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Toto internetové pojednání z 14. prosince 2001 je Rushtonovo poslední „Prohlášení k rase“. Doplňuje výzkum v jeho 
knize Race, Evolution, and Behavior [Rasa, evoluce a chování] (3. vydání, 2000), která obsahuje přes 1000 odkazů 
na literaturu. 
 
Odpověď na otázku položenou v názvu tohoto článku zní „ano“. Kdyby koncept rasy neexistoval, věda by ho musela 
vymyslet (a vymyslela)! Rasa je platný taxonomický konstrukt, protože umožňuje předpovídat lidské chování, 
zvláště na skupinové úrovni. Koncept je ve vědě užitečný, pokud seskupuje fakta, aby z nich bylo možno vytáhnout 
obecná pravidla a závěry. Předpovídat lze za použití taxonomické rasové kategorie, protože Číňané, Japonci a 
Korejci si jsou v průměru podobní a odlišní od bílých Američanů, Němců a Rusů, kteří si jsou podobní a odlišní od 
černých Američanů, Haiťanů a subsaharských Afrikánců. Předvídatelnost je kritériem, dle něhož je posuzována 
hodnota hypotetického konstruktu rasy.  Jak dokážu, rasa je vysoce předvídatelná. Posledních 20 let se můj výzkum 
soustředil na rozdíly mezi třemi hlavními rasami, obecně nazývanými orientálci (východní Asiaté, Mongolové), 
běloši (Evropané, Kavkazané) a černoši (Afrikánci, negroidi). Zhruba řečeno, orientálci jsou ti, co mají většinu 
předků z východní Asie. Běloši mají většinu svých předků z Evropy. A černoši mají většinu svých předků ze 
subsaharské Afriky. V podstatě jsem neurčoval mnoho dalších skupin mimo tyto tři hlavní rasy či podskupiny 
v rámci tří hlavních ras, ačkoliv jsou také zajímavé.  
Zjistil jsem, že ve velikosti mozku, inteligenci, temperamentu, sexuálním chování, plodnosti, vzrůstu, délce života,  
zločinnosti a stabilitě rodiny spadají orientálci shodně jako skupina do jednoho konce spektra, černoši do druhého 
konce a běloši doprostřed. Orientálci v průměru dospívají pomaleji, mají nižší plodnost a jsou méně sexuálně aktivní, 
mají větší mozky a vyšší IQ. Černoši jsou v těchto oblastech na opačném konci. Běloši spadají doprostřed, často 
blíže k orientálcům (viz  tab. 1). 
 

Tab 1. 
 

Průměrné rozdíly mezi černochy, bělochy a orientálci 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vlastnost    černoši   běloši   orientálci 

 
Velikost mozku: 
 Kapacita lebky    1,267   1,347   1,364 
      Kortikální neurony (v milionech)  13,185   13,665   13,767 
 
Inteligence: 
 Výsledky IQ testů   85   100   106 

Kulturnost    nízká   vysoká   vysoká 
 

Rozmnožování: 
 Dvojvaječná dvojčata (na 100 porodů) 16   8   4 
 Hladina hormonů    vyšší   střední   nižší 
 Pohlavní znaky    silnější   střední    slabší 
 Četnost pohlavních styků   vyšší   střední   nižší 
 Promiskuita    vyšší   střední   nižší 
 Četnost pohlavně přenosných chorob vyšší   střední   nižší 
 
Povaha: 
 Agresivita    vyšší   střední   nižší 
 Obezřetnost    nižší   střední   vyšší 
 Vznětlivost    vyšší   střední   nižší 
 Pojetí sebe sama    vyšší   střední   nižší 



 Společenskost    vyšší   střední   nižší 
 
Dospívání: 
 Těhotenství    kratší   delší   delší 
 Vývoj kostry    dřívější   střední   pozdější 
 Rozvoj motoriky    dřívější   střední   pozdější 
 Růst zubů    dřívější   střední   pozdější 
 Věk prvního pohlavního styku  dřívější   střední   pozdější 

