
ot vsako leto smo tudi letos
upoštevali tradicijo, da žen-
skam za 8. marec podarimo

rumen šopek rož, njegova kraljica
pa je mimoza. Ta navada je sicer razšir-
jena v Italiji, v Sloveniji pa ženskam
podarjajo vse
vrste cvetja. A bi-
stveno je, da se v
vsakem primeru
spomnimo na
ženske.
Nekateri sicer
trdijo, da je ta tra-
dicija neumna, saj
bi se morali vsak
dan spomniti na
naše mame, se-
stre, punce in
sploh na vse žen-
ske, ki nas obda-
jajo. Drugi pa pra-
vijo, da je po-
membno, da se
praznik dneva že-
na ohrani, saj
omogoča, da se
vsaj enkrat na le-
to spomnimo na ženske, ki jih imamo
radi in se jim zahvalimo za vse to, kar
za nas počenjajo.
Dan žena pa je tudi trenutek, ko se za-
mislimo in poskušamo razumeti, kaj
se danes po svetu dogaja z ženskami
... Ali so še vedno žrtve maskilističnih,
patriarhalnih predsodkov? Ali še vedno
obstajajo kulturne prakse, ki minimizi-
rajo pomembnost in enakopravnost
žensk? Maskilizem je res še vedno pri-
soten v naši družbi, prisoten je na
delu, doma, v šoli, v trgovini, skratka
povsod. Vsa omenjena področja pove-

zuje jezik, saj je že slovnica našega je-
zika v svoji najosnovnejši obliki maski-
listična.
Če je v razredu 14 deklet in 1 fant, bo
profesor ali profesorica primorana, da
svoje učence oz. učence naslavlja v

moškem spolu, saj pri mešani skupini
ljudi ostaja pravilo, ki za uporabo mno-
žine mešanih samostalnikov predvi-
deva moški spol. Čeprav je večina ljudi
v sobi ženskega spola, bomo običajno
za skupino uporabili moški slovnični
spol, ker ta velja za nevtralnega.
Tudi pri uporabi uradnih nazivov na-
stane problem. Če je ženska »tajnica«
stranke, bodo ljudje mislili, da dela v
pisarni, ne pa, da ima vodilno vlogo v
njej. Morda tudi zato nekatere ženske
zahtevajo, da jih namesto glavna tajnica
kličejo glavni tajnik (kdo ve zakaj, za

tajnika mnogi ne bi mislili, da lahko
dela v pisarni ...), namesto profesorica
profesor, namesto doktorica doktor
ipd.
Pri opisovanju znanih žensk v revijah,
kot so lahko političarke, pevke, igralke

ali športnice, več-
krat pride do ste-
reotipizacije vlo-
ge ženske, saj po-
leg njihovega ta-
lenta in uspeha
hvalijo tudi než-
nost, skrb za soč-
loveka, ljubezni-
vost, skratka vrli-
ne, ki so tipične
samo za ženske
in ki pri moških
ne nosijo po-
membne vloge.
Pri moških pa pri-
de do izraza nji-
hov pogum, moč,
inteligenca, kar je
pri opisovanju
žensk neobičajno.
Podobne primere

lahko zasledimo pri znani avtorici Sari
Mills, ki pravi, da je nasprotovanje fe-
minizmu privedlo do strategije uporabe
oblik, za katere ni mogoče reči, da so
seksistične, ampak delujejo seksistično.
Interpretacija je zato eden od ključnih
elementov: beseda večkrat ni seksisti-
čna, ampak če jo interpretiramo na
nek določen način, lahko to postane.
Skratka, pomembno je, da smo čim
bolj pozorni pri uporabi jezika, saj je
eno glavnih sredstev širjenja patriar-
halnih stereotipov in neenakosti med
spoloma.

vropski svet je seksizem defi-
niral kot vsako potezo, pisno
ali ustno izjavo ali drugo deja-

nje, ki temelji na prepričanju, da
je določena oseba manjvredna zaradi
svojega spola. Ob mednarodnem dne-
vu žena smo se tako odločili, da vam
ponudimo nekaj nasvetov, kako se lah-
ko proti seksizmu in stereotipom, po-
vezanih s spolom, borimo v vsakda-
njem življenju.

