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OPREDELITEV POJMA

Avtonomija je sposobnost ljudi, da svobodno in informirano sprejemajo  odločitve o svojem 
življenju , kar jim omogoča življenje in delovanje v skladu z lastnimi željami in hotenji. 
Avtonomijo oz. samostojnost žensk pogosto razumemo kot kombinacijo treh razsežnosti: 
telesne avtonomije (svobode odločanja o spolnosti, reprodukciji in pravici do življenja brez 
nasilja), ekonomske avtonomije (pravice do dela in lastnega zaslužka) in avtonomije pri 
odločanju (sodelovanja žensk v vseh vejah oblasti).

Vir: Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean (ECLAC). Annual 
report 2011. Women’s autonomy: From the margins to the mainstream. 

OSEBNA PRIPOVED

“To sem jaz in meni najbližje osebe, ki so mi na voljo. Pripovedujem osebno pripoved, 
zgodbo zavedanja, zgodbo o osebni rasti in ozaveščanju, zgodbo o odpiranju samega sebe 
vsemu, kar je še neraziskano. Bila sem navdušena, da sem prišla do vseh teh spoznanj, vse 
dokler sprejemanje, empatija, zanimanje in poslušanje zame niso bili več dovolj. 
Želela sem, da ta pripoved ne bi bila veliko presenečenje, želela sem, da bi jo dojeli kot 
običajno in naravno. A tako so jo dojeli le nekatere posameznice, za druge pa sem padla v 
neko drugo kategorijo.
Tako sem se začela ukvarjati z lučmi in barvami ter se znašla sama v temi. Zdaj sem to 
ozavestila, ne prizadene me več in ne čutim več obsojanja, ker menim, da ima vsakdo svoje 
okoliščine, v katerih razvija načine, kako prispevati svoje zamisli, pa naj bodo še tako odpr-
te in vključujoče. Mislim, da se svet hitro spreminja in da bo vsak človek nekoč dojet kot 
naraven v vsakem najmanjšem vidiku svojega bitja. Zato me, če se bo to ponovilo, odzivi ne 
skrbijo, ker vem, da je pomembno to, kar jaz sama čutim o sebi. Poleg tega je ena najlepših 
stvari spoznavati svoje skrite, še neraziskane plati.” (Italijanka, 18–28 let)

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Kako poznavanje same sebe postane način za doseganje avtonomije pri sprejemanju 
odločitev?

• Kaj bi potrebovale, da bi se same sebe zavedale?
• Ali se iz svoje preteklosti običajno kaj naučite?
• Kaj lahko storite, da bi same dosegle avtonomijo?
• Kako po vašem mnenju kultura vpliva na avtonomijo žensk?
• Kaj v naši kulturi manjka, da bi dosegle popolno avtonomijo?
• Ali menite, da je lahko ena vrsta avtonomije (ekonomska, fizična, odločanje) pomemb-

nejša od drugih?

01 AVTONOMIJA





OPREDELITEV POJMA

Biseksualnost: spolna usmerjenost, ki opisuje osebo, ki čuti čustveno in telesno privlač-
nost do ženske oz. žensk in do moškega oz. moških.
Panseksualnost: spolna usmerjenost, ki opisuje osebo, ki čuti čustveno in telesno privlač-
nost do vseh spolnih identitet oz. pri kateri spol človeka ne vpliva na privlačnost.

Vir: National LGBT Glossary. Health Education Center. https://www.lgbtqiahealtheduca-
tion.org/publication/lgbtqia-glossary-of-terms-for-health-care-teams/  

OSEBNA PRIPOVED

“Zgodilo se je včeraj ali predvčerajšnjim. Zunaj sem sedela za mizo s starši in sestro (ki se je 
že zavedala moje biseksualnosti). Pogovarjale smo se o družinski prijateljici, ki je nedavno 
outirala in razkrila, da je lezbijka. Govorila je o tem, kako zaradi ustavitve javnega življenja 
zaradi pandemije in zaradi življenja na podeželju težko spoznava ženske. Pogovarjale smo 
se o vsem tem – o tem, kako se zaveš, da nisi heteroseksualec, kako o tem spregovoriš. Na 
koncu pogovora, ko mi je srce bilo s tisoč utripi na uro, sem spregovorila: “No, mislim, da 
je to dober čas, da vam povem, sem biseksualka, ljubim vse.˝ Moj oče o tem ni imel pojma, 
a ni bil šokiran. Mama me je pogledala, se nasmehnila in rekla: “Mislim, da sem vedela.” 
Vprašala sem jo, zakaj, in rekla je: “Nisem bila prepričana, toda ko sva šli nekega dne na 
tržnico, si videla dekle, ki ti je bilo zelo lepo. Način, kako si govorila o njej, je potrdil moje  
sume.” Nikoli me ni bilo strah, da bi me starši zavrnili, bala sem se le, da mi ne bodo verjeli, 
ker sem namreč že sedem let v heteroseksualni zvezi.” (Francija)

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Kakšna je razlika med pan- in biseksualnostjo? 
• Zakaj je biseksualnost pogosto kritizirana in zreducirana na golo radovednost, negoto-

vost ali le začasno fazo? 

02 BISEKSUALNOST – PANSEKSUALNOST





OPREDELITEV POJMA

Spolna zloraba otrok je oblika zlorabe, ki vključuje spolno dejavnost z mladoletno osebo. 
Ni nujno, da spolna zloraba otrok vključuje telesni stik med storilko in otrokom. Nekatere 
oblike spolne zlorabe otrok vključujejo: ekshibicionizem oz. razkazovanje  pred mladolet-
nimi osebami; božanje; spolni odnos; kakršnokoli drugo spolno vedenje, ki škoduje otroko-
vi duševni, čustveni ali telesni dobrobiti.

Vir: RAINN: Rape, Abuse & Incest National Network. https://www.rainn.org/

OSEBNA PRIPOVED

“Stara sem bila 7 let, ko sem se enkrat med sprehodom rahlo oddaljila od mame. Šla sem 
mimo  moškega v malo popackani spodnji majici brez rokavov, ki se je dotaknil moje zadn-
jice. Hitro sem se ustavila in ga pogledala. Nasmehnil se mi je, kot da se ni nič zgodilo, jaz 
pa sem odšla stran in mami nisem povedala ničesar.” (Mlada nebinarna oseba, Francija)

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Zakaj mislite, da pripovedovalka zgodbe svoji materi ni povedala ničesar? 
• Ali menite, da se lahko oseba počuti krivo, ker je doživela nasilje?
• Kako spolni napad vpliva na otroka?
• Kako lahko človek odraste v zdravo osebo, če je navajen spolnega nasilja?
• Zakaj menite, da je spolna zloraba otrok še vedno neopazna?

03 SPOLNA ZLORABA OTROK





OPREDELITEV POJMA

Outiranje je proces, v katerem posameznica sprejme in/ali začne prepoznavati svojo 
spolno usmerjenost  ali spolno identiteto (» coming out «). Glagol outirati izraža proces, v 
katerem človek drugim razkrije svojo spolno usmerjenost  oz. spolno identiteto.

