








Należy więc jasno powiedzieć , że stereotyp nie jest cechą 
charakteryzującą człowieka , a wartością, która cechuje całe 
społeczeństwo . Jednostki przejmują go od ogółu , a społeczna rola 
stereotypu wzmacnia s ię poprzez wpływ jednostek. Dochodzimy 
więc do momentu , gdzie powstaje błędne koło nie można nie 
nauczyć się lub nie poznać stereotypów żyjąc w społeczeństwie, 
które je posiada (a każde społeczeństwo posiada swoje 
stereotypy, pierwsze ich przykłady są znane już z hinduizmu 
i systemu kastowego), a nasza wiedza o nich lub ewentualne 
stosowanie ich jako modelu poznawczego sprawia, że ich rola 
w społeczeństwie s ię wzmacnia . ( ... ) 

Stereotypy wiążą się z kategoryzacją. Aby mówić o „czarnych 
przestępcach", „głup ich blondynkach" czy „matkach polkach" 
niezbędne jest wcześniejsze wyselekcjonowanie takiej grupy. 
Stwarzamy kategorie, szufladkę w naszym umyślen ie , do której 
wrzucamy osoby do niej pasujące . W ten sposób powstają grupy. 
Istnieją grupy, do których sami należymy, uważając je za grupy 
własne oraz te, do których nie należymy, i których częścią się nie 
czujemy czyli grupy obce. 

To jest właśnie moment powstania podziału JA MY - ONI. 
Gdzie „ja" należę do pewnych grup, zgadzam się z nimi, mam 
podobne motywy i cechy. Razem stanowimy więc „my", które jest 
przeciwstawne do „oni". ( ... ) 

Mówiąc o grupach należy również wspomnieć o teorii 
konfliktu , która zakłada , że „stereotypy i uprzedzenia są efektem 
konkurencji pomiędzy grupami w ubieganiu się o pewne dobra, 
których zasoby są ograniczone. ( .. . ) Stereotypy w tym ujęciu 
są częścią ideologii usprawiedliwiającej agresję wobec innych". 

Konflikt taki może dotyczyć nie tylko dóbr materialnych, 
o wiele częściej chodzi o . jakieś dobra nie fizyczne 
lub o utrzymanie pozytywnej samooceny. 

Inną znaną teorią jest teoria kozła ofiarnego. Badacze 
wysunęli pomysł, iż w czasie niestabilności gospodarczej wzrasta 
możliwość agresji między grupami. „( ... ) Złość i wrogość 
odczuwalna wobec źródła frustracji , mogą pod wieloma 
względami przypominać negatywne emocje skojarzone z naszą 
opinią na temat nielubianej grupy. A ponieważ źródło frustracji 
i owa obca grupa wywołują w nas podobne emocje często zostają 
skojarzone w naszej pamięci." 

Wielu badaczy uważa, że teorią kozła ofiarnego można 
wyjaśnić większość , jeśli nie wszystkie konflikty zbrojne 
i wojny.( ... ) · 

Bariery stereotypów nie przeskoczymy. Czyhają na nas 
na każdym kroku. Może jednak znając powody ich kształtowania 
się wyjaśnione w powyższych teoriach będziemy potrafili podejść 
do oceny innych z pewną dozą rezerwy. Znajdując miejsce 
w naszych utartych schematach widzenia świata na postrzeganie 
jednostkowe każdego człowieka . 


















