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9 recomandări cheie pentru mass-media
1. Acordați un interes mai mare problematicii de gen!
2. Explicați ce înseamnă discriminarea. Vorbiți despre ea!
3. Atenţie mai mare în selectarea contextului în știrile despre femei!
4. Este nevoie de mai multe exemple pozitive!
5. Evitaţi obiectificarea femeii în știri!
6. Evitaţi prezentarea femeilor în ipostaze tradiţionaliste!
7. Genul nu este un dezavantaj, nu îl prezentați ca atare!
8. Pledaţi pentru egalitatea de gen!
9. Reflectarea contribuţiilor femeilor în economie și în societate!

CE ESTE EGALITATEA DE ȘANSE
EGALITATEA ÎN FAȚA LEGII – art. 16 din Constituția României
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de
persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.
(4) În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care îndeplinesc
cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice
locale.

Prin EGALITATEA DE ȘANSE și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă se
înțelege accesul nediscriminatoriu la:
a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activități;
b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante și la toate nivelurile ierarhiei
profesionale;
c) venituri egale pentru muncă de valoare egală;
d) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare,
specializare și recalificare profesională, inclusiv ucenicia;
e) promovare la orice nivel ierarhic și profesional;
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f) condiții de încadrare în muncă și de muncă ce respectă normele de sănătate și
securitate în muncă, conform prevederilor legislației în vigoare, inclusiv condițiile de
concediere;
g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum și la sistemele publice și private
de securitate socială;
h) organizații patronale, sindicale și organisme profesionale, precum și la beneficiile
acordate de acestea;
i) prestații și servicii sociale, acordate în conformitate cu legislația în vigoare.

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Naţiunilor
Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare recunosc dreptul
la egalitate în faţa legii şi protecţia împotriva discriminării ca fiind drepturi universale. De
asemenea, Organizaţia Internaţională a Muncii interzice discriminarea în ceea ce priveşte
încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă.
În Indexul Drepturilor Universale ale Omului, Organizaţia Naţiunilor Unite marchează
următoarele componente ale egalităţii:








Egalitatea în faţa legii;
Protecţia egală a legii;
Interzicerea discriminării sau distincţiei, excluderii sau restricţiei pe motive precum limba,
religia, opiniile politice sau de altă natură, originea socială sau naţională, proprietatea,
naşterea, dizabilitatea, identitatea sexuală, orientarea sexuală sau alt statut;
Discriminarea de către autorităţile publice, comunitate, persoane private sau alte
organizaţii;
Măsuri speciale (discriminare pozitivă);
Dreptul la despăgubire.

Organizaţia Naţiunilor Unite lucrează de mai multe decenii pe problema promovării egalității de
gen. În 1979, ONU a adoptat Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față
de femei (CEDAW), care și-a dorit să fie o adevărată cartă internațională a drepturilor femeii.
Convenţia defineşte discriminarea femeilor ca „…orice diferenţiere, excludere sau restricţie
bazată pe sex, care are drept efect sau scop compromiterea ori anularea recunoaşterii,
beneficierii şi exercitării de către femei, indiferent de starea lor matrimonială, pe baza egalităţii
dintre bărbat şi femeie, a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, în domeniile politic,
economic, social, cultural şi civil sau în orice alt domeniu”.
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Legea 202/2002 (republicată 2013) privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și
bărbați – prin egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați se înțelege luarea în
considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex masculin și,
respectiv, feminin și tratamentul egal al acestora.

Egalitatea de șanse este o valoare politică fundamentală nu doar a Uniunii Europene, ci a
oricărei societăți democratice. Operaționalizarea ei presupune ca fiecărei persoane să i se
asigure participarea deplină la viața economică și socială, fără deosebire de origine etnică, sex,
religie, vârstă, dizabilități sau orientare sexuală.
Egalitatea de șanse presupune că toate fiinţele umane sunt libere să-și dezvolte capacităţile
personale şi să aleagă fără limitări bazate pe vârstă, sex, etnie, religie, mediu și statut social,
aspect fizic etc.

Egalitatea de gen înseamnă că femeile şi
bărbaţii au aceleaşi drepturi, obligaţii şi
posibilităţi cu privire la obţinerea unui loc de
muncă, implicarea în gospodărie şi creşterea copiilor,
participarea la viaţa politică, socială, culturală, la
activităţi comunitare. Genul se referă la diferenţele
sociale dintre femei şi bărbaţi, fiind rezultatul
socializării (învățării sociale). Egalitatea de gen este mai
mult decât un principiu. Ea este o condiție esențială
pentru funcționarea democrației, pentru asigurarea
drepturilor omului, a competitivității economice și a dezvoltării sustenabile a unei societăți.
Egalitatea de șanse presupune ca nimeni să nu fie descalificat din competiţia socială în baza unor
criterii arbitrare (discriminatoare). Accesul la poziții sociale se face pe bază de calificări şi abilităţi,
astfel încât cei mai buni să câştige.
Egalitatea de șanse deschide o discuție serioasă și extrem de importantă despre condițiile și
inegalitățile sociale, ca factori extrinseci individului, care îngreunează și chiar blochează
dezvoltarea plenară a acestuia, restrângând oportunitățile și limitând accesul la bunuri publice și
poziții sociale. Caracteristica esenţială a acestei abordări constă în integrarea perspectivei de gen
în toate etapele procesului politicilor publice – de la proiectare şi implementare, până la
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monitorizare şi evaluare – cu scopul promovării egalităţii dintre femei şi bărbaţi. Întreaga
abordare are în vedere ca fiecare politică publică să poată fi evaluată din perspectiva impactului
pe care îl are asupra vieţii şi statutului atât al femeilor, cât şi al bărbaţilor, asumând
responsabilitatea revenirii asupra problemelor dacă este necesar, întrucât se consideră că
menţinerea inegalităţilor dintre femei şi bărbaţi constituie o violare a Drepturilor Omului,
consecințele asupra întregii economii fiind mult prea mari prin pierderile de eficienţă şi talent.

Prin aderarea la Uniunea Europeană, România și-a însușit cadrul legislativ european de garantare
a egalităţii de şanse. Prin urmare, problemele existente în societatea românească în aceastră
privință nu sunt de natură normativă, ci mai degrabă de natură culturală – educație, stereotipuri,
prejudecăți, credințe, convingeri etc.




