TEZE pro Debatní dny
Soutěže krásy jsou škodlivé
Oblast: Člověk a zdraví - výchova ke zdraví
Popis:
Soutěže krásy jsou populární v mnoha částech světa. Největší z nich, soutěž Miss World, se
pořádá každoročně od roku 1951, a přestože nyní ve Velké Británii není tak oblíbená jako
v roce 1968, kdy přilákala 27,5 milionů diváků, stejně se stále těší velké sledovanosti – kolem
3 bilionů diváků ve 115 zemích. Existují soutěže krásy pro různé kategorie věku, pohlaví a
sexuality; toto téma se zaměřuje na soutěže krásy dospělých žen, tedy na vůbec nejznámější
verzi.
http://web.volny.cz/volny-cas/zena/clanek/~volny/IDC/162137/miss-world-krasa-protesty-ismrt.html
http://www.behej.com/clanek/6537-soutez-2015-vzpamatujeme-se-z-povoleni-dopingu
http://zpravy.idnes.cz/miss-jsou-v-londyne-nigerie-se-uklidnuje-ffo/zahranicni.aspx?c=A021122_155501_zahranicni_jup
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Soutěže krásy reprezentují ideál ženské krásy,
kterým disponuje pouze určité, minimální
procento žen, avšak který představuje vzor pro
všechny, nehledě na přirozené rozdíly. To se
potom neblaze odráží na sebevědomí žen, které
tyto „šablony“ nesplňují, což je potom může
vést k pocitům méněcennosti, k držení
drastických diet nebo k podstoupení plastických
operací.

Tyto soutěže představují pro lidi způsob zábavy.
Mnoho z nich si užívá pohled na krásu a
dokonalost, stejně jako u jiných druhů umění.
Proč by tedy mělo být škodlivé něco, co přináší
lidem potěšení? Nikdo přece nikoho nenutí, aby
se soutěží účastnil nebo si z nich bral příklad.

Ženy v soutěžích krásy jsou hodnoceny pouze
z hlediska fyzických vlastností. To potom vede
k tomu, že muži obecně považují fyzickou krásu
u žen za nejdůležitější aspekt, zatímco intelekt

Na hodnocení lidí podle jejich vzhledu přece
není nic špatného. Vždyť tak činíme i jinde –
např. ve sportu, kde jsou fyzické dominanty
hlavním předpokladem úspěchu. Obecně
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ustupuje do pozadí. To ovšem neplatí u mužů,
na které je pohlíženo z mnohem širšího úhlu
pohledu, v němž fyzická krása rozhodně nehraje
hlavní roli.

řečeno každá soutěž vyzdvihuje jednu určitou
vlastnost, kterou oceňuje – při sportu je to
fyzická zdatnost, při šachu je to zase inteligence.
To ovšem ještě neznamená, že když někoho
oceníme za jeho vynikající výkon při hodu
oštěpem, považujeme tuto dovednost za
nejdůležitější aspekt lidské existence. Pouze tím
vyjadřujeme obdiv jedné kvalitě z mnoha,
přičemž si však uvědomujeme podstatnost
všech ostatních. Soutěže krásy tedy rozhodně
nemají vliv na hodnocení žen v běžném životě.

Soutěže krásy primárně ztělesňují ideály
propagující kulturu západu. Nebere se ohled na
jiné, hlavně asijské kultury, pro které je např.
pózování v plavkách nepřípustné. Už několikrát
došlo k hlasitým protestům proti této podobě
soutěží – v roce 1996 v Bengalúru v Indii a také
v roce 2002 v Kaduně v severní Nigerii, které
dokonce vedly až k více než 200 úmrtím a
přesunu soutěže do Londýna.

Soutěže krásy, stejně jako sport, mohou
prohlubovat pýchu národa. Miss Word zahrnuje
všechny země rozdílných kultur, jako třeba
Nigerie, Turecko nebo Indie. Úspěch žen
z těchto zemí potom znamená pro jejich národ
pocit vítězství nad silnějšími státy a prohloubení
národní identity.

Soutěže krásy nijak nepomáhají politickému
přístupu k ženám. Přestože se v jejich
souvislosti mluví o ženské sebejistotě a
nezávislosti, liberalizaci žen v praktickém životě
rozhodně nepřispívají. To plyne už jen z faktu,
jak se staví k ženě – zdůrazňujíce fyzickou krásu
naprosto opomíjejí ostatní schopnosti, které
mužům v některých kulturách zajišťují tak
dominantní postavení. Jako příklad lze uvést
Miss World, konající se v roce 2002 v Nigerii.
Organizátorům soutěže nepřipadalo nijak
zvláštní, že ve stejné chvíli se v Nigerii řešil
případ, kdy byla žena kvůli cizoložství
odsouzena k ukamenování. Soutěž byla sice
nakonec přesunuta, ale pouze kvůli nepokojům,
které ohrožovaly její bezpečný průběh.

Ve společnostech, ve kterých mají muži více
příležitostí než ženy, jsou soutěže krásy naopak
prospěšné, protože dávají ženám možnost na
sebe upozornit. Výhra v takové soutěži může
pro ženy znamenat první krůček ke slávě.
Mnoho známých hollywoodských hereček, jako
třeba Halle Berry, Michelle Pfeiffer nebo Sharon
Stone nejprve zazářilo ve světle těchto soutěží,
které jim pak otevřely bránu k možnostem,
které by pro ně jinak byly nedostupné. Díky
soutěžím krásy tak pro sebe ženy získávají
daleko větší prostor pro seberealizaci.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

