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I. INTRODUCERE
• Egalitatea de şanse şi de gen reprezintă obiectivul oricărei societăţi democratice.
• Obiectivele generale ale egalităţii de şanse şi de gen constau în crearea unei societăţi cu aceleaşi
oportunităţi, drepturi şi obligaţii pentru femei şi bărbaţi şi în care diferenţele dintre femei şi bărbaţi
să fie integrate altfel decât ca deficienţe.
Suportul de curs „Egalitate de şanse şi de gen” îşi propune să abordeze problematica egalităţii de
şanse şi de gen printr-o analiză teoretică şi practică la nivel naţional şi european, adresându-se mai
ales reprezentanţilor autorităţilor publice, reprezentanţilor mass-media şi ai celor din societatea civilă
organizată.
La finalul parcurgerii suportului de curs „Egalitate de şanse şi de gen”, veţi putea:
1. Să definiţi concepte precum: gen, sex, roluri de gen, identitate de gen, stereotipuri de gen,
discriminare de gen, egalitate de şanse şi de gen.
2. Să identificaţi cum se raportează autorităţile publice la femei şi la bărbaţi.
3. Să identificaţi stereotipurile de gen în discursuri publice şi politice.
4. Să analizaţi conţinutul legislaţiei şi al activităţii instituţiilor care asigură implementarea politicilor
de egalitate de şanse şi combaterea discriminării.
5. Să analizaţi strategiile naţionale şi europene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
6. Să analizaţi politicile publice din perspectiva dimensiunii de gen.
7. Să fiţi sensibili faţă de discriminarea de gen.
8. Să respingeţi inechitatea de gen şi să fiţi orientaţi spre egalitate de şanse şi de gen în activitatea
pe care o desfăşuraţi.
9. Să fiţi solidari cu alte grupuri excluse sau marginale aflate în situaţii de discriminare.
10. Să susţineţi în cunoştinţă de cauză la nivel de ONG-uri, partide, presă proiectele de politici publice
care conduc la politici ale echităţii de gen în relaţiile de putere la nivel micro şi macro-social.
11. Să aveţi mai multă simpatie comprehensivă faţă de victimele inechităţii de gen.

II. CLARIFICAREA CONCEPTELOR

Ce vom afla din această secţiune este cum definim egalitatea şi care sunt unele forme pe care le
îmbracă aceasta, respectiv: egalitate în drepturi, egalitate de şanse, egalitate de gen. De asemenea, vom
înţelege şi cum să diferenţiem aceste noţiuni şi să nu le utilizăm în relaţie de sinonimie (egalitate în
drepturi şi egalitate de şanse). Totodată, în această parte vă voi defini şi explica alte noţiuni importante
precum o înţelegere substanţială a egalităţii de gen: gen, stereotipuri, discriminare. 1
Egalitatea este o noţiune complexă1. Din motive care ţin de înţelegerea acesteia şi de posibilitatea
de a o integra în activitate, fie că este cea de presă, la nivelul administraţiei ori într-o organizaţie
nonguvernamentală, voi selecta şi discuta două abordări ale acesteia: egalitatea în drepturi şi
cea de şanse.

1 Pentru o abordare comprehensivă, vezi Baker, John; Lynch, Kathleen; Cantillon, Sarah; Walsh, Judy, 2004, Equality. From
Theory to Action (second edition), Palgrave Macmillan, New York.
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EGALITATE ÎN DREPTURI

Egalitatea în drepturi presupune că ne sunt asigurate aceleaşi drepturi tuturor. Acest concept este
asociat unei egalităţi formale întrucât nu acoperă şi posibilitatea indivizilor de a-şi exercita drepturile
ori capacitatea acestora de a şi le realiza efectiv. Femeile au dreptul legal de a munci, dar în lipsa unor
politici de armonizare a vieţii de familie cu cariera, în condiţiile în care preponderent ele efectuează
munca de îngrijire din familie, nu au posibilitatea efectivă de rămane ocupate pe piaţa muncii. Lipsa
grădiniţelor poate constitui un obstacol pentru femei să atingă un grad satisfăcător de ocupare pe
piaţa muncii.
Pentru a ajunge la egalitate în drepturi între femei şi bărbaţi, a fost parcurs un lung drum la nivelul
istoriei. Voi explica în cele ce urmează. Să nu uităm că dreptul de a beneficia de educaţie, de a putea
exercita o profesie, de a vota etc. sunt de dată relativ recentă. În perioada interbelică, dacă ne uităm
la România, aflăm că femeile nu au putut exercita profesia de avocat, chiar dacă nu le era îngrădit
accesul la studii de specialitate. Accesul neîngrădit la toate formele de pregătire şi la toate tipurile de
cariere a fost o revendicare a ceea ce numim „feminismul egalităţii” al cărui scop a fost dobândirea
unui statut juridic egal al femeilor cu bărbaţii. Şi recunoaşterea dreptului de a vota este de dată relativ
recentă la scara istoriei. Abia în 1929 le-a fost recunoscut anumitor femei dreptul de a vota şi de a
fi alese la nivel local2 după ce organizaţii de femei şi organizaţii feministe s-au mobilizat pentru a
revendica aceste drepturi3.
Un izvor esenţial în prezent pentru egalitatea în drepturi între femei şi bărbaţi este Constituţia
României care a inclus egalitatea în drepturi în Titlul I, Principii generale, Titlul II, Drepturile, libertăţile şi
îndatoririle fundamentale4.
- Art. 4, alin. 2 Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni: „România este patria comună şi
indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică,
de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială”.
- Art. 16. alin. (1) Egalitatea în drepturi: „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice,
fără privilegii şi fără discriminări”.
Am introdus cele două exemple de mai sus privind accesul la piaţa muncii şi drepturile politice
întrucât de foarte multe ori egalitatea în drepturi este confundată cu egalitatea de şanse. Ultima are
semnificaţii specifice şi o rază de acţiune mai amplă aşa cum vom vedea în cele ce urmează.

EGALITATEA DE ŞANSE

Egalitatea de şanse în legislaţia europeană: origini şi evoluţie
Pentru a simplifica procesul de înţelegere a acestei noţiuni - „egalitate de şanse”- şi pentru a o integra
cu mai multă uşurinţă în activitate, mă voi referi în cele ce urmează la egalitatea de şanse aşa cum este
ea prevăzută în legislaţia naţională. Ce aflăm acum este că legislaţia din România conţine prevederi
privind egalitatea de şanse. Cadrele egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi au fost asumate de către
România în procesul amplu prin care a devenit stat membru al Comunităţii Europene. Fac această
precizare deoarece statutul acesta presupune angajamente asumate de statele membre.
Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi constituie un principiu important al Uniunii Europene prevăzut
în legislaţia primară şi secundară, integrat în sistemul instituţional. În demersul său de a face parte din
Uniunea Europeană, România a armonizat legislaţia internă cu acquis-ul comunitar, ceea ce înseamnă

