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Mężczyźni czują się mniej silni w życiu
osobistym
Choć mężczyźni zwykle mają więcej do powiedzenia w życiu publicznym niż kobiety, to

panie czują się silniejsze w życiu osobistym. Jednocześnie obie płcie prywatną sferę cenią
bardziej.
Siła i władza mężczyzn pochodzi często ze statusu i ilości posiadanych pieniędzy - przypominają
autorzy nowej pracy opublikowanej na łamach „PLOS ONE”.
Badacze z Uniwersytetu w Lund i innych szwedzkich uczelni zapytali ponad 800 Amerykanów o to,
w jakich obszarach życia czują się najsilniejsi i jakie sfery mają dla nich
„Debata na temat równości płci wydaje się skupiać na obszarach związanych z życiem publicznym,
takich jak płace, przywództwo w firmach i polityce, gdzie kobiet jest mniej. Jednak nasze wyniki
mogą wpłynąć na to, jak powinniśmy dzisiaj postrzegać władzę” - zwraca uwagę prof. Sverker
Sikström z Uniwersytetu w Lund.
Badanie pokazało, że mężczyźni czują, iż mają więcej władzy w życiu publicznym, podczas gdy
kobiety - w prywatnym.
Co ważne, obie płcie uważają, że to sfera osobista jest ważniejsza.
Kiedy naukowcy porównali poziom władzy w różnych obszarach z uwzględnieniem ich ważności,
różnice w sile między kobietami i mężczyznami zniknęły.
„Trudno jest podtrzymać tezę, że mężczyźni mają więcej władzy, niż kobiety, kiedy kobiety wydają
się mieć jej więcej w obszarach uważanych za ważniejsze. Kwestia równości powinna dotyczyć także
życia prywatnego, a tutaj mężczyźni często przegrywają sprawy o opiekę nad dzieckiem, gorzej
odczuwają skutki separacji, czy mają słabsze sieci przyjaciół. Z tego względu, równość powinna
zostać poprawiona zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym” - podkreśla prof. Sikström.
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Dziś Blue Monday czyli "najbardziej
depresyjny dzień roku"
Uważa się, że to najbardziej depresyjny dzień w roku, choć ta teoria nie ma żadnego potwierdzenia.
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W czwartek poznamy zwycięzców konkursu
Popularyzator Nauki 2020
Nagrody i wyróżnienia otrzymają uczeni, społecznicy, zespoły i instytucje.
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Zdrowa dieta ze szkodliwymi wstawkami
gorzej działa
Chroni ona mózg, ale czyni to słabiej, jeśli ktoś dodaje do niej niezdrowe składniki .
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WHO wzywa do rozpoczęcia w ciągu 100 dni
szczepień
Szef WHO podkreślił, że na razie kampanie szczepień rozpoczęły się tylko w 46 państwach.
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SARS-CoV-2 może zakażać komórki nerwowe
i uszkadzać mózg?
Artykuł na ten temat publikuje pismo „Journal of Experimental Medicine”.
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Szczepionka mRNA na COVID-19 to produkt
czysty, świetnie przebadany
Mówił w piątek prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński.

18-01-2021

Ogólnopolskie badanie wyjaśni, kto
przechorował COVID-19
Realizuje je Agencja Badań Medycznych i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego–PZH.
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Wirusy w laboratorium
Choć "nie unoszą się w powietrzu", trzeba zachowywać daleko idącą ostrożność.
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