
HRA SO SLOVAMI

Cieľ: Poukázať  na  skrytú  nerovnosť  medzi  ženami  a mužmi  v zamestnaní  zapríčinenú  rodovo
stereotypným vnímaním pozície žien a mužov v spoločnosti.

Čas: 45 min aj s diskusiou

Veková skupina: 13 – 19, ... rokov

Pomôcky: Tabuľa

Kľúčové slová: skrytá nerovnosť, rodový stereotyp, sklenený strop

Poprosíme dievčatá a chlapcov, aby na základe brainstormingu popisovali ľudí, ktorých im evokujú slová.
Poprosíme ich o to, ako vyzerajú, v akom prostredí pracujú, čo je náplňou ich práce, aký majú životný
štýl ... Slová neuvedieme na tabuľu vopred, ale vždy pridáme novú dvojicu až potom, ako sa dievčatá
a chlapci vyjadria k predchádzajúcej (umožníme im tak  vyjadriť skutočne „to, čo im prvé napadne“). Nie je
prekážkou ani to, ak chlapcov a dievčatá už vopred upozorníme na to, že ich úlohou je všímať si, ako je už
v jazyku zakotvený nerovný status mužov a žien aj v rovnakom zamestnaní:
Kuchár - kuchárka
Sekretár – sekretárka
Kaderník – kaderníčka
Vojak – vojačka
Lekár – lekárka
Vedec – vedkyňa
Učiteľ – učiteľka
Politik – politička
...
V kratšej verzii cvičenia (10-minútovke) stačí, ak dievčatám a chlapcom predvedieme rozdiel vo vnímaní
mužskej  a ženskej  pozície  v dvoch  pároch  zamestnania:  kuchár-kuchárka  a sekretár-sekretárka.
Poprosíme ich, aby si predstavili, ako vyzerajú, čo robia, koľko zarábajú atď. 

Diskusia: Sústredime sa na to, aby si dievčatá a chlapci uvedomili, ako je skrytá nerovnosť medzi ženami
a mužmi reálna, ako je ukotvená už v jazyku. Môžeme poprosiť dievčatá a chlapcov, aby uviedli výhody
a nevýhody toho, ak je človek v dnešnej spoločnosti mužom a ženou. U každého rodu zvlášť. 
Otázky do diskusie: Ako vám napadli práve tie asociácie, ktoré vám napadli – Odkiaľ sa vzali? Čo je ich
príčinou? Aké nerovnosti, alebo znevýhodnenia ste si ešte všimli v jazyku (vtipy, poznámky, ... o ženách)?
Aké  výhody,  alebo  nevýhody môžu  vychádzať  z toho,  že  je  niekto  mužom,  alebo  ženou?  (POZOR!
Snažíme  sa  nepodporovať  stereotypné  vnímanie,  ale   zdôraznime,  že  výhody,  alebo  nevýhody
nevychádzajú z toho, či je niekto mužom, alebo ženou, ale z toho, ako mužov a ženy vníma spoločnosť.)
Dá sa s jazykom pracovať tak, aby nikomu neubližoval?

(Možné informovať ich o Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, o antidiskriminačnej
legislatíve, pozri:www.esfem.sk, časť „na stiahnutie“, časť „ľudské práva žien“...)
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