ДОДАТОК ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО БУКЛЕТА
про сутність, наслідки та попередження неетичних висловлювань,
пов’язаних з дискримінацією, міжнаціональною, релігійною та расовою
нетерпимістю
ОБРАЗИ ЗА РАСОВОЮ ОЗНАКОЮ
«Негр»
На сьогоднішній день термін «негр» вважається образливим і
неприйнятним. Хоча українці, як правило, відрізняються достатньою
терпимістю до представників інших рас і національностей, проте все ж прояви
нетолерантного ставлення інколи трапляються.
Громадян України, які мають африканське походження, коректно
називати афроукраїнці. Негромадян України, які мають африканське
походження, варто називати африканцями, представниками народів Африки
або (ще краще) називати конкретну країну походження людини.
«Азіат»
Коли людину називають таким чином, це може мати образливе
забарвлення за расовою ознакою. Як і у випадку із африканцями варто
називати конкретну країну походження людини.
«Індіанець», «Червоношкірий».
Так звикли називати представників корінних народів Америки завдяки
вестернам та пригодницьким романам. Проте називати цих людей так у наш
час – образа за расовою ознакою.
ОБРАЗИ ЗА НАЦІОНАЛЬНІСТЮ
«Хач»
Цим словом у пострадянському просторі називають людей кавказької
національності, хоча воно має зовсім інше значення. У перекладі з тюркської
це означає хрест. «Хачик» означає хрестоносець. У давнину азербайджанці
(мусульмани) називали хачами вірмен, оскільки вони були першими, хто
прийняв християнство, тобто носили хрест. Тобто, у широкому розумінні,
«хачами» можна називати представників усіх народів, які сповідують
християнство.
«Вихідці з Кавказу»
Цей термін часто використовують в контексті кримінальності
представників цих етнічних груп. Його вживати не варто, краще називати
конкретну країну походження людини.
«Жид»
Це слово єврейська громада України не вважає коректним, а оскільки
сама меншина обирає, як її варто називати, цю думку потрібно поважати.
«Цигани»
Цей термін вважається некоректним. Правильна назва цього народу –
«роми». На першому Всесвітньому з'їзді ромів у 1971 році вирішили, що треба
використовувати саме цю назву народу. Тому у всіх міжнародних документах

використовують терміни «роми». Хоча у культурі чи мистецтві допускається
термін «циганський романс», це сприймається по-іншому.
ОБРАЗИ ЗА РЕЛІГІЙНОЮ ОЗНАКОЮ
«Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це право
включає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу
сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з
іншими, прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні і
виконанні
релігійних
та
ритуальних
обрядів.»
Загальна декларація прав людини, стаття 18.
Україна – світська держава. Жодна релігія не може бути визнана
державою як обов’язкова. Тому громадяни та іноземці, що перебувають на
території України, мають право на свободу сповідувати свою релігію або
переконання.

