Doc. Petr Dvořák, Ph.D.

Genderová
ideologie

Osnova

1. Genderová teorie a genderová
ideologie, příklady
2. Myšlenkové zdroje
3. Křesťanský (katolický) pohled

Sexuální revoluce na postupu
• Sexuální revoluce 1.0 60-70 léta
normalizace mimomanželského sexu
• Sexuální revoluce 2.0 1990-2015
normalizace stejnopohlavní rodiny
(cíl: manželství a rodičovství osob stejného
pohlaví)
• Sexuální revoluce 3.0. po r. 2010
genderová fluidita, transgenderismus

Počet států v rámci USA s legalizací stejnopohlavních
sňatků

New York Times Media Analytics
https://media-analytics.op-bit.nz/

Genderová
teorie
Pohlaví vs. Gender
Genderová teorie
genderová ideologie
ideologie =df teorie s
normativními důsledky, která není
dostatečně vědecky zdůvodněna a
která je prosazována ve
společnosti silou jako jediná
přípustná teorie.

The Gender-Equality
Paradox in Science,
Technology,
Engineering, and
Mathematics
Education,
Psychological Studies,
29, 4 (G. Stoet, D.C.
Geary) únor 2018

Transgenderismus, transmuž
Evan Hempel (35 let, USA) je
u pojišťovny registrovaný jako
muž. Těhotenské testy a
doplňky stravy mu tedy
pojišťovna nemohla ze zákona
proplatit. Nakonec si musel
úředně změnit pohlaví zpět
z muže na ženu. „Až přestanu
kojit, vrátím se zpět k užívání
testosteronu. Má prsa se opět
zmenší,“ svěřuje se Evan se
svými nejbližšími plány (Lui,
původně Time 12.9.2016)

Transgenderismus,
transžena
Na Cromwellově střední škole v USA
(stát Connecticut) vyhrává závody v
ženské kategorii 15 letý Andraya
Yearwood, biologický muž, transžena.
Podle federálních zákonů je kategorie
studentských závodníků dána
"genderovou identitou" (Crisis
18.7.2017)

Hannah
Mouncey

Bruce/Caitlyn
Jenner

James Damore
Google propustil z práce softwarového inženýra
Jamese Damora, který v červenci 2017 napsal v
interní komunikaci v rámci firmy (Google
memo), že důvodem pro to, že v Googlu nejsou
technické a vedoucí pozice z hlediska obsazení
genderově vyváženy nemusí být dáno pouze
diskriminací, ale může být z části vysvětleno
rozdílnými preferencemi a schopnostmi, které
jsou dány biologickými příčinami. Ne všechny
rozdíly jsou společenským konstruktem nebo
výsledkem diskriminace.
Tím JD údajně porušil firemní kód jednání: šířil
škodlivé genderové stereotypy.

58 možností genderové identity (2014)
71 možností genderové identity (2016)

Facebook gender list
Agender
Androgyne
Androgynous
Bigender
Cis
Cisgender
Cis Female
Cis Male
Cis Man
Cis Woman
Cisgender Female
Cisgender Male
Cisgender Man
Cisgender Woman

Female to Male
FTM
Gender Fluid
Gender Nonconforming
Gender Questioning
Gender Variant
Genderqueer
Intersex
Male to Female
MTF
Neither
Neutrois
Non-binary

Facebook gender list
Other
Pangender
Trans
Trans*
Trans Female
Trans* Female
Trans Male
Trans* Male
Trans Man
Trans* Man
Trans Person
Trans* Person
Trans Woman
Trans* Woman
Transfeminine
Transgender
Transgender Female

Transgender Male
Transgender Man
Transgender Person
Transgender Woman
Transmasculine
Transsexual
Transsexual Female
Transsexual Male
Transsexual Man
Transsexual Person
Transsexual Woman
Two-Spirit

Zákony zaručující stejná práva transgenderovým
osobám jako jiným menšinám.
Idea: stejná občanská práva všem,

zákaz diskriminace na základě rasy,
pohlaví, sexuální orientace, genderové
identity
a zákaz hanobení (hate speech)
An Act to amend the Canadian Human Rights
Act and the Criminal Code (C-16) 2017

Hanobení:
Odmítnutí používat preferovaný gender
Odmítnutí používat preferovaná zájmena
totéž New York (zaměstnavatelé,
pronajímatelé...) až 250 tisíc dolarů pokuta
musí se užívat preferovaná zájmena dané
osoby

Jordan Peterson, Torontská univerzita
psycholog

Nominative
(subject)

