skatina
aktyvų pilietiškumą

ir savanorystę

Skanuok QR kodą, užpildyk savanorio
anketą ir pradėk griauti stereotipus dabar!

tai vieta, kur žmonės tampa knygomis ir
pasakodami
savo
istoriją
griauna
stereotipus
apie
socialinę
atskirtį
patiriančias visuomenės grupes.
savanorio anketa

“Stereotipai atsiranda tuomet kai mes
nepažįstame kitos kultūros, jie kyla iš
mūsų pačių kalbėjimo ir mąstymo apie
“kitą.” (Adrian Holliday, Marvin Hyde,
John Kullman, 2004)
"Gyvoji Biblioteka" suteikia galimybę
pažinti stereotipus patiriančias įvairias
socialines grupes ir suprasti, kad visi
mes esame Žmonės.
Jeigu Tu esi žmogus, kurio istorija gali
pakeisti pasaulį ar pažįsti žmonių, kurie
visuomet nešiojasi savo istorijas, rašyk
mums, susitik su mumis ir tapk pokyti
nešančios
"Gyvosios
bibliotekos"
bendruomenės dalimi.

žmogus
su psichikos
sutrikimu

susisiekim:
@gyvoji_biblioteka
facebook.com/Gyvoji.Biblioteka

STEREOTIPAI

gyvojibiblioteka@zmogui.lt

psichinis ligonis
pavojingas

Projektas „Atvirumu grįstas
socialinis dialogas“ bendrai
finansuojamas pagal Europos
Sąjungos programą „Erasmus+"
Šis leidinys (kūrinys) atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl
Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos
atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Lietuva
2022

neprognozuojamas
agresyvus
serga nepagydoma liga
nenormalus

ir

ar
žinojai,
kad

daugiausia rašomi neigiami
komentarai internete dėl kitų žmonių
lyties (vyras ar moteris, 37 proc.), amžiaus
(32 proc.) ir seksualinės orientacijos (24
proc.*)?
Vieną kaip didžiausių stereotipinių
problemų "Atvirumu grįsto socialinio
dialogo" mokymų dalyviai (kurie buvo iš
Graikijos, Ispanijos, Portugalijos, Italijos,
Ukrainos, Čekijos, Turkijos ir Lietuvos)
išskyrė lyčių stereotipus.
Lyčių stereotipai gali būti labai pavojingi,
nes slopina įgimtus mergaičių ir berniukų
talentus, sugebėjimus, apriboja vyrų ir
moterų
išsilavinimo,
profesines
ar
apskritai gyvenimo galimybes. Paklausus
dalyvių, koks stereotipas jiems atrodo
gajausias dar ir šiandien, vienbalsiai buvo
nubalsuota, kad tai yra stereotipas, jog
tam tikroms pozicijoms užimti labiau
tinka vyrai, o kitoms – moterys.
*ATASKAITA APIE NEAPYKANTOS NUSIKALTIMŲ IR NEAPYKANTOS KALBOS SITUACIJĄ LIETUVOJE 2020–2021 METAIS

su kuo
kaiminystėje
58 proc. - su romais;
nenori gyventi
45 proc. - su asmenimis,
lietuviai?

turinčiais psichinę negalią;

41 proc. - su musulmonais;
36 proc. - su homoseksualiais asmenimis ir
čečėnais
Romai išlieka nepalankiausiai Lietuvos
gyventojų vertinama etnine grupe: su
romais kaimynystėje gyventi ir išnuomoti
jiems būsto nenorėtų 61 proc., o dirbti
vienoje
darbovietėje
–
36
proc.
respondentų.
Tautinės mažumos – romai, lenkai, rusai ir
žydai – aptinkamos net 72 proc. visų
neapykantos kalbos paminėjimų Lietuvos
žiniasklaidoje

69 proc. – mano,
kad pabėgėliai

o kaip
pabėgėliai?

gali padidinti
nusikalstamumo
lygį.
62 proc. – mano, kad
pabėgėliai gali
sukelti socialinių
neramumų.

2022 metais, po hibridinės atakos iš
Baltarusijos, akivaizdžiai išaugo Lietuvos
gyventojų socialinė distancija pabėgėlių
atžvilgiu: 47 proc. nenorėtų gyventi
kaimynystėje, 28 proc. – nenorėtų dirbti
vienoje darbovietėje ir 48 proc. – nenorėtų
pabėgėliams išnuomoti būsto.
Net 85 proc. respondentų buvo linkę sutikti
su teiginiu, kad pabėgėliai gali padidinti
nusikalstamumo lygį, o 82 proc. – kad
pabėgėliai
gali
sukelti
socialinių
neramumų.

tuo
tarpu
...

Daugelis
kanadiečių tiki, kad
imigrantų ir pabėgėlių iš kitų
pasaulio šalių, priėmimas daro jų
šalį išskirtinę.
Septyni iš dešimties respondentų mano,
kad Kanada galėtų priimti daugiau
pabėgėlių iš kariniais konfliktais apimtų šalių.
76% palaiko vyriausybės pastangas pritraukti
daugiau imigrantų ir skatinti juos kurti savo
verslus Kanadoje.
57% kanadiečių yra įsitikinę, kad imigrantai yra
svarbūs šalies demografijai.
Ir net 80 % respondentų mano, kad imigrantai yra
svarbūs šalies ekonomikai.