Vir: Comprehensive List of LGBTQ+ Vocabulary Definitions. https://www.itspronounced-
metrosexual.com/2013/01/a-comprehensive-list-of-lgbtq-term-definitions/ 

OSEBNA PRIPOVED

“Ta teden sem outirala in se najprej pogovorila z mamo. Tako mi ni bilo treba govoriti z 
očetom. Zaradi svoje spolne usmerjenosti sem se počutila zavrnjeno s strani obeh. Zdaj 
nobeden od njiju ne govori z mano. Rekla sta mi, da sem ju popolnoma razočarala.” (18–19 
let, Španija).

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Kaj za nas pomeni izražanje naših želja v patriarhalnem družinskem okolju?
• Ali smo zaradi nerazumevanja prisiljene sprejemati neželene odločitve?
• Kako naj poskrbim zase, če me družinsko okolje prezira zaradi mojih spolnih želja?

04 OUTIRANJE





OPREDELITEV POJMA

 Opolnomočenje žensk je proces, v katerem ženske pridobivajo moč in nadzor nad svojim 
življenjem in pridobijo sposobnost za strateško odločanje.  

Opolnomočenje  žensk ima pet sestavnih delov: krepitev občutka lastne vrednosti; pravi-
co žensk do tega, da imajo in določajo možnosti izbire; pravico do dostopa do priložnosti 
in virov; pravico do moči za nadzor lastnega življenja v svojem domu in zunaj njega; ter 
zmožnost, da vplivajo na smer družbenih sprememb za pravičnejši družbeno-ekonomski 
red, v nacionalnem in mednarodnem kontekstu. V tem okviru so izobraževanje, usposa-
bljanje, ozaveščanje, razvijanje samozavesti, povečevanje možnosti, povečanje dostopa do 
sredstev in nadzor nad njimi ter ukrepi za preoblikovanje struktur in institucij, ki krepijo in 
ohranjajo diskriminacijo in neenakost na podlagi spola, pomembna orodja za krepitev moči 
žensk in deklet, da zahtevajo svoje pravice.

Vir: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) – European Institute for Gender Equality. 
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1102

OSEBNA PRIPOVED

“Odraščanje brez ženskih vzornic, premagovanje težav, zaradi katerih naša pot postane 
težka, obenem pa se zaradi premagovanja teh težav počutimo močnejše. Na družinskih 
kosilih sem se  morala vsakič spopadati s izjavami, kot je na primer: “Hej, povedala bom 
šalo, ampak da ne boš slučajno užaljena”. Sprva je bila situacija zelo nasilna in se sploh ni-
sem znala odzvati, celo smejala sem se. Sčasoma sem se naučila najti svoj glas in poskrbeti 
zase, ne v tišini, temveč s kričanjem.” (20–22 let, Španija).

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Kaj bi potrebovale, da bi se počutile bolj opolnomočene?
• Kako lahko izobraževanje prispeva k opolnomočenju žensk?

05 OPOLNOMOČENJE ŽENSK





OPREDELITEV POJMA

Emancipacija: proces, strategija in prizadevanje žensk z brezštevilnimi dejanji za osvobo-
ditev izpod oblasti in nadzora moških in tradicionalnih struktur moči ter za zagotovitev 
enakih pravic žensk, odpravo diskriminacije zaradi spola iz zakonodaje, institucij in veden-
jskih vzorcev ter za vzpostavitev zakonskih standardov, ki bodo spodbujali njihovo polno 
enakost z moškimi.

Vir: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) – European Institute for Gender Equality. 
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1098

OSEBNA PRIPOVED

“Komaj smo se pozdravile, ko je ena od žensk v skupini z zgroženim pogledom opazila, da 
si ne depiliram nog, kar je “nekaj naravnost odvratnega”. V smehu je pripomnila: “Kdaj boš 
že nehala s tem svojim sranjem?” Kot da gre za neko najstniško fazo, ki me bo minila. Njen 
materinski ton mi nikakor in niti približno ni bil všeč. Nato je poklicala še ostale gostje, 
da si ogledajo moje poraščene noge. Bila sem šokirana nad lahkoto, s katero si je dovolila 
ocenjevati moje telo, ga kazati in secirati pred drugimi.
Eden od moških je dejal: “No, tole je pa res prava džungla.” Oblečen je bil v kratke hlače, iz 
katerih so štrlele kosmate noge. V meni je zavrela jeza. Vprašala sem ga, če si je morda on 
prejšnji dan obril bikini. Presenečeno je prasnil v smeh – kot da je moje vprašanje smešno 
in absurdno.” (Mlada cisspolna ženska)

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Se lahko spomnite še kakšne druge strategije za emancipacijo in osvoboditev od hege-
monske moškosti?

• Katerim drugim standardom moramo glede na vaše izkušnje podrediti svoje telo, da bi 
ustrezalo temu, kar se od žensk pričakuje?

• V kolikšni meri je emancipacija mogoča v patriarhalni družbi?
• Ali menite, da so tudi moški izpostavljeni standardom hegemonske moškosti?

06 EMANCIPACIJA ŽENSK  





OPREDELITEV POJMA

Gaslighting je pojav, ko oseba na podlagi druge družbene identitete zanika pričevanje o 
oškodovanju ali krivici, ki jo je doživela. Je tudi oblika čustvene zlorabe s pomočjo nepra-
vične manipulacije. V smislu družbenega pojava gre za sistematično zanikanje pričevanj 
žensk o krivicah, ki jim jih povzročajo moški, da bi jim škodovali ali jih prizadeli.

Vir: Stark, C. A. (2019). Gaslighting, misogyny, and psychological oppression. The Monist, 
102(2), 221–235. https://doi.org/10.1093/monist/onz007 

OSEBNA PRIPOVED

“Zgodba o razhodu: Prijatelj  mi pripoveduje, kako se je eden od njegovih prijateljev, ime-
nujmo ga G, razšel s svojim dolgoletnim dekletom F. Ko je bilo njuno razmerje v težavah, je 
enkrat v nekem nočnem klubu prišlo do prepira in F ga je začela na ulici pred vsemi zmer-
jati. G jo je ignoriral, njegovi prijatelji pa so bili v zadregi. Prijatelj me pogleda v oči in reče: 
“Saj vidiš, da je bila čisto histerična, tudi sicer je nora, bolje mu je brez nje!” 
Jaz razložim, da je najlažje enostavno okriviti F in vse skupaj zreducirati na njeno dom-
nevno histerijo. Poleg tega pa, kaj mi sploh vemo o odnosu, v katerega nismo vpletene? 
Ne morem si kaj, da ne bi pomislila, da so težave v komunikaciji tiste, ki so privedle do 
tega, da je bila F prisiljena kričati, da je bila slišana. Vse prepogosto so ženske zreducirane 
na standardne oznake v smislu “ta je čisto nora”, “čisto je histerična”. To je zelo priročen 
način, kako si zamašiti ušesa in ženskam, ki se skušajo izraziti, odreči pravico do besede 
ter zanikati njihove občutke.” (Ženska, 25–30 let, Francija)

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Ali se lahko spomnite drugih tipičnih situacij, kjer sistematično zanikajo pričevanje ali 
oškodovanje žensk?