INFO DIN CERCETĂRI: Spre exemplu, cercetările sociologice efectuate în cadrul proiectului
„FA - Femei active pe piaţa muncii” (sondaje de opinie, focus-grupuri, interviuri în
profunzime), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013,
relevă o așteptare ca femeia să fie cea care trebuie să aibă grijă de copii. În cadrul focusgrupurilor au fost discutate cazuri izolate, în care părinții copilului s-au consultat și au luat
decizia de a-și împărți concediul post-natal sau ca bărbatul să și-l asume întru totul, pentru
că soția are venituri mai mari sau perspective profesionale mai bune.
Chiar și în aceste situații au apărut comentarii (din partea femeilor participante la focusgrup) că o astfel de decizie poate avea sens din punct de vedere financiar, dar este
nepotrivită pentru buna creștere a copilului. Acest tip de raportare la problema
concediului de creștere a copilului se regăsește și în societate. Practic, femeile care se
gândesc la a-și continua cariera după nașterea copilului sunt blamate pentru că nu-și
asumă responsabilitatea maternă, iar resortul ideologic din spatele acestui tip de
raportare nu este întotdeauna unul religios.
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De asemenea, este relevant faptul că sarcinile în gospodărie sunt împărțite încă tradițional
în multe dintre familii (cazul femeilor participante la focus grup): cele mai multe sunt
preluate de femeie (curățenie, pregătirea mesei, îngrijirea copilului etc.), în vreme ce
bărbatul se limitează cel mai adesea la acțiuni marginale (precum să care „uneori”
cumpărăturile de la piață sau să arunce gunoiul). Din perspectiva economiei timpului,
este evident că femeia este cea care dedică mai mult timp pentru a asigura
funcționalitatea vieții domestice, având practic două „joburi”: cel retribuit financiar, pe
piața formală a muncii, și cel domestic, acasă (neretribuit monetar), constând în
sarcinile gospodărești. Acest „al doilea job” este luat ca un dat, fără a fi chestionat din
punct de vedere al temeiniciei sau echității lui de majoritatea femeilor intervievate.
Unul dintre motivele repetate insistent în discuția despre femei în mediul profesional
vizează faptul că femeile, spre deosebire de bărbați, ar putea avea nevoie de concediu de
maternitate, ceea ce le-ar face indisponibile pentru muncă o perioadă de timp. De cele
mai multe ori, acest tip de raționament este considerat ca fiind rezultatul unei diferențe
naturale între femei și bărbați și, ca atare, nu este considerat un factor de discriminare
împotriva căruia femeile ar putea lupta.

Potrivit Indexului Egalității de Gen realizat de Institutul european pentru egalitatea de șanse
între femei și bărbați (EIGE)1, la nivelul UE se înregistrează un punctaj general de 54 din 100 (unde
1 reprezintă lipsa egalității între sexe și 100 egalitate totală). Dintre cele 27 de state membre
cuprinse în raport (fără Croația), cel mai mare punctaj aparține Suediei (74,3), urmată de

În partea inferioară a
clasamentului se află România cu un punctaj de 35,3, Bulgaria (37) și Grecia
Danemarca (cu 73,6), Finlanda (73,4) și Olanda (69,7).

(40). Discriminarea reprezintă una dintre cauzele pentru care egalitatea de şanse nu este
întotdeauna respectată.

1

http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index#/
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CE ESTE DISCRIMINAREA
Conform Consiliului Național pentru Combaterea
Discriminării (CNCD), prin DISCRIMINARE se înțelege
orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe
baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare.
Criteriile stabilite de legislația româneasca sunt:
















rasa
naționalitatea
etnia
limba
religia
categoria socială
convingerile
genul
orientare sexuală
vârsta
handicap
boala cronică necontagioasă
infectare HIV
apartenența la o categorie defavorizată
precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea
recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a
libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic,
economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

„Orice fel de selecţie este un tip de discriminare, dar cuvântul devine mai util atunci când i se
atașează un adjectiv care să specifice criteriul discriminării, de pildă sexul, rasa, religia etc.”
(Michael Banton, Discriminarea, Ed. DU Style, București, 1998, p. 135)

„Discriminarea

constă în tratamentul inegal al oamenilor,

bazat pe

apartenenţa lor la un grup sau categorie socială.” (Norman Goodman, Introducere în sociologie,
Ed. LIDER, București, 1992, p. 202)
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Discriminarea de gen, sau negarea drepturilor fundamentale ale
femeilor reprezintă o cauză majoră a sărăciei. Discriminarea sistematică a redus
participarea femeilor în sfera publică, a crescut vulnerabilitatea lor la sărăcie, violenţă și a condus
la creșterea procentului populaţiei sărace în lume. Egalitatea de gen oferă femeilor şi bărbaţilor
drepturi egale în toate aspectele dezvoltării umane, inclusiv în domeniile economic, social,
cultural, civil şi politic; acelaşi nivel de respect; aceleaşi posibilităţi de a face alegeri, precum şi
acelaşi nivel de decizie. Pentru ca acest deziderat să devină realitate este nevoie de parcurgerea
drumului de la idee la transpunerea ei în practică și producerea de transformări la nivelul
mentalului colectiv.

Dreptul la egalitate este dreptul tuturor
ființelor umane de a fi egale în demnitate, de a
fi tratate cu respect şi consideraţie, de a
participa în condiţii egale cu celelalte, în orice
domeniu al vieţii sociale. Toate fiinţele umane
trebuie să fie egale în faţa legii şi să beneficieze
de aceeași protecţie. Discriminarea este
interzisă și trebuie sancționată conform
legislației în vigoare, indiferent de natura ei:
rasă, culoare, etnie, origine, sex, maternitate,
limbă, religie sau convingeri personale, opinii
politice sau de altă natură, origine naţională sau socială, naţionalitate, statut economic, orientare
sexuală, identitate de gen, vârstă, handicap, starea de sănătate.

Discriminarea femeilor pe piața muncii poate submina demnitatea
umană, poate afecta negativ exercitarea drepturilor și libertăților acestora. Aceasta apare ca
rezultat al unei combinaţii de factori de risc individuali şi sociali. Există un mix de cauze, incluzând
comportamentul individual dar şi condiţiile şi mediul de muncă (inclusiv practicile de
management), care facilitează apariţia cazurilor de discriminare.
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INFO DIN CERCETĂRI: Studiile realizate în cadrul proiectului „FA - Femei active pe piaţa
muncii”, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-20132, relevă faptul că
la nivelul opiniei publice subzistă percepţia unei separaţii evidente între femei şi bărbaţi
din perspectiva compatibilităţii meseriilor cu fiecare gen în parte. Există, cu alte cuvinte,
meserii/locuri de muncă în care femeile nu prea au ce căuta (construcţii, transporturi,
agricultură, armată, poliţie etc.), după cum altele le sunt în mod specific recomandate
(domeniile textile/confecţii, învăţământ, sănătate, comerţ etc).

„Nu de puţine ori, o persoană care
discriminează o altă persoană, un grup ori o
comunitate, nici măcar nu realizează că a
făptuit un act discriminatoriu. (...)
Pregătirea profesională precară ori
ignorarea codului deontologic al funcţiei ori
profesiei, sunt factori favorizanţi importanţi
pentru
acte
discriminatorii,
(...).
Conștientizarea pe scară mai mult ori mai
puţin largă a discriminării, depinde de
normele și valorile unei societăţi, de
tradiţiile și obiceiurile sale, de practica
socială curentă și, mai ales, de educaţia
socială, care asigură specificul respectivei
societăţi.” (Vasile Burtea, Discriminarea – substitut al competenţei șiindicator al proastei
administrări, în „Sfera politicii” nr. 180-181)

„(...) discriminatorii, dincolo de educaţia pe care o au, dincolo de motivele care îi imping spre
discriminări voite, conștiente, `apelează` la acte de discriminare și datorită neputinţei de a rezolva
profesional o problemă, din lipsă de pregătire profesională, din comoditate și lipsă de obișnuinţă
de a se documenta cu privire la probleme pe care nu le stăpânesc sau nu le stăpânesc suficient.
Altfel, discriminarea devine și corolar al incompetenţei, (instituţionale), al lipsei de pregătire
profesională serioasă.” (Vasile Burtea, Discriminarea – substitut al competenţei și indicator al
proastei administrări, în „Sfera politicii” nr. 180-181)

