
Inni u nas – o mniejszościach 

narodowych i etnicznych 



Inni u nas – 
o mniejszościach 
narodowych i etnicznych 



Kilka pojęć 

●Autonomia - prawo jakiejś zbiorowości do 

samodzielnego decydowania o jej wewnętrznych 

sprawach. 

●Dyskryminacja – złe traktowanie albo prześladowanie 

jednostki lub grupy społecznej ze względu na jej 

narodowość, rasę, wyznanie, płeć, orientację seksualną. 

●Czystka etniczna – działania polegające na usunięciu 

przedstawicieli określonej grupy etnicznej (narodowej, 

religijnej, rasowej) z zamieszkiwanego przez nią 

terytorium; zwykle przeprowadzane z użyciem przemocy, 

w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do 

ludobójstwa. 



Różnica pomiędzy mniejszością 

narodową a etniczną 

●Mniejszość narodowa – to grupa różniąca się 

od pozostałych mieszkańców kraju m. in. 

pochodzeniem, językiem, kulturą, tradycją lub 

religią i utożsamiają się z narodem 

zorganizowanym we własnym państwie. 

Zamieszkują oni określony teren lub są 

rozproszeni po całym państwie. 

●Mniejszość etniczna – ta grupa nie utożsamia 

się z konkretnym narodem mającym własne 

państwo. 







Niemcy 



Ukraińcy 



Białorusini 



Litwini 



Słowacy 



Ormianie 



Czesi 



Rosjanie 



Żydzi 



Łemkowie 



Tatarzy 



Romowie (Cyganie) 



Karaimi 



Kaszubi – grupa etnograficzna 



Zachowanie tożsamości 

●Współczesne demokracje zapewniają 

mniejszościom narodowym i etnicznym możliwość 

zachowania tożsamości  – używania własnego 

języka, kultywowania obyczajów i tradycji oraz 

rozwijania kultury. 





Prawa mniejszości narodowych  

i etnicznych 

●Konstytucja RP (Art.35) daje obywatelom polskim 

należącym do mniejszości narodowych  

i etnicznych prawo do zachowania i rozwoju 

własnego języka i kultury, obyczajów i tradycji 

oraz prawo do tworzenia własnych instytucji 

edukacyjnych, kulturalnych i służących ochronie 

tożsamości religijnej. 



Prawa mniejszości narodowych i 

etnicznych 

●Możliwość używania języka mniejszości jako 

pomocniczego przed organami gminy oraz 

stosowania podwójnego nazewnictwa 

miejscowości i ulic 

●Zwolnienie komitetów wyborczych utworzonych 

przez organizacje mniejszości narodowych z 

wymogu przekroczenia pięcioprocentowego progu 

wyborczego w wyborach do sejmu 



Prawa mniejszości narodowych i 

etnicznych 

●Obowiązek umożliwienia przez szkoły i placówki 

publiczne uczniom podtrzymywania poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 

religijnej (nauka języka, własnej historii i kultury) 

●Programy publicznej radiofonii i telewizji powinny 

uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i 

etnicznych 

●Kodeks karny uznaje za karalne przestępstwa 

popełnione na tle etnicznym 



Prawa mniejszości narodowych i 

etnicznych 

●Możliwość korzystania z tłumaczy 

●Zakaz przetwarzania danych ujawniających 

pochodzenie etniczne 



Migranci i uchodźcy 



Migranci 

•Imigracja – napływ 

ludności na dane 

terytorium 

●Emigracja – odpływ 

ludności z danego 

terytorium 

Migracja ta masowe przemieszczenie się 

ludności, zwykle w poszukiwaniu lepszych 

warunków życia. Rozróżniamy dwa kierunki 

migracji: 



Polska 

●Do Polski przyjeżdżają imigranci ekonomiczni 

głównie z Ukrainy, Białorusi, Wietnamu i Chin, a 

polskie uczelnie przyjmują coraz więcej 

zagranicznych studentów. 



