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Κριτήριο επιλογής του θέματος: 

Τα κριτήρια επιλογής μας για το συγκεκριμένο θέμα εργασίας , ήταν το ενδιαφέρον 

το οποίο προέκυψε από την απλή συνειδητοποίηση, ότι όλοι μας μιλάμε για 

οικονομικό και κοινωνικό ρατσισμό (ειδικά την τωρινή περίοδο) χωρίς όμως να 

έχουμε βαθύτερη επίγνωση του πως και γιατί εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα 

κοινωνικής παθογένειας., δει σε αναπτυγμένες πνευματικά (δυτικές) κοινωνίες.  

Φυσικά η ανάλυση τέτοιων ζητημάτων οδηγεί και στην ανάγκη ψυχολογικής 

ανάλυσης των αιτιών άσκησης του κοινωνικού ρατσισμού, αλλά και στο πως οι 

κοινωνικές αντιλήψεις αλλά και προκαταλήψεις οδηγούν στην διαμόρφωση τέτοιων 

πεποιθήσεων. 

 

 

Στόχος 

Οι στόχοι της εργασίας μας είναι: 

1
ον

  Να ερευνήσουμε τον ρατσισμό σε ένα γενικότερο πλαίσιο έτσι ώστε μετέπειτα να 

μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα σε ένα ειδικότερο πλαίσιο τον κοινωνικό και 

οικονομικό ρατσισμό 

2
ον

 Να συγκρίνουμε τα υπόλοιπα είδη ρατσισμού με τον κοινωνικοοικονομικό 

ρατσισμό για να παρατηρήσουμε ομοιότητες αλλά και διαφορές οι οποίες θα μας 

οδηγήσουν: α) Στην ποιοτικότερη κατανόηση του ζητήματος ,β) Στην άντληση 

στοιχείων ως προς την άσκηση ρατσιστικών συμπεριφορών γ) Να κατανοήσουμε 

γιατί παρουσιάζουν συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ τους. 

3
ον

 Να ανακαλύψουμε συνθήκες μέσα από τις οποίες αναδύονται τέτοια φαινόμενα, 

οι οποίες άπτονται του οικονομικού, κοινωνικού αλλά και γεωπολιτικού τομέα. 

4
ον

 Να διαπιστώσουμε τον αντίκτυπο τέτοιων φαινομένων στο άτομο, στην κοινωνία 

αλλά και κατά πόσο μπορούν να επηρεαστούν τα κράτη από αυτές. 

 

 

Σκοπός    

Ο σκοπός της ομάδας μας είναι να μπορέσουμε μέσω της εργασίας να  

αναγνωρίζουμε τα είδη του ρατσισμού (κάθε είδους), προκειμένου να μάθουμε να 

αντιμετωπίζουμε δικές μας προκαταλήψεις αλλά και να κατανοήσουμε πώς μπορεί σε 

γενικότερο πλαίσιο ένας άνθρωπος να αντιμετωπίζει ρατσιστικά φαινόμενα. 

 



Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα 

Τα εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα είναι η Ιστορία, η Κοινωνιολογία, η 

Ψυχολογία καθώς και οι Πολιτικές επιστήμες (στον βαθμό που η πολιτική μπορεί και 

επηρεάζει στην δημιουργία προκαταλήψεων στην κοινωνία) 

 

 

Μεθοδολογία 

Η μέθοδος που ακολουθήσαμε για την σύνθεση της εργασίας μας ήταν η εξής: 

Μέσω της έρευνας σε ένα διαχρονικό και ένα σύγχρονο άξονα η οποία αναλύει τις 

διαφοροποιήσεις του φαινομένου του κοινωνικού ρατσισμού σε χρονικό πλαίσιο. 

Επιπλέον δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες εμφάνισης, καθώς όταν κατανοεί 

κάποιος την πηγή του προβλήματος τότε μπορεί να δώσει λύση και σε αυτό. 