Věk prvního těhotenství   dřívější    střední   pozdější 
Délka života    nejkratší   střední   nejdelší 

 
Společenská organizace: 
 Stabilita manželství   nižší   střední   vyšší 
 Dodržování zákonů   nižší   střední   vyšší 
 Duševní zdraví    slabší   střední   silnější 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zdroj: nezkrácená verze knihy Race, Evolution, and Behavior (str. 5) 
 
Samozřejmě že tyto trojné rasové rozdílnosti jsou průměry. Jedinci jsou jedineční. Nicméně jsem zjistil, že tento 
trojný vzor je trvale platný napříč časem a národy. Že se tentýž trojný rasový vzor trvale vyskytuje u více než 60 
různých biologických a behaviorálních proměnných je nesmírně zajímavé a ukazuje to, že rasa je víc než něco 
„povrchního“. Mezinárodní data pocházejí od Světové zdravotnické organizace, Spojených národů a Interpolu. 
Nedávno jsem odcestoval do  Jižní Afriky, abych shromáždil nová data o IQ. 
Začněme biologickými rozdíly ve sportech, čehož si všimne téměř každý. Nedávno vydaná kniha Jon Entinea 
Taboo: Why Black Athletes Dominate Sports and Why We Are Afraid to Talk About It [Tabu: Proč ve sportu 
převládají černí atleti a proč se o tom bojíme mluvit] se zabývá letitým klišé, že „Bílí muži neumějí skákat“ (a 
novým, že orientálci umí skákat ještě hůř). Entine ukazuje, že ve sportu jsou mrštní černí muži i ženy! A přesto, jak 
také ukazují data, jsou to převážně černoši původem ze západní Afriky, kteří excelují v běhu na krátké tratě, zatímco 
černoši původem z východní Afriky - z Keni a Etiopie -  excelují v maratónských bězích na dlouhé tratě. Tyto 
rozdíly mezi východní a západními Afričany ukazují, že při průměrování někdy může dojít k opomenutí důležitých 
rozdílů. Stále však černoši z východní i západní Afriky excelují v tom či onom druhu běhu. Ve sportu jsou černoši 
jako skupina geneticky zvýhodněni.  
Je zajímavě vědět, že rozdíly mezi rasami se v životě objevují již záhy. Černošské děti se rodí o týden dříve než děti 
bělochů, přesto dospívají rychleji, jak dokazují měření vývoje kostí. Ve věku pěti či šesti let černošské děti excelují 
ve sprintu, skoku do dálky, skoku do výšky, což vše vyžaduje rychlé vynaložení energie. V pubertě mají černoši 
rychlejší reflexy jako při známé reflexivní reakci.  
Černoši také mají od 3 až 19%  více pohlavního hormonu testosteronu než běloši či orientálci. To znamená více 
explosivní energie, která dává černochům výhodu ve sportech, jako je box, basketbal, fotbal a sprint.  
Proč je tabu říkat, že černoši jsou v průměru lepší sportovci? Protože hormony, které černochům dávají výhodu ve 
sportu, je obecně činí energičtějšími. Ve škole jsou psychicky aktivnější a to je někdy může dostávat do problémů či 
dokonce vést k tomu, že jsou diagnostikováni jako hyperaktivní. 
Další otázka tedy je, „Proč mají východní Asijci a běloši širší kyčle než černoši a činí je to horšími běžci?“ Odpověď 
zní, že rodí děti s většími mozky. Během evoluce, kdy rostla velikost hlav novorozenců, musely mít ženy širší pánve. 
Orientálci v průměru o 1 kubický palec větší kapacitu lebky než běloši a běloši v průměru o 5 kubických centimetrů 
větší kapacitu lebky než černoši. 
Někteří lidé jsou překvapeni, když slyší, že se rasy liší velikostí mozku. A diví se, jak přesvědčující je důkaz o tom, 
že velikost mozku souvisí s inteligencí. Ve skutečnosti desítky studií, včetně těch vycházejících z nejmodernějšího 
snímkováním z magnetické resonance, dokázaly vztah mezi velikostí mozku a inteligencí. 
Rozdíly mezi rasami ve velikosti mozku jsou doloženy za pomocí čtyř různých  metod: (1) snímkováním 
z magnetické resonance, (2) vážením mozku při pitvě, (3) měřením objemu tvrdé hmoty mozkové a (4) měřením 
vnějších rozměrů hlavy. Tato data shrnuje tabulka 2, jež uvádí průměrnou velikost mozku získanou čtyřmi 
technikami měření a také, kde to bylo možné, upraveny k velikosti těla. Orientálci v průměru dosáhli 1,364 cm3, 
běloši 1,347 cm3 a černoši 1,267 cm3.  Samozřejmě průměry se mezi jednotlivými vzorky liší a rasy se překrývají. 
Nicméně výsledky různých metod použitých na různých vzorcích během měření od 40. let 19. stol až do 90. let 
století 20. ukazují tentýž jasný model. 
 