• Kako lahko prijateljice pristopijo k paru, ki se pred njimi prepira?
• Katere tipične manifestacije jeze lahko naštejete in katere strategije so po vašem 

mnenju najbolj učinkovite, da se na njih odzovemo prijazno?
• Kakšne asociacije dobite, ko vidite moškega/žensko, ki kriči? Ali v vašem vrednotenju 

opazite kakšne razlike?
• Kako se odzovete, ko nekdo kriči na vas? Kaj storite, ko vas nekdo ignorira, kadar pos-

kušate komunicirati?
• Kako se počutite soočene z moškim, ko npr. vozite avto ali pa opravljate neko de-

javnost, ki so jo ljudje tradicionalno pripisovali moškim? Kakšne so tiste drobne stvari 
– geste, izrazi – ki jih delajo moški?

07 GASLIGHTING





OPREDELITEV POJMA

Spol v smislu družbenega spola (´gendeŕ ) pomeni družbene lastnosti in priložnosti, povezane z 
moškim in ženskim spolom ter odnosi med ženskami in moškimi ter dekleti in fanti, pa tudi odnosi 
med ženskami in med moškimi. Te lastnosti, možnosti in odnosi so družbeno konstruirani in priuče-
ni v procesih socializacije. Odvisni so od konteksta in časa ter se spreminjajo. Družbeni spol določa, 
kaj se pričakuje, kaj je v določenem kontekstu dovoljeno in cenjeno pri ženski ali moškem. V večini 
družb so med ženskami in moškimi razlike in neenakosti v dodeljenih odgovornostih, dejavnostih, ki 
se jih lotevajo, v dostopu do sredstev ter do možnosti odločanja in nadzora nad njimi. Družbeni spol 
je del širšega družbeno-kulturnega konteksta. Med druga pomembna merila za družbeno-kulturno 
analizo sodijo razred, rasa, stopnja revščine, etnična pripadnost in starost. Predpostavke in pričako-
vanja na podlagi družbenega spola navadno postavljajo ženske v slabši položaj, kar zadeva dejansko 
uživanje pravic, kot so svoboda delovanja in priznavanje žensk kot neodvisnih odraslih oseb, v vsem 
sposobnih, da so polno udeležene v ekonomskem, družbenem in političnem razvoju in da sprejemajo 
odločitve o svojih okoliščinah in razmerah.

Vir: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) – European Institute for Gender Equality. https://
eige.europa.eu/thesaurus/terms/1141 

OSEBNA PRIPOVED

“V zadnjem času veliko razmišljam. Na univerzi obiskujem seminar s področja spolov, kjer širim svoj pogled na 
vloge, ki jih pripisujejo ženskim telesom. Kot da obstaja neka “estetika zatiranja” – kot ji pravim jaz – in to ne 
samo žensk. Opazila sem veliko podob žensk in o tem želim povedati naslednje: 
Zdrznem se vsakič, ko vidim oglase in razstave ženskega telesa, ki je vedno bolj objektivizirano in izraža napačne 
predstave o ženskah: spolno dostopnost brez vulgarnosti. 
Biti moraš na voljo, vendar si ne smeš želeti seksa, “ni ti treba priti k meni in mi reči, jaz moram biti moški – tisti, 
ki te prosi – ti pa moraš biti na voljo, da to storiš”. 
Takšen odnos vidim vedno in povsod, četudi se zdaj o tem nekoliko več govori. Ta Kleinov umetniški projekt 
ponazarja točno to idejo: uporabljati žensko telo za to, da se z njim počne, kar se hoče. Običajno gre za vitko 
telo, ki velja za estetsko, ker je vitko, lepo, s svetlo kožo. Drugo sem postavila na stran, ker nas te vloge spolov 
ubijajo. Pravzaprav mi ob tem pride na misel, da se revolucija začne z odpravo koncepta spola. Ker če ne bi bilo 
koncepta spola in s tem ideje, stereotipa o tem, kakšen naj bi bil moški in kakšna naj bi bila ženska, številne naše 
težave verjetno ne bi obstajale. Spol vidim kot nekakšno predstavo, saj ga vsak dan ustvarjamo takšnega, kot si 
ga želimo. Ko razmišljam o tem, se počutim žensko, ker sem se biološko rodila kot ženska. V svojem telesu se ne 
počutim slabo in sprejemam svoj biološki spol, oblačim pa se v oblačila, ki veljajo za moška. Všeč so mi in dobro 
mi pristajajo.
Ne počutim se kot moški ali ženska. Ali bolj kot moški ali bolj kot ženska, ker npr. nosim moška oblačila oz. ker se 
ne ličim in ne brijem. Za mnoge ljudi je v idealnem svetu s tem vse v redu, ko pa se pred njimi znajdeš s kosmati-
mi nogami, je pa sprejemljivo, da to komentirajo.” (Italijanka, 18–28 let)

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Ali bi se strinjale z odpravo spolnih vlog? Kako bi se ob tem počutile?
• Kaj čutite, ko vidite oglas z žensko, ki nakazuje spolno razpoložljivost?
• Ali bi želele, da se spol izbriše iz vaše osebne izkaznice ali potnega lista? Zakaj? Zakaj 

ne? Zakaj je na osebni izkaznici naveden vaš spol, ne pa tudi etnična pripadnost/rasa? 
• Kako bi pomagale ženskam, ki so žrtve spolnega izkoriščanja, če (družbenega) spola ne 

bi bilo? 
• Ali menite, da lahko o spolu, etnični pripadnosti in razredu govorimo na enak način? 

Zakaj?

08 (DRUŽBENI) SPOL 





OPREDELITEV POJMA

Spolna diskriminacija: vsako razlikovanje, izključevanje ali omejevanje na podlagi biološke-
ga in/ali družbenega spola s posledico zmanjšanja ali izničevanja enakopravnega prizna-
vanja, uživanja ali uresničevanja vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin žensk, ne 
glede na njihov zakonski status, na podlagi enakosti moških in žensk, človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, državljanskem 
ali kateremkoli drugem področju.

Vir: Organizacija združenih narodov (1979). Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije 
žensk, 1. člen
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Zakonodaja-ki-ni-na-PISRS/Kulturna-raz-
nolikost/7608282671/Konvencija-o-odpravi-vseh-oblik-diskriminacije-zensk.pdf 

OSEBNA PRIPOVED

“Na mojem področju dela je diskriminacija prisotna vsak dan. Glede na to, da sem moški, 
ki dela v gradbenem podjetju, je večina mojih sodelavcev moških. Včasih pa se zgodi, da 
tovrstna dela opravljajo tudi ženske. Od njih se pričakuje, da hodijo po kosila, kuhajo kavo, 
pomivajo posodo in kupujejo rojstnodnevna darila. Če bi ravnal v skladu s svojimi vredno-
tami in ženske obravnaval kot sebi enake, bi izgubil status moškega. To me postavlja v zelo 
neprijeten položaj.” (Moški, 27 let, Slovenija).

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Kaj bi v takšnih okoliščinah storili ve?  
• Katere strategije bi lahko moški uporabili, da bi premagali seksistične vzorce, namesto 

da jih ponavljajo?  
• Ali se takšne stvari v odnosu do moških dogajajo tudi v pretežno ženskih kolektivih?
• Ali menite, da se večina moških zaveda vsakodnevne spolne diskriminacije? 

