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Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o 

nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských 

priestorov. 
 

 

* 

Pozrite sa, ako sme predstavili antifašistickú čítanku Nestihli ste prísť na predstavenie 

antifašistickej čítanky 8. marca? Nahliadnite na podujatie, kde sme sa pýtali, čo má feminizmus 

spoločné s antifašizmom, či môže rod zožrať rodinu a prečo sú texty z medzivojnového obdobia 

také aktuálne. Z podujatia prinášame fotografie a video, ktorým ste si mohli virtuálnu čítanku 

„vyskúšať“. 

 

* 

Protirodové kampane spájajú rôzne záujmové skupiny Hnutia namierené proti rodovej rovnosti sa 

objavujú v rôznych európskych krajinách. Ako to, že sa im darí mobilizovať ľudí proti 

demokratickým hodnotám? „Protirodové hnutie poskytuje ľuďom prísľub lepšej budúcnosti. 

Budúcnosť sa však nachádza v minulosti – podľa tejto logiky by sa naše spoločnosti mali vrátiť 

späť k ´prirodzenému poriadku´ vecí, kde sú muži a ženy síce rovnako rešpektovaní, ale nie sú si 

rovní.“ Prečítajte si úryvok z rozhovoru s editormi knihy Anti-Gender Campaigns in Europe: 

Mobilising Against Equality. 

 

* 

Erdős Virág: Rozprávka o hrochovi, čo sa bál očkovania  „Okrem toho sa bál aj tých, čo všade 

pchajú / nos, / aj keď by sa to nemalo. / Okrem toho sa bál aj vlastného tieňa, / že ho jedného dňa 

zatieni. / Okrem toho sa bál aj chúlostivých otázok, / ktoré už na všetko dostali 

odpoveď.“ Vyberáme mimoriadne trefný a aktuálny úryvok z knihy maďarskej autorky Erdős Virág 

Moja vina a iné. 

 

* 

Násilie súvisí s patriarchálnym myslením „Pokiaľ bude sexistické myslenie socializovať chlapcov 

ako ´zabijakov´, či už to majú byť pomyselní dobrí chlapíci, ktorí bojujú proti tým zlým, alebo 

vojaci, ktorí v imperializme zabezpečujú nátlakovú silu na podmanenie iných štátov a národov, 

patriarchálne násilie na ženách a deťoch bude naďalej pokračovať.“ Prinášame úryvok z knihy 

Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách americkej teoretičky a aktivistky bell hooks. 

 

* 

Rozhodujte o feministickej budúcnosti. Venujte 2 percentá z dane Aj v tomto roku sa môžete spolu 

s nami podieľať na rodovom scitlivovaní spoločnosti. Už vyše 24 rokov vydávame knižky, 

spravujeme a aktualizujeme webové stránky, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme 

konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v 

spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame 

sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií a venujeme sa aj 

mnohým ďalším aktivitám. 2 percentami z dane podporíte našu prácu a spravodlivejšiu spoločnosť. 

Ďakujeme.  

 

 
*** 

Budeme rady, ak pre Vás budú Aspektovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalších ľudí, 

ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám Aspektovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím 

prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE. 

***** 

Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava, 02 5249 1639, 



aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk 
 

*** 

  
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu 

a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným 

prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Záujmové združenie žien ASPEKT.“ 

 


