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Előítélet és diszkrimináció 
Címkék közöttünk

Csoportidentitás
Hasonlóképpen ahhoz, ahogyan magunkat azonosítjuk, egy csoport is akkor 
határozza meg magát egységesként, amikor bizonyos szempontok mentén 
különbséget tesz maga és más csoportok között. Mint egyén, több szinten, 
több különböző csoporttal azonosíthatjuk magunkat pl.: család, baráti kör, 
osztály, munkahely, nemzet, etnikum, politikai irányzat, beszélt nyelvek, 
szubkulturális klikkek, online közösségek stb. Az összes csoportba, amivel 
azonosítjuk magunkat valamiképpen beletartozunk, akkor is, ha ez nekünk 
vagy másoknak nem feltétlenül tetszik. 

Konformitás, a többséghez való tartozás
Egy csoporton belül hajlamosabbak lehetünk a változásra, 
befolyásolhatóbbakká válhatunk. Ez a konformitás folyamata, ami által 
meggyőződéseink és viselkedési mintáink az adott csoport többi tagjának 
hatása alá esnek. Mindez bekövetkezhet közvetlen és közvetett módon is. 
A közvetlen befolyásra példa, mikor a tanár felszólít, hogy ne csevegj óra 
közben. Közvetett befolyás ezzel szemben, amikor automatikusan beállsz a 
sor végére ahelyett, hogy az elejére tolakodnál.

Gyakran azért konformálunk, mert vágyunk az elfogadásra, elismerésre és a 
biztonságra – jellemzően egyenrangúak és kedvelt emberek között, mint a 
család, barátok, iskolai valamint kulturális közösség stb. Mind olyan csoportok 
amiknek huzamosabb ideje tagjai vagyunk vagy olyanok amelyeket támogat 
a közvélemény. Amikor konformálunk, hatékonyan szabotáljuk saját 
akaratunkat és rákényszerítjük, hogy olyan értékekkel értsünk egyet, amelyek 
eredetileg nem tőlünk származnak.

Akkor is a konformitást gyakoroljuk, ha engedjük, hogy bizonyos tettek 
végbe menjenek anélkül, hogy közvetlenül részt vennénk bennük, mint 
például amikor végig nézzük valaki más megszégyenítését az iskolai 
folyosón. A tétlen megfigyelés, (amikor tudjuk, hogy tennünk kéne valamit, 
de nem cselekszünk) is az akaratunk alárendelése. Amikor ellenállunk a 
konformitásnak megkockáztatjuk azt, hogy elutasítva, kirekesztve netán 
bántalmazva legyünk.

A konformitásnak éppúgy vannak előnyös és hátrányos hatásai is. 
Megtanulunk általa szocializálódni és a társadalom működőképes tagjaivá 
válunk. Jótékony konformitásnak számít például, ha a szemetet a kukába 
dobjuk, nem pedig elszórjuk az utcán, vagy, ha betartjuk a közlekedési 
szabályokat. 


