
Φύλλο εργασίας 1

Προκαταλήψεις - ξενοφοβία - ρατσισμός

Ο μονόλογος της γυναίκας:

Διαβάστε το μονόλογο και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

1.α) Πώς αντιμετωπίζει η γυναίκα τους αλλοδαπούς που ζουν στη χώρα της; Γιατί; 
   β) Ποιους φόβους εκφράζει η γυναίκα;
   γ) Είναι δικαιολογημένοι οι φόβοι της; Γιατί; 
2. Ποιες προκαταλήψεις είναι και στη χώρα μας πολύ διαδεδομένες; Απέναντι σε ποιες ομάδες;
3. Ποιες από τις παραπάνω προκαταλήψεις αφορούν αποκλειστικά στους μαύρους; 
4. Ποιες προκαταλήψεις θεωρείτε παράλογες ή υπερβολικές; Γιατί;
5. Η γυναίκα αναφέρεται στην εποχή του Χίτλερ όταν λέει, ότι αυτό θα ήταν αδύνατον στο 
παρελθόν, να
    μπορεί ο καθένας να έρθει εδώ. 
α) Τι γνωρίζετε για εκείνη την εποχή; Πώς αντιμετώπιζε η Γερμανία του Χίτλερ τις άλλες φυλές; 
β) Ποια είναι η στάση της γυναίκας απέναντι σ' αυτό το παρελθόν; 
6. Πώς ζει; Ποια είναι η οικονομική της κατάσταση και η κοινωνική της ζωή;
7. Ποιες νομίζετε ότι είναι οι σημαντικότερες αιτίες για την ξενοφοβία και το ρατσισμό; 
8. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις προκαταλήψεις και την ξενοφοβία; 

- "Γουρούνι, γιατί δεν κάθεσαι κάπου αλλού; Υπάρχουν αρκετές θέσεις."
- "Δε μπορεί κανείς πια να πάρει το τραμ, χωρίς να τον ενοχλήσουν."
- "Αυτός που ζει από τους φόρους μας, θα έπρεπε τουλάχιστον να φέρεται αξιοπρεπώς."
- "Σαν να 'ταν δύσκολο να προσαρμοστείτε στις συνήθειές μας."
- "Και τέλος πάντων, γιατί έρχεστε όλοι εδώ; Σας κάλεσε κανείς;"
- "Τα καταφέραμε μόνοι μας. Δε χρειαζόμαστε μιγάδες που βάζουν χέρι στην τσέπη μας."
- "Τώρα, που έχουμε κι εμείς τόσους άνεργους. 
- "Εξάλλου όλοι δουλεύουν παράνομα και είναι αδύνατο να το ελέγξει κανείς, αφού όλοι μοιάζουν
   μεταξύ τους."
- "Θα έπρεπε τουλάχιστον να απαιτήσουμε να αλλάξουν τα ονόματά τους, πριν έρθουν εδώ.
   Διαφορετικά δε βρίσκεις άκρη."
- "Παρεμπιπτόντως, μυρίζεις απαίσια. Βέβαια αυτό δε μπορεί να απαγορευτεί."
- "Σαν να μην μας έφταναν οι Ιταλοί και οι Τούρκοι, τώρα μας έρχεται και η μισή Αφρική."
- "Αυτό θα ήταν αδύνατον στο παρελθόν, να μπορεί ο καθένας να έρθει εδώ."
- "Ο Χανς πάντα έλεγε: 'Αν αφήσεις να 'ρθει ένας, τότε θα έρθουν όλοι, ολόκληρο το σόι.'"
- "Πολλαπλασιάζονται σαν τα κουνέλια εκεί κάτω - ανακατεμένα μεταξύ τους. Δεν είναι να απορεί
   κανείς, που όλοι τους έχουν Aids."
- "Δε θα τους ξεφορτωθούμε ποτέ. Αν συνεχιστεί αυτό, σύντομα θα μείνουν μόνο Τούρκοι, Πολωνοί και
   νέγροι εδώ."
- "Σε λίγο δε θα ξέρουμε σε ποια χώρα ζούμε."
- "Φοβάμαι πια να βγω στο δρόμο, όταν νυχτώσει. Διαβάζουμε τόσα πολλά στις εφημερίδες."
- "Πάντως πήραμε ένα σκύλο, όταν δώσανε το κάτω διαμέρισμα σε κάτι Τούρκους. Ποτέ δεν ξέρεις!"
- "Κοινωνική πρόνοια σου λέει! Κανένας τους δε θέλει να δουλέψει." 