09 SPOLNA DISKRIMINACIJA 





OPREDELITEV POJMA

Spolna neuravnoteženost: neuravnoteženost v dostopu žensk in moških do virov, statusa 
in blaginje, zaradi katere imajo navadno prednost moški in ki je pogosto institucionalizira-
na z zakonodajo, sodnim sistemom in družbenimi normami.

Vir: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) – European Institute for Gender Equality. 
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1162

OSEBNA PRIPOVED

“Na bencinski črpalki so za čiščenje avtomobilskih stekel zaposlovali samo ženske. Za to 
delo so vzeli tudi mene. Edini denar, ki smo ga za delo prejele, je bil denar od napitnin. 
Ravno zato so v službo vzeli nas. Z nami ni bilo nobenih stroškov, moški pa so se z vesel-
jem in pogosteje ustavljali na bencinski črpalki. Zelo so bili zadovoljni, da so lahko gledali 
žensko telo, medtem ko pomiva okno.”

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Kako je mogoče, da – ne glede na spol – delodajalka ne plačuje svojih delavk?
• Kako je lahko zakonito, da delavka dela samo za napitnino? 
• Kaj bi se zgodilo, če bi šlo za moškega? 
• Zakaj je žensko telo dojeto kot predmet poželenja? 
• Pomislite na situacije v vašem življenju, kjer žensko izberejo, da nekaj naredi samo 

zato, ker je ženska.
• Analizirajte modele in informacije, ki jih predstavlja naše neposredno okolje, mediji in 

družbena omrežja. 
• Ali obstajajo vedenja, ki jih lahko pripišemo izključno ženskam, in vedenja, ki jih lahko 

pripišemo izključno moškim?

10 SPOLNA NEURAVNOTEŽENOST 





OPREDELITEV POJMA

Razmerja moči med spoloma: načini, kako spol oblikuje porazdelitev moči na vseh ravneh 
družbe. Eden izmed najbolj vztrajnih vzorcev porazdelitve moči je neenakost med žens-
kami in moškimi. Splet vlog, ravnanj in stališč, ki jih družbe opredeljujejo kot primerne za 
ženske in moške („spol“), je lahko vzrok, posledica in mehanizem razmerij moči, od intim-
ne sfere v gospodinjstvu do najvišjih ravni političnega odločanja. Tudi širše strukture in 
institucije lahko oblikujejo razporeditev moči s krepitvijo spolnih vlog in opiranjem nanje.

Vir: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) – European Institute for Gender Equality. 
Glossary and Thesaurus. https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1200

OSEBNA PRIPOVED

“Nedeljska kosila pri moji babici so vedno enaka. Po kosilu moram vsakič jaz pomiti poso-
do. Samo zato, ker sem ženska. Ko se v takšnih primerih moški ponudi, da opravi to delo, 
ga babica posede nazaj za mizo in mu ne dovoli, da bi pomival. Pričakuje se, da to opravi 
ženska. Zaradi tega se vsakič počutim slabo, vendar se v dani situaciji ne prepiram in na-
mesto tega dovolim, da mizo počisti ženska.” (Slovenija).

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Kako se v tej situaciji počutijo druge ženske v družini? Ali se zavedajo, da so spolne 
vloge razdeljene v skladu z družbenimi tradicijami?  

• Kakšna je povezava med spolnimi vlogami in diskriminacijo?
• Se lahko spomnite drugih mehanizmov razmerij moči zunaj gospodinjstva? 
• Kaj nam vse to pove o današnji družbi? Kako močan je patriarhat? 
• Kako lahko moški, ki je bil vzgojen v patriarhalni družini, postane dovzeten za diskri-

minacijo ženskega spola? 

11 RAZMERJA MOČI MED SPOLOMA 





OPREDELITEV POJMA

Spolne kvote: pozitivni ukrep, katerega cilj je pospešiti doseganje uravnotežene udeležbe 
in zastopanosti spolov, tako da se določi delež (odstotek) ali število mest oziroma sedežev, 
ki naj jih zasedejo ali dobijo ženske in/ali moški, navadno na temelju določenih pravil ali 
meril. Kvote se lahko uporabijo, da se popravi prejšnje neravnovesje spolov na različnih 
področjih in ravneh, vključno s političnimi telesi, odločevalskimi položaji v političnem 
življenju in gospodarstvu (upravni odbori podjetij), pa tudi, da se zagotovi vključevanje 
žensk in njihovo sodelovanje v mednarodnih telesih, ali kot orodje za spodbujanje enakega 
dostopa do usposabljanja ali delovnih mest.

Kvote, namenjene povečanju spolno uravnotežene zastopanosti, so lahko predpisane z 
ustavo, z volilno ali delovno zakonodajo ali z zakoni o enakosti spolov (zakonske spolne 
kvote, ki lahko vključujejo sankcije ob neupoštevanju), ali pa se uporabljajo na prostovolj-
nem temelju (prostovoljne kvote političnih strank). Vrste kvot se razlikujejo tudi glede na 
vidik postopka izbire in imenovanja, ki so mu namenjene.

Vir: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) – European Institute for Gender Equality. 
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1203

OSEBNA PRIPOVED

“Na Fakulteti za družbene vede sem bil dogovorjen za razgovor za službo. Na razgovoru je 
bilo poleg mene še devet žensk. Za delovno mesto so izbrali mene. Ko sem začel delati, so 
mi povedali, da so me izbrali samo zato, ker sem moški. Glede na to, da je pedagoško delo 
feminiziran poklic, so namreč domnevno potrebovali moškega. To se je zgodilo na univer-
zitetni ravni.” (30 let, Slovenija) 

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Ali menite, da je pomembno ustvariti 50-odstotno zastopanost moških in žensk na 
vseh poklicnih področjih? 

• Ali se strinjate, da je kvotni sistem učinkovito orodje za boj proti neenakostim, ki izvi-
rajo iz preteklosti? 

• Kakšen je lahko po vašem mnenju učinek kvotnega sistema?
• Kako učinkovito je,  da se v teh bitkah borimo kot posameznice? 

12 SPOLNE KVOTE





OPREDELITEV POJMA

Spolne vloge: družbene in vedenjske norme, ki znotraj določene kulture na splošno veljajo 
kot družbeno primerne za posameznice določenega spola. 
Spolne vloge pogosto določajo tradicionalne odgovornosti in naloge, ki se na kolektivni 
ravni pripisujejo ženskam, moškim, dekletom in fantom. Spolne vloge so pogosto pogo-
jene s sestavo gospodinjstva, dostopom do virov, specifičnimi vplivi svetovne ekonomije, 
spopadi ali nesrečami in drugimi lokalno pomembnimi dejavniki, npr. ekološkimi razmera-
mi. Tako kot sam spol se lahko s časom razvijajo tudi spolne vloge, zlasti s krepitvijo vloge 
žensk in preobrazbo moškosti.

