LA

SELVA DELS

estereotips
ESTEREOTIP:
Conjunt d’idees

que un grup o una societat obté
a partir de les normes o dels patrons
culturals prèviament establerts.
DIEC
[...] Els rols tradicionals de gènere
i els estereotips tenen una gran
influència en la divisió de tasques
entre dones i homes a la llar, a la
feina i a la societat, amb dones
representades com a cuidadores
de la llar i de la família, mentre
que, als homes, se’ls representa
com a assalariats i protectors.
Informe del Parlament Europeu sobre
l’eliminació dels estereotips de gènere a
la UE, 2012

LA

CONSTRUCCIÓ
SOCIAL DEL

genere

No és el mateix
néixer nin que nina

El sexe és biològic, són qualitats
físiques i anatòmiques. El gènere, o sexe
social, és una construcció, no té res a
veure amb les característiques físiques
ni amb la genètica.
A partir de les diferències biològiques es
construeixen diferències socials
que afecten la vida social
d’homes i dones.
El terme estereotip no té, a priori,
un significat negatiu, el problema apareix
quan els estereotips dibuixen
imatges distorsionades i
carregades de prejudicis.

No hi ha colors de
nins i colors de nines.
El món és ple
de colors, el rosa
n’és un més.

Que la teva
existència
sigui un arc
de Sant Martí!

LA HIPER

SEXUALITZACIÓ
DE LA

infancia
La representació de les
nines i les adolescents
La hipersexualització és un
producte de la societat de
consum i afecta tots els
grups d’edat,, però, en els
darrers anys s’ha accelerat
i ha arribat també a les
escoles i els instituts.
Incentivada pels models
que els ofereixen les juguetes,
les sèries, els videoclips, els
videojocs, el cinema o les xarxes
socials també és un patró que
s’instal·la en la infància i
l’adolescència.

La sexualització
de les expressions,
postures i codis de
vestimenta entre les

menors
de 12 anys és un

problema en augment.

Amb aquests patrons
les adolescents
es poden convertir en
“objectes sexuals”.

Jo no vull ser ni
prima ni sexy.
Quan sigui
gran, sobretot,
m’agradaré a mi
mateixa.

COM

S’APREN
A SER

dona

De les dones

s’espera que siguin dolces,
presumides, que s’ocupin de la
llar i de tenir cura de la família.

Dels homes

?

s’espera que siguin forts,
segurs i el suport
econòmic de la família.

Per això, se’ns educa diferent
Les juguetes que ens regalen, els missatges que escoltam a
l’escola, a la família, els que veim als dibuixos animats…
ens ajuden a construir la nostra identitat de gènere.
A les nines, se’ls regalen
cuinetes, pepes, estoigs de maquillatge…...
Les nines han de tenir l’oportunitat
de jugar a jocs que van més enllà
de canviar bolquers,
donar biberons de mentida
i utilitzar olles de plàstic.

Casar-se i ser mare
és una opció,
no una obligació.
No deixis que ningú
et digui el contrari.

LA TIRANIA DELS

MODELS DE

bellesa
La pressió
estètica

de l’estereotip de dona ideal
i impossible pot generar
frustració, obsessió i riscos
de salut en les dones
(desordres en l’alimentació,
fàrmacs per aprimar-se,
operacions d’estètica,
esclavitud de
la moda, etc.).

El cànon de bellesa actual
i occidental ha de complir el trets físics següents:
jove, blanca -amb trets de la cultura occidentali primes, vorejant la línia del què es pot
considerar «saludable».
I la manera en què se
les representa, quasi sempre,
és semidespullades i en
situacions forçades.

Els trastorns
alimentaris,

especialment
l’anorèxia i la bulimia,
són causades per l’obsessió
d’aconseguir un model femení imposat
en el qual el cos ideal és prim.

Ningú t’estimarà
més pel teu físic.
Almenys algú
que valgui la
pena conèixer.

QUINS

REFERENTS

femenins
TENIM?

La imatge que es dóna dels
personatges femenins en la ciència
ficció i, concretament, en el món
dels superherois i les superheroïnes,
és molt estereotipada,, tant en les
tasques que desenvolupen com en la
hipersexualització de les dones
que es representen.
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Les heroïnes solen acompanyar
els personatges masculins,
representats amb cossos
atlètics i musculosos.
Elles, per la seva banda, són
representades de manera

sensual, i fràgil.
Aquesta representació femenina
fa que la societat construeixi un
arquetip de dona fals.

Si t’has d’identificar
amb algun personatge
és igual si és princesa,
guerrera, artista o
jugadora de futbol.

EL GÈNERE
I LES

feines
TREBALLADORA

Què vull ser de gran?
Les competències de les dones estan
considerades menys importants i
no estan ben remunerades.
En l’elecció de carreres
professionals
i universitàries trobam
menys dones en sectors
com les matemàtiques, la
informàtica i l’enginyeria,
per exemple.
Es que no hi ha
homes de la neteja?

Les dones
segueixen tenint
moltes més
dificultats per
combinar la feina
i la vida privada.

Les tasques
domèstiques encara es

comparteixen de manera desigual,
desequilibrada, i les dones són les que
dediquen més hores a

criar els infants,

una situació a la qual hem d’afegir la
manca d’instal·lacions públiques.

D’altra banda, cal destacar que en
l’imaginari estereotipat que se’ns
presenta de les dones en l’esfera
productiva sempre trobam una
dona hipersexualitzada, tan sigui
exercint una professió feminitzada
(la infermera sexy amb faldilla i
escot) o una professió on encara
hi ha pocs referents femenins (una
obrera sexi amb roba cenyida)
i, si és policia, ha de ser sexi i
perfectament maquillada.

No acceptis
que ningú et digui
«les nines
no fan això».

L’EXPLOTACIÓ
SEXUAL DEL

genere

El fenomen
més preocupant és la

facilitat d’accedir a la
pornografia per Internet,
que tenen els majors i els menors d’edat.
Hi ha unes 4,2 milions de websites
especialitzades en porno, amb desenes de
milions de visites mensuals.
El que és realment greu d’aquest
consum massiu són els estereotips que
transmeten, presenten com normals
conductes que no ho són, ensenyant a
nins i nines què han de demanar o oferir
quan tenen relacions sexuals.

Segons una universitat britànica, el
90 % dels nins i nines d’entre 8 i 16 anys
ha accedit a aquests continguts
i no necessàriament de
forma voluntària.

La societat
incorpora aquests
antivalors en els
quals es presenta
la dona, literalment,
al servei del
plaer masculí.

LA

Quina imatge
es projecta de
les dones a la
publicitat?

PUBLICITAT
I ELS ROLS DE

genere

Encara que el discurs
publicitari ha evolucionat,
els rols femenins més
representants encara són:

Una de les àrees en què els
estereotips de gènere són més
explícits és el de la publicitat i els
mitjans de comunicació.
siguin missatges directes o
indirectes, tots contribueixen
a perpetuar-los per la
gran influència que tenen.

La mestressa de casa
La mare o les dones
cuidadores

La publicitat associa la felicitat
i l’èxit femení a cànons
estètics i socials impossibles
d’aconseguir.

La gran força
persuasiva
de la publicitat
afavoreix que es perpetuïn
els estereotips femenins.

El reclam eròtic i sexual
(associen el cos al
producte, encara que no
tenguin cap relació)

ELS

estereotips
LIMITEN LA
llibertatDE LA
PERSONA I LA SEVA
capacitat
D’ELEGIR.
És necessària
la mobilització social
contra els estereotips,
perquè atempten
contra els drets humans
i la igualtat.