 



Tab. 2: Průměrná velikost mozku (v cm3) u tří ras 
 

 
Zdroj: třetí nezkrácené vydání knihy Race, Evolution, and Behavior (str. 13, 113-133, 282-284) 

 
Rozdíly mezi rasami ve velikosti  mozku se ukazují již při porodu. Jedna má studie, publikovaná v roce 1997 
časopisu Intelligence, vycházela z údajů Národního institutu neurologických a komunikačních poruch a mozkových 
příhod (NINCDS) , sídlícího v městě Bethesda, Maryland. V ní jsem analyzoval data z rozsáhlého Společného 
porodového projektu, který se věnoval měření hlav a IQ u více než 50.000 dětí od jejich narození až do věku sedmi 
let. Děti orientálců měly při porodu, ve čtyřech měsících a sedmi letech v průměru větší obvod hlavy než děti 
bělošské; děti bělošské měly větší obvod hlavy než děti černošské (viz tab. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. 3: Průměrná velikost lebky  (v cm3) černochů, bělochů a orientálců v USA v pěti r ůzných  obdobích 
života 

 
 

Zdroj: J. P. Rushton, 1997, Intelligence , 25, str. 15 
 
V 90. letech jsem publikoval několik dalších studií, některé také v Intelligence, které potvrzovaly rozdíly mezi 
rasami ve velikosti mozku. V jedné studii z roku 1991 jsem analyzoval data NASA a zjistil jsem, že průměrná 
kapacita lebky východních Asijců je 1,460 cm3 a Evropanů 1,446 cm3. Z rozvrstveného namátkového vzorku 6.325 
zaměstnanců U.S. Army jsem v roce 1992 vypočítal průměrnou velikost lebky Asijců, bělochů a černochů, tj. 1,416 
cm3, 1,680 cm3 a 1,359 cm3. (Také jsem zjistil, že důstojníci průměru dosáhli 1,393 cm3, zatímco personál bez 
důstojnické hodnosti 1,375 cm3.) Ze sbírky Mezinárodního pracovního úřadu v Ženevě, která obsahovala desítky 
tisíc lidí z celého světa, jsem v roce 1994 zjistil, že vzorky z okraje Pacifiku, z Evropy a Afriky dosahovaly 
v průměru 1,308 cm3 , 1,297 cm3, 1,241 cm3. Travis Osborne a já jsme v roce 1995 vydali článek, v němž jsme 
ukázali, že velikost mozku je asi z 50% dědičná u černochů i bělochů, přičemž jsme čerpali z údajů studie dvojčat 
z Georgie, jež vycházela z 236 párů černošských a bělošských mladistvých dvojčat. Znovu jsme zjistili, že běloši 
v průměru dosahovali větší kapacity lebky než černoši. 
Protože jeden kubický palec mozkové hmoty obsahuje miliony mozkových buněk a stovky milionů nervových 
zakončení, pomáhá vysvětlit velikost mozku , proč se rasy liší v IQ. Při standardizovaných testech IQ ukazují stovky 
studií trojný vzor. Orientálci jsou ve výsledcích takových testů mírně před bělochy a běloši výrazně před černochy. 
Většina IQ testů má průměrný hodnotu kolem 100 bodů, při rozsahu „normálu“ od 85 do 115. Po celém světě běloši 
dosahují okolo 100, orientálci IQ kolem 104 a černoši v Británii, Karibiku a USA průměrně nižší IQ – okolo 85. 
Nejnižší průměrné IQ se objevuje u subsaharských Afrikánců – okolo 70 (viz tab. 4). Jako všechny soubory dat 
v tomto článku, tak i tyto jsou přezkoumána v mé knize Race, Evolution, and Behaviour. Ještě novější knihu 
k tomuto tématu vydal Richard Lynn a Tatu Vanhanen pod názvem IQ and the Wealth of Nations [IQ a bohatství 
národů]. 