Vir: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) – European Institute for Gender Equality.  
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1209 

OSEBNA PRIPOVED

“Pri petih letih sem se sama naučila, kako voziti kolo brez majhnih pomožnih kolesc (po-
nos). Na dvorišču mojega vrtca so bila kolesa, nekatera med njimi “za odrasle”, brez po-
možnih koleščkov. Usedla sem se na eno teh koles in po igrišču vrtela pedala. Neki deček 
mojih let me je ustavil in mi ga vzel. Pritožila sem se učiteljici ( ja, ženski), ki mi je rekla, naj 
utihnem in mu pustim, da se igra z njim, ker “so kolesa tako ali tako za fante!”.

Leta pozneje sem našla nekaj starih šolskih fotografij, na eni od njih lahko vidite tega 
dečka in mene. On sedi na kolesu, jaz pa stojim za njim in jočem . Ta dogodek sem prebo-
lela, toda pri petih letih sem doživela prvo veliko krivico, ker sem bila deklica. To je ver-
jetno tudi eden mojih prvih spominov. Upam, da to ni incident, ki bi se dandanes še vedno 
dogajal na šolskih dvoriščih, ampak nisem čisto prepričana …!” (Ženska, 25–30 let, Francija)

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Katere situacije, ki vsiljujejo spolne vloge, ste po vaših spominih doživele kot otrok v 
vrtcu?

• Ali ste bilev zgodnjem otroštvu kdaj priča diskriminaciji na podlagi spola?
• Kaj bi naredile, da bi vzgojiteljica v tej zgodbi spremenila svoj odnos ali razumela sta-

lišče deklice?
• Kakšne dejavnosti si lahko zamislite, da bi otroke ozavestile o boju proti diskriminaciji 

in seksizmu?
• Kako lahko svoje želje ločimo od družbenih, družinskih in delovnih zapovedi/zahtev 

itd.?

13 SPOLNE VLOGE 





OPREDELITEV POJMA

Heteronormativnost: odnos oz. vedenje, ki napačno predpostavlja, da je spol binaren in ki 
ne upošteva nobenega drugega spola, razen ženskega in moškega, ter predpostavlja, da 
se morajo ljudje prilagajati in se bodo prilagajali konvencionalnim pričakovanjem družbe 
glede spolnih vlog, spolnih izrazov ter spolne in romantične privlačnosti.
Od osebe, ki ji je bil ob rojstvu pripisan ženski spol, se na primer pričakuje: 
1) da bo imela telo, ki znotraj prevladujoče kulture velja za “žensko”,  
2) da se bo identificirala kot dekle ali ženska, 
3) da se bo obnašala ženstveno in izpolnjevala vloge, povezane z dekleti in/ali ženskami, 
ter 
4) da jo bodo romantično in spolno privlačili moški.

Vir: https://lgbtqia.ucdavis.edu/educated/glossary

OSEBNA PRIPOVED

“Govorila bom o tem, kako me je pot pripeljala v svet LGBTQ+. Prihajam iz majhnega 
mesta, kjer so vsa ta vprašanja velik tabu. Pred selitvijo v Bologno zato nisem imela veliko 
priložnosti spoznati ljudi, ki bi se neposredno ukvarjali s tovrstnimi vprašanji, priložnosti, 
da bi se o njih pogovarjala kje drugje, pa tudi ni bilo. Ko sem se preselila v Bologno, sem si 
morala poiskati stanovanje. To ni bilo lahko, vendar sem ga na srečo dokaj hitro našla. Ko 
sem se vselila, prvih nekaj tednov ni bilo lahko, počutila sem se kot riba na suhem. Moji 
sostanovalki, ki sta zdaj še vedno moji najboljši prijateljici, sta lezbijki. Veliko sta hodili v 
Cassero, klub LGBTQ+ v Bologni. Moja hiša je bila kraj, kamor so se vse hodile pripravljat in 
ličit, preden so se odpravile ven v Cassero. Na začetku sem si rekla: “Okej, pa poskušajmo 
razumeti, kako deluje ta svet.” In to je bilo bistveno. Naučila sem se ogromno. Na začetku 
sem se počutila odmaknjeno in celo malce nevedno. Veliko stvari nisem poznala in težko 
mi jih je bilo razumeti (ne sprejeti). Počutila sem se zelo oddaljeno. Stvari so se spremenile 
in mislim, da sem s tega vidika zrasla. Začela sem se zanimati in tudi poglabljati v teme, in 
to tako zelo, da so postale predmet mojega univerzitetnega študija. Pomembna faza moje-
ga življenja.” (Italijanka, stara 18– 28 let)

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Ali menite, da ima kraj, kjer živite, pomembno vlogo pri spoznavanju različnih načinov 
življenja in širjenju obzorja?

• Ali poznate kakšen primer heteronormativnosti in kaj bi lahko storile, da bi to spreme-
nile?

14 HETERONORMATIVNOST





OPREDELITEV POJMA

Homofobija: diskriminacija in marginalizacija ter sovraštvo in strah pred lezbijkami in 
geji ali tistimi, ki veljajo za lezbijke ali geje. Homofobni so lahko posamezniki, skupnosti, 
politike in institucije. Homofobija je družbeno priučena in pridobljena in lahko prizadene 
heteroseksualne osebe, ki se dojemajo kot podporniki (ali zavezniki) skupnosti LGBTQ.

Vir: LGBTQIA+ Glossary of Terms for Health Care Teams. https://www.lgbtqiahealthedu-
cation.org/publication/lgbtqia-glossary-of-terms-for-health-care-teams/  

OSEBNA PRIPOVED

“Če se ozrem nazaj, se vrnem v šesto leto. Spomnim se učiteljice, ki sem jo resnično cenil. 
Predmet se je ravno začel in jaz, enajstletnik, sem vzel pisalo, okrašeno z medvedki in 
srčki, ki sem ga ponosno uporabljal, ker mi ga je podarila babica. Spomnim se zlobnih 
pripomb drugih fantov, dejstvo, da nikoli nisem igral nogometa in da tudi telesne vzgoje 
nisem oboževal tako kot oni, je zadevo le še poslabšalo. Učiteljica me je vprašala, zakaj 
uporabljam dekliško pisalo. Odgovoril sem – zdaj se mi zdi, da precej zrelo – da se nisem 
zavedal, da so medvedki in srčki samo za deklice. Zdi se neumna anekdota, vendar jaz sem 
si jo za vedno zapomnil, saj sem se zaradi svojega okusa in odločitev počutil drugačnega.” 
(Moški, 18–28 let, Španija)

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Pomislite na šolsko dvorišče. Kje se igra nogomet? Kje so odvijajo ostale igre? Kako 
lahko to spremenimo? 

• Zakaj se otroci moškega spola, ki ne marajo nogometa, počutijo izolirane ali zaznamo-
vane?

• Ali veste za kakšne politične ali institucionalizirane homofobne ukrepe v vaši državi, 
sedanje ali pretekle?

• Kaj menite, da družba potrebuje za zmago nad homofobijo?

15 HOMOFOBIJA





OPREDELITEV POJMA

LGBTQ je akronim, s katerim poimenujemo lezbijke, geje, biseksualne, transspolne in 
transseksualne ter kvir (queer) in/ali prevprašujoče  osebe (nekateri včasih na koncu v 
prizadevanju za večjo vključenost dodajo še +). 