Uchodźcy 

●Uchodźca – to ktoś, kto pod przymusem okoliczności 

(np.. z powodu wojny lub prześladowań) opuszcza 

stałe miejsce zamieszkania w celu stałego lub 

czasowego osiedlenia się na innym terytorium. 

Pojęcie to jest zdefiniowane w prawie 

międzynarodowym, co oznacza, że o status 

uchodźcy można się ubiegać pod pewnymi 

warunkami. Osoby, które występują w Polsce o status 

uchodźcy, to głównie obywatele Federacji Rosyjskiej 

pochodzenia kaukaskiego: Czeczeni, Dagestańczycy, 

Ingusze, Ukraińcy i Syryjczycy. 



Podstawowe prawa uchodźców  

w Polsce 
●Prawo do bezpiecznego schronienia i podstawowej 

pomocy. 

●Podstawowe prawa obywatelskie, w tym wolność 

przekonań, przemieszczenia się, ochrona przed torturami 

i poniżającym traktowaniem. 

●Prawo do bezpłatnego kształcenia w szkołach 

publicznych. 

●Zamieszkanie w ośrodku dla uchodźców lub 

otrzymywanie zasiłku (na czas starania się o uzyskanie 

statusu uchodźcy). 

●Dostęp do opieki medycznej. 



Kryzys migracyjny – podstawowe 

fakty 

●Przyczyna: masowe napływy osób z Bliskiego 

Wschodu i Afryki, początek w 2015r. (1/4 

migrantów to dzieci) 

●2016r. - wojna domowa w Syrii – 5 mln osób 

uciekło, większość przebywa w obozach w Turcji, 

Libanie i Jordanie 

●2017r. - przez 4 miesiące do Włoch przez Morze 

Śródziemne z północnej Afryki dotarło 37,3 tys. 

osób 



Najwięcej uchodźców pochodzi z... 

●Syria 

●Afganistan 

●Nigeria 

●Irak 

●Erytrea 

●Pakistan 



Popularne kierunki to... 

●Niemcy 

●Szwecja 

●Austria 

●Włochy 

●Francja 



Polonia 

●Terminem Polonia określa się Polaków 

mieszkających na stałe poza granicami Polski. 

Powstanie Polonii związane jest z kolejnymi falami 

emigracji, począwszy od upadku państwa 

polskiego pod koniec XVIII w. 



Polacy 

●Po wstąpieniu Polski do UE znacznie nasiliła się 

emigracja Polaków na tle ekonomicznym. 





1. To grupa różniąca się od pozostałych mieszkańców kraju m. in. 

pochodzeniem, językiem, kulturą, tradycją lub religią i utożsamiają się z 

narodem zorganizowanym we własnym państwie. Zamieszkują oni 

określony teren lub są rozproszeni po całym państwie. 

a) mniejszość narodowa 

b) mniejszość etniczna 

c) mniejszość narodowo - etniczna 



2. Kaszubi to: 

a) mniejszość narodowa 

b) mniejszość etniczna 

c) grupa etnograficzna 



3. Ormianie to: 

a) mniejszość narodowa 

b) mniejszość etniczna 

c) grupa etnograficzna 



4. Karaimi to: 

a) mniejszość narodowa 

b) mniejszość etniczna 

c) grupa etnograficzna 



5. Polonia to: 

a) mniejszość narodowa 

b) to Polacy mieszkający okresowo poza 

granicami Polski 

c) to Polacy mieszkający na stałe poza granicami 

Polski 



6. Po wstąpieniu Polski do UE znacznie 

nasiliła się emigracja Polaków na tle: 

a) powojennym 

b) ekonomicznym 

c) politycznym 





Bibliografia: 

• Konstytucja RP z 1997 roku, 

• Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 roku  

o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 

o języku regionalnym, 

• „Wiedza o społeczeństwie” podręcznik dla klasy 

8 wydawnictwa WSiP autorstwa Piotra 

Krzesickiego, Piotra Kura i Małgorzaty Poręby. 

• Obrazy wykorzystane w prezentacji pochodzą  

z witryny WWW.GOOGLE.ES 

 

 