2 Pentru mai multe detalii, vezi Mihăilescu, Ştefania, 2002, Din istoria feminismului romanesc. Antologie de texte (1838- 1929),
Editura Polirom, Iaşi şi Cosma, Ghizela, 2002, Femeile şi politica în România. Evoluţia dreptului de vot în perioada interbelică,
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
3 Pentru o evoluţie a mobilizării pentru dreptul de vot, vezi Mihăilescu, Ştefania, 2002, Din istoria feminismului romanesc.
Antologie de texte (1838- 1929), Editura Polirom, Iaşi.
4 http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339&idl=1&par1=1
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că noţiunea de „egalitate de şanse” a pătruns în spaţiul românesc odată cu începerea procesului de
aderare la Uniunea Europeana (1996). Însă, dacă legislativ şi instituţional a intrat via Uniunea Europeană,
în discursul public a fost integrat mai întâi de organizații neguvernamentale, mediul academic şi apoi de
alţi actori sociali (de pildă, sindicate).
O scurtă, dar necesară privire în istorie ne spune că rădăcinile în prevederile europene în materie
merg înspre anul 1957, către articolul care defineşte misiunea Comunităţii din Tratatul de la Roma: “(...) să
promoveze în întreaga Comunitate egalitatea de șanse între femei şi bărbaţi ...” (art. 2). Tot aici, articolul
141 menţionează că noua organizare europeană trebuie să funcţioneze în baza “principiului egalităţii
remuneraţiei între bărbaţi şi femei pentru aceeaşi muncă sau pentru muncă de valoare egală” (art.141).
Pe scurt, ce spune Tratatul de la Roma este că statele membre au obligaţia de a promova egalitatea
remuneraţiilor femeilor şi bărbaţilor pentru aceeaşi muncă.
Pornind de la prevederile acestui Tratat, legislația europeană s-a dezvoltat, iar în 1975 a fost adoptată
prima Directivă referitoare la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi: Directiva Consiliului 75/117/
EEC din 10 februarie 1975 privind aplicarea principiului plăţii egale pentru femei şi bărbaţi. Treptat au
fost dezvoltate alte directive, dar legislaţiei primare i se adaugă documente de poziţie, recomandări
şi declaraţii care acoperă diverse teme precum: prevenirea şi combaterea violenţei asupra femeilor,
participarea femeilor la luarea deciziilor etc.
O altă etapă importantă în istoricul egalităţii de şanse la nivel european o reprezintă introducerea prin
Tratatul de la Amsterdam (1997) şi Tratatul de la Nisa (2000), a articolului 13, care integrează termenul
de discriminare. Acest articol a fost baza pentru elaborarea unei noi Directive „Directiva privind
implementarea principiului tratamentului egal între femei şi bărbaţi în accesul şi prestarea de bunuri şi
servicii”. Directiva face trecerea de la egalitatea de şanse pe piaţa muncii la accesul la bunuri şi servicii
(servicii bancare şi de asigurări, închirierea de locuinte ş.a.).
Scurtul periplu istoric a fost necesar pentru a sublinia un decalaj de înţelegere, percepţie, asumare,
voinţă politică, elaborare şi implementare de politici ş.a. în zona egalităţii de şanse între România şi
ţările din Europa Centrală şi de Est în general şi cele care au o experienţă îndelungată de stat membru
în Uniunea Europeană.
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Directivele Uniunii Europene care acoperă egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
1. Directiva 75/117/EEC din 10 februarie 1975, privind armonizarea legislaţiilor statelor membre
cu privire la aplicarea principiului plăţii egale pentru bărbaţi şi femei;
2. Directiva 76/207/EEC din 9 februarie 1976, privind aplicarea principiului egalităţii de
tratament între femei şi bărbaţi referitor la accesul la angajare, pregătire profesională şi
promovare, precum şi la condiţiile de muncă;
3. Directiva 2002/73/EC din 23 septembrie 2002 care amendează Directiva 76/207/EEC privind
implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi referitoare la accesul
la angajare, pregătire profesională şi promovare, precum şi la condiţiile de muncă;
4. Directiva 79/7/EEC din 19 decembrie 1978 pentru implementarea progresivă a principiului
egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de securitate socială;
5. Directiva 86/378/EEC din 24 iulie 1986 privind implementarea principiului egalităţii de
tratament pentru femei şi bărbaţi în schemele ocupaţionale de securitate socială;
6. Directiva 86/613/EEC din 11 decembrie 1986 referitoare la principiul tratamentului egal al
bărbaţilor şi femeilor angajaţi în activităţi independente, inclusiv în agricultură şi protecţia
femeilor care desfăşoară activităţi independente în perioada de sarcină şi maternitate;
7. Directiva 92/85/EEC din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru încurajarea
îmbunătăţirii sănătăţii şi securităţii în muncă a lucrătoarelor gravide, a lucrătoarelor care au
născut recent şi a celor care alăptează;
8. Directiva 96/34/EC din 3 iunie 1996 privind contractul cadru referitor la concediul parental,
susţinută de UNICEF, CEEP şi ETUC;
9. Directiva 97/80/EEC din 15 decembrie 1997 privind sarcina probei în cazurile de discriminare
bazate pe sex;
10. Directiva 97/81/EEC din 15 decembrie 1997 privind principiul nediscriminării lucrătorilor cu
timp parţial.
În prezent5, domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi acoperă un număr variat de teme6:
 nediscriminarea de gen
- egalitatea de tratament între femei şi bărbaţi în afara pieţei muncii,
- sarcina probei în cazuri de discriminare de gen (inversarea sarcinii probei în cazurile de
discriminare pe bază de gen (în aceste situaţii, sarcina probei revine persoanei împotriva
căreia s-a formulat cererea de chemare în judecată, care trebuie să facă proba că nu a
săvârşit acţiuni de discriminare pe bază de gen ).
 accesul egal la muncă şi formare vocaţională
- accesul la muncă, formare vocaţională şi promovare,
- principiul plăţii egale,
- activităţile liber profesioniste, inclusiv munca în agricultură,
- femeile şi ştiinţa.

5 Aici pot fi consultate documentele relevante în materie: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/
egalitate-de-sanse-intre-femei-si-barbati/1849-legislatia-in-domeniul-egalitatii-de-sanse-intre-femei-si-barbati
6 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=URISERV:c10940
6

