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STEREOTYPY



stereotypy nás obklopují už oddětství



stereotypy nás mohou omezovat

Stereotypy nám mohou usnadnit život, ale

také mohou ublížit našemu okolí i nám

samotným.

Na internetu se před pár lety šířil hoax o

kočičkách, které lidi uzavřeli do láhve a

kočičky díky tomu zůstaly malé.

Autor knížek Inti Chavez Perez píše, že pokud

nevystoupíme za hranice stereotypního

uvažování, budeme jako ty kočičky, nikam

neporosteme.



stereotypypřispívají

k násilí na holkách a

ženách

Začíná to tím, že říkáme, že

holky by měly poslouchat a

kluci by měli být drsní.

Někteří muži pak mají pocit, že

znásilnění je v pohodě, protože

je to chlapské. 

Ženy zase mají pocit, že si s nimi

muži můžou dělat, co chtějí a

ony by si to měly nechat líbit.



stereotypymají vliv na to, jak se vnímáme

Holkám se vštěpuje do hlavy, že mají být hezké a ty z toho

pak mají mindráky, může to vést i k poruchám příjmu

potravy. 

Klukům se říká, že nemají brečet a vůbec projevovat emoce,

protože ty jsou pro holky. Muži proto většinou nevyhledají

pomoc, když se cítí pod tlakem nebo mají deprese. To vede

k tomu, že muži páchají více sebevražd než ženy. 



stereotypymají horší vliv na ženy než namuže

Ženy to mají v naší společnosti těžší. 

Kvůli předsudkům je pro ženy těžší

získat práci. Zaměstnavatelé*ky

předpokládají, že budou pečovat o

rodinu a vůbec je nenapadá, že některé

ženy nechtějí mít děti a spousta mužů

by ráda šla na rodičovskou dovolenou. 

Ženy jsou častěji obětmi domácího

násilí a také je na nich mnohem častěji

pácháno sexuální násilí. 



stereotypymají horší vliv na ženy než namuže

To ale neznamená, že kluci a muži jsou špatní. Za tyto problémy je

zodpovědná celá společnost. 

Jo a to, že to mají holky horší, neznamená, že by to kluci měli dobrý. 

Stereotypy ubližují i jim. 
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