MATRIARCHÁLNÍ SPOLEČNOSTI

Aktivita matriarchální společnosti zaměřující se jak na minulost, tak současnost, podporuje
povědomí o přetrvávání genderové nerovnosti ve světě. Podporuje rozvoj schopnosti zvažovat
různá hlediska a způsoby života, než na které jsme zvyklí.

PODÍVEJTE SE NA MAPU A
DOPLŇTE KE SVĚTADÍLŮM STÁTY, V
NICHŽ I DNES EXISTUJE
MATRIARCHÁLNÍ SPOLEČNOST.
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NA KTERÉM KONTINENTU SE JICH
NACHÁZÍ NEJVÍCE?

VYMYSLETE, PROČ JSOU DNEŠNÍ MATRIARCHÁLNÍ SPOLEČNOSTI TOLIK SROVNÁVÁNY
S PATRIARCHÁLNÍMI.

"[...] Vztah mezi pohlavími se výrazně změnil, když se komunity zcela usadily a posílil význam chovu dobytka.
Muži se začali učit, jak domestikovat zvířata pomocí nových krutých praktik a jak se zvířaty zacházet a
regulovat jejich rozmnožování. Pozorovali reprodukční chování zvířat a nutili hospodářská zvířata k
rozmnožování, aby rozšířili svá stáda. Lidé přešli z predatorního na produktivní hospodářství. Už nečerpali z
toho, co může nabídnout příroda, nyní přírodu ovládali a sami produkci vytvářeli. Když muži začali
kontrolovat reprodukční chování zvířat, objevili zároveň své vlastní reprodukční vlastnosti. S objevem pluhu
muži převzali starost nad hospodářstvím. Práce žen se stále více pojila s obstaráváním chodu domácnosti,
předením a tkaním. Začíná se projevovat oddělení domácí a vnější sféry. Ženy byly vnímány ve světle
hospodářské logiky a staly se osobním vlastnictvím, součástí movitého majetku mužů. Bylo možné je ukrást
jako jakýkoli jiný předmět, jelikož ženy byly ovládány a muži měli monopol na zbraně. Tento dominantní vztah
byl udržován prostřednictvím systému manželství, v němž muži mohli vlastnit více žen najednou a regulovat
jejich reprodukci a výchovu. [...]".
„Postavení žen bylo vedle postavení mužů ve všech raných civilizacích podřadné, protože rostl význam
mužských vůdčích rolí a protože muži měli v důsledku politické manipulace a válčení větší přístup k bohatství
a společnost jim také přisoudila dominantní úlohu v rodině.“

ZDROJ: Van Haute a Bernardi: Světové dějiny lidstva

POROVNEJTE NÁSLEDUJÍCÍ MAPU S TOU, VE KTERÉ JSTE ZAŘAZOVALI
MATRIARCHÁLNÍ SPOLEČNOSTI DO SVĚTADÍLŮ. CO VIDÍTE?

Zdroj: https://matricien.wordpress.com/geo-hist-matriarcat/afrique/, v čj: https://afrikhepri.org/cs/matriarchy-v-africe/