 protecţie socială
- reconcilierea vieţii de familie cu cea profesională (se urmăreşte participarea echilibrată a
femeilor şi a bărbaţilor în ambele sfere ale vieţii),
- concediul parental şi concediul asociat problemelor familiale,
- protecţia femeilor însărcinate, a femeilor care au născut recent şi a femeilor care alăptează,
- servicii de îngrijire a copilului (de tipul creşe, grădiniţe),
- scheme de asistenţă socială ocupaţională,
- asistenţă socială.
 hărţuire sexuală
- prevenirea hărţuirii sexuale la locul de muncă,
- protecţia demnităţii femeilor şi a bărbaţilor la locul de muncă,
 egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi la nivel instituţional
- integrarea dimensiunii de gen la nivelul tuturor politicilor Uniunii Europene (ceea ce se
cunoaşte sub numele de “gender mainstreaming”),
- participarea echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor la procesul de luare a deciziilor,
- integrarea dimensiunii de gen la nivelul fondurilor structurale.
 alte teme de interes
- prevenirea şi combaterea violenţei asupra femeilor,
- prevenirea şi combaterea traficului cu femei,
- drepturile sexuale şi reproductive.
În baza acestor pârghii legislative, statele membre au dezvoltat legislaţie naţională, instituţii, politici
publice care să urmărească activ egalitatea de gen. Ce e de reţinut este că că egalitatea şanse şi de
gen nu e un moft.
Legislaţie naţională: ce este egalitatea de şanse şi unde se aplică?
Legislaţia naţională a transpus prevederile fundamentale ale legislaţiei comunitare, însă sincopele şi
derapajele nu ţin de armonizare, ci de implementarea legislaţiei.
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Constituţia României a inclus egalitatea de şanse în Titlul II, Drepturile, libertăţile şi îndatoririle
fundamentale7.
- Art. 16. alin. (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”.
Legea care stabileşte cadrul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi este Legea 202/2002 privind
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. Potrivit legii 202 din 19 aprilie 2002 (republicată)
privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, prin egalitate de şanse între femei şi
bărbaţi se înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor si aspiraţiilor diferite ale persoanelor
de sex masculin si, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora. (art. 1, al. 2).
Legea 202 din 19 aprilie 2002 (republicată) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi ne spune că:
„măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi pentru
eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplică în domeniul
muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii şi informării, politicii, participării la decizie, furnizării
şi accesului la bunuri şi servicii, precum şi în alte domenii reglementate prin legi speciale”
(art. 2- sublinierea îmi aparţine).89
În pachetul de legi8 care acoperă domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, regăsim8:
1. HG 10 din 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
2. Legea 25 din 2012 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie.
3. HG 237 din 2010 Strategia naţională pentru egalitatea de şanse 2010-2012.
4. OUG 68 din 2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale.
5. OUG111 din 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
6. Legea 62 din 2009 pentru aprobarea OUG 61 2008 bunuri şi servicii.
7. OUG 61 din 2008 egalitatea privind accesul la bunuri şi servicii.
8. OUG 67 din 2007 Egalitate tratament scheme profesionale securitate socială.
9. HG 319 din 2006 Strategia Naţională pentru egalitatea de şanse 2006 - 2009.
10. Hotărârea 1.054 din 2005 - Regulament COJES.
11. Legea 217-2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie.
12. Legea 53-2003 Codul muncii.
13. Legea 202-2002 republicată privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi.
14. Ordonanţa 137-2000 privind prevenirea şi sancţionarea discriminării.
15. Legea 210-1999 privind concediul paternal.
Instituţionalizarea egalităţii de şanse în România
Este necesară prezenţa unor instituţii responsabile care să urmărească adoptarea şi promovarea unor
politici, aplicarea lor, să propună măsuri pentru corectare şi sancţionare. La nivel internaţional, în anii ’70
observăm în statele democratice că se acordă atenţie sporită drepturilor femeilor şi se consolidează din
ce în ce mai puternic o perspectivă critică asupra obiceiurilor, practicilor, percepţiilor. Este o perioadă
7 http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339&idl=1&par1=2
8 http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/egalitate-de-sanse-intre-femei-si-barbati/1849-legislatia-indomeniul-egalitatii-de-sanse-intre-femei-si-barbati
9 Pentru o analiză extinsă a legislaţiei care acoperă domeniul egalităţii de şanse şi de gen, vezi Analiză de diagnostic a
domeniului egalităţii de şanse şi gen din România: probleme, nevoi, soluţii europene, coordonat de Georgiana Pascu şi
Delia Niţă, Centrul de Resurse Juridice http://www.crj.ro/wp-content/uploads/docs/analiza_de_diagnostic_domeniul_
egalitatii_romania.pdf
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în care se produc redefiniri ale feminităţii, ale diferenţei dintre sex/gen care să includă liberul arbitru,
autonomia, critica stereotipurilor de gen asociate sferei publice şi celei private şi introducerea egalităţii
de gen în politică şi pe piaţa muncii. Aceste intervenţiişi redefiniri au loc târziu în România, după anii ’90,
ceea ce arată un decalaj de percepţie, înţelegere, unul comportamental, de elaborare şi implementare
a unor politici etc.
Există câteva întrebări importante privind instituţionalizarea egalităţii de şanse, de pildă:
1.) Dezvoltă instituţiile dedicate oportunităţi de acces pentru cei care activează în zona egalităţii de
şanse?
2.) Influenţează aceste instituţii dedicate politicile în domeniu?
Constituirea acestor instituţii scoate în evidenţă două tipuri de influenţe: de factură externă
manifestată prin influenţa Uniunii Europene (în condiţiile în care acestă structură a reprezentat principalul
stimulent pentru schimbarea pachetului de legi în domeniul egalităţii de şanse), de factură internă care
se regăseşte în influenţa care vine dinspre mişcarea/gândirea feministă către aceste instituţii.10
În România, instituţiile dedicate care să coordoneze politicile din zona egalităţii au parcurs un
drum sinuos şi au avut o existenţă mai curând efemeră dacă luăm în considerare: personalul angajat
şi pregătirea acestuia în domeniu, gradul de independenţă al instituţiei, resursele financiare şi
transformările succesive ale acestora. De exemplu, în anul 2000 în cadrul Ministerului Muncii funcţiona
Direcţia de Şanse Egale care avea 4 angajaţi, inclusiv directoarea şi nu avea buget propriu (Popescu,
2004, p.139). Cartea neagră a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în România (2006) a radiografiat încă
de la începuturile instituţionalizării egalităţii de şanse neajunsurile din domeniu.
Istoria instituţionalizării egalităţii de şanse între femeişi bărbaţi trece prin structura numită Agenţia
Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi aflată în subordinea Ministerului Muncii care
a fost înfiinţată printr-un Proiect Phare de înfrăţire instituţională România-Spania. Comisia Europeană a
alocat 1,8 milioane de Euro pentru implementarea acestui proiect. ANES a fost înfiinţată în luna martie
2005. În urma unei adrese trimisă de Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din
Camera Deputaţilor - nr. 2604/12.05.2005- ştim că ANES avea un personal alcătuit din 10 persoane
şi că în momentul înfiinţării bugetul alocat anului 2005 era încă executat de direcţiile de specialitate
din Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.11 În anul 2006 a fost trimisă o Scrisoare deschisă:
„Bilă neagră pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în România” care a sintetizat verdictul a
peste 20 de organizaţii neguvernamentale dat activităţii Guvernului României pentru intervenţiile sale
în domeniul şanselor egale între femei şi bărbaţi. În anul 2010, în luna iulie, ANES a fost desfiinţată prin
reorganizare administrativă. A fost un context delicat în condiţiile în care statele europene erau afectate
de criza financiar-economică, iar Uniunea Europeană sublinia că este nevoie de atenţie sporită acordată
grupurilor vulnerabile şi egalităţii de gen. Răspunsul României însă a fost scoaterea totală a egalităţii de
gen de pe agenda guvernării, în condiţiile unui angajament anterior oricum redus12.
În prezent, activitatea în domeniul egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi este
coordonată de către Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi (DESFB)13 care este
condus de un secretar de stat14. Prin Ordonanţa Guvernului nr. 6/2015, DESFB a preluat şi atribuţiile
referitoare la prevenirea şi combaterea violenţei în familie care intrau anterior în activitatea Direcţiei
Protecţia Copilului.
10 Pentru începuturile instituţionalizării egalităţii de şanse, vezi Huminic, Adelina, 2002, Instituţionalizarea politicii de
egalitate de şanse în Grünberg, Laura (editoare), 2002, Gen şi integrare, Smart Printing srl.
11 Informaţii din arhiva personală.
12 Şi atunci organizaţiile nonguvernamentale au trimis o Scrisoare de protest în data de 5 iulie 2010, adresată Premierului
Emil BOC, Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Mihai Constantin Şeitan.
13 Înaintea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, activitatea era coordonată de Direcţia
Ocupare şi Egalitate de Șanse (DOES) din Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
14 Vezi HG 250/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi.
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Potrivit Articolul 3 din HG 250/2014, DESFB exercită următoarele tipuri de funcţii în domeniul egalităţii
de şanse între femei şi bărbaţi:
”1.) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi politicilor
Guvernului în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
2.) de reglementare, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, inclusiv în ceea ce priveşte
armonizarea cu reglementările Uniunii Europene în domeniu;
3.) de reprezentare a Guvernului României, pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;
4.) de autoritate în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.”15
De asemenea, trebuie specificat faptul că în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice îşi desfăşoară activitatea Comisia Naţională în domeniul Egalităţii de Şanse
între femei şi bărbaţi (CONES). Din CONES fac parte: reprezentanţi ai ministerelor, ai altor organe
de specialitate din administraţia publică centrală aflate în subordinea Guvernului, ai autorităţilor
administrative autonome, ai organizaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional, precum
şi reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale cu activitate recunoscută în domeniu.
Însă, pe 9 septembrie 2015, Camerea Deputaților a adoptat proiectul de lege de modificare și
completare a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei și bărbați
(republicată). Acest proiect prevede şi reînființarea Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse
între Femei și Bărbați (ANES)16. Ceea ce înseamnă că structura instituţională în domeniul egalităţii
de şanse va suferi o nouă transformare.
Planificarea acţiunilor din domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi
Strategia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-201717
asigură cadrul pentru planificarea acţiunilor din domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
Aceasta nu este prima Strategie elaborată în domeniu; este precedată de alte două care au acoperit
perioadele: 2006-2009 şi 2010-2012.
Ariile de intervenţie pentru perioada 2014-2017 incluse în Strategie sunt:
- Educaţia,
- Piaţa muncii,
- Participarea echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor la procesul de decizie,
- Abordarea integratoare de gen18,
- Violenţa de gen.
Şi la nivel european există o Strategie în domeniul egalităţii de gen care acoperă intervalul 20102015. Sferele de acţiune incluse sunt19:
- independenţa economică egală pentru femei şi bărbaţi,
- plată egală pentru muncă de valoare egală,
- egalitate în procesul de luare a deciziilor,
15 http://www.dreptonline.ro/legislatie/hg_250_2014_departamentul_pentru_egalitate_sanse_intre_femei_barbati.php
16 http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/4023-2015-09-09-ip-anes. Schimbările
legislative pot fi urmărite în Raportul comun emis de Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi şi Comisia
pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor http://www.cdep.ro/caseta/2015/06/19/pl13405_rp.pdf
17 Strategia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-2017 poate fi consultată aici:
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezbateri_publice/2014-01-24_Anexa_1_Strategia.pdf
18 Potrivit Consiliului Europei, abordarea integratoare a egalităţii de gen poate fi înţeleasă drept „(re)organizarea,
îmbunătăţirea, dezvoltarea și evaluarea proceselor politice, astfel încât perspectiva unei egalităţi de gen să fie încorporată
în toate politicile, la toate nivelurile și în toate etapele de către actorii implicaţi în mod normal în luarea deciziilor politice”vezi Consiliul Europei, 1998, Gender mainstreaming: conceptual framework, methodology and presentation of good practices,
Strasbourg, p. 10.
19 Strategia poate fi consultată aici: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/
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- demnitate, integritate şi eliminarea violenţei de gen,
- promovarea egalităţii de gen în afara Uniunii Europene,
- intervenţii orizontale: roluri de gen, rolul bărbaţilor, legislaţie şi instrumente de guvernanţă.
Un aspect important al celor două documente vizează rolul bărbaţilor în susţinerea egalităţii de
gen. Strategia naţională prevede şi măsuri adresate bărbaţilor, de pildă “susținerea și încurajarea
parteneriatului dintre femei și bărbați în viața privată și asumarea responsabilităților de îngrijire a
copiilor și de către bărbați”20.
Problematizarea şi a rolului bărbaţilor în susţinerea egalităţii de gen ţine de o evidenţă simplă:
noţiunea de “gen” nu este un sinonim pentru cea de “femei”. În cele ce urmează voi clarifica aspectele
relevante acoperite de acest concept.

