Discriminação/Edaísmo
Edaísmo
Edaísmo é um preconceito contra uma pessoa ou grupo baseado na idade. Quando este preconceito
é a motivação principal por trás dos actos de discriminação contra aquela pessoa ou grupo, então
estes actos se constituem em discriminação por idade.
Embora como todas as formas de discriminação, a discriminação por idade tenha sempre sido um
problema, ela é mais séria no presente nas indústrias de entretenimento e computadores. Muitos
atores, músicos, roteiristas, programadores e engenheiros eléctricos idosos têm se queixado de
como é difícil para eles encontrar trabalho, embora sejam bem qualificados em termos de educação
e experiência.
A discriminação etária nas contratações foi comprovada nos Estados Unidos. Joanna Lahey,
professora de economia na universidade Texas A&M, descobriu que a probabilidade de um
candidato jovem ser entrevistado por uma empresa é 40% maior do que a de um candidato idoso.
Numa pesquisa da Universidade de Kent, Inglaterra, 29% dos entrevistados informaram ter sofrido
discriminação por idade. Esta é uma proporção muito maior do que a discriminação por género ou
raça.

Tipos de discriminação
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ableismo
Discriminação por Peso
Discriminação por Altura
Discriminação Religiosa
Edaísmo
Especismo
Heterofobia
Homofobia
Racismo
Sexismo (Misoginia)
Xenofobia

Conclusão
O Edaísmo é uma forma de discriminação silenciosa dos nossos dias. Este tipo de discriminação é
referente à idade ou seja pode afectar qualquer pessoa em qualquer idade de formas diferentes.
Os efeitos negativos são vários desde desemprego nas pessoas de mais idade, perda de auto-estima
nos mais novos, e maus tratos nas crianças.
Portanto, penso que seja necessário existir pessoas que façam a diferença ao alertar para estes
problemas tão profundos e escondidos das sociedades em geral, e acho que são o motor de arranque
para um mundo melhor, pois infelizmente os problemas parecem mutáveis, e ao longo dos tempos
retornam às nossas vidas, como que nunca os tivéssemos aniquilado dos nossos corações...
Existindo sempre a semente que leva a determinadas acções que poderiam ser evitadas

Vídeos:
http://www.youtube.com/watch?v=CUt7fXfNZdA
http://www.youtube.com/watch?v=zoRV8x-2x80&feature=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=7wr3ujTt89A
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