Objective
(object)

Possessive
determiner

Possessive
Pronoun

Reflexive

Traditional pronouns
He

He laughed

I called him

His eyes
gleam

That is his

He
likes himself

She

She laughed

I called her

Her eyes
gleam

That is hers

She
likes herself

It

It laughed

I called it

Its eyes gleam

That is its

It likes
itself

I called them

Their eyes
gleam

That is theirs

They
like themselve
s

They

Ne
Ve
Spivak
Ze (or zie)
and hir
Ze (or zie)
and zir

Xe

They laughed

Invented pronouns
Nir eyes
Ne laughed I called nem
gleam
Vis eyes
Ve laughed I called ver
gleam
Eir eyes
Ey laughed I called em
gleam
Hir eyes
Ze laughed I called hir
gleam
Zir eyes
Ze laughed I called zir
gleam
Xyr eyes
Xe laughed I called xem
gleam

That is nirs
That is vis
That is eirs
That is hirs
That is zirs

That is xyrs

Ne
likes nemself
Ve
likes verself
Ey likes
emself
Ze
likes hirself
Ze
likes zirself
Xe
likes xemself

Obamův „záchodkový“ zákon
2016 Obama bathroom law (záchody,
šatny, převlékárny ve veřejných
školách), Trump odvolal
Severní Karolína, Texas… opačné
zákony

Beto O'Rourke

David Mackereth

Z rozsudku pracovního soudu v
Birminghamu, říjen 2019
Víra v Genesis 1:27, nevíra v transgenderismus a
výhrada svědomí vůči transgenderismu nejsou
podle našeho soudu slučitelné s lidskou
důstojností, jsou v konfliktu se základními právy
jiných lidí, zde specificky trasgenderových osob.
https://christianconcern.com/wp-content/uploads/2018/10/CCResource-Judgment-Mackereth-DWP-Others-ET-191002.pdf

Knihy povinně do knihoven?

Drag queen story hour

Saint John's Library,
Portland, 6.10.2018

Genderově neutrální děti

„Už byla několikrát použita v publikacích, které se zabývají genderově senzitivním
vzděláváním. Byla v nich použita právě jako příklad, jakým způsobem se genderové
stereotypy budují," upřesnila Aktuálně.cz Petra Havlíková z hnutí Nesehnutí, kde je
koordinátorkou programu Ženská práva jsou taky práva. iRozhlas 16.1.2017

Istanbulská úmluva
Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji
proti násilí na ženách a domácímu
násilí
násilí na ženách je projevem historicky nerovných
mocenských vztahů mezi ženami a muži, které vedly
k dominanci mužů nad ženami a k diskriminaci žen ze
strany mužů, a bránily ženám v plném rozvoji;
násilí na ženách je ze své strukturální povahy násilím
založeným na pohlaví a že násilí na ženách je
klíčovým společenským mechanismem, nutícím ženy
do podřízeného postavení vůči mužům;

Hl. 1, článek 3 (vymezení pojmů)

c) „gender” znamená sociálně
ustanovené role, chování, jednání a
vlastnosti, které příslušná společnost
pokládá za odpovídající pro ženy a muže;

Hl. 3, článek 12, odst. 1
Smluvní strany přijmou nezbytná opatření k
prosazování změn sociálních a kulturních
vzorců chování žen a mužů za účelem
vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a
veškerých dalších zvyklostí, které jsou založené
na myšlence méněcennosti žen nebo
stereotypním pojímání rolí žen a mužů.

Hl. 3, článek 14, odst. 1
Smluvní strany učiní tam, kde je to vhodné,
nezbytné kroky k využívání výukového
materiálu o otázkách jako je rovnost mezi
ženami a muži, genderové role bez stereotypů,
vzájemná úcta, nenásilné řešení konfliktů v
mezilidských vztazích, genderově podmíněné
násilí na ženách a právo na osobní integritu,
který by byl přizpůsoben měnící se úrovni
vnímání žáků a zahrnut do formálních školních
osnov na všech úrovních vzdělávacího
systému.

Škodlivé genderové stereotypy
OSN, Vysoký komisař pro lidská práva
Genderová stereotypizace jako porušování lidských práv (Gender stereotyping
as a human rights violation) 2013

vzdělání, zákony nebo politické kroky které
1. brání ženám v právu na antikoncepci a potrat (tzv.
reproductive health)
2. podporují heteronormativitu, tedy názor, že sexuální
vztahy jsou správné jen mezi muži a ženami.
3. Za takovou je považována sexuální výchova, která je
heteronormativní, vybízí k čistotě před manželstvím a
hovoří o sexu jen ve spojitosti s plozením.