EGALITATE DE ŞANSE ŞI EGALITATE DE GEN21

Am văzut deja că la nivel european preferinţa terminologică merge înspre noţiunea de
„egalitate de gen”. Aceasta este alegerea făcută şi de mulţi actori din sectorul organizaţiilor
nonguvernamentale active în domeniu, din mediul academic. La nivel naţional, cel mai adesea
în plan legislativ, egalitatea a fost transpusă sub forma de egalitate de şanse ori, în documente
strategice22, cele două formule alternează.
Imprecizie, neclaritate, inconsistenţă terminologică23
Doresc să atrag atenţia asupra unui aspect, respectiv asupra impreciziei terminologice asociate
domeniului. Există egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, egalitate de gen, oportunităţi egale,
egalitate de şanse între sexe etc.
Chiar documente oficiale alternează utilizarea noţiunilor de egalitate de şanse între femei şi bărbaţi
cu egalitatea de gen.
Însă, pentru că nu mereu drumul mai scurt este şi cel mai adecvat, ca să înţelegem substanţial
egalitatea de şanse şi egalitatea de gen este bine să ne familiarizăm cu o serie de noţiuni: gen,
roluri şi identitate de gen, stereotipuri de gen.23
Despre gen
O primă observaţie cu care voi începe acestă secţiune este următoarea: noţiunea de “gen” nu
este un sinonim pentru cea de “femei”. Distincţia sex-gen joacă un rol fundamental în societăţile
actuale (practici cotidiene, politici publice etc.) deoarece există diferenţe între femei şi bărbaţi care nu
au o origine biologică. Prin urmare, genul şi sexul nu sunt echivalente (West, Zimmerman, 1987).
O definiţie operaţională complexă oferă Judith Lorber în lucrarea sa Paradoxes of Gender (1994) în
care autoarea (des citată în literatura de profil) defineşte genul astfel: „o instituţie care stabileşte modele
de comportament pentru indivizi, ordonează procesele sociale ale vieţii de zi cu zi, care a infuzat
principalele organizări din societate, cum sunt economia, ideologia, familia şi politica (...)”. (Lorber, 1994,
p.1) Lorber susţine că genul îşi are rădăcinile în dezvoltarea culturii umane, nu în biologie ori procreaţie
20 http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezbateri_publice/2014-01-24_Anexa_1_Strategia.pdf,
p.19.
21 Pentru o abordare mai complexă a domeniului egalităţii de şanse şi de gen, unde am inclus şi două studii de caz
dedicate armonizării vieţii de familie cu profesia şi violenţei de gen, vezi Băluţă, Oana, 2014, Egalitate de şanse şi de gen
(suport de curs), secţiunea II Sex, gen, prejudecată. Stereotipuri şi discriminare, publicat în cadrul proiectului Media FEMŞcoala Naţională de Jurnalism, editat de Blockbuster Media.
22 De pildă: Strategia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-2017.
23 Observaţia aceasta a mai fost făcută şi în 2006, într-o publicaţie care radiografiază egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi din România: Cartea neagră a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în România, coordonată de Laura Grünberg.
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şi că asemenea oricărei instituţii sociale, genul variază cronologic, cultural, geografic şi afectează major
viaţa indivizilor şi interacţiunea socială. (Lorber, 1994, p.1) De pildă, în urmă cu ceva vreme, femeile
leşinau pentru că acest act era o manifestare a feminităţii, a „delicateţii” lor, desigur că le şi adaug
faptul că femeile purtau pe atunci un obiect vestimentar numit corset care le strângea talia pentru a
corespunde tiparelor de frumuseţe care cereau un mijloc subţire şi că din punct de vedere medical,
plămânii primeau cantităţi reduse de oxigen.
Tot Lorber afirmă că „genul s-a schimbat în trecut, se va schimba în viitor, dar că fără o regândire
deliberată a sa, nu se va modifica obligatoriu în direcţia unei mai mari egalităţi între femei şi bărbaţi”.
(Lorber, 1994, p.6) Judith Lorber introduce în lucrarea sa un indicator care, în opinia mea, este un fel
de busolă în baza căreia se poate aprecia gradul mai mare sau mai mic de egalitate specific unui spaţiu
anume, astfel:
“meta-regula într-o ordine socială care să se bazeze pe egalitate este ca nici un individ dintrun grup şi nici un grup din societate să nu monopolizeze resursele economice, educaţionale,
culturale şi poziţiile de putere” (Lorber, 1994, p. 294).
Dacă observăm un fel de „monopol” al femeilor în efectuarea muncilor domestice, în creşterea şi
îngrijirea copiilor, un altfel de „monopol” al bărbaţilor în viaţa politică, ne putem pune întrebări privind
nivelul de egalitate din România (dar şi din alte state deoarece peste tot în lume bărbaţii sunt mai
numeroşi când vine vorba despre participarea şi reprezentarea politică).
Revenind cu abordările teoretice pe tărâm românesc, Laura Grünberg în (R)Evoluţii în sociologia
feministă (2002) afirmă că genul este un termen folosit pentru a evidenţia “aspectele politice, spirituale,
materiale şi cultural specifice, contemporane şi istorice, sistemice şi individuale, experenţiale şi
conceptuale a ceea ce înseamnă să trăieşti într-o lume care ne-a creat, nu doar ca fiinţe umane, ci
întotdeauna ca femei sau bărbaţi” (Grünberg, 2002, p. 32).
Genul se dobândeşte şi se însuşeşte în acelaşi timp timp (West, Zimmerman, 1987). Putem defini
genul drept „produsul anumitor schimbări sociale şi individuale - survenite prin experienţele cotidiene
trăite, prin interacţiunea dintre femei şi bărbaţi” sau dintre persoane de acelaşi sex (Băluță 2013, 34-35;
Băluţă, Radu, 2015, p.167).
Prin urmare, din analiza genului ajungem să înţelegem de ce considerăm că un anumit gen
este mai „potrivit” pentru efectuarea muncilor din viaţa privată, iar altul pentru cele din viaţa
publică (sau pentru anumite slujbe, de pildă cele din sănătate ori educaţie) ori politică, inclusiv
mai priceput în legătură cu activităţile de conducere a unei firme ori instituţii ori stat.
Roluri de gen
Rolurile de gen reprezintă “atitudinile şi comportamentele dominante pe care societatea le asociază
cu fiecare sex”, prin intermediul cărora femeile şi bărbaţii învaţă norme privitoare la masculinitate şi
feminitate. (Grünberg, 2002 apud Miroiu, Dragomir, 2002, p. 313)
A da naştere unui copil este un rol de sex (fiindcă naşterea este o experienţă exclusiv femeiască), pe
când a-l îngriji este un rol de gen atribuit de cele mai multe ori femeilor, dar care poate fi efectuat de către
bărbaţi fiindcă îngrijirea se învaţă. În acest caz, în baza sexului biologic se atribuie un comportament ori
un rol de gen.
Laura Grünberg explică faptul că rolurile de gen se schimbă în timp, variază într-o comunitate ori între
comunităţi „ca rezultat al schimbărilor istorice, sociale, economice, politice şi culturale”, iar ideologia
şi mişcările feministe au influenţat considerabil regimul de gen în care se construiesc aceste roluri
(Grünberg, 2002 apud Miroiu, Dragomir, 2002, p. 313)
Identitate de gen
Aceasta se dobândeşte în urma interiorizării psihologice a trăsăturilor feminine/ masculine, prin
interacţiunea dintre individ şi societate şi este mai curând o experienţă subiectivă şi nu este dependentă
de sex. (Frumuşani, 2002 apud Dragomir, Miroiu, 2002, p. 192)
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De reţinut
Diferenţele de sex: sunt biologice, sunt înnăscute.
Exemple:
Femeile dau naştere copiilor.
Femeile alăptează copiii.
Diferenţele de gen: sunt predominant diferenţe dobândite prin educaţie, prin socializare.
Exemple:
Femeile îngrijesc dependenţii din familie (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi).
Roluri de gen: sunt atitudinile şi comportamentele pe care le asociem cu femeile şi cu bărbaţii.
Exemple
Ne aşteptăm ca femeile să aibă grijă de gospodărie, să facă mâncare şi să spele vasele.
Ne aşteptăm ca bărbaţii să deţină funcţii de conducere în viaţa publică şi politică.
Rolurile de gen sunt reiterate în spaţiul public, de pildă, în preajma sărbătorilor, când mass-media
difuzează materiale în care politicienele gătesc. Imaginile acestea arată, în opinia mea, poate nevoia
unei confirmări din partea politicienelor că deşi activitatea lor se derulează într-un spaţiu perceput ca
masculin, ele îndeplinesc şi roluri tradiţional asociate femeilor.
Stereotipurile de gen24
În timp ce căutam mai multe informaţii despre o carte de memorii publicată de Hillary Clinton, am
găsit întâmplător un comentariu pe www.adevarul.ro la finalul unui articol despre un turneu de lansare
a volumului său în Statele Unite. Nu este importantă în acest context identitatea utilizatorului (anonim,
de altfel), ci conţinutul observaţiilor sale în condiţiile în care utilizatorul (ea sau el) reiterează stereotipuri
de gen şi de vârstă privind rolul adecvat al femeilor.
“nu înţeleg ce au în cap aceste ‚senioare” (merkel, clinton, etc.) de luptă atât de aprig să ajungă
în poziţia de lider? nu înţeleg de ce sunt convinse ele că ştiu exact ce ne trebuie? mă trec fiorii
când aud câte o băbutză din asta care se crede super delteaptă şi vrea să-mi decidă ea soarta...
nu avem nimic în comun...nu gândim la fel...nu simţim la fel...consider, fără să fiu nedrept şi rău
că locul lor este lângă nepoţi...”25 (comentariul nu a fost corectat din punct de vedere gramatical).
Mi-au reţinut atenţia intersecţia dintre gen şi vârstă, dar mai ales asocierile dintre numele a două
politiciene extrem de cunoscute (Hillary Clinton şi Angela Merkel) şi rolul ‚potrivit’ lor, adică cel de
bunică. Cele două politiciene sunt ‘senioare’, „băbutze”, ar trebui să aibă grijă de nepoţi, interesul lor nu
ar trebui să meargă înspre leadership (“nu înţeleg ce au în cap aceste ‚senioare” (merkel, clinton, etc.) de
luptă atât de aprig să ajungă în poziţia de lider?).
Stereotipurile asociate femeilor nu sunt o invenţie a acestei perioade, le regăsim şi în timpuri mai
vechi, dar corelate, de această dată, cu emanciparea femeilor, cu accesul la cetăţenia politică. Titu
Maiorescu, într-o conferință despre ”Darvinismul în progresul intelectual”, ţinută în 1882 la Ateneu,
sublinia riscurile de a permite unor fiinţe cu o capacitate craniană cu 10% mai mică să conducă treburile
publice şi politice.

