Genro 101 (Jade & Simon.e)
Difinoj de genro
●

Ekzerco: the GenderBread Person. Tre bildeca ekzerco, kiun oni povas uzi kiel
enkonduko al genrorilataj konceptoj (genraj identecoj, seksa esprimo ktp.):

https://www.genderbread.org/
★ Difinoj
de
genroj
far
Monda
https://www.who.int/health-topics/gender

Organizaĵo

pri

Sano:

★ Kompleta PFLAG-listo kun genrorilataj vortoj kaj vortoj pri seksaa orientiĝo:
https://pflag.org/glossary
★ Rimedoj
de
Konsilio
de
Eŭropo
https://www.coe.int/en/web/compass/gender

pri

genro:

Genraj studoj
★ La vikipedio por “genraj studoj”, kie estas bona resumo pri la ĉefaj aŭtoroj kaj
studbranĉoj: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gender_studies
★ Tre
densa
kaj
interesa
leglisto
pri
genraj
studoj:
https://daily.jstor.org/reading-list-gender-studies/
★ Libroj :
> Simone de Beauvoir, The Second Sex (1949) : the framework for 2d wave
feminism, very influential in French and American feminism.
> Judith Butler, Gender Trouble (1990) and Undoing Gender (2004). More recent
reflexions about gender, and how it is performed.
> Michel Foucault, The History of Sexuality (1976 - first volume). About the
historical construction of sexual categories and identities.

Pri Intersekseco
★ Artikolo en revuo TeenVogue pri 9 homoj kaj pri tio, kiel ili malkovris, ke ili estas
interseksaj:
https://www.teenvogue.com/gallery/young-people-on-how-they-found-out-th
ey-are-intersex
★ Difino fare de la Alta Komisaro de la Unuiĝintaj Nacioj pri Homaj Rajtoj:
https://www.ohchr.org/EN/Issues/LGBTI/Pages/IntersexPeople.aspx

★ Difino
fare
de
la
Intersekseca
https://isna.org/faq/what_is_intersex/

Asocio

de

Nordameriko:

Identecoj de nedumuloj

Genro en malsamaj kulturoj kaj tradicioj
★ La
filmeto
“What
does
Two-Spirits
mean
?”
:
https://www.youtube.com/watch?v=A4lBibGzUnE
★ Artikolo pri tio, kiel genro kaj sekso estas okcidentaj sociaj konstruoj :
https://www.globalcitizen.org/en/content/third-gender-gay-rights-equality/
★ Podkasto
pri
malkoloniigado
de
genro
(en
Spotify)
:
https://open.spotify.com/episode/6RZOJK3ZVNEJTWi3mGCC63?si=paKfN5ZoS
_mIIK7vP4kD1w&utm_source=copy-link
★ Kiel
malkoloniigi
genron?
(praktika
rimedo)
:
https://www.alliance4girls.org/wp-content/uploads/Decolonizing-Gender-1.pd
f

Interligiteco de lingvo, seksismo kaj perforto
(Jade)
Artikoloj uzitaj por la kazesploroj
★ “The rejected lover threatens his ex with a weapon” (in French) :
https://actu.fr/normandie/liesville-sur-douve_50269/tribunal-de-cherbourg-l
-amoureux-econduit-avait-menace-son-rival-et-son-ex-avec-une-arme_38535
239.html
★ Vikipediaj paĝoj de Simone de Beauvoir
(https://en.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir) kaj Jean-Paul Sartre
(https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre#Biography)
★ Kazesploro “Who did it ?” : “a woman is shot dead …”
https://metro.co.uk/2014/11/01/woman-is-shot-dead-outside-arsenals-emirat

es-stadium-in-london-4930897/ ; kaj “three women were stabbed, father was
hanged” https://www.bbc.com/news/uk-england-29826405
★ Montraĵoj de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj:
https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf
★ “Behind Frida Khalo’s rumored affairs with men and women” :
https://www.biography.com/news/frida-kahlo-real-rumored-affairs-men-wom
en

Pliaj legaĵoj pri seksismo en lingvo
★ Menegatti & Rubini 2017, Gender Bias and Sexism in language :
https://oxfordre.com/communication/view/10.1093/acrefore/9780190228613.0
01.0001/acrefore-9780190228613-e-470
★ “Name the Agent”, tvitera konto, kiu kolektas ekzemplojn de forigo de vira
perforto: https://twitter.com/nametheagent
★ “Reclamation, taking back control of the word” (artikolo pri alpropigo de insultoj)
: https://philarchive.org/archive/POPRTB

Genro-neŭtrala lingvoj: strategioj (Jade)
On grammatical gender (pli lingv orientitaj legaĵoj)
★ La WALS-mapoj pri nombroj de genroj en la lingvoj de la mondo:
https://wals.info/feature/30A#2/26.7/149.2 ; Mapo de genra valorizo por
substantivoj (seks-bazita/neseksbazita): https://wals.info/feature/31A.
★ Enkonduko al gramatika genro kaj kiel ĝ malsamas de lingvo al
lingvohttps://oxfordre.com/linguistics/view/10.1093/acrefore/9780199384655.
001.0001/acrefore-9780199384655-e-43
★ Por lingvistoj: magistra disertacio pri substantivaj klasoj en niĝer-kongaj lingvoj,
kaj kiel ili rilatas al gramatika genro en hindoeŭropaj lingvoj. Towards a
Typological Framework for Niger-Congo Noun Classes: Challenges and Criteria |
Student Repository

