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A yrımc ı l ı k

Önyargı
Önyargı, bir kişi ya da durum
karşısında o kişi ya da durumdan –
ihtiyaçlarından ve özelliklerinden
bağımsız olarak sadece kişisel
bilgi deneyim, gözlem ve birikimlerimize dayanarak
tutunduğumuz tavır ve verdiğimiz tepkilerin tamamıdır.

Önyargılar başkaları için sadece kendi deneyim ve bakış açımız
üzerinden sahip olduğumuz değişmez ve sabit olarak nitelediğimiz
duygular, eylemlerden ve düşüncelerden oluşur. Bu tanım gereği
önyargılar olumsuz duygular ve eylemler bütünü olarak düşünülse de
değişmeyecek, dönüşmeyecek durumlar değildir.
Önyargı toplumsal pek çok sorunun kaynağı olan, ayrımcılığı besleyen en
etkili unsurdur. Sahip olduğumuz önyargılar sebebiyle cinsiyet, din, dil,
ırk, yaş, coğrafya, meslek gibi farklılaşan kimlikler ve özellikleri sebebiyle
ayrımcılık meydana gelir. Ayrımcılık bu farklılaşan özellikler sebebiyle kişi ya
da topluluklara karşı yapılan olumsuz eylemlerde bulunmak demektir.
Çok doğal bir insani güdüyle kişi içinde bulunduğu sosyal grubun normal
kabul ettiği duygu ve davranışlara uyma eğilimindedir. Dolayısıyla kendi
bildiği doğrular ve yaşadığı normlar kendince normal kabul edilir ve ona
göre normal olmayan her türlü kişi ve durumu anormal – normal olmayan –
eksik olan – yanlış olan olarak değerlendirir.
Önyargı, sahip olduğumuz özellikler, aldığımız eğitim, yetiştiğimiz çevre
vb pek çok faktörle şekillenen bir tutum biçimidir. Ama değişmez ya
da dönüşemez değildir. Önyargılarımızı kırmak demek önceden sahip
olduğumuz fikir ve bakış açılarının doğruluğunu çürütüp onları çöpe atmak
demek değildir. Sahip olduğumuz fikirlerin temellerini sorgulayarak tutum
ve davranışlarımızın yol açtığı / açma ihtimali olan ayrımcı tutumlarımızı
farkına varabiliriz. Bu tutum ve davranışlardan doğan ayrımcı tavrımızın
sonuçları üzerine düşünebiliriz. Bu sonuçların topluma ve kişilere
verebileceği yıkıcı etkilerin neler olabileceğine dair fikir yürütebiliriz.
Böylece zaman içinde bizi ayrımcılık yapmaya iten önyargılarımızla
yüzleşebiliriz.

Hiç insan kitapları okudunuz mu?
Önyargılarla yüzleşmek, sorgulamak ve ayrımcılığa nasıl dönüştüğünü
fark etmek üzere gerçek bir deneyim yaşatan Yaşayan Kütüphane
Projesini biliyor musunuz?
Toplumsal olarak önyargılar olan ve ayrımcılığa maruz kalan gruplara
yönelik ayrımcılıkla mücadele bir İnsan Hakları Eğitim Modeli olan Yaşayan
Kütüphane Projesi ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayın:
https://www.yasayankutuphane.org/

