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TRANSLATOR’S NOTES

Translated but not evaluated

A támogatás pillérei
Időtartam: legalább 30 perc.
Célok:
• Beazonosítani annak a hatalmi berendezkedésnek a tartópilléreit, amelyet meg
akarunk dönteni.
• A pillérek elemzése a gyengítésükre irányuló stratégiák kidolgozása érdekében.
• A hatalmi berendezkedés sérülékeny pontjainak a beazonosítása.
Hogy működik / jegyzetek a képzőnek:
A pillérek leírása
Rajzolj egy feje tetejére állított háromszöget, amelyet oszlopok tartanak. Írd fel a probléma
nevét a háromszögbe. Ez lehet egy intézmény, egy igazságtalanság („háború”) vagy egy
konkrétabb probléma („a vízhez való hozzáférés hiánya a falunkban”).
Kérd meg a csoportot, hogy azonosítsa be a pilléreket, amelyek azokat az
intézményeket és tényezőket jelenítik meg, amelyek támogatják a problémát (a hadsereg,
vállalatok, hazafias érzelmű állampolgárok, stb.). Légy konkrét a támogató rendszerek
elemeivel kapcsolatban (a „hadsereg” magába foglalhatja a vezetőket, a katonákat, a
veteránokat, a katonák családjait). Ez majd a segítségünkre lesz, amikor azt elemezzük, hogy
miként lehet gyengíteni a rendszert.
Azonosítsátok be azokat a mögöttes elveket, amelyek az oszlopok alapjait jelentik (pl.
szexizmus, önzés, hazugságok).

Egy pillér elemzése
Válasszatok ki egy oszlopot, amit a csoportod le akar dönteni. Legyetek tekintettel a csoport
alapvető céljaira a döntés meghozatalakor. Rajzolj egy másik ábrát, amelyen a választott
oszlopon szereplő intézmény szerepel a háromszögben, és elemezzétek ki, hogy milyen
hatalmi tényezők tartják fenn.
•
•
•
•
•
•

Értjük-e a probléma kontextusát és alapvető okait?
Kinek származik haszna belőle, ki szenved tőle, és hogyan?
Ki van hatalmi pozícióban, és kinek állna hatalmában megváltoztatni a helyzetet? (Kik
alkotják a problémát alátámasztó rendszer elemeit? Kik ellenzik a problémát?)
Máshogyan érinti a probléma a társadalom (nemi, korosztályi, etnikai vagy osztályszempontból) különböző helyzetben lévő tagjait?
Milyen erősségei, gyengeségei, lehetősége és kockázatai volnának egy olyan
kampánynak, amelynek a probléma megváltoztatása lenne a célja?
Hogyan befolyásolja az elemzést az erőszakmentesség iránti elkötelezettségünk?

Magyarázd el a csoportnak, hogy miközben a probléma rendíthetetlennek tűnik, a fordított
háromszög a gyengeségét szimbolizálja. A hatalom meggyengítéséhez nincsen szükség egész
oszlopok ledöntésére, az egyes tartópillérek meggyengítésének is jelentős hatása lehet.