24 Pentru o abordare teoretică actuală însoţită de exemple unde găsiţi informaţii şi despre categorii de sterotipuri, vezi
Băluţă, Oana; Radu, Raluca-Nicoleta, 2015, Evitarea stereotipurilor în Radu, Raluca-Nicoleta, Deontologia comunicării
publice, Editura Polirom, Iaşi.
25 http://adevarul.ro/international/statele-unite/noua-carte-lansata-hillary-clinton-rampa-lansare-campanieiprezidentialele-20161-1_5397325e0d133766a875e715/index.html, data accesării: octombrie 2014.
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”Dacă în treacăt vom deschide aici chestiunea emancipării femeii, noi observăm atât numai,
că ideea, cu toată frumusețea ei teoretică, în starea de azi a lucrurilor, este precipitată și cam
nerealizabilă. Cum am putea în adevăr să încredințăm soarta popoarelor pe mâna unor ființe a
căror capacitate craniană e cu 10 la sută mai mică? Abia ajung astăzi creierii cei mai dezvoltați
pentru a putea conduce o națiune pe calea progresului și a prosperității materiale.”26
Sofia Nădejde, o feministă socialistă a acelor vremuri, a scris articolul “Răspuns d-lui Titu Maiorescu
în chestia creierului la femei”, publicat în ziarul Contemporanul, din care extrag un pasaj : “Chestiunea
creierului e încă o urmă de prejudiţiile vechi. Nu e mult de când se credea că femeia n-are suflet” (Nădejde,
1881-1882 apud Mihăilescu, 2002, p. 95).
Dacă păşim într-o zonă contemporană diferită de articolele de presă, observăm că în prezent, în
publicitate, stereotipurile de gen sunt răspândite. În “Femeile spun NU publicităţii ofensatoare” (2013) şi
“Catalogul reclamelor ofensatoare (2012)” arătam că:
“reclamele înfăţișează un ideal de feminitate mai degrabă static, impregnat cu stereotipuri de
gen, arhaic şi că reclamele ne vând tipuri de reprezentări cu care, este posibil, ca multe femei să
nu se identifice nici pe departe”, astfel „în privinţa muncilor de îngrijire, ni se spune că femeile
şi le asumă unilateral cu voie bună, apoi mai aflăm că femeile sunt mai puţin inteligente, în
schimb sunt extrem de frumoase, capricioase, ahtiate după gospodărie fie că este vorba despre
prepararea unor mâncăruri ori despre curăţenie, sunt mai mult trup decât minte, iar abilităţile
lor tehnice lasă de dorit.” (Băluţă, 2012, p. 13-14)
Dacă trecem de exemplele aleatorii selectate de mine anterior, observăm că literatura ştiinţifică
dedică pagini considerabile şi cercetări noţiunilor de stereotip, prejudecată, discriminare şi stigmatizare
și atrage atenţia asupra dificultăţilor de a schimba percepţiile şi credinţele. Pentru început însă, este
important să înţelegem semnificaţia şi importanţa stereotipurilor pentru a le putea observa şi deconstrui
în interacţiunea cotidiană, în discursurile publice şi politice, în elaborarea politicilor publice.
Ce sunt stereotipurile? Ce sunt stereotipurile de gen?
În capitolul Evitarea stereotipurilor (2015) scriam că o definiţie operaţională spune că stereotipurile
sunt „un ansamblu de convingeri împărtăşite vizavi de caracteristicile personale, de trăsăturile de
personalitate, dar şi comportament, specifice unui grup de persoane” (Yzerbyt, Schadron 1997, 98;
Băluţă, Radu, 2015, p. 163).
Walter Lippmann, în Public Opinion (1922), a introdus noţiunea de stereotipuri în accepţiunea
sociopsihologică, înţelese drept „imagini în mintea noastră”, aşadar constructe mentale în baza cărora
interpretăm realitatea înconjurătoare pentru că, potrivit opiniei sale, „noi nu vedem înainte de a defini,
ci definim înainte de a vedea”. (Yzerbyt, Schadron, 1997, p. 99; Nastas, 2004, p. 263-264) Termenul exista
din 1798, era mai degrabă prezent în rândul tipografilor şi însemna „turnarea plumbului într-o formă
destinată formării „clişeului” tipografic” (Yzerbyt, Schadron, 1997, p. 99) Prin preluarea acestei noţiuni,
Lippmann atrăgea astfel atenţia asupra concepţiilor noastre rigide în raport cu grupurile sociale.
Potrivit lui Adrian Neculau, stereotipurile „pot fi considerate reprezentări sociale deturnate,
încremenite, rigidizate” (Neculau, 1998, p. 65; Băluţă, Radu, 2015, p. 163). Trebuie precizat că acestea
se formează într-un anumit context sociocultural şi că „sunt induse de modelul cultural-ideologic, de
structurile mentale împărtăşite de membrii unei colectivităţi”. (Neculau, 1998, p. 65; Băluţă, Radu, 2015,
p. 163).

26 Titu Maiorescu, conferința despre ”Darvinismul în progresul intelectual”, de la Ateneu publicată în România Liberă din 5
mai 1882 vezi şi Nădejde, Sofia, 1881/1882, Răspuns d-lui Maiorescu în chestia creierului la femei în Mihăilescu, Ştefania,
2002, Din istoria feminismului românesc, Editura Polirom, Iaşi, p. 88-95
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Stereotipurile pot porni de la date reale despre diferențele dintre grupuri, dar ele țin cont numai de
cele mai distinctive trăsături (Băluţă, Radu, 2015, p. 163). Se consideră că stereotipurile care pornesc de
la trăsături individuale destul de ‚stabile’ precum rasa, religia ori genul sunt failibile. În consecinţă:
„acesta este primul motiv pentru care profesioniștilor în comunicare publică li se recomandă
evitarea stereotipurilor: Sunt generalități care nu au legătură cu prezentarea adevărului. Prin
utilizarea stereotipurilor, imaginea oferită este simplificată și nu există, de cele mai multe ori,
posibilități de corectare, deoarece multe grupuri minoritare nu au acces în media” (Băluţă, Radu,
2015, p. 163).
Stereotipurile de gen sunt credinţe şi opinii în legătură cu caracteristicile femeilor şi ale bărbaţilor.
Acestea fac parte dintr-un sistem mai amplu de credinţe despre gen care are efecte asupra percepţiilor
despre femei şi bărbaţi (Dragomir, 2002, apud Miroiu, Dragomir, 2002, p. 341).
În literatura de specialitate găsim o exemplificare utilă a stereotipurilor asociate femeilor şi bărbaţilor
pe care o voi reda în cele ce urmează întrucât ne ajută să înţelegem ce sunt stereotipurile şi să le
identificăm. Este o structură utilă indiferent dacă lucrăm în mass-media, administraţia publică, organizaţii
nonguvernamentale, sistemul de educaţie etc. (Kite, 2001 apud Miroiu, Dragomir, 2002, p. 342-343):

Asociate
femeilor

Trăsături

Roluri

Devotate celorlalţi
Conştiente de
sentimentele celorlalţi
Emoţionale

Pregătesc masa

Caracteristici
fizice
Frumoase

Fac cumpărăturile

Drăguţe

Expresive

Spală
Sunt receptive la
modă

Cochete

Creative

Splendite

Imaginative

Graţioase

Intuitive

Mici

Perceptive

Sexi
Au vocea
blândă

Au gust
Au abilităţi verbale
foarte bune

Caracteristici
fizice

Abilităţi cognitive

Atletici

Analitici

Masivi

Exacţi

Cu umeri largi

Buni la abstracţii

Robuşti

Buni la cifre

Musculari

Buni la rezolvatul
problemelor

Săritoare
Blânde
Înţelegătoare

Sunt o sursă de
ajutor moral
Au grijă de copii

Calde

Fac menajul

Trăsături

Roluri

Bune

Iau repede decizii

Îşi asumă
responsabilităţile
financiare
Sunt capul familiei

Competitivi

Câştigă bani

Activi

Asociate
bărbaţilor

Se simt superiori
Independenţi
Nu renunţă uşor

Sunt responsabili de
reparaţiile casei
Au iniţiativa în
relaţiile sexuale
Se uită la sport la
televizor

Artistice

Puternici fizic

Au încredere în ei

Duri

Rezistă bine la stres

Înalţi
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Abilităţi cognitive

Abilităţi
matematice

Nu trebuie să uităm că rolurile de gen tradiţionale şi stereotipurile reprezintă surse ale
discriminării de gen.

