
 

Etyka 
27 maja 2020 r. 

Na początek kilka informacji dotyczących zajęć, które odbyły się w piątek, 22 maja 2020 r. 

Okazało się, że większość z Was miała problemy z dostaniem się do grupy. Wyjaśniam za-

tem, o czym należy pamiętać przed następnymi: 

1. Pamiętajcie, aby logować się z adresu założonego przez szkołę. Ma on postać: nazwi-

sko@sp6sochaczew.onmicrosoft.com. Jeśli ktoś z Was nie zna/nie pamięta hasła do 

konta – proszę napisać na mój służbowy adres. Przypomnę. 

2. Nie logujcie się do Teams’ów z dużym wyprzedzeniem (2-3 godzinnym) – mam w 

tym czasie inne zajęcia i nie jestem w stanie ich przerwać. Choć cieszę się z zaanga-

żowania niektórych z Was. Wystarczy, gdy zgłosicie się do „poczekalni” na kilka- 

kilkanaście minut przed zajęciami. 

3. Nie musicie (choć możecie) włączać kamery podczas zajęć. Szanuję Waszą prywat-

ność i nie ma potrzeby, aby uczestnicy spotkania widzieli Wasze mieszkania. 

Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się spotkać w większej grupie. W związku z tym 

znów proszę  o pilne przesłanie na infor.sp6@gmail.com informacji, czy macie możliwość 

udziału w tych zajęciach w piątek, 29 maja 2020 r. o godz. 14:00. Na przesłanego przez was 

maila odeślę link do zajęć. 

A teraz przystępujemy do zajęć. 

Odwołam się do naszej piątkowej rozmowy, która dotyczyła co prawda człowieka w państwie 

totalitarnym, ale podczas rozmowy z jedną z osób temat „przeskoczył” na zjawiska: rasizmu i 

odwróconego rasizmu na przykładzie RPA. 

1. Proszę zapoznać się z krótką historią tego państwa 

Kraj ten ma niełatwą historię. Na współczesne oblicze RPA ogromny wpływ wywarli z pewno-

ścią holenderscy i brytyjscy kolonizatorzy, którzy z jednej strony przywieźli ze sobą rozwiniętą 

cywilizację, a z drugiej pogłębili nierówność społeczną, pozbawiając praw rdzennych miesz-

kańców tych ziem. W 1652 roku założona została tu przez holenderską Kompanię Wschod-

nioindyjską-  pierwsza placówka handlowa – Kapsztad. Holenderscy osadnicy, zwani Afry-

kanerami bądź Burami, zasiedlali coraz to nowe tereny rolnicze.  W latach 1795- 1910 kraj 

ten nosił nazwę Kraj Przylądkowy i należał do Wielkiej Brytanii. 



Niezadowoleni z nowej władzy Burowie wędrowali w głąb kraju w poszukiwaniu nowych ziem 

uprawnych. Przyczyniło się to do stopniowego wypierania ludności czarnej z tych terenów. 

Odkrycie złota przyczyniło się do napływu nowej fali Anglików. Wielka Brytania utworzyła na 

tych terenach Związek Południowej Afryki.  

Po II wojnie światowej nastąpiły początki polityki apartheidu. W RPA obowiązywał rasi-

stowski system społeczny rządów białej mniejszości – apartheid, czyli rozdzielenie. W 1961 r. 

kraj przyjął nazwę Republika Południowej Afryki, a wkrótce zaczęto tworzyć rezerwaty dla 

ludności murzyńskiej. Protesty społeczności, ruchy oporu czarnej ludności, a także sankcje ze 

strony innych krajów, zmusiły władze kraju do zniesienia segregacji rasowej w 1991 roku. 

Po zniesieniu apartheidu i objęciu władzy przez Afrykański Kongres Narodowy przeprowa-

dzono uwłaszczenie. Odebrano za odszkodowaniem białym ziemię i zakłady przemysłowe, 

upaństwowiono je, a następnie rozdano Afrykanom. Ponieważ jednak Zulusi i członkowie in-

nych miejscowych plemion nie chcieli ani uprawiać ziemi, ani pracować w przemyśle, szybko 

sprzedali swoje udziały, często poprzednim właścicielom. I dziś znów praktycznie cała ziemia 

uprawna w tym kraju należy do potomków Holendrów i Anglików. 

Obecnie w RPA odwróciła się sytuacja i teraz to biali znajdują się w stanie zagrożenia.  

Z roku na rok biali emigrują. Obecnie białych jest mniej niż 4,5 miliona z 56,5 milionowej 

ludności RPA. Jest to sytuacja sprzeczna z ideologią Nelsona Mandeli, który apelował o 

pokojowe współżycie. 

 Podróżując po RPA bez trudu można znaleźć „białe” enklawy domów otoczone wysokim mu-

rem z drutem kolczastym pod wysokim napięciem. Biali dyskryminowani są też w biznesie. 

Ludzie coraz bardziej boją się wypowiadać swoje zdanie. Obowiązuje polityczna poprawność 

i nie można krytykować działań czarnej większości.  

(źródło: http://www.architekciwpodrozy.pl/rpa; dostęp: 2020-05-23) 

2. Obejrzyjcie film „Rzeczy ważne i ważniejsze - Rasizm wobec białych w RPA”. 

Film umieściłem dla Was w dysku google. Adres jest widoczny poniżej 

https://drive.google.com/drive/folders/0BxCYz8eN9nkbfkNkOEZJRzdzNTlwWUpNeW5

Fc3ZaNkhJQ0psVDFLYVFlTlhlODhqZW8yRTQ?usp=sharing 

3. Zastanówcie się, czy biali mieszkańcy RPA mają prawo czuć się pokrzywdzeni i czy 

moralnie usprawiedliwione są szykany i przemoc wobec nich? O Waszych przemyśle-

https://drive.google.com/drive/folders/0BxCYz8eN9nkbfkNkOEZJRzdzNTlwWUpNeW5Fc3ZaNkhJQ0psVDFLYVFlTlhlODhqZW8yRTQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0BxCYz8eN9nkbfkNkOEZJRzdzNTlwWUpNeW5Fc3ZaNkhJQ0psVDFLYVFlTlhlODhqZW8yRTQ?usp=sharing


niach chciałbym porozmawiać w najbliższy piątek (zgodnie z informacją umieszczoną 

na wstępie). 

 

 


