Zápis z veřejné debaty Aktivní občanství
Datum: 26. 2. 2020
Místo: Třebíč, Informační centrum Moravia
Seznam zúčastněných: viz prezenční listina
Zúčastněné organizace:
Otevřená společnost o.p.s
Transparency International

Průběh workshopu:
Vidíte problém, snažíte se na něj upozorňovat, ale Váš hlas je přehlížen, znevažován,
podceňován …? Seminář interaktivní formou představil, jak se bránit nejčastějším
dominačním technikám, jak se nenechat odradit v prosazování veřejného zájmu a
demokratických principů jako jsou právo na informace, rovnost žen a mužů a jim podobných.

Diskuze:
O seminář byl značný zájem mezi obyvateli Třebíče, diskutovány byla témata z dopravy a
rovnosti žen mužů s ohledem na možnou participaci občanů a občanek. Důraz byl kladen
také na transparentnost a protikorupční opatření:
•

Co je korupce (pojem, motivace, příčiny, důsledky,..)

•

"Korupční“ trestné činy, přijímání darů

•

Oznamování korupčního jednání

•

Měření korupce – CPI index

Byly diskutovány příklady dominančních technik a přítomní vzpomínaly na své vlastní
zkušenosti,kdy podobné jednání zažily/li:

1. Zneviditelňování

Nejčastěji se projevuje ignorováním osoby, která mluví (dívání se do papírů, psaní
SMS, mluvení spolu navzájem nebo odchod na toaletu)

2. Zesměšňování

Časté vtipy o těch, které/kteří jsou ve znevýhodněném postavení → pocit, že je
legitimní tyto lidi zesměšňovat na veřejnosti (např. ženy, mladé lidi, opozici…). Účelem
takového chování je znevážit protistranu i její snažení

3. Odpírání informací
Velmi účinný způsob, jak udržovat ostatní v nevědomosti. Někdy i nevědomě – neformální
jednání o důležitých věcech mimo oficiální jednání bez přítomnosti protistrany (na golfu,
v baru po schůzi, „na cigaretě“…).

4. Odsouzení bez ohledu na to, co děláte
Jinak také „dvojité potrestání“ – ať děláte cokoli, vždy je to špatně. Např. pokud se chováte
klidně, jste považován/a za neprůbojnou osobu, pokud se naopak chováte důrazně, jste příliš
agresivní/hysteričtí

5. Obviňování a zahanbování
Častá viktimizace obětí – snaha přesunout vinu na protistranu. Jinými slovy – oběť cítí vinu
za to, že se jí děje něco špatného, ostatní se k ní chovají přezíravě apod.

Výstupy:
Široká veřejnost dostala příležitost diskutovat různé problémy města, bylo identifikováno, kde se
vyskytuje genderový a aspekt. Zároveň byly diskutovány způsoby jak se ve veřejném prostoru
prosadit a včetně explicitního návodu, jak se bránit různým typům dominančních technik.

