POZNEJ SEXISMUS

V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
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SEXISMUS je diskriminace na základě pohlaví, což znamená, že je
s jedním pohlavím bez důvodu zacházeno jinak. Z pohledu lidských práv
sem patří také zesměšňování nebo stereotypy vůči ženám a mužům (např.
„ženy neumí řídit auto”, „muži se nezvládnou postarat o dítě” apod.).
CO S TÍM MŮŽU DĚLAT?
−− pokud rozpoznáte sexistické chování, označte ho jako sexistické
a ohraďte se proti němu,
−− nevzdávejte se svých snů a talentů jen proto, že vám někdo řekne,
že jsou na dívku/chlapce moc neobvyklé nebo že dívkám/chlapcům
něco nejde,
−− podporujte své přátele a vyhněte se hodnocení spolužáků a spolužaček
podle vzhledu či oblečení,

−− nezapomínejte, že „dokonalé” ženy v reklamách jsou počítačově
upravovány, aby vytvářely ideál krásy, kterému nemůže téměř nikdo
živý dostát, což nahrává například kosmetickému průmyslu,
−− podobně v poslední době v reklamním průmyslu narůstají obrazy
mužů s dokonale vypracovanými těly,
−− sdílejte svou zkušenost anonymně na www.sexismy.cz a pomozte tak
poukázat na to, že sexismus je každodenní realitou mnohých z nás a že
je problémem, který musíme brát vážně,
−− v případě kyberšikany nebo násilí na internetu kontaktujte poradnu
www.stopkybersikane.cz,
−− v případě, že se setkáte s domácím nebo sexuálním násilím,
kontaktujte například www.persefona.cz.

Jsme nezávislá nezisková organizace sídlící v Brně. Cílem všech našich
ekologických a lidskoprávních aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na
respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola.
Proto podporujeme angažované lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe a kteří
považují zodpovědnost za život na naší planetě za nedílnou součást své svobody.

NESEHNUTÍ
svoboda – zodpovědnost - angažovanost
Tel.: 543 245 342
brno@nesehnuti.cz
www.nesehnuti.cz I www.zenskaprava.cz
Najdete nás na FB i Twitteru.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady
vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Komiks: Josef Šochman
Sazba: Denisa Kuimcidis
Vytištěno na recyklovaném papíře.