2

Sondaj de opinie realizat în perioada martie-aprilie 2015, pe un eșantion regional de 3.000 de persoane de gen
feminine (regiunile de dezvoltare București-Ilfov, Sud-Muntenia, Centru și Nord-Vest) – eșantion multistadial cluster,
cu selecția probabilistică a persoanelor; eroarea tolerate 1,8%, la nivel de probabilitate de 95%.
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Din modul în care se produce, discriminarea


Directă:

poate îmbrăca două forme:

Directiva Consiliului Europei nr. 2000/43/EC din 29 iunie 2000 privind

implementarea principiului tratamentului egal între persoane, indiferent de originea
rasială sau etnică menționează că „discriminarea directă are loc când o persoană este
defavorizată în comparaţie cu alta, a fost ori va fi tratată diferit într-o situaţie
asemănătoare, din motive rasiale sau etnice”.
o INFO DIN CERCETĂRI: Cercetările sociologice efectuate în cadrul proiectului „FA Femei active pe piaţa muncii” scot în evidență faptul că româncele tind să se
raporteze aproape exclusiv la discriminarea directă.
o Aproape 35% dintre femeile intervievate afirmă că discriminarea există în mare
sau foarte mare măsură, în timp ce alte 46% afirmă că discriminarea există, însă
numai în mică măsură. Practic, 80% dintre femei consideră că discriminarea de
gen există în societatea românească, cel puțin într-o mică măsură.
o Focus-grupurile relevă o realitate similară, însă de remarcat este că foarte puține
respondente s-au simțit vreodată ele însele discriminate, deși au existat
numeroase momente în care acestea au relatat episoade sau comportamente
discriminatorii ce au avut loc chiar față de ele. Raportarea lor față de aceste
comportamente a fost mai degrabă de antipatie personală a managerului bărbat,
inadecvare a mediului de lucru sau de situație generală, fără un fundament bazat
pe gen.



Indirectă: Aceeași Directivă a Consiliului Europei nr. 2000/43/EC din 29 iunie 2000
arată că „discriminarea indirectă are loc când o prevedere aparent neutră, criteriu sau
practică, pot pune persoane de o anumită origine rasială sau etnică într-un anume
dezavantaj, în comparaţie cu altă persoană, cu excepţia cazului în care acea prevedere,
criteriu sau practică este justificată în mod obiectiv de un ţel legitim, iar modul de
realizare al acelui scop este adecvat și necesar”.

Discriminarea indirectă este mai subtilă şi mai dificil de identificat, tocmai
pentru că situaţia cu potenţial discriminatoriu nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi discriminare
directă însă, de fapt, produce efecte negative evidente asupra persoanei în cauză, pentru care
creează un dezavantaj, arată Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE), în ghidul practic pentru
sindicate și organizații neguvernamentale „Cum gestionăm eficient cazurile de discriminare la
locul de muncă”.
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„Cerinţa ca înălţimea aplicanţilor pentru un post să fie de minim 180 cm, în condiţiile în
care, pentru postul respectiv, nu este justificată şi necesară o astfel de cerinţă, constituie
discriminare indirectă”, exemplifică ghidul CPE.
o INFO DIN CERCETĂRI: Cercetările sociologice efectuate în cadrul proiectului „FA Femei active pe piaţa muncii” arată că există multe meserii și profesii care sunt
considerate specifice unui anumit gen, pentru că țin cont de anumite calități
specifice pe care bărbații le-ar avea și femeile nu le-ar avea sau invers. În astfel de
situații, discriminarea de gen este acceptată ca un dat natural, nu ca o problemă
a societății. Drept urmare, nu există conștientizarea problemei și nu există nici o
încercare de a o rezolva, care să vină din partea populației discriminate.
o Cele mai multe astfel de calități specifice
țin de forța fizică, dar unele țin și de
domenii considerate logice sau tehnice –
precum cele din IT. Pentru că bărbații sunt
considerați natural mai aplecați spre astfel
de domenii, există așteptarea ca femeile să
nu-și poată face loc în aceste slujbe tocmai
pentru că nu posedă același tip de calități.
În general, profesiile liberale sunt excluse
din acest calcul și sunt considerate a fi
deschise ambelor sexe. Un argument în plus
pentru acest tip de raționalizare este și
folosirea unor nume de job-uri direct
ecranate din punct de vedere al genului
(masculinizate).
o Pe lângă aceste forme de discriminare
asociate limbajului, există și alte elemente
culturale, bazate pe educație, în special cea
timpurie (spre exemplu, rolurile de gen:
fetițele se joacă cu păpuși, băiețeii se joacă cu mașinuțe; fetele se îmbracă în roz,
băieții se îmbracă în albastru, etc.) care se reflectă ulterior în atitudinea și
comportamentul femeii adulte. Ca o consecință, pentru multe dintre acestea,
faptul că unele domenii educațional-profesionale sunt dezechilibrate după genul
angajaților nu este dovadă a vreunei probleme, ci pur și simplu ilustrarea unor
diferențe de capacitate (în general fizică, dar în cercetările efectuate a fost
invocată inclusiv gândirea abstractă ca fiind apanajul bărbaților) între genuri.
o Focus grupurile realizate în proiectul „FA - Femei active pe piaţa muncii” relevă
faptul că sectorul privat din economie manifestă mai multe reticenţe în privinţa
angajării femeilor tinere care prezumptiv pot deveni mame. În schimb, în sectorul
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public acest fenomen este ca şi inexistent. Totodată, pe aceeaşi piaţă privată
indigenă a muncii, micii angajatori sunt mai înclinați să discrimineze viitoarele
mame, decât par a fi predispuşi marii angajatori. Explicația rezidă în modele
antreprenoriale semnificativ diferite (sub aspect normativ şi valoric).
o Din acest punct de vedere, merită remarcată unitatea de abordare care domină în
rândul femeilor (participantele la focus-grup), respectiv adoptarea „unei conduite
de compromis”, de pasivitate şi de resemnare, întrucât „oricum nu are rost, nu se
câștigă nimic din asta, patronul oricum are câștig de cauză”.
 Întrebate asupra felului în care ar proceda dacă ar traversa o experienţă de
interviu la angajare fiind însărcinate, femeile au menţionat
că ar opta să ascundă sarcina cât mai mult timp posibil,
căutând în paralel evitarea unui conflict, cel puţin până la
momentul acordării concediului de maternitate legal.

Există studii (spre exemplu, A. Gheondea, S. Ilie, M. Lambru,
A. Mihăilescu, A. Neguţ, M. Stanciu, C. Tomescu, Fenomene
specifice de discriminare la locul de muncă: Mobbing-ul, în
„Calitatea vieţii”, XXI, nr. 1–2, 2010, p. 113–136) în care se
face distincția între discriminarea clasică pe piața muncii și
noile forme de discriminare precum mobbing-ul – acţiuni de
presiune psihologică realizate asupra unui angajat de către
angajator sau un grup de colegi pentru a-l determina pe
respectivul să părăsească postul respectiv, în condiţiile în
care concedierea lui nu este posibilă, nu are motive întemeiate din punct de vedere al
profesionalismului celui în cauză şi/sau ar atrage probleme legislative asupra angajatorului.