DISCRIMINARE

Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 (republicată) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare este legea de bază care reglementează prevenirea şi combaterea discriminării
în România şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD).
Potrivit articolului 2 din ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 (republicată) privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare27, discriminarea este:
„orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă,
religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică
necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu
care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării,
în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor
recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii
ale vieţii publice”.
Sintetic, a discrimina „înseamnă a diferenția sau a trata diferit două persoane sau situații, atunci când
nu există o distincție relevantă sau de a trata într-o manieră identică două sau mai multe persoane sau
situații care sunt în fapt diferite”28. Din această abordare, deducem că identificăm:
1.) discriminarea de jure sau formală: care se referă la „a diferenția sau a trata diferit două persoane sau
situații atunci când nu există nicio distincție relevantă”29;
2.) discriminarea de facto sau substanțială: care priveşte tratarea „într-o manieră identică a două sau
mai multe persoane sau situații care sunt în fapt diferite.30” Această ultimă formă atrage atenţia că
„tratarea diferită a unor probleme ce țin de inegalitate nu este numai permisă, ci chiar cerută”.31
Formele discriminării
Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi Ordonanţa 137/
din 31 august 2000 (republicată) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
definesc o serie de termeni cheie pentru domeniul nostru de interes.
Discriminare directă
Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi stipulează că prin
discriminare directă „se înţelege situaţia în care o persoană este tratată mai puţin favorabil, pe criterii
de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată o altă persoană într-o situaţie comparabilă”. (art. 4 din Legea
202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi).
Discriminare indirectă
Se petrece atunci când o prevedere, un criteriu ori o practică aparent neutre dezavantajează anumite
persoane, „cu excepţia cazului în care această dispozitie, acest criteriu sau această practică este justificată
obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzătoare şi necesare”
(art. 4 din Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi).
27 http://www.cncd.org.ro/legislatie/
28 Csaba, Asztalos, 2012, Dreptul la egalitate şi nediscriminare în administrarea justiţiei - Manual de pregătire
nediscriminării adresat magistraţilor şi practicienilor dreptului, p. 6, http://www.cncd.org.ro/cauta/
29 Csaba, Asztalos, 2012, Dreptul la egalitate şi nediscriminare în administrarea justiţiei - Manual de pregătire
nediscriminării adresat magistraţilor şi practicienilor dreptului, p. 6, http://www.cncd.org.ro/cauta/
30 Csaba, Asztalos, 2012, Dreptul la egalitate şi nediscriminare în administrarea justiţiei - Manual de pregătire
nediscriminării adresat magistraţilor şi practicienilor dreptului, p. 6, http://www.cncd.org.ro/cauta/
31 Csaba, Asztalos, 2012, Dreptul la egalitate şi nediscriminare în administrarea justiţiei - Manual de pregătire
nediscriminării adresat magistraţilor şi practicienilor dreptului, p. 6, http://www.cncd.org.ro/cauta/
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în domeniul
în domeniul
în domeniul
în domeniul

Discriminare multiplă
Se produce atunci când o persoană sau un grup de persoane sunt tratate diferenţiat, într-o situaţie
egală, pe baza a două sau a mai multor criterii de discriminare, cumulativ. Articolul 2, alin. 6 din Ordonanţa
137/din 31 august 2000 (republicată) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
prevede că “orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă bazată pe două sau mai multe criterii
prevăzute la alin. (1) constituie circumstanţă agravantă la stabilirea răspunderii contravenţionale dacă
una sau mai multe dintre componentele acesteia nu intră sub incidenta legii penale.32
Hărţuire. Hărţuire sexuală
Este orice comportament care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv, pe
criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală,
apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu
(art. 2, alin. 6 din Ordonanţa 137/din 31 august 2000 (republicată) privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare).
Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi defineşte hărţuirea
sexuală drept „situaţia în care se manifestă un comportament nedorit cu conotaţie sexuală, exprimat
fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnitătii unei persoane şi, în special,
crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor” (art. 4).
Fenomenul de hărțuire sexuală încalcă principiile fundamentale ale egalității de șanse și ale respectului
pentru demnitate la locul de muncă. Hărţuirea sexuală constă în comportamente de ameninţare,
constrângere, umilire, intimidare, realizate de către o persoană împotriva alteia. Aceste comportamente
sunt de natură sexuală şi se pot manifesta prin acte verbale, non-verbale sau fizice.
Hărțuirea poate avea loc pe verticală – de la șefi către angajat(ă) și pe orizontală – între colegi.
Hărțuirea se poate produce nu numai în cadrul organizației (la locul de muncă), ci și în afara acesteia
(la întâlniri în interes de serviciu, conferințe, deplasări ori după terminarea programului de lucru etc.).33
Formele hărţuirii:
- fizice – atingeri, blocarea trecerii, agresiune fizică etc.,
- verbale – comentarii despre viața privată, propuneri și avansuri sexuale, expresii sau glume cu
conotații sexuale,
- nonverbale – studierea ostentativă a corpului unei persoane,
- scrise sau grafice – fotografii cu tentă sexuală, scrisori, mesaje trimise pe telefon etc.,
- psiho-emoționale – ameninţări, constrângeri, abuz de autoritate prin condiţionarea obţinerii
unor beneficii în plan profesional de acceptarea comportamentelor de hărţuire, obligarea angajaţilor să
poarte îmbrăcăminte sumară la locul de muncă.34
Victimizare
Este orice tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în instanţă sau la instituţiile
competente, cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării (art. 2, alin. 7 din
Ordonanţa 137/din 31 august 2000 (republicată) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare).
32 De exemplu, discriminarea multiplă la recrutare şi angajare se produce când una dintre cerinţele impuse candidaţilor
este să nu fie femei şi să nu depăşească o anumită vârstă sau să nu aibă o anumită etnie.
33 Vezi Aninoşanu, Livia; Marţiş, Daniela; Sorescu, Irina, 2007, Ghid practic pentru manageri, manageri de resurse umane
şi reprezentanţi ai sindicatelor- Cum gestionăm cazurile de hărţuire sexuală, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, http://
www.hartuiresexuala.ro/docs/brosura_hartuire_sexuala.pdf
34 Vezi şi Aninoşanu, Livia; Marţiş, Daniela; Sorescu, Irina, 2007, Ghid practic pentru manageri, manageri de resurse umane şi
reprezentanţi ai sindicatelor- Cum gestionăm cazurile de hărţuire sexuală, Centrul Parteneriat pentru Egalitate,
http://www.hartuiresexuala.ro/docs/brosura_hartuire_sexuala.pdf
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Dispoziţia de a discrimina (ordinul de a discrimina)
Este considerată a fi tot o formă de discriminare şi reprezintă un ordin primit de o persoană sau un
grup de persoane de la o altă persoană sau grup de persoane pentru a discrimina. 35
Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi defineşte
discriminarea bazată pe criteriul de sex drept „discriminarea directă şi discriminarea indirectă, hărţuirea
şi hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care
aceasta îşi desfasoară activitatea, precum şi orice tratament mai puţin favorabil cauzat de respingerea
unor astfel de comportamente de către persoana respectiva ori de supunerea sa la acestea”. (art. 2)
Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi O.G.
137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare trebuie respectate
de orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă au un caracter public ori privat.
Instituţionalizarea nediscriminării
Instituţia care gestionează prevenirea, combaterea şi sancţionarea discriminării este Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării36. CNCD este responsabil cu aplicarea şi controlul O.G. nr. 137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu armonizarea actelor legislative
care intră în conflict cu principiul nediscrimnării (art. 18, al 1). De asemenea, CNCD are printre atribuţii
şi în domeniul elaborării şi aplicării politicilor publice în domeniul nediscriminării, iar în acest demers,
CNCD colaborează cu organizaţii neguvernamentale, sindicate, instituţii publice etc. (art. 18, al 2).
Potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare CNCD
acţionează pentru:
„a) prevenirea faptelor de discriminare;
b) medierea faptelor de discriminare;
c) investigarea, constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare;
d) monitorizarea cazurilor de discriminare;
e) acordarea de asistenţă de specialitate victimelor discriminării. ” (art. 19)
După ce ne-am familiarizat cu o serie de noţiuni importante pentru domeniul egalităţii de şanse şi de
gen, putem particulariza mai departe analiza în raport cu piaţa muncii, de pildă.

35 http://www.cncd.org.ro/new/formele_disciminarii/ şi http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_egalitatii_sanse_femei.php
36 http://www.cncd.org.ro/profil/
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III. EGALITATE DE ŞANSE ŞI DE GEN PE PIAŢA MUNCII37

Legislaţia românească în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii
reglementează38:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Accesul pe piaţa muncii (recrutare şi selecţie).
Formarea şi perfecţionarea profesională.
Promovarea.
Sancţionarea.
Concedierea.
Salarizarea.
Maternitatea/ Parentalitatea, creşterea şi îngrijirea copilului
Hărţuirea sexuală.
Drepturile la asigurări sociale39.