Vir: Celovit seznam definicij besedišča LGBTQ – Comprehensive List of LGBTQ+ Vocabu-
lary Definitions. https://www.itspronouncedmetrosexual.com/2013/01/a-comprehensi-
ve-list-of-lgbtq-term-defi nitions/  

OSEBNA PRIPOVED

“V večini svojih interakcij z drugimi poskušam začeti pogovor o svoji biseksualni  izbiri. 
To je način, da se znebim ljudi, ki imajo predsodke. Zdi se mi, kot da sem neko vesoljsko 
bitje, ki mora razložiti, zakaj živi na tem planetu. Moje telo je normativno telo, tako da je 
vsem samoumevno, da sem normativna. Mislim, da se to dogaja vsem LGBTQ osebam. Ker 
moramo prej ali slej pojasnjevati svoj življenjski slog, se počutimo izpostavljene in ranljive, 
zato bi bilo včasih lepo imeti telo, ki se pojasni samo.”

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Na kakšen način bi se po vašem mnenju lahko izognile nenehnemu spraševanju o vaši 
spolni identiteti?

• Ali si lahko predstavljate učinkovite strategije za soočanje z nestrpnimi  stališči?
• Kako bi bilo videti telo, ki se samo pojasnjuje in ne potrebuje razlage?

16 LGBTQ+





17 ŠOVINISTIČNE MIKROAGRESIJE 

OPREDELITEV POJMA

Šovinistične mikroagresije: izraz, ki označuje niz vsakodnevnih vedenj, praks in strategij, s 
katerimi se uveljavlja moč moške prevlade in ki v različni meri ogrožajo avtonomijo žensk.

Vir: STEM Women Congress (2021). 
https://stemwomen.eu/que-son-los-micromachismos-se-dan-tambien-en-los-ambitos-
stem 

OSEBNA PRIPOVED

“Delala sem kot blagajničarka. Nekega dne k moji blagajni pride moški. Čez nekaj sekund 
se mu pridruži žena. Svojo pločevinko kokakole odloži k njegovim izdelkom. Moški vzame 
pločevinko in jo prestavi na drugo stran razdelilca blaga, ženo ostro pogleda in reče: “Gle-
de na to, kako se obnašaš, pa ja ne misliš, da bom plačal za tvojo pločevinko.”
Ženska plane v jok. Ko prideta na vrsto, moški reče: “Nehaj že jokati, v zadrego me spravl-
jaš.” Vsi so osupli nad njegovim vedenjem. Jaz si ne morem pomagati, da ne bi odgovorila: 
“Gospod, resnično me je sram postreči moškemu, ki se takole pogovarja s svojo ženo.”
Posledice: gospod se je zaradi mene pritožil nadrejenim.
Seveda za svoje vedenje nisem bila kaznovana. Je pa moja šefica z mano vred ugotovila, 
da ni predpisanega nobenega postopka, ki bi blagajničarkam narekoval, kako se odzvati 
na tovrstne prizore, ki se dogajajo zelo pogosto. Nadrejena je naslednji dan stopila v stik z 
omenjeno gospo, v supermarketu jo je obiskala policija, nato pa je bila vložena tožba. Od 
takrat lahko vsaka ogrožena ženska pride na recepcijo trgovine in dobi pomoč.” (Ženska, 
25–30 let, Francija)

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Kako bi ravnale, če bi bile na blagajni ve? Ali pa če bi bile priča dogodka?
• Kakšen odnos se vam zdi primeren ob tovrstni agresiji? Katere dejavnike je treba 

upoštevati, preden posredujete v takšnih razmerah?
• Kaj bi storile, če bi vas žrtev fizičnega/psihičnega nasilja, ki je ne poznate, prosila za 

pomoč/podporo?
• Ali na vašem delovnem mestu/v kraju študija itd. obstaja protokol, ki določa, kako se 

odzvati v primeru  nasilja? Če ne obstaja, ali menite, da bi ga bilo treba pripraviti?





OPREDELITEV POJMA

Seksizem je povezan s prepričanji o temeljni naravi žensk in moških ter vlogah, ki naj bi jih 
imeli v družbi.
Seksistične predpostavke o ženskah in moških, ki se kažejo kot spolni stereotipi, lahko en 
spol štejejo kot nadrejen drugemu. Takšno hierarhično razmišljanje je lahko zavestno in 
sovražno, lahko pa je tudi nezavedno in se kaže kot nezavedna pristranskost. Žrtev seksiz-
ma lahko postane katerakoli oseba, vendar so ženske še posebej prizadete. 

Vir: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) – European Institute for Gender Equality.)
https://eige.europa.eu/publications/sexism-at-work-handbook/part-1-understand/
what. 

OSEBNA PRIPOVED

“Pred nekaj leti sem delala v klubu kot hostesa. Prenašati sem morala ogromno nespodob-
nih komentarjev in moških, ki so me prosili za telefonsko številko. Ko sem nekega moškega 
zavrnila in mu rekla, da je to nesprejemljivo, me je zmerjal s kurbo. Jezna sem, da kadarkoli 
ženska obleče kaj bolj provokativnega, moški avtomatično misli, da si lahko privošči vse in 
da lahko dobi, karkoli želi.”
(Ženska, 29 let, Slovenija)

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Zakaj se za žensko v provokativnih oblačilih takoj zdi, da se ponuja moškim, ne pa  tudi 
obratno?

• Zakaj so hostese in natakarice vedno žrtve nadlegovanja  moških? 
• Ali bi se situacija razpletla drugače, če bi bila receptorka/animatorka moški? Kako bi 

ljudje dojemali nadlegovanje natakarice ali receptorke/animatorke moškega spola? 
• Koliko generacij bo trajalo, preden bo moški spoznal posledice svojih dejanj? Kaj lahko 

storimo glede moških in njihovega zavedanja o položaju moči ter diskriminacije žensk?

18 SEKSIZEM





OPREDELITEV POJMA

Spolna zloraba: vsako spolno dejanje, storjeno nad žrtvijo brez privolitve.

Vir: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) – European Institute for Gender Equality 
(2017). Glossary of definitions of rape, femicide and intimate partner violence.
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1384 

OSEBNA PRIPOVED

“Zaradi logističnih razlogov sem si morala posteljo deliti z moškim – bližnjim prijateljem, ki 
sem ga poznala že dolgo časa. Tisto noč je skušal iz najinega prijateljstva izstisniti kaj bolj 
seksualnega, a tega nisem dovolila. Bilo je brez besed, on ni rekel ničesar in tudi jaz ne, 
vendar je bilo vse skupaj zelo neprijetno.Še danes o tem ne govoriva.” (Ženska, 18–23 let, 
Madrid)

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Ali se lahko pogled, gesta ali dotik štejejo za zlorabo? 
• Ali se počutimo ohromljene, ko smo soočene z zlorabo? Ali, nasprotno, reagiramo 

nanjo?  Smo sposobne razumeti ljudi, ki te izkušnje eksternalizirajo?
• Kako se je po vašem mnenju v zgodbi počutil fant? Ali mislite, da je bil v tej situaciji na 

položaju moči? 