Forme de discriminare,

conform Legii nr. 202/2002 (republicată 2013) privind

egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați:


Discriminare directă – situația în care o persoană este tratată mai puțin favorabil,
pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situație
comparabilă;



Discriminare indirectă – situația în care o dispoziție, un criteriu sau o practică,
aparent neutră, ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu
persoanele de alt sex, cu excepția cazului în care această dispozitie, acest criteriu sau
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această practică este justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere a
acestui scop sunt corespunzătoare și necesare;


Hărțuire

– situația în care se manifestă un comportament nedorit, legat de sexul

persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității persoanei în cauză și crearea
unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;


Hărțuire sexuală

– situația în care se manifestă un comportament nedorit cu

conotație sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect
lezarea demnității unei persoane și, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil,
degradant, umilitor sau jignitor;


Discriminare multiplă – orice faptă de discriminare bazată pe două sau mai multe
criterii de discriminare.



Discriminare bazată pe criteriul de sex

– discriminarea directă și

discriminarea indirectă, hărțuirea și hărțuirea sexuală a unei persoane de către o altă
persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta își desfășoară activitatea, precum
și orice tratament mai puțin favorabil cauzat de respingerea unor astfel de
comportamente de către persoana respectivă ori de supunerea sa la acestea.
o INFO DIN CERCETĂRI: În context, o informație
relevantă, evidențiată de cercetările sociologice
efectuate în cadrul proiectului „FA - Femei active
pe piaţa muncii”, este aceea că femeile consideră
hărțuirea sexuală aproape la fel de răspândită ca
și discriminarea de gen.
o Graficul de mai jos arată faptul că 27% dintre
femei cunosc cazuri de discriminare de gen, iar
20% dintre femei cunosc cazuri de hărțuire
sexuală. Similar, 11% dintre femeile chestionate
afirmă că au fost victimele discriminării de gen, pe
când 6% dintre respondente afirmă că au fost
victimele hărțuirii sexuale.
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o O astfel de realitate este (și) rezultatul lipsei unei explicații foarte clare a termenilor
folosiți în lexiconul anti-discriminare din România. Femeile par a identifica mult
mai clar ce înseamnă hărțuire sexuală decât ce ar putea însemna discriminarea de
gen, ceea ce arată că ultimul termen este și mult mai puțin discutat sau nu foarte
bine explicat, în general, în România.
o Majoritatea femeilor cuprinse în cercetare sunt de acord că discriminarea de gen
există, însă au probleme în a o identifica drept cauză pentru unele din problemele
cu care acestea se confruntă. Practic, discursul despre discriminarea de gen a fost
concentrat prea puternic pe tema generală a existenței sale (fond), fără a se
discuta în detaliu și despre modalități în care această discriminare se poate face
simțită în viața de zi cu zi (formă).
o Cele mai multe femei care s-au simțit sau se simt discriminate fac parte din grupul
de vârstă 18-24 de ani. Acest lucru indică faptul că femeile tinere se întâlnesc cel
mai des cu cazuri de discriminare de gen sau că, indiferent de vârstă, femeile se
întâlnesc în aceeași măsură cu discriminarea de gen, însă generația tânără este
mai bine echipată și socializată pentru a o recunoaște. Evident, a doua explicație
este cea optimistă, deoarece presupune că situația s-ar putea îmbunătăți pe viitor.
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Atentie - Nu constituie discriminare măsurile luate de autorităţile publice sau de persoanele
juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi,
vizând asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii de şanse a acestora în
raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi, precum şi măsurile pozitive ce
vizează protecţia grupurilor defavorizate.
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ARHIVA CNCD

Mesaj bun, instrument prost
CNCD a amendat Automobil Clubul Român pentru conţinutul misogin al unei campanii pentru
folosirea centurii de siguranţă






CNCD a amendat ACR cu 2.000 de lei pentru campania „Hai să facem centura greu de
ignorat!”, ce foloseşte un spot video în care sunt prezentate busturi de femei şi comparate
cu fructe.
Potrivit hotărârii Consiliului Director al CNCD pentru „a realiza o campanie de
conştientizare a importanţei purtării acestui dispozitiv de siguranţă, nu este nevoie să pui
o categorie de persoane, respectiv femei, într-o situaţie jenantă, degradantă, explicitând
prin obiecte şi gesturi bustul acestora”.
Observații:
o Presa
a
promovat
campania/ videoclipul,
deși putea să refuze să
facă acest lucru, dacă ar
fi
cunoscut
și
conștientizat importanța
principiului
nondiscriminării (și ar fi pus
acest principiu mai
presus de rating sau de
valoarea unui contract
de
promovare/
publicitate).
o Decizia CNCD a fost mediatizată împreună cu spotul realizat de ACR, cel puțin în
spațiul on-line, ceea ce a condus la o mediatizare și mai mare a materialului video
(chiar dacă într-un context negativ).
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CNCD a sancționat campania „Mamaia Style”, de
promovare a stațiunii Mamaia
Mai multe organizaţii nonguvernamentale asociate în cadrul Coaliţiei pentru Egalitate de Gen au
depus o sesizare la CNCD în care reclamă recent lansata campanie de promovare a staţiunii
Mamaia – „Mamaia Style” - întrucât „conţine imagini cu caracter misogin şi incită la hărţuirea
femeilor”.
Organizaţiile neguvernamentale consideră că inclusiv declaraţia primarului Radu Mazăre, cu
ocazia lansării campaniei reflectă caracterul sexist, incitator la hărţuire sexuală şi la alte
comportamente agresive. „Avem mai multe, ce putem regăsi în Mamaia: safari, valuri...(...)
Domnişoarele trebuiesc vânate, sunt nişte gazele care trebuiesc vânate. Avem «Bird watching»,
pot veni spre zona Vadu oameni mai în etate să se uite cu binoclul după păsăretul de acolo sau
mai tinerei să se uite şi ei după păsările de pe plajă”, a afirmat Radu Mazăre
Potrivit preşedintelui CNCD, Asztalos Csaba, instituţia „a constatat
fapte de discriminare”. „Declaraţiile primarului Mazăre şi campania
de promovare a turismului în staţiunea Mamaia sunt discriminatorii.
Conceptul campaniei încalcă dreptul la imagine al femeilor, iar
declaraţiile primarului au conţinut sexist, promovând o imagine
degradantă a femeilor”, a explicat preşedintele CNCD.
Acesta a mai precizat că primarul Mazăre și Asociația pentru
Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării, care a
creat campania, vor fi obligați să modifice campania și să publice un
rezumat al hotărârii CNCD în presă.

Cazuri/ fapte de discriminare (consemnate în Raportul
de activitate al CNCD pe anul 2011)
Doamna C.A.P. l-a acuzat pe domnul F.T pentru o declaraţie dată la Inpolitics, acesta aducând
prejudicii de imagine persoanelor de sex feminin care lucrează în mass-media. Petenta a
catalogat declaraţiile domnului F.T, psihiatru de specialitate, ca fiind misogine, discriminatorii şi
defăimătoare.
În conţinutul declaraţiilor, reclamatul a susţinut că este necesară adoptarea unei legi prin care
moderatorii TV şi comentatorii politici “să fie nevoiţi a efectua un examen psihologic înainte de a
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intra pe sticlă”. Reclamatul consideră că ar fi oportună adoptarea legii, deoarece “de multe ori,
aceste persoane prin ceea ce declară şi susţin se constată că nu au simţul realităţii”.
Prin hotărârea nr. 154 din 18.04.2011, Colegiul director a constatat că aspectele prezentate în
petiţie intră sub incidenţa art. 2 alin. 5 din O.G. nr. 137/2000, republicată şi modificată,
reprezentând discriminare şi, în conformitate cu art. 2 alin. 11 şi art. 26 alin. 1 din O.G. nr.
137/2000, a sancţionat reclamatul cu avertisment.