Rada Evropy vydala v dubnu 2015 materiál Komise pro
genderovou rovnost (Gender Equality Commission), který
ukazuje pozitivní příklady výchovných a vzdělávacích
programů na různých úrovních, tj. od předškolního
vzdělávání ke střednímu školství, které bojují proti
genderovým stereotypům
Compilation of good practices to promote an education
free from gender stereotypes and identifying ways to
implement the measures which are included in the
Committee of Ministers’ Recommendation on gender
mainstreaming in education

Gender
jako
konstrukt

Strategie radikálního feminismu jak
dosáhnout rovnosti
Feminismus – emancipační/liberační hnutí
První vlna stejná práva (volební,
majetková)
Druhá vlna stejná práva (mzdy,
zaměstnání, reprodukční práva „práva na
své tělo“, rozvod).
Radikální feminismus marxistický: zrušení
patriarchátu
Gender jako konstrukt (genderová teorie)
Třetí vlna:
Radikální feminismus poststrukturalistický
I pohlaví je konstrukt

Judith Butlerová (*1956)
• Gender Trouble (1990) a Bodies That
Matter (1993)

Michel Foucault (1926-1984)
•
•
•
•
•

Dějiny šílenství 1961
Zrození kliniky 1963
Archeologie vědění 1969
Dohlížet a trestat 1975
Dějiny sexuality 1976-84

Jacques Derrida (19302004)
•
•
•
•

1967
O gramatologii
Hlas a fenomén
Písmo a rozdíl

Dekonstrukce
binárních opozic
•

Přítomnost

absence

•

Řeč

písmo

•

Pojem

znak

•

Identita

různost

•

Vnitřek

vnějšek

•

Já

druhý

•

Bytí

nebytí

•

Dobro

zlo

•

Skutečnost

zdání

•

Mysl

tělo

•

Rozum

smysly

•

Muž

žena

Dekonstrukce

différance

Différer (odkládat), différence (rozdíl)
Snaha myslet hranice myšlení

Judit Butler

Neexistuje žádná objektivní pravda či
norma.
Neexistuje žádné předem dané já, nejen
gender, ale i tělesné pohlaví jsou
sociokulturní konstrukty. Gender se
vytváří jazykovým a nejazykovým
jednáním, jímž vznikne určitá normativní
podoba genderu.
Jednání vychází ze zájmů, preferencí, moci
a je subjektivní.

Příčiny
genderové
dysforie a
homosexuality

Genderová dysforie
dříve gender identity disorder (APA 1994 Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, 4. vyd. vs. 5.
vyd. v roce 2013) slovo "disorder", porucha, negativní
konotace. Dysforie je emoční problém, ne porucha
(podobně byla ze seznamu v roce 1973 vyškrtnuta
homosexualita jako porucha).
Odhady APA v procentech: muži: od 0.005 do 0.014 a
ženy: 0.002 to 0.003.
transgender je zastřešující termín: zkušenost
nekongruence mezi genderovou identitou a
biologickým pohlavím, více či méně, někteří se
identifikují „mezi“ (gender je plynulý, kontinuum).
1:215 až 1:300.
Nejde o přitažlivost ke stejnému pohlaví
(homosexualita)
Příčiny: nejpopulárnější brain-sex theory (mozek se
mapuje na opačné pohlaví)
U dětí 75 procent se vyřeší samo v dospívání (z nich 75
procent homosexualita či bisexualita, není jasné proč)

Dr. Lawrence S. Mayer, Dr. Paul R. McHugh (profesoři psychiatrie,
lékařská fakulta Johns Hopkins University)
"Sexuality and Gender: Findings from the Biological, Psychological,
and Social Sciences" The New Atlantis (podzim 2016)
zkoumali 200 odborných studií o lidské sexualitě
Závěry:

Mayer,
McHugh 2016

Pro tezi, že sexuální orientace a genderová identita jsou vrozené,
nejsou vědecké důkazy
Homosexuální jednání se může měnit v čase, je "fluidní", oproti
běžné populaci zvýšená míra sex. zneužívání (nakolik to je kauzálním
faktorem je třeba dále zkoumat). Určitě je zde vliv společenského a
kulturního prostředí
"Born that way", tj. biologická podmíněnost, není vědecky
podloženo
uznávají genetickou predispozici (studie na dvojčatech)
Transgenderismus: chybí vědecké důkazy, že transgenderová identita
má biologickou podstatu, operace není nejlepší řešení, velké
psychologické riziko, zejména u dospívajících, málo vědeckých
důkazů

Je gender konstrukt
nebo biologicky podmíněný?