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

1
ο
 Τί είναι ο οικονομικός και κοινωνικός ρατσισμός; 

2
ο  

Πώς δημιουργούνται στερεότυπα και προκαταλήψεις που οφείλονται σε 

οικονομικά και ταξικά κριτήρια; 

3
ο
 Υπήρχε και στο παρελθόν ρατσισμός με βάση οικονομικά και κοινωνικά 

κριτήρια; 

4
ο
 Η κοινωνία πώς και σε ποίο βαθμό επηρεάζεται από την άσκηση ρατσιστικών 

συμπεριφορών; 

5
ο 

Υπάρχει πολιτική η οποία να βοηθά στην καλλιέργεια του κοινωνικού και 

οικονομικού ρατσισμού; 

6
ο
 Ποια είναι τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του κοινωνικού και του 

οικονομικού, από τις άλλες μορφές ρατσισμού; 

7
ο
 Τι είναι ο κοινωνικός Δαρβινισμός; 

 

 

 

 



Έρευνα – Εργασία 

Ο ρατσισμός είναι το δόγμα που αναπτύσσεται με σύνδεσμο συγκεκριμένα 

γνωρίσματα "traits", όπως π.χ. εθνικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά κλπ, προκειμένου να 

αναγάγει μια ομάδα αντίστοιχα (κοινωνική, φυλετική, θρησκευτική), ως υπέρτερη 

άλλων. Το πιο συνηθισμένο είδος ρατσισμού, και αυτό που έχει δώσει την αρχική 

ονομασία στην λέξη (εκ της ιταλικής ("ράτσα") razza = φυλή), είναι ο φυλετικός 

ρατσισμός. Ρατσισμός είναι να θεωρούμε κάποιους ανθρώπους ως κατώτερους ή 

ακόμη και άξιους περιφρόνησης, λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής. 

Είναι μια συμπεριφορά που παρουσιάζουν οι κοινωνίες και είναι ένα διαχρονικό 

φαινόμενο. Ρατσισμός σημαίνει καχυποψία ακόμα και περιφρόνηση απέναντι στα 

άτομα που έχουν διαφορετικά φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά από ό,τι οι 

άλλοι άνθρωποι. Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πράξεις μιας 

ομάδας ανθρώπων εναντίον μίας άλλης ομάδας. Σήμερα βρισκόμαστε στον 21ο 

αιώνα και παρόλο του ότι έχει προχωρήσει ο πολιτισμός εξακολουθούν να υπάρχουν 

πολλές διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων.  

Σύμφωνα με την διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε δεν υπάρχει 

καμία διαφορά ανάμεσα στους όρους φυλετική διάκριση και εθνική διάκριση και 

οποιαδήποτε ανωτερότητα που βασίζεται σε φυλετική διαφοροποίηση είναι 

επιστημονικά λανθασμένη, ηθικά καταδικαστέα, κοινωνικά άδικη και επικίνδυνη. 

Στην ιστορία, ο ρατσισμός κατέχει ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής και ιδεολογικής 

υποστήριξης γενοκτονιών, όπως το Ολοκαύτωμα, αλλά και σε αποικιακά πλαίσια, 

όπως τα φράγματα καουτσούκ στη Νότια Αμερική και το Κονγκό, στην ευρωπαϊκή 

κατάκτηση της Αμερικής και του αποικισμού της Αφρικής, της Ασίας και της 

Αυστραλίας. Ήταν επίσης η κινητήρια δύναμη πίσω από το διατλαντικό δουλεμπόριο, 

και πίσω από τα κράτη τα οποία βασίζονταν στον φυλετικό διαχωρισμό, όπως η ΗΠΑ 

του δέκατου ένατου και αρχές εικοστού αιώνα, όπως Νότια Αφρική του απαρτχάιντ.  

 

Τον 19ο αιώνα, πολλοί επιστήμονες συνυπέγραφαν στην απλή πεποίθηση ότι οι 

ανθρώπινοι πληθυσμοί χωρίζονται σε ξεχωριστές φυλές. Αυτό συχνά 

χρησιμοποιούνταν για να δικαιολογήσει την πεποίθηση ότι ορισμένες φυλές ήταν 

κατώτερες από άλλες, και ότι η διαφορετική μεταχείριση, κατά συνέπεια, ήταν 

δικαιολογημένη. Αυτές οι θεωρίες γενικά ονομάζονται επιστημονικός ρατσισμός. 