Petentele, Organizaţia de femei PDL, M.M.F.P.S. şi Asociaţia Ordinul Profesional al Poliţiştilor din
România, au considerat că declaraţiile chestorului I.S. sunt discriminatorii faţă de femeile care fac
parte din categoria profesională a poliţiştilor: “Femeia poliţist, după ce a născut doi copii, poate
sta patru ani sau cinci ani. În tot acest răgaz, posturile lor rămân libere, nimeni nu poate fi
repartizat pe postul respectiv“. Astfel, petentele consideră că afirmaţiile reclamatului reprezintă
o încălcare gravă a drepturilor constituţionale la egalitate de şanse, la muncă şi la educaţie,
prevăzute de Constituţia României şi solicită constatarea faptei de discriminare pe criteriul de
gen săvârşită de partea reclamată.
Prin hotărârea nr. 412 din 17.10.2011, Colegiul director a decis că aspectele sesizate constituie
discriminare potrivit O.G. nr. 137/2000, republicată şi, ţinând cont că faptele au fost comise de o
persoană cu o funcţie importantă în România, se accentuează gravitatea faptei. În acest sens,
Colegiul a dispus sancţionarea părţii reclamate cu o amendă contravenţională în cuantum de
1000 lei (art. 2 alin. 5 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
de discriminare, republicată).

Cazuri/ fapte de discriminare
(consemnate în Raportul de
activitate al CNCD pe anul 2012)
Petentul, persoană juridică de naţionalitate română, care
promovează integrarea principiului egalităţii de şanse
pentru femei şi bărbaţi în politicile publice şi practicile
asociate, sesizează faptul că, în data de 21 octombrie 2012,
cu ocazia punerii în vânzarea biletelor pentru meciul de
fotbal Dinamo – Rapid din data de 22.10.2012, la casa de
bilete a stadionului Rapid a fost afişat anunţul conform
căruia „Femeile nu primesc bilete la acest meci”.
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Reclamatul susţine că decizia de a nu oferi bilete persoanelor de sex feminin a fost luată în urma
evenimentelor violente ce au avut loc în ultimul timp şi în contextul în care fotbalul s-a
transformat într-un război. Astfel, prin această decizie, s-a dorit protejarea acestor persoane.
Prin hotărârea nr. 489 din 21.11.2012, Colegiul constată încălcarea prevederilor art.2 alin.(1) şi
art. 10 lit.(f) din Ordonanţa de Guvern nr.137/2000, republicată şi sancţionează reclamatul,
Liga Suporterilor Rapidişti, cu amendă contravenţională în valoare de 3 000 lei, potrivit art.2
alin.11 şi art. 26 alin.1 din O.G. nr. 137/2000, coroborat cu art. 8 din O.G. nr.2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, se
sancţionează S.C. Fotbal Club Rapid S.A. cu avertisment.

Raportul de activitate al CNCD pe anul 2013
Top cele mai discriminate grupuri de persoane în 2013 (conform numărului
de petiții înregistrate de CNCD):
Categorie socială – 414 petiții
Alte categorii (decât cele enumerate de lege) – 121 petiții
Etnie – 66 petiții
Naționalitate – 61 petiții
Dizabilitate – 42 petiții
Limbă – 33 petiții
Gen – 31 petiții
Vârstă – 18 petiții
Categorie defavorizată și orientare sexuală – cu câte 13 petiții fiecare
Religie – 11 petiții
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Topul domeniilor în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri
de discriminare în 2013:
1. Accesul la angajare şi profesie – 459 petiții
2. Accesul la servicii publice – 150 petiții
3. Demnitatea persoanală (discurs discriminator sau instigator la ură, precum și alte tipuri de
discriminare) – 123 petiții
4. Altele domenii (decât cele enumerate de lege) – 67 petiții
5. Acces la educaţie – 43 petiții
6. Acces în locuri publice – 14 petiții
7. Acces la locuinţă – 2 petiții

Sancţiuni prevăzute de lege: discriminarea care vizează o persoană fizică
poate fi sancționată cu amendă contravențională de la 1.000 lei la 30.000 lei, iar discriminarea
care vizează un grup de persoane sau o comunitate cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei. Legea
oferă și posibilitatea obligării persoanei vinovate de discriminare „să publice în mass‐media un
rezumat al hotărârii sau al sentinței judecătoreşti”.
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CADRUL LEGAL
Dacă discriminarea este ilegală înseamnă că ea nu există (nu se produce)? Sondarea acestei
probleme, la nivelul cercetărilor efectuate în cadrul proiectului „FA - Femei active pe piaţa
muncii”, confirmă faptul că femeile chestionate dispun de cunoştinţe vagi despre legislaţia
românească în domeniu. Persoanele intervievate nu au putut indica Legea nr. 202/2002 drept
cadru normativ care conţine prevederi nemijlocit legate de problematica discriminării la locul de
muncă, după cum nici nu au reuşit să descrie paşii/modalităţile de procedură legală în asemenea
împrejurări. De asemenea, femeile nu au cunoştinţă de existenţa unor organisme publice şi ale
societăţii civile cu activităţi expres definite în acest sens.
De asemenea, persoanele intervievate nu au fost în măsură să indice vreun precedent (bune
practici, experienţe relatate public) din mass-media românești sau care provin din anturaj și
mediul proxim privitoare la modul de soluţionare a unei reclamaţii adresate unei instanţe cu
atribuţii legale în acest sens.
Cunoaşterea cadrului legislativ privitor la fenomenul discriminării pe criterii de gen nu rezolvă prin
ea însăşi abuzurile produse de angajatorii publici şi/sau privaţi, fiind doar un instrument necesar,
dar nu şi suficient. Pentru ca Legea nr. 202/2002 (cu modificările şi completările ulterioare) să
capete greutate, este nevoie de un factor esențial pentru funcționarea unui stat de drept –
încredere în instituțiile statului, în special în justiție, și în faptul că legea oferă garanții și
instrumente certe pentru a sancționa sau a lupta împotriva discriminării.

