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Изглежда предразсъдъците продължават да живеят в развити и големи страни
като САЩ, с дългогодишни наложени
мултикултурни политики. Въпреки продължителното съжителство на етнически българи с турци и роми, и приетите
конституционни равенства в България,
смятам, че отношението към про-малцинствените политики ще е аналогична на
това в САЩ.
Като част от ЕС, страната ни възприе
културните ценности на съюза и върви по
път на толерантност, уважение на индивида
и взаимопомощ. Имайки предвид българската социална реалност вярвам, че скритите предразсъдъци продължават да жиевят, въпреки анти-дискриминационните
течения, наложени отвън.
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Nature and specifics of prejudice development –
overlook on the normative and collective actions of the groups

Polimira Miteva
Abstract. This article will examine the structure of prejudice, its characteristics and some paradox
features, related to it. The main supported theses in the work are based on the analysis of John Dixon and
Mark Levin’s concept of the role of intergroup emotions of the development of prejudice and discrimination
(2012) and Crandal’s social norm influence over prejudice (2002).
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