Dvě pokušení:
1. redukce člověka na zvíře
První typ argumentace: „Born that way“
Biologická danost, není volba
2. člověk je Bůh, stvořitel
Druhý typ argumentace
Sociální konstrukt, volba

Bible Genesis 1:27 Binarita
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho,
aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.
Deut. 22:5 proti crossdressing:
Žena na sebe nevezme, co patří muži, a muž neobleče,
co nosí žena. Hospodin, tvůj Bůh, má v ohavnosti
každého, kdo to činí.

Bible

Ježíš poukazuje na stvořitelovu vůli Mat. 19:4 (odkaz na
Gen. 2:24), stejný odkaz Ef. 5:22-33
Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno
propustit manželku z jakékoli příčiny?“ Odpověděl jim:
„Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil
je‘? Řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k
své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘ takže již
nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk
nerozlučuj!“ Mt 19:3-6

‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své
manželce, a budou ti dva jedno tělo.‘ Je to velké
tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. Ef 5:31-32

Katechismus
katolické
církve

2357
Homosexualita označuje vztahy mezi muži nebo ženami, kteří
pociťují pohlavní přitažlivost, výlučně nebo převážně, k osobám
téhož pohlaví. Během staletí a v různých kulturách se projevuje
velmi rozmanitými způsoby. Její psychický zrod zůstává z velké části
nevysvětlitelný. Tradice, opírající se o Písmo svaté, které představuje
homosexuální vztahy jako velkou mravní spoušť, vždy prohlašovala,
že „homosexuální úkony jsou vnitřně nezřízené“. Odporují
přirozenému zákonu. Odlučují pohlavní úkon od předávání života.
Nejsou plodem opravdového citového a pohlavního doplňování se.
V žádném případě nemohou být schvalovány.
2358
Nezanedbatelný počet mužů a žen má hluboce zakořeněné
homosexuální sklony. Toto zaměření, které se objektivně vymyká
řádu, je pro většinu z nich zkouškou. Proto mají být přijímání s
úctou, soucitem a jemnocitem. Vůči nim je třeba se vyhnout
jakémukoliv náznaku nespravedlivé diskriminace. Takové osoby jsou
povolány naplnit Boží vůli ve svém životě, a jsou-li křesťany, spojit
těžkosti, s nimiž se mohou setkat v důsledku svého stavu, s obětí
Pána na kříži.
2297
...Kromě případů z přísně terapeutických důvodů jsou proti
mravnímu zákonu přímo zamýšlené amputace, mrzačení nebo
sterilizace nevinných osob.

Papežové

56. Další výzva vyvstává v různých formách ideologie
obecně zvané „gender“, „která popírá přirozenou
rozdílnost mezi mužem a ženou a jejich vzájemnost.
Vykresluje pohlavně nerozlišenou společnost a
vyprazdňuje antropologický základ rodiny. Tato
ideologie zavádí výchovné projekty a legislativní
usměrnění, jež prosazují identitu osob a citovou
intimitu v naprosté oproštěnosti od biologické
rozdílnosti mezi mužem a ženou. Lidská identita se
ponechává na individuální volbě, jež se může časem i
měnit.“ Je zneklidňující, že některé ideologie tohoto
typu si nárokují odpovědi na určité, někdy pochopitelné
aspirace, se snaží prosadit jako uniformní myšlení, které
má ovlivňovat také výchovu dětí. Netřeba ignorovat, že
„biologické pohlaví (sex) a sociálně-kulturní role pohlaví
(gender) se mohou rozlišovat, stejně jako duše a tělo,
ale nikoli oddělovat“.
Amoris laetitia (Radost z lásky), 56.

„Vzhledem k sílícím útokům této ideologie směřujícím do různých oblastí
rodinného a sociálního života jsme nuceni vyslovit se rozhodně a
jednoznačně na obranu křesťanské rodiny, zásadních hodnot, které ji
chrání, a na druhé straně varovat před hrozbami, které plynou z propagace
nových forem rodinného života.“

Polští a
slovenští
biskupové
2013

„Genderismus prosazuje zásady naprosto odporující realitě i plnému
chápání lidské přirozenosti. Podle této ideologie může si člověk
dobrovolně určit, zda je mužem nebo ženou a může si také libovolně zvolit
vlastní sexuální orientaci… Toto dobrovolné sebeurčení, které nemusí být
jednorázové, má vést k tomu, aby společnost přijala zákon o zakládání
nového typu rodin založených např. na homosexuálním soužití .“
„Nebezpečí genderové ideologie souvisí s jejím hluboce destruktivním
charakterem, který postihuje jednotlivce, mezilidské vztahy i veškerý život
společnosti. Člověk s nejasnou pohlavní totožností není schopen poznat a
splnit úkoly, které před ním stojí ať už v manželském, rodinném, ale i
sociálním a profesním životě“.