Όταν η πρακτική του χειρισμού ορισμένων ομάδων κατά προτίμηση, ή η άρνηση 

δικαιωμάτων και οφελών σε ορισμένες ομάδες, με βάση φυλετικά χαρακτηριστικά 

και είναι θεσμοθετημένη, αυτό ονομάζεται «θεσμικός ρατσισμός». 

Σήμερα, οι περισσότεροι βιολόγοι, ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι απορρίπτουν μια 

απλή ταξινόμηση των φυλών υπέρ των ειδικότερων, εμπορικότερων, επαληθεύσιμων 

κριτηρίων, όπως τη γεωγραφία, την εθνικότητα, ή μια ιστορία ενδογαμίας. 

Στις παρυφές του φαινομένου του ρατσισμού κινείται η ξενοφοβία. Ο φόβος για τον 

ξένο σαφώς και δεν είναι ρατσισμός, σαφώς και δεν εκδηλώνεται με βία, σαφώς και 

δεν είναι ιδιαιτέρα επικίνδυνος. Ο φόβος για τον ξένο αποτελεί συνήθως μια 



εσωτερική αρνητική αντιμετώπιση του άλλου όταν αυτός μεταναστεύει, είναι φτωχός, 

ανήκει σε άλλη εθνικότητα ή φυλή ή πιστεύει σε άλλη θρησκεία. 

Η ξενοφοβία είναι παθητική. Αποτελεί αποκλειστικά κοινωνική αντίδραση δεν 

μπορεί να αποτελέσει κρατική πρακτική. Τέλος, δεν αποτελεί το αίτιο για βίαιες 

συμπεριφορές. Με αλλά λόγια, φοβάμαι τον άλλον, σημαίνει επιφυλάσσομαι. Ενώ 

αντίθετα ρατσισμός σημαίνει βία, ξυλοδαρμός ξένων, περιθωριοποίηση. Ρατσισμός 

σημαίνει γκέτο, απαγόρευση άσκησης δικαιωμάτων. Η ξενοφοβία λοιπόν ως μη 

ιδιαιτέρως επικίνδυνη δεν πρέπει να μας 

τρομάζει όταν την διαπιστώνουμε. Ωστόσο η έλλειψη αντιμετώπισης των αιτιών που 

την προκαλούν και η παντελής υποτίμησή της μπορεί να επιφέρουν απροσδόκητα 

αρνητικά αποτελέσματα, καθώς η ξενοφοβία πολλές φορές αποτελεί το ίδιο το αίτιο 

του ρατσισμού. 

Ο Κοινωνικός Δαρβινισμός αναφέρεται στην τάση να θεωρούνται οι επιστημονικές 

θεωρίες του Καρόλου Δαρβίνου περί φυσικής επιλογής και επιβίωσης του 

καταλληλότερου εφαρμόσιμες στις ανθρώπινες κοινωνίες. Επηρεασμένοι από τα 

γραπτά του Δαρβίνου για τους μηχανισμούς και τις δυνάμεις που ωθούν την εξέλιξη 

και τη συνέχεια στη φύση και συγκεκριμένα στα έμβια όντα, οι θεωρητικοί του 

Κοινωνικού Δαρβινισμού πιστεύουν ότι με παρόμοιο τρόπο συγκροτείται και 

εξελίσσεται η κοινωνική ζωή. Ο όρος Κοινωνικός Δαρβινισμός εισήχθη στο 

κοινωνικό και πολιτικό ευρωπαϊκό προσκήνιο το 1877 όπως προέκυψε από ιδέες του 

Τόμας Μάλθους, του Χέρμπερτ Σπένσερ και του Φράνσις Γκάλτον. Αν και δεν είναι 

όλοι μεταγενέστεροι του Δαρβίνου, πολλές από τις απόψεις τους παραπέμπουν 

προφανώς σε μια κοινωνική διάσταση και εφαρμογή δαρβινιστικών θεωριών περί της 

εξέλιξης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η θεωρία διαδόθηκε το 1944 από 

τον ιστορικό Richard Hofstadter. 

Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1989. 

Εκείνη τη χρόνια, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ήταν αντικείμενο 

και της Απόφασης του Συμβουλίου και των Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων του 

1989 και της δήλωσης των Επικεφαλής Κρατών ή Κυβερνήσεων που υιοθέτησαν τον 

Κοινωνικό Χάρτη. Από τότε, παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση της χρήσης του 

κοινωνικού αποκλεισμού τόσο σαν όρου σε κοινοτικά κείμενα όσο και σαν 

κατηγορία προγραμμάτων που ενισχύονται οικονομικά από την κοινότητα. 

Οι προβληματισμοί που οδήγησαν στην τοποθέτηση του κοινωνικού αποκλεισμού σε 

κοινοτικό πρόγραμμα δράσης πηγάζουν από την παρατήρηση ότι σε όλες τις χώρες 

της Κοινότητας έχουν εμφανιστεί καινούργιες μορφές αποστέρησης. Σημαντικό 

στοιχείο αυτών των μορφών είναι ο πολυδιάστατος χαρακτήρας τους, δηλαδή οι 

ομάδες ή τα άτομα που τις βιώνουν δεν αποστερούνται δικαιωμάτων τους σε έναν 

μονό τομέα άλλα σε περισσοτέρους. Για παράδειγμα, μπορεί να αποστερούνται 

ταυτόχρονα στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της στέγασης. 

Αποτέλεσμα αυτής της συσσώρευσης των αποστερήσεων είναι ότι διαφορές ομάδες 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1877
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AD%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%A3%CF%80%CE%AD%CE%BD%CF%83%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B9%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1944


του πληθυσμού έχουν μείνει έκτος, ή στο περιθώριο, μιας γενικότερης ευημερίας. Οι 

ομάδες αυτές δεν μπορούν να συμμετέχουν στον οικονομικό και κοινωνικό τρόπο 

ζωής που απολαμβάνουν οι πολλοί. Εμποδίζεται η συμμετοχή τους σε κοινωνικές 

ανταλλαγές και πρακτικές καθώς και σε κοινωνικά δικαιώματα που χαρακτηρίζουν 

την κοινωνική ένταξη και που, επομένως, καθορίζουν και την ταυτότητα του άτομου. 

Επομένως, ως κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να θεωρηθεί η κατάσταση της 

ταυτόχρονης αποξένωσης ενός άτομου από: α) την αγορά εργασίας, β) την οικογένεια 

και τα σχετικά με αυτήν κοινωνικά δίκτυα και γ) το κράτος. Ως κοινωνικά 

αποκλεισμένα μπορούν να θεωρηθούν τα άτομα, τα οποία για κάποιο λόγο δείχνουν 

κάποια μετατόπιση (προσωρινή ή μόνιμη) από τους θεσμούς αυτούς. Η εξάρτηση 

τους από τον κόσμο της εργασίας και από τους συμπληρωματικούς μηχανισμούς που 

έχουν αναπτύξει οι κοινωνίες για την πρόνοια και προστασία είναι είτε πολύ μικρή, ή 

σε ακραίες περιπτώσεις, ανύπαρκτη. 

Προχωρώντας με επαγωγικό τρόπο, μπορεί να αναγνωριστούν οι έξης: 1) Άτομα με 

ειδικές ανάγκες, 2) Μετανάστες-Παλιννοστούντες-Πρόσφυγες 3) Φυλακισμένοι-

Αποφυλακισμένοι-Ανήλικοι Παραβάτες, 4) Αποθεραπευμένοι-Πρώην χρήστες 

ναρκωτικών ουσιών-Οροθετικοί 5) Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών, 6) Άτομα 

Απομακρυσμένων Ορεινών ή Νησιωτικών Περιοχών, 7) Άτομα με πολιτιστικές και 

θρησκευτικές ιδιαιτερότητες 8) Άτομα ηλικίας 45-64 ετών, 9) Άτομα με νοητικά 

προβλήματα ή ψυχικές ασθένειες. 