 
Tab. 4: Průměrné hodnoty IQ u různých ras 

 
 

Zdroj: třetí nezkrácené vydání knihy Race, Evolution, and Behavior (str. P-15, P-16, 135-137, 278-280) 

 
Extrémně nízké IQ hodnoty 70 u subsaharských Afrikánců byly pro mnoho lidí obtížně přijatelné. Abych si sám 
ověřil, nakolik je ono číslo reálné, odcestoval jsem do Jižní Afriky a započal jsem sérii studií na univerzitě 
Witwatersrand v Johannesburgu, jedné z nejprestižnějších univerzit v Africe. Při první analýze jsme 173 afrických 
studentů prvního ročníku psychologie podrobili Ravenově standardním progresivním matricím, v němž dosáhli 14. 
percentilu amerických norem roku 1993, což jim přisuzovalo průměrné IQ 84. Při druhé analýze jsme podrobili 
témuž testu jinou skupinu studentů psychologie, v němž dosáhli IQ 83. Po instruktáži, jak tento druh testů řešit, 
jejich IQ vzrostlo na 96. Při třetí analýze jsme dali stejný test vysokoškolsky vybranější populaci studentů –  198 
africkým studentům strojírenství, kteří na střední škole chodili do kurzů matematiky a společenských věd. Tato 
skupina dosáhla 41. percentilu s IQ 97. Tyto výsledky z elitní univerzity, jež u afrických vysokoškoláků ukázaly 
nízké IQ mezi 83 až 97 body, potvrzují celkové IQ Afrikánců o hodnotě 70, protože univerzitní studenti po celém 
světě typicky dosahují o 15 až 30 bodů více než průměrná populace.            
Rozdíly mezi rasami ve velikosti mozku a IQ, spolu s rozdíly hladiny testosteronu, mají důležitý vliv na sociální 
chování. Např. v USA jsou orientálci vnímáni jako „modelová menšina“. Vyskytuje se u nich méně rozvodů, 
mimomanželských porodů a zneužívání děti, než je tomu u bělochů. Orientálci častěji promují a v menší míře se 
dostávají do vězení. Na druhé straně,  černoši jsou v americké populaci zastoupení 12% , ale tvoří 50%  populace 
vězeňské. Rasový vzorec zločinnosti v USA se kvůli místním podmínkám nepodobá „bílému rasismu“. Více než 20 
let jsem monitoroval Interpol Yearbooks [Ročenky Interpolu] a publikoval údaje o celosvětových statistikách 
zločinnosti. Ty trvale ukazují, že míra násilných zločinů (vražda, znásilnění a vážné ublížení na těle) je asi třikrát 
nižší v zemích východní Asie a na okraji Pacifiku,  než v afrických  a karibských zemích. Běloši v evropských 
zemích zaujímají střed. Např. v roce 1996 byl  počet násilných zločinů na 100.000 obyvatel tento: východoasijské 
země 35, evropské země 42, africké a karibské země 149 (viz tab. 5).   