„Stoupenci kultury smrti přicházejí s novou "gender ideologií".
V jejím jménu chtějí prosadit tzv. „rovnost pohlaví". Člověk,
který tento termín poprvé slyší, si myslí, že zde jde o to, aby
muži a ženy byla uznána stejná práva a stejná důstojnost. Ale ty
skupiny přes tzv. „rovnost pohlaví" sledují něco zcela jiného.
Chtějí nás přesvědčit, že nikdo z nás neexistuje od přirozenosti
jako muž nebo jako žena, chtějí tedy vzít muži právo na identitu
muže a ženě právo na identitu ženy a rodině právo na identitu
rodiny, aby se už muž necítil jako muž, žena jako žena a
manželství, aby už nebylo tím Bohem požehnaným výlučným
společenstvím muže a ženy, ale na roveň manželství chtějí
prosadit i společenství dvou mužů, či dvou žen. Tak vzniká jakýsi
Sodomský paskvil odporující Boží vůli a připravující Boží trest."

Stejnopohlavní svazky – vědecké studie
2015 Columbia Law School, zkoumali 79 studií po roce 1985, jen 4 negativní studie
Pozitivní studie. Problém: malé, nenáhodné vzorky
studie, které využívaly rozsáhlejších dat studovaly de facto jen školní výsledky

"The New Family Structures Study" 2012
výsledky publikoval Mark Regnerus (prof. sociologie University of Texas, Austin), Social Science Research
Velký (ca. 3000) náhodný vzorek Američanů ve věku 18-39 let
rozdíly mezi dětmi, které vyrůstaly v lesbických svazcích a těch, které vyrůstaly v nerozvedených
heterosexuálních svazcích
velká kontroverze
Paul Sullins (2015), profesor sociologie Catholic University Washington
název: „Emotional problems among children with same-sex parents: difference by definition“. British Journal of
Education, Society and Behavioural Science
přes 200 tisíc dětí z toho cca 500 stejnopohlavních
děti stejnopohlavních rodičů 2x větší pravděpodobnost, že mají emoční problémy (sledoval 12 ukazatelů: emoční problémy,
vývojové problémy, potřeba léčby)
Kritika: nerozlišuje dva typy dětí u stejnopohlavních párů
právo dítěte na otce a matku vs. právo každého na rodičovství

Regnerus
kritika: srovnává tradiční rodiny bez rozvodu se stejnopohlavními, ale
kde byl rozvod, rozchod (jen 23 procent respondentů aspoň tři roky ve
stejnopohlavní rodině s matkou a její partnerkou, jen dva z 15 tisíc
respondentů žili 18 let se dvěma matkami, u stejnopohlavních otců 1
procento s oběma otci alespoň tři roky).
ale to svědčí o problému
Paul Sullins
výhoda: velký náhodný vzorek, ptal se přímo dětí a ne rodičů, sledoval
po dlouhou dobu
v dospívání děti ze stejnopohlavních svazků nejsou náchylnější k
depresi, mezi 24-32 lety víc jak 50 procent stálá deprese (ve stabilních
tradičních rodinách je to 20 procent).

Děkuji za pozornost!

Kap. 4, čl. 3. Provádění ustanovení této Úmluvy smluvními stranami, zvláště opatření
na ochranu práv obětí, musí být zajištěna bez jakékoliv diskriminace, zejména
diskriminace na základě pohlaví, genderu, rasy, barvy pleti, jazyka, vyznání, politického
nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, příslušnosti k
národnostní menšině, majetku, narození, sexuální orientace, genderové identity, věku,
zdravotního stavu, zdravotního postižení, rodinného stavu, postavení migranta nebo
uprchlíka či jiného postavení.
Odst. 53
Certain groups of individuals may also experience discrimination on the basis of their
gender identity, which in simple terms means that the gender they identify with is not
in conformity with the sex assigned to them at birth. This includes categories of
individuals such as transgender or transsexual persons, crossdressers, transvestites
and other groups of persons that do not correspond to what society has established
as belonging to “male” or “female” categories.