Tudi fantje jočejo
»Ne cmeri se kot deklica!« Kolikokrat
ste že slišali, da otroka, ki neprestano
joče, okarajo s temi besedami? Trditev
je tako močno ukoreninjena v vsakda-
njem diskurzu, da se nanjo skorajda
niti ne oziramo več. Pa vendar te
besede predpostavljajo dejstvo, da naj
bi bil jok zgolj v domeni deklet, fantje
pa bi morali utelešati pogum, borbe-

nost in hrabrost. Čisti stereotip, ki bi se
mu bilo treba že od mladih let zoper-
staviti. Dekleta in fantje (da, tudi fantje
jokamo), jočite, kolikor vas je volja in
ne skrivajte več svojih čustev. Smeh je
res pol zdravja, a tudi jok pripomore k
boljšemu počutju.

Reci ne
seksističnim vicem
Kolikokrat ste bili s prijatelji na pivu,
pa je eden izmed njih začel zbijati
neokusne šale o ženskah, ki izvirajo iz
seksističnih stereotipov in znajo biti za
dekleta hudo žaljivi? No, ko se vam na-
slednjič kaj takega zgodi, prijazno pre-
kinite pripoved in prosite prijatelja naj
neha, ker vam gredo taki vici na živce.
Priložnost izkoristite tudi za to, da mu
utemeljite, zakaj taki vici niso ok. Učin-
kovito zoperstavljanje verbalnemu na-
silju je prvi korak v boju za resnično
emancipacijo žensk.

Tudi opolzki
komentarji bolijo
V angleščini bi temu pojavu rekli kar
»cat-calling«. Gre za opolzko obnašanje,
pri katerem dekletom v javnosti na-
menjajo ne najbolj elegantne komen-
tarje, ki se po navadi nanašajo na
njihov videz. Vedite, da je tudi tako

obnašanje nasilno, zato se ga izogibajte
kot hudič križa. Če vidite dekle, ki vam
je všeč, pristopite k njej in jo na vljuden
način nagovorite. Če vas zavrne, se ji
opravičite in se umaknite. Obravnava-
nje žensk kot predmetov, v katere
lahko vsakdo buli in jih komentira, pa
je povsem sprevrženo dejanje. Če vidite
osebo, ki se neelegantno naslaja nad
ženskim telesom, ji zabičajte, naj ne-
mudoma preneha.

Stop fizičnemu in
spolnemu nasilju
»Alle donne ca*** e cazzotti« pravi
eden izmed najostudnejših rekov v
italijanskem jeziku. Fizično nasilje nad
ženskami je žal še vedno rakrana naše
družbe. Kar ena tretjina žensk med
šestnajstim in sedemdesetim letom je
v Italiji žrtev fizičnega oziroma spol-
nega nasilja. Če torej kadarkoli stopite
v stik z žensko, za katero sumite, da bi
lahko bila žrtev nasilnega partnerja,
ali ste sami žrtev nasilja v družini,
takoj poiščite pomoč pri policiji ali
združenju za boj proti nasilju nad žen-
skami. Samo s skupnimi močmi lahko
temu naredimo konec.
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ssc_napoli: Kaj? Sedaj navijaš za nas? Ljudje ne pozabijo ...

diegoarmandomaradona: Capitano more like scugnizzo!

capitan_salvini: Daiii, sm samo iskal nekoga, s katerim bi igral
nogomet!

republikapoljska: Pri nas ne. Imamo veliko ljubeznivih sosedov.

republikabelorusija: HEHEHE, pridi k nam! Imamo najboljša polja
za nogomet!

turčija_official: Bah, boljša nova tehnologija.

republikaukrajina: Ja! Vaši droni so najboljša igračka!

božiček.uradniprofil: S kapitalizmom mi vsi kradejo delo ...

velika_srbija: Božiček! Jaz sem si zaželela Bosno za Božič!

mama_srbije: Srček, prišel je čas, da ti razkrijemo veliko skrivnost ...

oče_srbije: Božiček ne obstaja.

velika_srbija: Torej nič Bosne zame???

n_a_t_o: NE!