19 SPOLNA ZLORABA





OPREDELITEV POJMA

Spolno nadlegovanje: oblika nasilja na podlagi spola, ki zajema dejanja neželenega telesne-
ga, verbalnega ali neverbalnega ravnanja spolne narave, ki so namenjena ali učinkujejo kot 
kršitev dostojanstva žrtve in ustvarjajo zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali 
žaljivo okolje. Dejanja spolnega nadlegovanja se navadno izvajajo v kontekstu zlorabe moči, 
obljube nagrade ali grožnje s povračilnim ukrepom.

Vir: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) – European Institute for Gender Equality. 
Glossary and Thesaurus on Gender. https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1376

OSEBNA PRIPOVED

“V zadnjem času mi na misel pridejo trije primeri. Sem v Berlinu in iščem hišo samo za 
tri mesece, pa najdem oglas Italijana, ki oddaja sobo. Kontaktiram ga in dogovoriva se za 
ogled hiše. Srečanje je mirno, pokaže mi hišo, me seznani s cenami in pogodbo, na koncu 
pa razkrije, da je sobo že oddal, a da sem se po telefonu tako dobro predstavila, da je začu-
til, da se mora dobiti z mano. Začne mi dajati pripombe, kot so:  “Če boš takole prihajala na 
razgovore, boš prišla še marsikam! Tako si prijetna in tako dobro si videti v tem puloverju!” 
Nato je preklopil na: “Si sama v Berlinu? Imaš fanta?”

Priznam, da to ni ravno prepričljiva pripoved, ker se ni zgodilo nič posebnega, nič nasilja, 
nobenih žaljivih komentarjev. Če ne drugega, sem dobila občutek tesnobe. Bilo mi je težko 
in on je to vedel. Bila sem sama in on je to vedel. Na neki način sem bila v slabšem položa-
ju. Če bi se napačno odzvala, bi nosila posledice.
Toda kaj bi lahko izgubila?
Dve podobni situaciji sta se mi zgodili v službi, kar je morda še hujše. Spet nič pretiranega. 
Toda občutek nemoči, ki ga vedno znova doživim, ko se spomnim tega ... občutek nela-
godja, kot da bi morala takšno obnašanje preprosto sprejeti, mi ne omogoča lagodnega 
življenja.” (Italijanka, 18–28 let).

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Zakaj nekatere ženske občutijo nemoč, ko se soočijo z neprimernim vedenjem nekate-
rih moških?

• Ali lahko razložite povezavo med spolnim nadlegovanjem in močjo?
• Ali ste se kdaj srečale s podobnimi situacijami?
• Kakšne vrste ukrepov je mogoče sprejeti, da bi se izognile spolnemu nadlegovanju?
• Ali ima podjetje, v katerem delate, protokol proti spolnemu nadlegovanju? 

20 SPOLNO NADLEGOVANJE





OPREDELITEV POJMA

Spolno nasilna dejanja napadajo pravico do spolne svobode, neodvisnosti, nadzora, celovi-
tosti in varnosti, pa tudi pravice do doživljanja užitka in do zdravega, varnega in zadovol-
jujočega spolnega življenja. Hkrati so te pravice tesno povezane z reproduktivnimi pravi-
cami, kot so svoboda in neodvisnost pri odločanju, kdaj imeti otroke, koliko otrok imeti in 
katero kontracepcijo uporabljati.
Primeri spolnega nasilja vključujejo med drugim posilstvo, posilstvo na zmenku in posils-
tvo v zakonu.

Vir: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) – European Institute for Gender Equality 
(2017). Glossary of definitions of rape, femicide and intimate partner violence (2017). 
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1384

OSEBNA PRIPOVED

“Tri situacije z isto osebo.

Pri delu v socialnem centru sem enkrat opazila, da si je oseba med pogovorom z mano 
odpela zadrgo. Več let pozneje sama sedim v podzemni železnici. V vagonu vidim nekoga, 
ki me čudno gleda. Kmalu spoznam, da je to ista moški. Čez mednožje ima razkrit časopis 
in masturbira. Ko konča, mi ga pokaže. Mene je strah, ker sedi pred mano in ne vem, kaj bo 
še naredil. Vse se zgodi zelo hitro, poskušam se premakniti, v vagon vstopijo druge osebe 
in jaz se pomešam mednje. Moški izstopi. Naslednjič sem ga srečala v Madridu, v bližini 
Opere. Šel je na linijo 5. To sem povedala ljudem na metroju, vendar me nihče ni poslušal. 
Potem sem ga ponovno videla v parku, polnem ljudi. Sedel je tam, kjer se igrajo otroci. S 
partnerjem sva šla mimo njega, ko sem ga opazila. Zajela me je panika in bala sem se ga 
prijaviti, ker imam občutek, da je vedno nekje okoli mene in da se me morda spomni iz 
socialnega centra, kjer sem pomagala. Bojim se, da mi bo storil kaj hudega, če ga prijavim, 
ker imam občutek, da me je prepoznal. Kadar vidim policijo, ki gre mimo, si zato ne upam 
reči nič. Prepoznam ga vsakič, ker ima eno zelo posebno telesno značilnosti in ker vsakič, 
ko se srečava, gleda direktno vame.” (Ženska, Španija).

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Kdaj se spolno nasilje šteje za kaznivo dejanje? Ali je nujno vključena sila?
• Ali menite, da so ženske dovolj zaščitene pred tovrstnim spolnim nasiljem?

21 SPOLNO NASILJE





OPREDELITEV POJMA

Sestrstvo: solidaren odnos med ženskami, zlasti v boju za  opolnomočenje žensk.

Vir: Royal Academy of Spanish Language (Kraljeva akademija za španski jezik). https://dle.
rae.es/sororidad 

OSEBNA PRIPOVED

“Ko sem bila po dnevni delovni praksi v podzemni železnici, je v vagon vstopil moški, ki je 
užival prepovedane snovi. Na zložljivem sedežu je sama sedela ženska s telefonom v roki. 
Moški se je začel pogovarjati z njo, misleč, da ga je posnela, ker je zaklenila telefon, ko se 
ji je približal. Začela sem poslušati, kaj ji govori, in opazovala prizor, da bi ugotovila, ali bi 
morala posredovati, ker je moški motil žensko. V tistem trenutku se je z vso silo zaletel v 
enega od drogov v metroju. Takoj sem vstala, da bi šla tej ženski pomagat na pasivno-agre-
siven način. S srepim pogledom na moškega sem se premaknila na drugo stran in se used-
la zraven, med njega in njo, da bi se lahko vmešala, ne da bi tvegala in izzivala moškega, 
ki ni bil v normalnem stanju. Moški se je oddaljil in še naprej govoril, toda takoj, ko se mi 
je spet približal, sem ga pogledala in je šel stran, nato pa izstopil iz podzemne železnice. 
Ženska je planila v jok in se mi zahvalila.” (Ženska, 25–30 let, Francija)

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Kako se odločite, ali boste v primeru nasilja posredovale?
• Kakšne druge odzive si lahko zamislite in uporabite, če se znajdete v podobni situaciji?
• Ali poznate primere, ko je medsebojna pomoč ali solidarnost omogočila zmago nad 

nasiljem?
• Ali menite, da bi bilo dobro ozaveščati o proaktivnih rešitvah za patriarhalno nasilje 

oz. vedenje? 