Β) Ο ορός «κοινωνικός αποκλεισμός» άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως από τη 

στιγμή που η Ενωμένη Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανεργία και το 

περιθώριο. 

Πρόκειται για μια έννοια με πολύ ευρύ περιεχόμενο μολονότι οι σχετικοί ορισμοί 

συγκλίνουν. 

Ως «κοινωνικός αποκλεισμός» εννοούμε την περιθωριοποίηση ατόμων ή ομάδων, τη 

στέρηση δικαιωμάτων, ευκαιριών και δυνατοτήτων για ουσιαστική και ισότιμη 

συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ο κοινωνικός αποκλεισμός περιλαμβάνει τον 

οικονομικό, τον ηλικιακό, τον μειονοτικό, γεωγραφικό, πολίτικο κλπ. 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός συνιστά «μια ιδιόμορφη διεργασία περιθωριοποιημένων 

κοινωνικών ομάδων και ατόμων, των οποίων η πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

καθίσταται ιδιαιτέρα δυσχερής». Αυτή η δύσκολη προσπέλαση στερεί από τα άτομα 

τη δυνατότητα απόλαυσης των δημόσιων αγαθών στα οποία η ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια και η ιδιότητα του πολίτη επιβάλλουν την ελεύθερη πρόσβαση. 

Οι ρίζες του αποκλεισμού βρίσκονται πολύ βαθιά μες στους αιώνες και τους 

πολιτισμούς. Σήμερα ο εκσυγχρονισμός, ο εξαρτισμός, ο καταναλωτισμός, η 

ηλεκτρονική βαρβαρότητα, η αδιαφορία, καθιστούν τους «μη έχοντες» από τη μια 

ανθρώπους με μειωμένα δικαιώματα και από την άλλη υπόπτους διάφορων «κακών». 



Αντί να υιοθετήσουν κοινωνική πολίτικη πολλές χώρες αναπτύσσουν δίκτυα 

πολιτικού αποκλεισμού με θύματα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Πρόσφυγες, 

μετανάστες, παιδιά των φαναριών, άστεγοι, ηλικιωμένοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, 

χρόνια άνεργοι, νέοι-απόβλητοι παλιννοστούντες, αποτελούν μέρος της στρατιάς των 

«κολασμένων». 

Οικονομική αναδιάρθρωση, μετανάστευση, διάσπαση προσωπικού δικτύου, ένταξη 

σε εθνοτικές ομάδες συνιστούν αιτίες του αποκλεισμού. 

Η επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση είναι επίσης, σημαντικό πρόβλημα των 

αποκλεισμένων αυτών ομάδων. Η εργασία αποτελεί βασική προϋπόθεση για: 

 την εξασφάλιση των όρων ανεξάρτητης διαβίωσης, χωρίς οικονομική εξάρτηση 

από την οικογένεια 

 την προσωπική του δημιουργία 

 τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων την κοινωνική αναγνώριση 

 

Τα άτομα π.χ. με ψυχιατρικές διαταραχές καλούνται να ενταθούν στην αγορά 

εργασίας με δυσμενείς και άνισους όρους. Οι όροι ένταξης είναι δυσμενείς διότι η 

αγορά εργασίας δεν είναι ανοιχτή ούτε παρέχει απλόχερα ευκαιρίες για 

επαγγελματική απασχόληση. Συγχρόνως, τα ψυχωτικά άτομα έχουν να 

αντιμετωπίσουν μια σειρά από προβλήματα: 

 Το μορφωτικό τους επίπεδο, είναι μέτριο. Αυτό δεν τους επιτρέπει να 

καταρτίσουν και να ασχοληθούν με μια σειρά από επαγγέλματα 

 Δεν έχουν ειδίκευση 

 Δεν έχουν εκείνες τις εμπειρίες και τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να 

διεκδικήσουν θέσεις εργασίας. 

