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This month’s pick: thinking emergencies, November 2019
When natural disaster strikes, men and women respond
differently
האם שמתם לב להבדל בין גברים לנשים בתגובה למצבי חירום?
מחקרים רבים בוחנים הבדלים בתגובות הציבור למצבי חירום שונים אך יש מעט התייחסות להבחנה בין
תגובות של נשים לתגובות של גברים במצבי סיכון .מסתבר שנשים וגברים מגיבים אחרת.
מחקר חדש שפורסם בכתב העת  Disastersבחן בעזרת ראיונות עומק ,תגובות של נשים וגברים בשתי
ערים בטקסס ,שנקלעו חלקם לאסון טבע וחלקם לאסון "טכנולוגי" .המחקר מראה שלמרות שסוג האסון
שונה ,החוויה המגדרית דומה בשניהם.
מחקר איכותני זה הוא תוצאה של שת"פ בין חוקרת מאונ' טקסס  Texas A&M Universityלחוקרת ממרכז
המחקר  Natural Hazards Centerבאוניברסיטת בולדר ,קולורדו .המחקר כלל ראיונות עומק עם  33נשים
ו 10-גברים על חוויותיהם בזמן האסון ובשנה הראשונה שלאחריו ,בשתי ערים בטקסס Granbury ,וWest -
בהן אירעו שני אסונות שונים לחלוטין.
ב  Granburyפגע במאי  2013טורנדו ברמה  .4נהרגו  6אנשים ,נהרסו  600בתים וארע נזק בהיקף נרחב.
באפריל אותה שנה בעיר  Westארע פיצוץ במפעל דשנים כימי שגרם למותם של  15איש והרס של 100
בתים .כאמור ,למרות סוג האסון השונה ,החוויות שעלו מהראיונות מראים על מגמה מגדרית דומה.
מסתבר ,ממחקרים אחרים ,שלנשים יש תפיסת סכנה ) (Risk perceptionגבוהה יותר משל גברים אך
מכיוון שהן נתפסות כ"דאגניות" לא מתייחסים ברצינות לעמדה שהן מעלות במצבי חירום .גם במחקר הזה
נראה כי לנשים הייתה תפיסת סכנה גבוהה יותר ורצון גבוה לגונן אך לגברים הייתה עמדה נחושה יותר לגבי
צעדי הפעולה שיש לנקוט.
למשל ,אישה שסיפרה שהתנגדה לתוכנית של בעלה לנסוע מהבית בזמן הסערה כשהיא מעדיפה למצוא
מקלט במקום .לבסוף נעתרה לו והם מצאו את עצמם "תקועים במכונית" עם הילדים כשהסערה משתוללת
מעליהם .דוגמא נוספת היא אישה שהתחננה בפני בעלה שיבוא להסתתר איתה ועם הילדים בארון אך הוא
העדיף להסתכל החוצה כדי לראות את הטורנדו מהחלון .נשים נוטות להיות מהירות יותר במציאת מחסה או
התפנות ממקום האסון אך קשה להן לרתום לכך את הגבר שבחייהן ,ולעיתים זה שם את הנשים והמשפחה
בסכנה רבה יותר.

בזמן ההתאוששות מהאסון הנשים היו אחראיות על החזרת הבית לשגרה אך הרגישו שהן מודרות מתפקידי
מנהיגות בפרוייקטים של התאוששות הקהילה .מהראיונות במחקר הנוכחי עולה גם כי ארגוני הסיוע
התייחסו יותר "לגבר שבבית" בפניה לעזרה ,גם במקרים בהם הנשים מילאו את טפסי הבקשה לעזרה.

 כדי ליצור מנגנוני התאוששות טובים,"החוקרות קוראות לשנות את המודל של הגבר כ"ראש המשפחה
.ומהירים יותר
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