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii înseamnă că femeile şi bărbaţii:
1. Pot să-şi aleagă şi să exercite liber o profesie sau o activitate,
2. Pot să se angajeze în posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei
profesionale,
3. Beneficiază de informare şi consiliere profesională, de programe de iniţiere, calificare, perfecţionare,
specializare şi recalificare profesional;
4. Pot să promoveze la orice nivel ierarhic şi profesional.
Cui se aplică prevederile?
- lucrătorilor din sectorul public,
- lucrătorilor din sectorul privat,
- lucrătorilor independenţi,
- lucrătorilor din agricultură,
- funcţionarilor publici,
- personalului contractual.
Vă propun să înţelegem egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pe piaţa muncii pornind de la cazuri
concrete de încălcare a prevederilor legale aşa cum sunt acestea prezentate şi explicate în Rapoartele
de activitate ale CNCD.
Speţe – discriminare pe piaţa muncii
Potrivit Raportelor de activitate ale Consiliului Naţional pentru Combaterea Discrimnării, cazurile
reclamate în baza criteriului de gen se referă preponderent la concedierea anagajatelor în urma stării
de graviditate, a faptului că acestea au beneficiat de concediu de maternitate ori de cel de creştere şi
îngrijire a copilului. Aşa cum vom vedea din cazurile selectate, organizaţiile sancţionate sunt deopotrivă
de stat ori angajatori privaţi.

37 Pentru o analiză mai amplă, vezi vezi Băluţă, Oana, 2014, Egalitate de şanse şi de gen (suport de curs), secţiunea II Sex,
gen, prejudecată. Stereotipuri şi discriminare, publicat în cadrul proiectului Media FEM- Şcoala Naţională de Jurnalism,
editat de Blockbuster Media.
38 Cum promovăm egalitatea de şanse la nivel local, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, 2007, p.13.
39 Nu voi discuta aici despre acest drept deoarece prezentarea se axează pe intrarea şi menţinerea femeilor pe piaţa
muncii.
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Legislaţia interzice şi sancţionează concedierea pe durata:
- în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat la cunoştinţă de acest
fapt anterior emiterii deciziei de concediere,
- concediului de maternitate,
- concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani sau, în cazul copilului cu
dizabilităţi, până la împlinirea vârstei de 3 ani.
1.) Graviditatea ori maternitatea ca motiv de concediere. Graviditatea este o experienţă exclusiv
femeiască, dar şi în prezent există angajatori care sancţionează femeile pentru o stare “naturală”40.
“Petenta, salariată a C.N. Poşta Română în funcția de economist, în cadrul Serviciului Contabilitate,
susține că în luna mai 2012 a înştiințat angajatorul cu privire la starea sa de graviditate. În luna
iunie 2012, ca urmare a unor măsuri de reorganizare, angajatorul a anunțat scoaterea la concurs
a posturilor din cadrul Serviciului Contabilitate, comunicând totodată că avea posibilitatea de a
participa la concurs. La interviul organizat au fost declarate „respinse” doar salariatele care erau în
stare de graviditate sau se aflau în concediu de creştere copil. În urma interviului, petenta susține că
a fost emisă decizia de concediere. Aplicarea acestei măsuri nelegale de concediere a supus petenta
unui stres ce i-a provocat suferință fizică, existând riscul de a pierde sarcina. Partea reclamată,
C. N. Poşta Română depune la dosar un punct de vedere prin care susține faptul că petenta deşi
a fost respinsă la interviu, nu a fost concediată aşa cum susține în petiție. Acest fapt este rezultat
din adresa ITM, unde se menționează că petenta figurează cu contract de muncă activ de la data
angajării, aspect neprobat de părțile reclamate. Prin hotărârea nr.61/06.02.2013, Colegiul director
constată existența unei fapte de discriminare, respectiv constată încălcarea dispozițiilor art.2 alin.5
coroborate cu dispozițiile art.6 lit. a din O.G. nr.137/2000, republicată. Față de aceste aspecte, având
în vedere dispozițiile art. 26 din O.G. nr.137/2000, republicată, Colegiul director dispune sancționarea
contravențională a reclamatului (Compania Națională Poşta Română S.A. Direcția Regională de Poştă
N.E., prin Director) cu o amendă contravențională în cuantum de 2.000 lei.”
Sursa: Raportul de activitate - 2013 al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, p. 28.
2.) Concediul de maternitate
“S.C. Raiffeisen Bank S.A. - Sucursală tratează diferențiat petenta după întoarcerea acesteia din
concediul de maternitate prin desfacerea contractului individual de muncă. Petenta menționează
că i s-au pus la dispoziție posturile vacante, la care a aplicat prin e-mail, dar nu a fost chemată la
interviu şi nici nu i s-a răspuns. (..)
Raiffeisen Bank SA arată că nu a luat decizia încetării raporturilor de muncă cu salariata în
considerarea situației salariatei (maternitate urmată de concediu de îngrijire copil), ci exclusiv pe
baza criteriilor profesionale, performanța şi vechimea în cadrul organizației. (...)
Colegiul director constată că petenta a fost anunțată cu privire la desființarea postului său la
întoarcerea din concediul de creştere a copilului. Colegiul director apreciază că prin acest tratament
diferențiat, anume desfacerea contractului de muncă, neoferirea unui post similar cu cel deținut
anterior şi nechemarea la interviu pentru ocuparea altui post, petentei i-a fost îngrădit dreptul la
muncă şi la o remunerație echitabilă. Prin hotărârea nr.169/03.04.2013 Colegiul director a dispus
constatarea existenței unui tratament diferențiat, discriminatoriu potrivit art. 2 alin. 1 şi art. 6 lit.
a) şi g) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare,
40 Mă refer la faptul că din punct de vedere biologic femeile sunt cele care pot să poarte o sarcină.
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republicată şi sancționarea S.C. Raiffeisen Bank S.A. cu amendă contravențională în valoare de 4.000
lei, pentru faptele prevăzute de art. 6 lit. a) din O.G. 137/2000, republicată, conform art. 26 alin. 1
din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată
şi sancționarea S.C. Raiffeisen Bank S.A. cu amendă contravențională în valoare de 2000 lei, pentru
faptele prevăzute de art. 6 lit. g) din O.G. 137/2000, republicată, conform art. 26 alin. 1 din O.G.
137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată.”
Sursa: Raportul de activitate - 2013 al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, p. 28.

3.) Concediul de creştere şi îngrijire a copilului
“B.R., în calitate de administrator judiciar Euro Insol SPRL, s-a plâns unei jurnaliste TV cu privire la
situația unei categorii de angajate din cadrul S.C Hidroelectrica S.A, aflate în concediu de creştere şi
îngrijire copil ori de lăuzie. Petenta F.S.H, în calitate de reprezentantă a persoanelor ce fac obiectul
petiției, sesizează faptul că reclamata arată intenția de a le concedia odată cu demararea procedurilor de
insolvență şi reorganizare a societății, arătând totodată şi un dispreț față de acestea, lezând demnitatea
umană şi creând o atmosferă de intimidare, ostilă, degradantă şi ofensatoare; „Hidroelectrica este o
societate de producție, nu de lăuze”, denumindu-le „fătuci care au făcut copii pe bandă rulantă şi
nu au mai dat de mulți ani pe la Hidroelectrica, plimbă aerul prin curtea instituției, pentru că sunt
neveste şi amante de şmecheri; eu ce să fac? Să dau afară inginerii care sunt în producție sau să le dau
pe fetele astea care nu au mai dat de 4-6 ani pe la Hidroelectrica şi care sunt, oricum personal TESA”.
Colegiul director, prin hotărârea nr. 562/18.09.2013, a constatat că aspectele sesizate în petiție sunt
discriminatorii potrivit art. 2 alin 1 şi art. 15 din O.G nr.137/2000, republicată şi a dispus sancționarea
părții reclamate pentru declarația făcută potrivit art. 15 şi art. 26 alin 1), din O.G nr.137/2000,
republicată, cu amendă contravențională în cuantum de 10.000 lei.”
Sursa: Raportul de activitate - 2013 al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, p. 28.

4.) Angajare –acces pe piaţa muncii
În data de 3.04.2009, Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA a trimis o petiţie către
CNCD în care a reclamat un proces de recrutare discriminatorie în baza criteriului de gen de către
Inspectoratul General al Poliţiei Române.
“Inspectoratul General al Poliţiei Române, instituţie a statului aflată în subordinea Ministerul
Administratiei Internelor, a comunicat în data de 31 martie 2009 că în perioada 1 – 10 aprilie a.c., “îşi
deschide porţile şi îi invită pe toţi cei care sunt interesaţi şi îşi doresc să devină poliţişti să se înscrie
pentru a participa la concursul pentru cele 1200 de posturi de agenţi de poliţie pentru structurile de
ordine şi siguranţă publică“ (citat din comunicatul Poliţiei Române). Acelaşi comunicat conţine însă
pe lângă numărul de posturi şi o segregare numerică a acestora în funcţie de sex, de exemplu,
în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti din cele 450 de locuri, 420 sunt
alocate bărbaţilor, iar 30 femeilor. Mai mult, aşa cum reiese din comunicat, există unităţi teritoriale
în care locurile sunt exclusiv pentru bărbaţi, de exemplu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba,
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila etc. “
Sursa: Fragmentul face parte din petiţia trimisă de Centrul FILIA în data de 3.04.2009 către CNCD.
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Cu titlu de exemplificare, redau în continuare un fragment din comunicat care arată diferenţe între
femei şi bărbaţi în selectare care nu au legătură cu competenţele profesionale:
“Unităţile teritoriale de poliţie organizatoare sunt următoarele:
Unitate

Total posturi

Bărbaţi

Femei

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti

450

420

30

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba

20

20

-

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău

70

67

3

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bistriţa-Năsăud

20

17

3

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani

50

47

3

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Braşov

10

10

-

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila

10

10

-

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău

10

10

-“

Sursa: Comunicat, Inspectoratul General al Poliţiei Române din 31 martie 2009.