 
 
 
 
 
 
 



Tab. 5: Míra zločinnosti u tří ras dle Interpolu (vražda, znásilnění a vážné ublížení na těle) na 100.000 
obyvatel 

 
 

 
 

Zdroj: třetí nezkrácené vydání knihy Race, Evolution, and Behavior (str. P-24, 159, 287) 
 

Orientálci jsou nejméně sexuálně aktivní, ať už měřeno dle věku či prvního styku, frekvence styku či počtu 
sexuálních partnerů. Černoši jsou nejaktivnější ve všech těchto ukazatelích. Běloši opět spadají doprostřed. Národní 
výzkumy v Británii a USA a mezinárodní výzkumy Světové zdravotnické organizace (WHO) odhalují trojný rasový 
vzorec sexuálního chování. Tyto rasové rozdíly následně ovlivňují míru sexuálně přenosných nemocí. Např. poslední 
údaje z Center kontroly nemocnosti a prevence (pro rok 2000) ukazují, že chlamydie se u afrických Američanů 
vyskytuje 10 x častěji než u bělochů,  kapavka a příjice u černochů téměř 30 x častěji než u bělochů. Naneštěstí se 
rasové rozdíly odrážejí také v nynější AIDS krizi. Na světě žije přes 40 milionů lidí s HIV/AIDS. Tabulka 6 ukazuje 
na základě posledních údajů UNAIDS z prosince 2001 výskyt infekce HIV v různých částech světa. Epidemie začala 
na konci 70. let v černé Africe. Dnes žije s HIV/AIDS 28 milionů dospělých.  Více než 50% jich jsou ženy. To 
ukazuje, že se přenáší především heterosexuálně. V současné době je téměř 9 ze 100 Afrikánců nakaženo virem 
AIDS a epidemie se pokládá za vymknutou kontrole. V několika zemích přesahuje míra AIDS 20%, včetně Jižní 
Afriky, kde každý z 5 dospělých žije s HIV/AIDS.          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Tab. 6: Výskyt HIV/AIDS (v %) ve věkové skupině 15 – 49 let za rok 2001 
 

 
 

Zdroj: třetí nezkrácené vydání knihy Race, Evolution, and Behavior (str. 44) 
(UNAIDS/ Centra pro kontrolu nemocnosti a prevence) 

 
Výskyt HIV infekce je také vysoký v černém Karibiku – 2,2%! Vysoká míra HIV/AIDS v 2000 mílovém pásu 
karibských zemí se táhne od Bermud po Guayanu a je nejvyšší na Bahamách a Haiti, kde dosahuje 4% a 5%. Údaje 
publikované americkými Centry pro kontrolu nemocnosti a prevence ukazují, že afričtí Američané se výskytem 
HIV/AIDS blíží černému Karibiku a částem černé Afriky. Tři procenta černých mužů a jedno procento černých žen 
žije v USA s HIV. U bílých Američanů se to pohybuje kolem 0,40, zatímco u asijských Američanů je to méně než 
0,05%. Výskyt v Evropě a na okraji Pacifiku je také nízký. Samozřejmě že AIDS je vážný veřejný zdravotní problém 
pro všechny rasové skupiny, ale zvláště to platí pro Afrikánce a lidi afrického původu.   
Je zajímavé, že rasy se liší také v míře ovulace. Ne všechny ženy produkují během menstruačního cyklu pouze jedno 
vajíčko. Pokud jsou vyprodukovány dvě či více vajíček ve stejnou dobu, je pravděpodobnější otěhotnění a narození 
dvojvaječných dvojčat. Počet takto narozených dvojčat je 16 na každých 1000 porodů u černochů, 80 na každých 
1000 porodů u bělochů a 4 či méně u orientálců. Černošky také mají průměrně kratší menstruační cykly než bělošky. 
Tyto a další údaje ozřejmují, že rasové rozdíly v reprodukčním chování jsou biologické povahy. Studie dvojčat a 
adopcí ukazují, že geny hrají velkou úlohu v atletické zdatnosti, velikosti mozku, IQ a osobnosti. Studie mezirasové 
adopce, kdy jsou kojenci jedné rasy adoptováni a vychováváni rodiči jiné rasy, poskytují nejpádnější důkaz, že 
rasové rozdíly jsou dědičné. Děti orientálců, i když jsou podvyživené, než je adoptují bílí rodiče, dál převyšují svým 
IQ bělošský průměr. Černošští kojenci adoptovaní bělošskými rodinami střední třídy končí s IQ nižším, než je 
bělošský průměr. Některé tyto údaje shrnuje tabulka 7.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. 7: Výsledky IQ adoptovaných dětí různých ras vychovaných v bělošských rodinách střední třídy 
(průměrné hodnoty ve věku 7 a 17 let) 