22 SESTRSTVO





OPREDELITEV POJMA

Stealthing: pogovorni izraz za nesoglasno odstranitev kondoma med spolnim odnosom s 
strani spolnega partnerja, če je bilo soglasje dano samo za spolni odnos s kondomom.
Pogovorni izraz za situacijo, kjer partner med spolnim odnosom brez privolitve/skrivaj 
odstrani kondom, v primeru da je bila privolitev dana zgolj za spolni odnos s kondomom.
 
Vir: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) –  European Institute for Gender Equality. 
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1666

OSEBNA PRIPOVED

“Na zmenek grem s fantom, ki mi je všeč. [..] Drug drugega draživa in vzburjava, on me 
poljublja, vse je krasno, sva tik pred tem, da vstopi vame. On namesti kondom, stvari kaže-
jo dobro. 
Potem pa se vse spremeni. Ko narediva kratek premor, kondoma ne vidim več. Po glavi mi 
začnejo divjati ranorazne misli – ali je kondom snel med penetracijo? Prosim ga, naj si ga 
da nazaj gor, on pa se izmika in nič ne odgovori. Jaz vztrajam, mu rečem še petkrat, nato 
pa se vdam in aktivno uživam. 
Kljub orgazmom sem se počutila malo jezna, malo pa se mi je gnusilo, da sem bila tako 
zlorabljena, ker vem, da je težava v njem. Naslednje jutro, po zelo stresni noči, ko sem mu 
morala groziti, da me ni zbujal za seks, sem si želela samo čim prej oditi. 
Naslednji dan sem morala vzeti jutranjo tableto in opraviti teste za spolno prenosljive bo-
lezni.” (Ženska, Francija)

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Zakaj moški niso vzgojeni, da bi bili odgovorni za tveganja, povezana s spolnostjo? 
• Kaj omogoča, da se privolitvi druge osebe lahko izognemo? 
• Zakaj nas še vedno privlačijo nasilni moški? 
• Kako se spoprimemo s spolno travno in ponovno normalno zaživimo?  

23 STEALTHING





OPREDELITEV POJMA

Patriarhat: oblika družbene organizacije, ki temelji na razlikovanju med spoloma.
Tako v domačem in javnem okolju kot v medosebnih odnosih daje družbeno, politično, 
versko in ekonomsko moč moškim. Dominacija moških je ena od glavnih značilnosti pa-
triarhalne družbe.

Vir: UNICEF (2017). Glossary of Terms and Concepts. Regional Office for South Asia 

OSEBNA PRIPOVED

“Mama mi o svoji materi – babici, ki je nisem nikoli poznala – redko pripoveduje. Tu in tam 
me primerja z njo, pravi, da jo spominjam nanjo, tako v njenih dobrih kot slabih točkah: v 
njenem ustvarjalnem duhu, trmoglavosti, radovednosti in želji po udejstvovanju.
Moja babica je bila črna ovca v družini in ni imela dediščine. Pristala je na poroko z mojim 
dedkom, ker je bilo to ugodno za družino, čeprav si je želela početi kaj drugega. O tem ni 
nikoli spregovorila, ker ni mogla. Bila je gospodinja, vendar ni naredila ničesar. Bila je gos-
podinja, vendar je primanjkovalo denarja, zato je bila prisiljena biti šivilja, kar je sovražila.
Prepričana sem, da bi moja babica, če bi imela priložnost, postala umetnica. Sprašujem se, 
koliko pomembnih osebnosti je človeštvo izgubilo zaradi te neumne igre moči.” (Italijanka, 
18–28 let)

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• V patriarhalnem sistemu imajo ženske manj možnosti, da si ustvarijo samostojno živl-
jenje. Ali lahko navedete še kakšen primer iz svoje družine? 

• Ali menite, da so danes ženske v javni sferi enakopravno zastopane?
• Pomislite na poklice, na gospodinjsko in  na skrbstveno delo. Kakšnega spola so osebe, 

ki vam pridejo na misel?
• Kaj se zgodi?
• Ali ste vedele, da v Španiji poročene ženske do sedemdesetih let prejšnjega stoletja 

brez moževega dovoljenja niso smele dvigniti denarja z lastnega bančnega računa, tudi 
če so  bile zaposlene. Prav tako niso smele zapustiti države ali odločati o svojih otro-
cih. Kako mislite, da so se počutile? Kako pa so se počutili moški? 

24 PATRIARHAT





OPREDELITEV POJMA

Transspolnost: izraz opisuje osebo, pri kateri se spolna identiteta in spol, pripisan ob ro-
jstvu, ne ujemata s tradicionalnimi pričakovanji. Transspolna je na primer oseba, ki ji je bil 
ob rojstvu pripisan ženski spol in se identificira kot moški, ali oseba, ki ji je bil ob rojstvu 
pripisan moški spol in se identificira kot ženska. Transspolna oseba je tudi oseba, katere 
spolna identiteta je zunaj binarne spolne strukture dekle/ženska in fant/moški; na primer 
oseba, ki je spolno fluidna ali nebinarna. Včasih se uporablja okrajšava trans.

Vir: LGBTQIA+ Glossary of Terms for Health Care Teams. (LGBTQIA+ Glosar izra-
zov za zdravstvene ekipe). https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/
uploads/2020/10/Glossary-2020.08.30.pdf. 

OSEBNA PRIPOVED

Da bi staršema razkril svojo identiteto transspolnega moškega, je D. ustvarila čokoladna 
jajca, v katerih se je za vsakega od njiju skrivalo par besed. 
“Besede za mamo so govorile o filmu Dansko dekle (Danish girl), ki ga je gledala z mano in 
ki pripoveduje zgodbo o transspolni ženski. Za mojega očeta sem napisal spomin na do-
godek, ko sem ga okregal, ker si je pred bankirjem drznil reči, da bi mi, če bi bila fant, dal 
konzolo za videoigre.
Kaj sta ti dve sporočilci imeli skupnega? Izjavo, napisano na robu solz dan prej: “Sem 
transseksualec”.
In pripis: ˝Bi s svojim tamalim spila eno pivo?” Mama je jokala, oče se je smejal. Izmenjala 
sva si objem, solze olajšanja in veselja. Breme na mojih prsih je odpadlo. Zdaj sem svoboden 
in srečen kot še nikoli. “
Dva dni pozneje je D. mama napisala čudovito izjavo, ki je omogočila, da je na magistratu 
lahko spremenila ime.” (Francija) 

VPRAŠANJA ZA RAZPRAVO

• Kaj je najboljša stvar, ki jo lahko ljudje naredijo za osebo, ki se outira/razkrije? 
• Zakaj mi ljudje prisojajo identiteto, ki mi je bila brez mojega soglasja dodeljena ob rojs-

tvu?
• Zakaj se outiranje/razkritje še vedno dogaja? Cisseksualkam ali heteroseksualkam 

svojih identitet ni potrebno razkrivati.

25 TRANSSPOLNOST 