Legislaţie – Combaterea discriminării






Legea nr. 27 din 05 martie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/2003
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind
prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
Hotararea nr. 1279 din 04 noiembrie 2003 pentru modificarea si completarea Hotararii
Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru
Combaterea Discriminarii
Ordonanta nr. 77 din 28 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de
discriminare
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Legea nr. 283 din 26 iunie 2003 pentru ratificarea Protocolului optional la Conventia
asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare fata de femei, adoptat la New York la
6 octombrie 1999
Hotararea de Guvern nr. 1514 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea si completarea
Hotararii Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului
National pentru Combaterea Discriminarii
Legea nr. 612 din 13 noiembrie 2002 pentru formularea unei declaratii privind
recunoasterea de catre Romania a competentei Comitetului pentru Eliminarea
Discriminarii Rasiale, in conformitate cu art. 14 din Conventia internationala privind
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala, adoptata de Adunarea generala a
Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965
Legea nr. 48 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000
privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
Hotararea de Guvern nr. 1194 din 27 noiembrie 2001 privind organizarea si functionarea
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii
Ordonanta nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor
de discriminare

Legislație – Egalitatea de șanse



Legea nr. 202/2002 republicata privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si
barbati
Legea nr. 25/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru
prevenirea si combaterea violentei in familie
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HG nr. 1050/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-2017 şi a Planului general de acţiuni pe
perioada 2014-2017 pentru implementarea Strategiei
OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
Legea nr. 62/2009 pentru aprobarea OUG 61/2008 privind implementarea principiului
egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii
şi furnizarea de bunuri şi servicii
OUG nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi
bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
OUG nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalitatii de tratament între barbati si
femei în cadrul schemelor profesionale de securitate sociala
Legea nr. 53/2003 Codul muncii actualizat
Ordonanta 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare
modificată şi completată
Legea 210/1999 privind concediul paternal
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CUM ARATĂ SPAȚIUL MEDIA – PROIECT DE
MONITORIZARE
Monitorizarea media reprezintă unul dintre cele mai utile instrumente în analiza problematicii de
gen, putând oferi o imagine asupra gradului de succes al politicilor de promovare a egalităţii de
gen, a relevanţei în spaţiul social a stereotipurilor de gen, precum şi a dificultăților reale cu care
femeile se confruntă în societate. În egală măsură, în condiţiile în care media reprezintă unul
dintre „antreprenorii” sociali cu un rol important în definirea normelor, analiza/ monitorizarea
spațiului media rămâne extrem de importantă pentru problematica de gen.
De altfel, sondajul de opinie realizat în cadrul proiectului „FA - Femei active pe piaţa muncii” relevă
faptul că media este considerată o sursă importantă de menținere a comportamentelor și
atitudinilor stereotipe față de inferioritatea femeii în societate. După cum se poate vedea în
graficul de mai jos, 16% dintre respondente afirmă că stereotipul despre inferioritatea femeii
provine cel mai frecvent din partea mass-media. Chiar și celelalte surse importante ale acestui
stereotip, familia și societatea în general, sunt marcate indirect de acest efect mediatic. Practic,
oamenii ajung să repete, în ecou, stereotipurile pe care le culeg din viața de zi cu zi, inclusiv din
partea presei. Dacă acești emițători ar modifica mesajul transmis, este posibil ca, în timp, și
ecoul ajuns la populație să se modifice corespunzător.
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Monitorizarea de presă realizată în cadrul proiectului „FA - Femei active pe piaţa muncii”,
cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, oferă o imagine relevantă (în
limitele impuse de aparatul metodologic) asupra modului în care problematica de gen este
reflectată în spațiul mediatic românesc.






Monitorizarea a cuprins articolele apărute în publicaţii
locale şi centrale (selectate în baza tirajului, măsurat
conform datelor BRAT) în intervalul de timp iulie 2014 –
aprilie 2015.
Publicaţiile selectate: Unirea, Mesagerul de Sibiu, Tribuna,
Ziarul Apulum, Informaţia zilei, Actualitatea de Călărași,
Prahova, din presa locală, respectiv de cotidienele
Evenimentul Zilei și Adevărul, la nivel naţional.
Grila de monitorizare, care a încercat să combine atât
instrumente calitative, cât şi instrumente cantitative, a
vizat evaluarea şi poziţionarea articolelor, din perspectiva
a două criterii: context, respectiv conţinut.
o Astfel, din perspectiva contextului, un articol este considerat neutru dacă nu
aduce în discuţie problematica de gen, pozitiv, dacă prezintă o femeie într-o
ipostază publică identificabilă drept favorabilă, sau negativ (dacă situaţia descrisă
este una ce reproduce stereotipuri de gen).
o Analiza de conţinut a clasificat articolele drept discriminator (dacă materialul
reproduce dimensiunea socială a discriminării, ori relevă o atitudine
discriminatorie a autorului), articol care promovează egalitatea de gen (în măsura
în care reflectă sau pledează pentru egalitatea de gen), respectiv indiferent (dacă
în conţinutul acestuia nu este identiticată nicio referinţă la gen).
 De exemplu, articolul "Mă consider cea mai veche mobilă de la Teatrul
Odeon", apărut în ziarul Adevărul, în data de 1 august 2014, porneşte de
la intervievarea actriţei Dorina Lazăr, prezentată drept un reper din
perspectiva realizărilor sale profesionale. Din perspectiva contextului,
articolul este considerat pozitiv.
 În schimb, articolul „Nora este resimţită de soacră ca un „atac“ la relaţia ei
cu fiul”, apărut în aceeaşi publicaţie o zi mai târziu, este considerat negativ
din perspectiva contextului, deoarece reîntăreşte unul dintre
stereotipurile de gen (postura ridicolă a maternităţii mature).

În cadrul monitorizării au fost analizate 1574 de articole.
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Din perspectiva contextului, se remarcă proporţia ridicată a articolelor cu un conţinut neutru
(810), precum şi numărul sensibil mai mare al materialelor care prezintă femeile într-un context
negativ (553), faţă de cele care redau un context pozitiv (211).
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În privința conținutului, datele scot în evidență ponderea majoră a articolelor neutre (1075).

Numărul articolelor care reflectă sau pledează pentru egalitatea de gen au însă o pondere mai
mare decât cele care discriminează sau reflectă discriminarea - 187 de articole au un conținut
discriminator faţă de 312 articole reflectă sau pledează pentru egalitatea de gen.
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În ceea ce priveşte diferenţele de context dintre media locale şi cele naţionale, se constată în
primul rând, proporţia mare a articolelor neutre la ambele niveluri: 598 din totalul de 1.200 de
articole apărute în media centrale prezintă femeile în contexte neutre, în timp ce în media locale
mai bine de jumătate dintre materiale (212 din 394) se află în aceeaşi situaţie.
Numărul articolelor negative este mai mare decât cel al articolelor pozitive (raportul este de 451
la 151 în media naţionale, respectiv de 102 la 60 în media locale).
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Defalcat pe tipul publicațiilor, analiza de conținut a presei naţionale monitorizate relevă numărul
mare al articolelor cu un conţinut neutru (791), acestea fiind urmate de cele care reflectă
egalitatea de gen (200), în vreme ce numărul unităților de analiză care expun un caz de
discriminare este mai redus (133).
Conţinut - Presă Naţională
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Discrimineaza

17%
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Pledeaza pentru egalitatea de gen

66%
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Prin opoziţie, deşi în presa locală ordinea categoriilor este identică, este importat de notat
ponderea mai mare a articolelor neutre (284, 76% din total faţă de 66% în media naţionale),
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precum şi proporţia mai mică a celor care reflectă egalitatea de gen (50 din total, reprezentând
13% faţă de ponderea de 16.5% în media naţionale). De asemenea, ponderea articolelor care
discriminează este uşor mai mică (2% faţă de 3% în media naţionale), existând însă o proporţie
mai mare a articolelor care pledează pentru egalitatea de gen în presa locală (5% în publicaţiile
locale faţă de 3% în cele naţionale).
Conţinut - Presa locala
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Total

46
401
628
1075

211
553
810
1574

Suprapunerea celor două criterii de interpretare a articolelor reflectă faptul că cea mai
numeroasă categorie este cea a materialelor cu conţinut neutru şi context neutru (628 din 1.574).
Acestea sunt urmate de articolele care prezintă femeile într-un context neutru, având însă un
conţinut negativ (401). Urmează în ierarhie articolele care prezintă femeile într-un context
pozitiv şi care reflectă egalitatea de gen (127). De remarcat şi numărul articolelor în care femeile
sunt prezentate într-un context neutru şi care reflectă egalitatea de gen (95), precum şi cel în
care femeile apar în contexte negativ şi care reflectă discriminarea (85). Celelalte categorii au
ponderi mai reduse, aşa cum se poate observa şi în tabelul de mai sus3.