 

 
 

Zdroj: třetí nezkrácené vydání knihy Race, Evolution, and Behavior (str. 187-194) 
 

 
Evoluce rasových rozdílů 
 
Podívejte se zpět na všechny znaky v tab. 1. Tvoří vzorec. Běloši trvale dosahují průměr mezi orientálci a černochy 
v mnoha oblastech. Také skupiny s největšími mozky mají nejnižší výskyt dvojvaječných dvojčat! Proč? Odpověď 
spočívá v evoluci. Žádná čistě kulturní teorie nedokáže vysvětlit všechny tyto znaky pohromadě. Existuje nicméně 
na genech založené vysvětlení, které se jednoznačně týká vztahu mezi reprodukční snahou (výskyt dvojčat) a 
velikostí mozku. Vzorce vytváří to, co se nazývá „sled vývojových etap“. Vyvinuly se společně, aby zvládly životní 
zkoušky – přežití, růst a reprodukci.  
Vysvětlil jsem rasový vzorec platný pro velikost mozku, inteligenci a další znaky za použití teorie genově 
podmíněnému sledu vývojových etap, kterou biologové nazývají r-K stupnice reprodukčních strategií. Na jednom 
konci této stupnice se nalézají  r-strategie, které se spoléhají na vysokou míru reprodukce. Na druhém konci stojí K-
strategie, které se spoléhají na vysokou úroveň rodičovské péče. Tato stupnice se obecně používá ke srovnání sledu 
vývojových etap různých druhů živočichů. Použil jsem ji k vysvětlení menších, avšak reálných rozdílů mezi lidskými 
rasami.  
Na této stupnici jsou orientálci více K-selektovaní než běloši, zatímco běloši jsou více K-selektovaní než černoši. 
Silně K-selektované ženy produkují méně vajíček (a mají větší mozky) než r-selektované ženy. Silně K-selektovaní 
muži investují čas a energii do svých dětí, spíše než do vyhledávání vzrušení. Jsou spíše „taťkové“ než „klackové“.  
Rasové rozdíly dávají smysl také z hlediska lidské evoluce. Moderní lidé se vyvinuli v Africe asi před 200.000 lety. 
Afrikánci a ne-Afrikánci se pak asi před 110.000 lety rozdělili. Orientálci a běloši se rozdělili asi před 40.000 lety, 
někdy v období, kdy se v Evropě objevili první moderní lidé. Analýza DNA posloupnosti spolu se zkamenělinami a 
archeologickými důkazy dokazují tuto posloupnost, jak to činí vzorec znaků v tab. 1. 
Čím severněji se lidé z Afriky dostali, tím obtížněji získávali potravu, nalézali přístřeší, šatili se a vychovávali děti. 
Skupiny, z nichž se vyvinuli dnešní běloši a orientálci, tedy potřebovali větší mozky, větší stabilitu rodiny a delší 



