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Mit jelent? 
A faj fogalma mindig is szerepet játszott az 
oktatás képzetének formálásában és kihatott 
arra, hogy mit tekintsünk tudásnak, milyen 
tartalmat tanítsunk, és milyen viselkedést 
ösztönözzünk az iskolákban. A rasszizmus-
ellenes oktatás a faji sztereotípiák ízekre 
szedése, ami a faji megkülönböztetés minden 
megnyilvánulási formája elleni küzdelem iránt 
kötelezte el magát. Az oktatáskutatók azt 
vizsgálják, hogy milyen kiváltságok és milyen 
káros hatások jelennek meg mind a tananyagok 
tartalmában, mind pedig a pedagógiai 
projektekben, illetve a tanár-diák 
kapcsolatokban. Kutatásaik középpontjában 
gyakran az egyenlőtlen hatalmi viszonyok 
állnak, amelyek megszilárdítják a rasszizmust, 
valamint azok az elméleti és módszertani 
összefüggésrendszerek, amelyek 
megszüntethetik a fajgyűlöletet. Vizsgálataik 
mutatnak átfedést korábbi kutatásokkal, 
amelyek a multikulturális oktatásra, a 
békeoktatásra és az előítélet-ellenes oktatásra 
fókuszálnak, azonban a rasszizmus-ellenes 
oktatás nagyobb hangsúlyt fektet a hatalomra és 
a kiváltságokra, a történelmi struktúrák, 
gyakorlatok és attitűdök felismerésére, 
amelyeket meg kell változtatni ahhoz, hogy a 
rasszizmus elleni küzdelem megvalósulhasson.  

Hol használják ezt a fogalmat? 
A rasszizmus-ellenes oktatáshoz kapcsolódó 
kutatásokban olyan tudósok és hallgatók 
vesznek részt, akik az oktatás, a történelem, az 
etnikai tanulmányok, valamint a szociológia, 
filozófia vagy kommunikáció területén 
dolgoznak, vagy tanulnak. Kutatási területük 
kiterjed a kulturális sokszínűségre, a gyarmati 
rendszerek felszámolására, az oktatási 
egyenlőtlenségekre, tantervfejlesztésre, 
kulturális tanulmányokra, az antirasszizmusra a 
koragyermekkori nevelésben, illetve a 
felsőoktatásban. A rasszizmus-ellenes oktatás 
területén dolgoznak olyan kutatók, mint Aníbal 
Quijano, Stuart Hall, Achille Mbembe, Enid Lee, 
Angela Davis, David Gillborn, Aminkeng 
Alemanji, Roberta Ahlquist és Amilcar Pereira. 

Hogyan kapcsolódik az 
interkulturális párbeszédhez? 
A rasszizmus elleni küzdelmet az oktatásban 
nem lehet különválasztani sem az elnyomás 
minden formája elleni küzdelemtől, sem pedig a 
kulturális sokszínűség jelentőségének 
hangsúlyozásától. Az interkulturális párbeszéd 
fontos eszköz ebben a harcban. A rasszizmus-
ellenes pedagógiai gyakorlat lehetővé teszi 
különböző kulturális nézőpontok megjelenését 
az oktatási közegben, és láthatóvá teszi olyan 
kissebségi csoportok diskurzusait is, mint a 
bennszülöttek, feketék, nők és az LMBT 
közösségek. Rasszizmus-ellenes lencsén 
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keresztül vizsgálni az oktatást olyan nevelésről 
való gondolkodást jelent, amely különböző 
kulturális csoportokat von össze az oktatási 
intézményben. A kultúrák közötti párbeszéd 
biztosítja azt az utat, amelyen együtt 
haladhatnak előre. 

Milyen további kutatásokra van 
szükség? 
A faji sztereotípiákkal való szakítás azt jelenti, 
hogy a fehérséget is, mint faji identitást fogadjuk 
el, elismerve, hogy a más faji csoportokkal 
folytatott párbeszéd egyenlőtlen hatalmi 
viszonyok között zajlik. Mit jelent fehérnek lenni 
az iskolában, és hogyan élik meg ezt a diákok 
és a tanárok? Hogyan lehetnek a fehérek 

rasszizmus-ellenesek? Hogyan lehet a tanárokat 
úgy képezni, hogy rasszizmus-ellenes 
tanterveket integráljanak az oktatásukba, és mi 
az interkulturális párbeszéd szerepe ebben az 
összefüggésben? 
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