3

Pentru detalii se poate consulta Raportul detaliat de monitorizare a presei, disponibil la adresa:
https://proiectfapm.wordpress.com/2015/06/24/raport-de-monitorizare-presa-iunie-2015/
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RECOMANDĂRI PENTRU MEDIA
1. ACORDAȚI UN INTERES MAI MARE
PROBLEMATICII DE GEN
În ciuda faptului că România se confruntă în continuare cu numeroase
probleme de gen (un nivel ridicat al incidenţei violenţei domestice,
subreprezentarea femeilor în spaţiul public, existenţa discrepanţelor
salariale etc.), această problematică se regăseşte în mică măsură în
atenţia media – aşa cum o arată şi monitorizarea, mai bine de o treime din materialele de presă
nu ating nici măcar tangenţial problematica de gen. Rezolvarea acestor probleme, combaterea
stereotipurilor, asigurarea egalităţii efective de şanse depind în primul rând de conştientizarea
acestor probleme. Media rămâne în continuare unul dintre cei mai importanţi formatori ai
opiniilor şi un actor cu un rol major în instituţionalizarea normelor sociale – gradul ridicat de
credibilitate al media impune abordarea mai consistentă a problematicii de gen.

2. EXPLICAȚI CE ÎNSEAMNĂ DISCRIMINAREA. VORBIȚI
DESPRE EA
O problemă majoră a discursului anti-discriminare în România este aceea a lipsei de
conștientizare, în primul rând de către femei.
Aproape toate participantele la focus-grupurile realizate în cadrul proiectului „FA - Femei active
pe piaţa muncii” au afirmat că nu s-au simțit niciodată discriminate personal, deși au auzit în
repetate rânduri de cazuri de discriminare de gen.
În unele situații, acestea chiar au povestit întâmplări neplăcute prin care au trecut, după părerea
lor, pentru că sunt femei, dar chiar și în aceste condiții au răspuns negativ la întrebarea directă
despre discriminare.
Drept urmare, conceptul în sine de discriminare de gen este încă incomplet înțeles, iar massmedia ar trebui să-și asume o mai mare responsabilitate în acest sens.


Discursul anti-discriminare de gen vine aproape în exclusivitate de la femei,
participantele la cercetările sociologice din cadrul proiectului considerând că aceste femei
sunt etichetate drept feministe și ignorate, în general, de către societate. Spre deosebire,
dacă argumentele anti-discriminare ar veni, măcar parțial, și de la bărbați, acestea ar avea
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o greutate mai mare, tocmai pentru că nimeni nu ar putea considera că bărbații ar avea
de câștigat de pe urma unui discurs anti-discriminare.
Respondentele afirmă, totuși, că mulți bărbați înțeleg climatul de discriminare de gen în
care trăim, însă nu vorbesc despre el tocmai pentru că sunt avantajați de situație.

3. ATENŢIE MAI MARE ÎN SELECTAREA CONTEXTULUI
De foarte multe ori, stereotipurile şi discriminarea sunt reproduse indirect, fără să existe în acest
sens o intenţie răuvoitoare a jurnalistului/ jurnalistei. Analiza media indică faptul că femeile tind
să fie reprezentate în context negative, chiar dacă titlul ori textul articolului nu aduc atingere
imaginii sau reprezentării femeilor.
Femei în context negativ
Mamă de 86 de ani, lăsată în voia sorții de fiică (Tribuna, 9 octombrie 2014)
„Când sunt mici, copiii sunt ajutați de părinți să devină mari. Apoi, părinții îmbătrânesc și
este datoria copiilor să se îngrijească de ei. Normal ar fi ca atunci când boala și necazurile
îi ajung din urmă, părinții să conteze pe sprijinul necondiționat al copiilor. Există însă copii
cărora nu le pasă de cei care le-au dat viață și îi lasă în voia sorții. În această ipostază se
află și Rodica Muntean, o femeie de 86 de ani, din Sibiu. Femeia trece printr-o situație
dificilă, are nevoie de ajutor, dar nu are cine să i-l ofere.”

Astfel, proporţia mare de articole care prezintă femeile într-un context negativ sau existenţa
articolelor care, deşi neutre, discriminează, demonstrează o propagare implicită a stereotipurilor
de reprezentare a femeilor şi a inegalităţii de gen – contextul negativ face rating, dar poate
discrimina. Femeile sunt deseori victime ale actelor de violenţă fizică ori sexuală, discriminare sau
ale proceselor economice mai largi din societate, în vârstă sau tinere (lipsite de apărare),
„obiecte” aflate în proprietatea familiei extinse.
Selectarea subiectelor care devin ulterior articole de presă impune un grad mai mare de atenție
în ceea ce priveşte contextul în care femeile sunt reprezentate – există, aşa cum o arată tot
monitorizarea, un număr semnificativ de contexte pozitive ce reclamă vizibilitate publică!
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4. ESTE NEVOIE DE MAI MULTE EXEMPLE POZITIVE
Femei în context pozitiv
A doua româncă programator la Facebook. Drumul de la Politehnică în echipa lui Mark
Zuckerberg (Adevărul, 8 august 2014)
„La doar 25 de ani, Lavinia este a doua româncă inginer angajată la Facebook. Nu a fost
vreun copil-minune, nici vreo olimpică recunoscută la nivel naţional, dar a muncit de mică
să ajungă în oraşul care naşte tehnologii fără de care viaţa în secolul XXI pare de
neimaginat. Lavinia este, de fapt, o fată obişnuită care demonstrează că nu doar excepţiile
se pot căţăra pe vârfurile cele mai înalte. Fie ele şi parte dintr-o lume codată, pe care
puţini o înţeleg.”

Persistenţa stereotipurilor de gen se întemeiază în egală măsură pe abundenţa relatărilor
discriminatorii ori negative, precum şi pe lipsa din spaţiul mediatic a exemplelor de egalitate de
gen, a cazurilor de „femei de succes” care reuşesc să schimbe semnificativ nu numai viaţa celor
din jur, ci şi societatea în ansamblu.
Media contribuie într-o manieră consistentă la construirea reprezentărilor sociale şi, de aceea,
există un imperativ ce derivă nu numai din rolul presei de a informa obiectiv, ci şi din principiile
şi valorile democratice pe care societatea este bazată, de a evita propagarea reprezentărilor
discriminatorii.
Femei de succes
Prima femeie-doctor din România, școlită peste hotare și respinsă în
țară (Tribuna, 2 martie 2015)
„Și dacă ieri tocmai ce am sărbătorit Ziua Femeii, în cele ce urmează am
ales să vă prezentăm o doamnă-model. Pe Maria Cutzarida-Crățunescu,
prima femeie medic și prima care a obținut titlul de doctor în medicină,
în România. Când vorbim de ea, ne referim și la faptul că datorită ei s-a
trasat prima linie a mișcării feministe din țara noastră, dar s-au conturat
și primii pași în domeniul asistenței sociale, ea înființând primele creșe
din România.”