 Αρκετοί εργοδότες δεν απασχολούν στην επιχείρηση τους τέτοια άτομα διότι 

έχουν προκαταλήψεις και δεν μπορούν να τα εμπιστευτούν. 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί σήμερα ό,τι η εκμετάλλευση στο παρελθόν, 

αφού συνυπάρχει με την ταξική διαίρεση και την κοινωνική ανισότητα, ενώ 

ταυτόχρονα συνιστά μορφή κοινωνικού έλεγχου ως προς τις αξίες, στάσεις, πρότυπα, 

ταυτότητες. 

Η διαπίστωση του Peter Clots ότι οι ανεπτυγμένες βιομηχανικές κοινωνίες της Δύσης 

σταδιακά εξελίσσονται σε κοινωνίες της Δύσης σταδιακή εξελίσσονται σε κοινωνίες 

των 2/3 αυξάνει την ευθύνη του κράτους, των κοινωνικών φορέων και θεσμών άλλα 

και της ίδιας της πολίτικης που μοιάζει να αδυνατεί να καταστρώσει πλήρες και 

μακροχρόνιο σχέδιο δράσης. 

Ο αποκλεισμός είναι αλυσίδα καθώς ένας «φτωχογόνος» κρίκος (π.χ. έλλειψη 

εκπαίδευσης) συνδέεται άρρηκτα με τον επόμενο (π.χ. ανεργία). Από την 



κοινωνική/οικονομική μειονεξία το πέρασμα στον αποκλεισμό είναι εύκολο. Ο 

αποκλεισμός επεκτείνεται και διευρύνεται σε πολλούς τομείς (αγορά εργασίας, 

οικογένεια, κοινωνικό περιβάλλον) εκφράζοντας κάθε φορά τη δυναμική εξουσίας 

ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες. Η παρέμβαση άρα πρέπει να αφόρα όλους τους 

τομείς της κοινωνικής δράσης και όχι μονό την εφορία. 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός εμπεριέχει πολυδιάστατες μορφές αποστερήσεων. 

Έκτος από την αδυναμία άσκησης κοινωνικών δικαιωμάτων συνεπάγεται και την 

χαμηλή αυτοεκτίμηση των ιδίων των αποκλεισμών, την αναξιοπρεπή διαβίωσή τους 

λόγω ισχνών σχέσεων με τους μηχανισμούς παράγωγης/διανομής πόρων. Η 

υποαπασχόληση, ετεροαπασχόληση, χαμηλά αμειβομένη απασχόληση βιώνονται 

συχνά ως προθάλαμοι κοινωνικού αποκλεισμού. 

Οικονομική διάκριση είναι o όρος που περιγράφει μια μορφή διάκρισης που 

βασίζεται σε οικονομικούς παράγοντες. 

Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας, 

τους μισθούς, τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, 

καθώς και το ποσό  χρηματοδότησης των επενδύσεων, με διαθέσιμα κεφάλαια για τις 

μειονότητες και τις επιχειρήσεις. Ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως στην οικονομική 

έρευνα, και περιλαμβάνει τις διακρίσεις σε βάρος των εργαζομένων, των 

καταναλωτών, των μειονοτήτων και τις επιχειρήσεις που τους ανήκουν. 

Δεν είναι το ίδιο με τις διακρίσεις των τιμών, η πράξη με την οποία μονοπώλια (και 

σε μικρότερο βαθμό, ολιγοπωλίων και μονοπωλιακών ανταγωνιστές) χρεώνουν 

διαφορετικούς αγοραστές διαφορετικές τιμές με βάση την προθυμία τους να 

πληρώσουν. 

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα των θεωριών που ασχολούνται με τις αιτίες των 

οικονομικών διακρίσεων. Οικονομική διάκριση είναι μοναδική από τις περισσότερες 

άλλες μορφές διακρίσεων, διότι μόνο ένα μικρό μέρος από αυτήν οφείλεται στο 

ρατσισμό, αλλά μάλλον οφείλεται σε αυτό που έχει ονομαστεί "κυνική διαπίστωση 

ότι οι μειονότητες δεν είναι πάντα το καλύτερο στους πελάτες σας». Υπάρχουν τρεις 

κύριες αιτίες που οι περισσότεροι θεωρητικοί της οικονομίας συμφωνούν πως είναι η 

πηγή του ζητήματος 