život. Avšak budování většího mozku vyžaduje čas a energii, tudíž je to vykoupeno menším vzrůstem, nižší úrovní 
pohlavních hormonů, nižší agresivitou a menší sexuální aktivitou. Docházíme tak ke vzorci znaků z tabulky 1. 
Jaké jsou důsledky takového výzkumu? Jedním z nich je zjevně ten, že rasa je platný taxonomický konstrukt. Kdyby 
jím nebyla, neměla by žádnou  spolehlivou předpovídací hodnotu a  my bychom nenacházeli stejný rasový vzorec po 
celém světě a napříč časem. Skutečnost, že děti afrického původu se v průměru rodí s menším mozkem než děti 
evropského či východoasijského původu, bez ohledu na to, v jakém prostředí se nachází, umožňuje spolehlivé 
předpovědi jejich budoucích úspěchů ve vzdělání a povolání. Podobně skutečnost, že černoši mají po celém světě 
silnější pohlavní pud než běloši či východní Asijci, vysvětluje, proč se u černých Američanů, černých obyvatel 
Karibiku a subsaharských Afrikánců vyskytují pohlavně přenášené choroby v nejvyšší míře a proč se u východních 
Asijců vyskytují v ještě nižší míře než u bělochů. 
Druhým důsledkem je, že „bílý rasismus“ není zodpovědný za všechny problémy společnosti. Nezdar černochů 
prostě neexistuje kvůli „bílému předsudku“. Má hlubší kořeny. Černošské děti se v průměru rodí s menším mozkem 
než bělošské či východoasijské děti. Poukázat na to neznamená vytvářet stereotypy , jde prostě o  zaznamenání faktů, 
jak jsou. Věda i justice po nás vyžadují, abychom hledali a říkali pravdu, ne abychom říkali lži a šířili omyl. Dalším 
důsledkem je, že musíme přijmout, že rasové rozdíly prostě nezmizí. Až dosud většina teorií behaviorálních  věd 
předpokládá, že všechny lidské populace vykazují rovnocenné schopnosti dosáhnout rovnocenných úrovní sociálního 
rozvoje. Potřebujeme přijmout existenci pokročilé různorodosti lidských populací.  
Ti, co argumentují, že rasa je pouze sociální konstrukt, někdy tvrdí, že rasy neexistují, protože projekce lidského 
genomu dokazuje, že lidé mají 99% svých „genů“ společných. To je směšné. Lidské geny se z 98% podobají genům 
šimpanzů. Přesto si nikdo nemyslí, že šimpanzi vykazují stejnou inteligenci, velikost mozku či vzory sociálního 
chování jako lidské bytosti; vypadají i chovají se velmi odlišně. Člověk skutečně sdílí 90% svých genů s myší, což je 
také důvod, proč je můžeme používat při farmakologických testech. Podobně, ačkoliv muži a ženy jsou geneticky 
z 99% totožní, je bláznivé věřit, že pohlaví je pouze „sociální konstrukce“. 
Mnoho nedorozumění vzniká proto, že existuje několik souborů genetických měření. Mnohem realističtější příběh 
vyplyne při pohledu na 3,1 miliardy základních párů, které vytváří 30.000 genů. Lidé se liší v 1 z 1.000 těchto párů. 
Každá změna v základním páru může gen pozměnit. Technicky se rozdíly v základním páru nazývají jednoduché 
nukleotidní polymorfismy (SNP). Rozdíly v základním páru jsou významné a SNP se kumulují v rasách. Jediná 
změna v základním páru pro hemoglobin např. zapříčiní srpkovitou anemii, kterou trpí mnoho černochů. Jiné rozdíly 
v základním páru mají vliv na IQ, agresivitu a duševní onemocnění. 3,1 miliardy základních párů poskytuje spoustu 
prostoru pro velké rasové rozdíly. 
Stručně řečeno, stejný rasový vzorec by se nevyskytoval tak důsledně po celém světě a napříč časem, kdyby rasa 
byla pouhý sociální konstrukt. Pokud by se jednalo o konstrukt nemající smysl, neměl by schopnost předpovídat 
fenomény, jako je velikost mozku, vzrůst, délku života, zločinnost a stabilitu rodiny. Další důkaz také ukazuje, že 
rasa je biologickou realitou. Např. ohledávači mrtvol dokáží identifikovat rasu dokonce podle krve, vlasů či 
spermatu. Jak by to mohli dokázat, kdyby rasa byla jen sociální konstrukt? Vědecký důkazní materiál ukazuje, že 
v případě politicky korektní mantry „rasa je jen povrchnost“ se jedná o hluboké popírání.   
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