
Campanha
#Micromachismos



No âmbito do projeto (n)amor2 (CIG/ POISE/ Portugal 2020/ Fundo
Social Europeu) desenvolveram-se várias iniciativas com jovens de
reflexão crítica e ação para a igualdade de género e a prevenção da
violência no namoro.  Nessas iniciativas incluíram-se 10 Rodas de
Conversa online sobre  diferentes temáticas.
A 8ª conversa foi sobre "Micromachismos" e dada a riqueza das
reflexões e partilhas feitas pelos/as jovens participantes no projeto,
foi proposta a continuação e alargamento do debate com uma
campanha de sensibilização para as redes sociais, para assinalar o
Dia Internacional das Mulheres.
Os micromachismos são atitudes e valores machistas que, de tão
pequenos, acabam por ser normalizados na sociedade. Apesar de
terem a denominação de “micro” o impacto deles é macro. São
atitudes tão subtis, desvalorizadas e invisibilizadas que a sua
eliminação é particularmente difícil.
As mulheres são as principais visadas por estas relações de poder
desiguais, assim esta campanha tem maioritariamente o seu ponto
de vista - o que ouvem, o que sentem - que impactos tem no seu
corpo, nas suas relações de intimidade, de trabalho; no espaço
político, público e privado.
Esta campanha decorreu durante o mês de março de 2021 e
apelou à participação de todas as pessoas através da partilha das
suas próprias experiências.
.

Enquadramento



As mulheres são muito dramáticas. São histéricas.
São muito complicadas. São demasiado emotivas,
pensam mais com o coração e não têm raciocínio
lógico ou científico."

 
E tu, quantas vezes ouviste isto?



"Estava a pôr-se a a jeito" 
A culpa é da vítima. O que é que andava a fazer assim vestida?
Porque estava tão tarde na rua? Porque bebeu?  O
culpado,"tadinho", não conseguiu resistir.
A culpa é da vítima. Deixou o jantar queimar. Não saiu da relação.
A culpa é da vítima. Ela queria aquela promoção. Ela é que foi na
viagem de trabalho. Ela foi almoçar com o chefe ... o que estava à
espera?

E tu, quantas vezes ouviste isto?!



"Deixem os rapazes serem rapazes"
Os rapazes são brutos, mulherengos, não têm autocontrolo...

Faz-te um homem! Sê cavalheiro e não sejas fraco.
Tem algum jeito um rapaz estar a chorar? Pára de te queixar, és
alguma menina?

Põe-se em causa anos e anos de tradição e cultura e os rapazes
sentem-se atacados. Agora não podem dizer nem fazer nada!

E tu, quantas vezes ouviste isto?



Pesquisa revela que mulheres com menos
maquilhagem são mais atraente”
“Pesquisa revela que mulheres que usam
maquilhagem no trabalho ganham mais”
“Mulheres que se maquilham são vistas como
menos competentes, diz estudo”“

Em que é que ficamos?



As mulheres devem ser simpáticas, sensíveis,
femininas.
Não podem dizer asneiras, nem podem beber,
nem chegar tarde a casa.
Têm que saber ser boas “fadas do lar”, se não …
ficam encalhadas e nunca vão conseguir casar

 
E tu, quantas vezes ouviste isto?



"Quando é que arranjas namorado? Quando é que
casas? É para quando o bebé?"

Já ouviste Isto?!

Olha que uma mulher sem homem fica amarga e infeliz.
Uma mulher sem filhos vai-se sentir sempre incompleta
..."

Já te fizeram sentir isto?



Ele deita o lixo fora? Fantástico! Ele cozinha? Incrível!
Ele limpa? É um rapaz muito especial 
Vocês partilham o trabalho, de planeamento e
execução das lides domésticas, na casa que é dos
dois? Epá, saiu-te o euromilhões 

Já ouviste isto?
Já te fizeram sentir isto?



Já ouviste isto?

"Não tens um amigo que possa ir contigo?"
"As meninas têm que saber como se proteger.
 Há horas em que não estão seguras."
“Liga-me pelo caminho. 
Avisa-me quando chegares a casa”
“Anda com as chaves entre os dedos”

Já ouviste isto?



Já há igualdade! Até já há mais mulheres na medicina e no
direito
Desigualdade era no tempo das nossas avós.
Mas agora vêm sempre com a história do sexismo?!
Qualquer dia já não há mulheres e homens.
As feministas são todas ressabiadas, contra os homens e,
secretamente, são todas lésbicas.
Já ouviste isto?!


