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Paraan upang maging Gender Sensitive at 

matigil na ang Gender Bias

 Patas na paggugol sa gawaing bahay

 Pagbaklas ng mga mapanliit na
pananaw sa babae

 Pagpapalaki sa mga anak, gabay ng mga
pangitaing walang pagkiling sa babae o 
lalaki

 Paggamit ng wika’t salitang
di pambabastos sa babae, bakla o tomboy

 Kaligtasan sa karahasan, sekswal na
pangingikil at panggigipit

• Walang kapalit na sahod ang
gawaing bahay sa loob ng
tahanan.

• Sahod pambabae ay mas 
mababa kaysa sa lalaki.

1. PAG-IISANTABI

(ECONOMIC MARGINALIZATION)

• Sa kawani ng Pamahalaan, 
marami sa lalaki ang nasa mas 
mataas na katungkulan

• Dahil sa maraming balakid na gawain, 
mas marami ang lalaki na nasa
mataas na posisyon.

• Babae ang huling
tinatanggap sa trabaho pero
unang tinatanggal.

• Sekswal na pangingikil at 
paggigipit.

Maraming Salamat Po!

Para sa ibang impormasyon tumawag/E-mail sa:
Tel No: 729-9844, loc. 1165
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FB Account: www.fb.com/GADtanauancity
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• Working mothers. Trabaho sa
kompanya/establisimiento at 
sa loob ng bahay.

2. PATUNG-PATONG NA GAWAIN

(MULTIPLE BURDEN)

o “Katuwang sa panghabangbuhay, katuwang din ba
sa gawaing bahay at pag-aalaga ng bata?”

 Lalaki – 12 oras
 Babae – 16 oras

• Oras ng trabaho sa buong
maghapon:

(Ang sobrang 4 na oras ay nakaukol
sa mga anak at gawaing bahay.)

• Karaniwang “supportive/secondary roles” ang
ibinibigay sa babae (hal: Secretariat).

• Maraming miyembro ng babae sa kooperatiba, 
ngunit ilan lang ang nahahalal sa board of 
directors

3. PAGMAMALIIT
(SUBORDINATION)

 Layang magtaguyod ng sarili

 Pantay na sahod sa patas na trabaho

 Pagkakataong maghanap-buhay

 Kapangyarihang lumahok sa
pagbuo ng mga desisyon

 Pagkilala sa mga kakayahan

 Patas na pananagutan bilang
magulang
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 “Lalaki, mahalin mo ang iyong asawa”

 “Babae, sundin mo ang iyong asawa”

o “kapag nakitang pumasok ang
babae kasama ang lalaki sa
isang silid at nagsara ng pinto, 
ay sapat na ebidensya upang
mahatulan ng adultery”

Lipunan

4. PAGKAKAHON
(GENDER STEREOTYPING)

o “dapat mapatunayang binahay at 
sinusuportahan nga lalaki ang babae
bago natin masabi na ang lalaki na
ito ay hahatulan ng concubinage”

4. PAGKAKAHON

(GENDER STEREOTYPING)

- Kinagisnang paniniwala na ang babae ay mas 
mahina sa lahat ng bagay.

 Baby Boy – Kulay asul
Baril
Bola
Paglalaro sa labas

 Baby Girl – Kulay rosas
Hikaw
Headband
Paglalaro sa loob ng bahay

• “konting pino kababae mong tao”
• “huwag kang umiyak!, kalalaki

mong tao”

• “Boys, carpentry ang lesson ngayon”
• “Girls, matutong manggantsilyo”

Bahay

Paaralan

5. KARAHASAN

• VAWC – Violence Against 
Women and Children

• Pananakit o Battering

• Panggagahasa o Rape

• Industriyang prostitusyon/Trafficking

- “sa halip na suportahan ay nilalait pa”

- “gamit, laruan, tagabenta ng
aliw, bahagi ng extra-curricular 
activities ng mga lalaki may 
asawa man o wala”
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