
ticipácie aj ïalších mladých ¾udí.
 Pribline štvrtina respondentov vo výskume prejavila záujem

o aktívnejšie zapojenie do aktivít v rámci kampane, ale
nemali doteraz na to príleitos. V rámci kampane by preto
mali by podporované projekty, ktoré budú aktívnejšie zapá−
ja mladých ¾udí, ktorí majú záujem o témy rozmanitosti,
znevýhodnenia a diskriminácie, a zároveò motivova tých,
ktorí doteraz o takéto aktivity záujem neprejavili

 Najväèší priestor pre zapájanie mladých ¾udí do aktivít

v rámci kampane je v prostredí mládeníckych organizácií.
Ich èlenovia a tí, ktorí sa zúèastòujú ich aktivít, prejavujú ve¾ký
záujem o takéto aktivity. Sú to zároveò ¾udia, ktorí najcitlivej−
šie vnímajú dianie okolo seba a sú ochotní aj aktívne
ovplyvòova ivot spoloènosti, v ktorej ijú.
 Náboenské organizácie majú zas èlenov, ktorí aktívne

neparticipujú na aktivitách zameraných na témy kampane,
ale prejavili o takéto aktivity záujem. V rámci kampane by bolo
treba podporova náboenské organizácie, ktoré vyvíjajú aj
tento typ aktivít a chcú do nich zapája aj svojich èlenov.
 Školenia a semináre pozitívne ovplyvòujú postoje mladých

¾udí k znevýhodneným skupinám a menšinám. Záujem
o takéto aktivity sa prejavuje predovšetkým u iakov základ−
ných a študentov stredných škôl. Semináre by však mali by
realizované neformálnou a pútavejšou formou, aby oslovili
èo mono najväèší poèet mladých ¾udí.
 Za najpútavejšie aktivity v rámci kampane povaujú mladí

¾udia propagaèné materiály a koncerty. Vo výskume sa však
ukázalo, e konkrétne postoje k menšinám a znevýhod−
neným skupinám sú skôr ovplyvnené tým, èi mladí ¾udia
absolvujú alebo organizujú rôzne školenia, semináre
a diskusie na tieto témy. Ideálne preto je, ak sú koncerty
a propagaèné materiály sprevádzané aj ïalšími aktivitami,
ktoré umoòujú hlbší vh¾ad do problematiky. Zároveò je
ve¾mi dôleité, aby mladí ¾udia osobne spoznávali prísluš−
níkov jednotlivých menšín. Jednoznaène sa toti ukazuje, e
tí mladí ¾udia, ktorí majú osobné kontakty s príslušníkmi
menšín (èi u národnostných, náboenských sexuálnych
a iných), majú k nim ove¾a pozitívnejšie postoje a vnímajú ich
znevýhodnenie ove¾a citlivejšie ako tí, ktorí s nimi do kontak−
tu neprichádzajú vôbec.
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