Prezentarea femeilor care au reuşit să deconstruiască efectiv barierele de gen în societatea
românească este unul din instrumentele prin care acest obiectiv poate fi atins!
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5. EVITAŢI OBIECTIFICAREA FEMEII
Una dintre cele mai frecvente probleme în reflectarea poziţiei femeilor în societate este
reprezentată de abundenţa situaţiilor în care sunt supralicitate calităţile fizice, femeia fiind astfel
prezentată drept un „obiect sexual”.
Frecvenţa acestui tip de materiale contrastează puternic cu numărul similar de ipostaze în care
bărbaţii sunt prezentaţi similar, contribuind la reproducerea dublelor standarde şi la întărirea
situaţiei de inferioritate a femeilor.

Obiectificarea femeilor
Lăsați-vă operate ca să nu fiți înșelate (Adevărul, 4 noiembrie 2014)
„Femeile trecute de 40 de ani ar trebui să îşi facă operaţii estetice, dacă vor să-şi ţină
soţul acasă. Recomandă Louise van der Welde, un sexolog din Marea Britanie. Femeia
(…) crede că un bărbat are tot dreptul să calce strâmb atâta vreme cât femeia îşi
neglijează aspectul fizic şi că ea este de fapt principalul vinovat pentru adulterul
soţului.”

6. EVITAŢI PREZENTAREA FEMEILOR ÎN IPOSTAZE
TRADIŢIONALE
Reflectarea femeilor, fie în ipostaze tradiţionale, fiind implicit prescrise roluri patriarhale în
gospodărie, nu face decât să reproducă statutul de inferioritate al femeilor în societatea
Femei în ipostaze tradiţionale, articol care reflectă discriminarea
Descoperind universul feminin (editorial – autor femeie, Prahova, 7 martie 2015)
„(…) ar mai fi ceva ce ar trebui să vadă bărbatul în femeia din viața lui. Echilibrul.
Echilibrul pe care nu-l poate aduce decât o femeie, oriunde s-ar afla ea. Și asta
deoarece, dincolo de toate, doar ea știe cum să facă față la toată casa – curățenie,
mâncare, copii și câte și mai câte! (…) Nu e lucru care să nu poarte, măcar un pic, din
amprenta sufletului femeii. Doar așa reușește să aibă, nu de puține ori, zece mâini și
tot atâtea picioare, fiind cu un ochi la copil, cu unul al oala care fierbe pe aragaz și cu
un... altul al mașina de spălat.”
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românească. Rolurile „prescrise” femeilor – de mamă, de gospodină etc. – şi prevalenţa lor în
societate contribuie implicit la conturarea spaţiului public drept unul predominant (sau natural)
masculin, în care trebuie să predomine numai calităţile şi rolurile masculine.
„Tradiţionalismul” reprezentărilor nu numai că restrânge manifestarea feniminităţii la spaţiul
domestic, ci contribuie şi la menţinerea unei probleme sistemice a societăţii româneşti (dubla zi
de muncă a femeii).

7. GENUL NU ESTE UN DEZAVANTAJ!
De foarte multe ori, media reproduc indirect stereotipurile şi dublele standarde existente în
spaţiul public, fără a chestiona originea, moralitatea sau legitimitatea acestora. Există situații în
care femeile însele contribuie la reproducerea acestor orientări dăunătoare pentru dezvoltarea
societăţii. Inferioritatea femeii sau necesitatea de a „se masculiniza” pentru a putea reuşi într-o
lume publică a bărbaţilor sunt tratate de multe ori axiomatic de media.

Femei în ipostaze masculine
Confruntarea „rozelor” (editorial – autor femeie, Prahova, 3 septembrie 2014)
„În acest context, istoria contemporană a României consemnează o premieră: două
candidate femei vor să-şi măsoare forţele în cursa pentru cea mai înaltă funcţie în
stat. Acum este de văzut cum şi în ce fel se vor împărţi şi voturile celor care spun că
vor vota un candidat femeie. Nu de alta, dar cele două provin din «trunchiul PDL» şi
au fost destui aceia care cu ceva vreme în urmă le susţineau când pe una, când pe
cealaltă, după modelul «Zoe, fii bărbată»”
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8. PLEDAŢI PENTRU EGALITATEA DE GEN
Discriminarea şi egalitatea de gen nu sunt concepte ideologice impuse arbitrar societăţii
româneşti – pretextul obiectivităţii nu exclude datoria civică a jurnaliştilor de a susţine principiile
şi valorile unei societăţi deschise şi democratice.
Prezentarea celor care luptă pentru egalitate de gen, criticarea stereotipurilor, prezentarea
discriminărilor sunt mai mult decât subiecte – sunt obligaţii ale media. În acest sens, se pot realiza
campanii (de presă), reportaje sau rubrici distincte (destinate promovării egalității de gen și a
nediscriminării).
Femei care luptă pentru egalitatea de gen
Româncele, hărțuite sexual de șefi și de colegi (Evenimentul Zilei, 21 aprilie 2015)
„Avocatul Loredana Muscalu spune că a avut cazuri de hărțuire sexuală la locul de muncă,
dar victimele nu au avut curajul să meargă mai departe. Rușinea față de familie și de
prieteni le face pe femeile hărțuite sexual la locul de muncă să nu facă plângere la instanță.
Hărțuirea la locul de muncă este o realitate incontestabilă a vremurilor noastre, însă
foarte puține cazuri ajung în instanță, spune avocat dr. Loredana Muscalu, membru al
Baroului București. În 2012, avocatul a fost coraportor al României la Congresul Mondial
al Muncii și Securității Sociale, iar anul trecut a susținut o teză de doctorat la Universitatea
București despre principiul nediscriminării în dreptul social.”
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9. REFLECTAȚI CONTRIBUŢIILE
FEMEILOR ÎN ECONOMIE
Este important ca media să contribuie la prezentarea
unei imagini fidele a contribuţiei femeilor în societatea
românească – prezentarea datelor statistice care indică
participarea ridicată a femeilor la forţa de muncă este
importantă pentru combaterea inegalităţilor salariale
existente în prezent.
Participarea femeilor la economie
32 la sută dintre angajații Dacia sunt femei (Prahova, 28 aprilie 2015)
„La Automobile Dacia Pitești lucrează 5.300 de femei, reprezentând 32 la sută dintre
angajații companiei, față de o medie de 18 la sută în industria auto la nivel mondial,
potrivit directorului general Nicolas Maure. «Femeile joacă un rol important în viața
noastră (...). femeile joacă un rol deosebit și în business, iar multe studii au demonstrat
că echipele mixte sunt mai creative, mai eficiente și mai echilibrate», a adăugat
acesta.”

De asemenea, este esențial ca presa să renunțe să transmită, chiar și indirect, faptul că anumite
meserii sunt „rezervate” bărbaților, în timp ce altele sunt „destinate” femeilor.
Un pas major în acest sens ar fi acela al
feminizării meseriilor/ ocupațiilor (avocată,
ingineră, deputată etc.).
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