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PARLEM DE...

Teories en clau de gènere
per a repensar la convivència
El següent treball sorgeix de certes inquietuds en relació a les condicions de vida en el mon en
funció si se és dona o si se és home. Particularment ens interessa assenyalar alguns punts important
a considerar de cara a fer valoracions al voltant de la pertinença a un o altre sexe/gènere.
Diferències sexuals i desigualtats de gènere
M. Jesús Izquierdo (2001) ens diu que el sexisme es troba en la base de la constitució de la
subjectivitat, però també es cert que una dona pot ser esclava d'altra dona. A més no poden
oblidar-se altres desigualtats socials en base a la classe social, raça i edat. Al parlar de les desigualtats
tenim present no només el sexisme sinó també el capitalisme, el patriarcat, l'imperialisme i
l'adultocracia . També dir que només una petita part de sexisme és intencional. La gran part de
pràctiques sexistes es naturalitzen en hàbits, segregació per sexes, etc.
Una societat és sexista quan el lloc que ocupen les persones és la conseqüència de l´adscripció
o assignació a partir del moment del seu naixement segons se les classifiqui des del punt de vista
sexual. Es confon una part amb el tot: el sexe no es pren com una característica parcial sinó que
s'aplica a la totalitat de la persona. El sexisme és una forma de prejudici que es converteix en
“profecia autocomplida”.
Aquesta mateixa autora assenyala que el sexisme és el resultat d'una relació, per tant, l'objecte
de preocupació no és la “dona”, sinó les relacions dona-home. “El sexisme no és la qüestió de la
dona, el sexisme és un mode d´estructurar subjectivitats, relacions econòmiques, afectives i
eròtiques, que redueix la riquesa humana i el camp de possibilitats” (Izquierdo, 2001, p.10-11).
“Si definim a la dona com subjecte passiu o com objecte de la desigualtat, no fem sinó confirmarla en la seva condició desigual” (p. 13).
La segregació espacial i funcional facilita la pràctica del sexisme. Contribueix a construir i preservar
el sentiment d'identitat com a dona o com a home, perquè la separació més que constatar una
diferencia prèviament existent, la construeix. La persona segregada, catalogada... [llegir més]
Pilar Albertín, Departament de Psicologia
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