IV. ÎN FINAL, CE FACEM? RECOMANDĂRI
Înţelegere
Indiferent dacă suntem parte din administraţia locală ori centrală, că lucrăm într-o organizaţie
nonguvernamentală ori că suntem oameni din presă, primul demers pe care e recomandat să îl facem
este să înţelegem. Ce presupune acesta este să înţelegem semnificaţia noţiunilor de: egalitate de şanse şi
de gen, discriminare, ce sunt rolurile de gen şi ce se află în spatele lor, ce sunt stereotipurile de gen şi cum
funcţionează ele, care le sunt consecinţele. Înţelegerea este primul pas către activitatea profesională
aşezată conştient pe drumul susţinerii egalităţii de şanse şi de gen.
Integrare
Un alt pas important după ce am parcurs etapa înţelegerii este să integrăm în activitatea nostră o
perspectivă de gen pentru ca femeile şi bărbaţii să se bucure de şanse egale. Există Ghiduri elaborate de
instituţii europene, de organizaţii nonguvernamentale care ne ajută să integrăm o perspectivă de gen
în activitatea profesională41.

41 Vezi, de pildă: Consiliul Europei, 1998, Gender mainstreaming: conceptual framework, methodology and presentation of
good practices, Strasbourg.
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Comunicare bazată pe stereotipuri ori pe deconstruirea stereotipurilor de gen?
Dintr-o monitorizare42 recentă de presă din perioada iulie 2014 – aprilie 201543, realizată în cadrul
proiectului „FA - Femei active pe piaţa muncii”, Beneficiar Fundaţia „MULTIMEDIA- pentru democraţie
locală” aflăm următoarele: interesul faţă de problematica de gen este destul de scăzut, media preferă să
ilustreze femeile într-un context negativ, presa locală are o abordare mai pozitivă în raport cu egalitatea
de gen, presa operează cu stereotipuri de gen.
“Interesul presei faţă de problematica de gen (statutul femeii în societate) este destul de scăzut
– doar 499 de articole din 1.574 selectate au corespuns criteriilor analizei de context. În condițiile în
care presa este unul dintre cei mai importanţi formatori ai opiniilor și percepțiilor publice, abordarea
limitată a unor teme care să vizeze statutul femeii în societate explică, cel puțin în parte, atitudinile,
valorile și comportamentele dominante social (stereotipuri, prejudecăţi, discriminare etc.).“
„Media preferă să ilustreze femeile într-un context negativ – deși cele mai multe unități de analiză
(810 din 1.574) prezintă femeia într-un context neutru, raportul context pozitiv (211) – context negativ
(553) este, indubitabil, în favoarea ultimei categorii. În acest caz, presa nu face decât să reflecte realități
și situații sociale defavorabile femeilor (este posibil ca portretizarea femeilor în contexte negative să
fie expresia unui stereotip care nu este conştientizat şi combătut ca atare la nivelul media).”
„Discriminarea și stereotipurile în spațiul mediatic – o constantă a spațiului mediatic este aceea
a reprezentării femeilor ca obiecte sexuale ori în ipostaze tradiţionale (specifice unei societăți
patriarhale); există tendința legitimării violenţei domestice, precum şi o viziune extrem de restrictivă
în raport cu drepturile sexuale şi reproductive; un alt stereotip reprodus de media este reprezentat de
inegalitatea salarială dintre femei şi bărbaţi, pentru aceeași muncă prestată; este justificat adulterul
masculin, iar femeia este reificată; se sugerează că femeia trebuie să aibă o doză de masculinitate
pentru a reuşi44 (în politică).”
Sursa: Raport de monitorizare presă, iunie 2015, realizat în cadrul proiectului „FA - Femei active pe
piaţa muncii”, Beneficiar Fundaţia „MULTIMEDIA- pentru democraţie locală”, p. 1.
https://proiectfapm.files.wordpress.com/2015/07/femei-active-raport-monitorizare-presa-final.pdf
4243

Reiau o informaţie inclusă anterior în text: rolurile de gen tradiţionale şi stereotipurile sunt surse
ale discriminării de gen.
Un rol important în comunicarea tradiţională a stereotipurilor de gen ori în deconstruirea lor îl au jurnaliştii.
Premisele de la care pornesc în această secţiune sunt acelea că mass-media au un rol important
în construirea socială a realităţii, în informarea şi semnalarea unor probleme. Diferite organizaţii
internaţionale, instituţii au conceput o serie de recomandări generale care ne sunt de folos în activitate. 44
42 Monitorizarea a inclus “publicații centrale și locale/regionale (Regiunea Centru, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Sud –
Muntenia, Regiunea Bucureşti-Ilfov), unitatea de analiză fiind articolul/ editorialul. Publicaţiile au fost selectate în baza
tirajului raportat către Biroul Român de Audit al Tirajelor (BRAT)2. Astfel, publicaţiile selectate în vederea monitorizării au
fost: Unirea, Mesagerul de Sibiu, Tribuna, Ziarul Apulum, Informaţia zilei, Actualitatea de Călărași, Prahova și cotidienele
Evenimentul Zilei și Adevărul (generaliste, cu acoperire națională).” Vezi - Raport de monitorizare presă, iunie 2015,
realizat în cadrul proiectului „FA - Femei active pe piaţa muncii”, beneficiar Fundaţia „MULTIMEDIA- pentru democraţie
locală”, https://proiectfapm.files.wordpress.com/2015/07/femei-active-raport-monitorizare-presa-final.pdf p. 4.
43 Raport de monitorizare presă, iunie 2015, realizat în cadrul proiectului „FA - Femei active pe piaţa muncii”, beneficiar
Fundaţia „MULTIMEDIA- pentru democraţie locală”, https://proiectfapm.files.wordpress.com/2015/07/femei-activeraport-monitorizare-presa-final.pdf
44 Pentru o analiză a stereotipurilor de gen din politică, vezi Băluţă, Oana, 2015, Gen, politică şi mass-media: reprezentări
stereotipizate. Cum tragem linia? în Revista Sfera Politicii nr. 1 (183), martie-aprilie 2015, p. 105-119.
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/183/pdf/183.10.Baluta.pdf
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 La nivelul organizaţiei
- Participarea la programe de formare în domeniul egalităţii de şanse şi de gen pornind de la
principiul: “nimeni nu s-a născut gata învăţat”.
- Adoptarea unor coduri de bune practici pentru relatarea despre grupuri vulnerabile.
- Verificarea informaţiilor vehiculate în spaţiul public şi punerea lor în relaţie cu date statistice fiindcă
de multe ori “realitatea bate filmul”.
- Colaborarea cu organizaţii nonguvernamentale active în domeniu întrucât acestea desfăşoară
acţiuni de conştientizare privind efectele negative ale stereotipurilor.
- Stabilirea unei legături cu audienţa feminină, cu cititoarele. Femeile consumă materiale de presă
fie că este vorba despre produse din media tradiţionale ori noile media, de ce să fie prezentate, aşadar,
în ipostaze care abundă de stereotipuri? În plus, e posibil ca ele să aibă un cuvânt de spus atunci când
se decide distribuţia bugetului în familie. Accesul la un material de presă poate să şi coste, prin urmare
conştientizarea stereotipurilor poate fi o abordare bună din punct de vedere economic45.
 La nivelul conţinutului
- Strategia de contact: interacţiune directă cu persoane (femei şi bărbaţi) din grupul căruia îi sunt
asociate stereotipuri.
- Elaborarea de materiale de presă care să nu uite de rolul social al jurnaliştilor.
- Consultarea Ghidurilor de bune practici care vin în sprijinul jurnaliştilor. De exemplu, Există
Ghiduri46 pentru jurnalişti care scriu despre violenţa de gen/violenţa asupra femeilor, iar acestea fac o
serie de recomandări jurnaliştilor:
1. Agresiunile asupra femeilor sunt un atentat la adresa drepturilor omului, reprezintă o încălcare a
drepturilor femeilor. Agresiunile sunt o infracţiune, o problemă socială şi ne privesc pe toţi şi toate, nu
sunt o chestiune privată, domestică sau o întâmplare nefericită.
2. Să nu confunde curiozitatea morbidă cu interesul social. Info-spectacolul nu este formatul adecvat
pentru acest tip de violenţă.47
3. Violenţa asupra femeilor nu este o întâmplare sau o ştire convenţională… şi nici urgentă. Urgent
este să se rezolve problema, de aceea e nevoie ca ceea ce s-a întâmplat să fie cercetat atent, să fie
contextualizată informaţia care se înscrie în categoria „violenţă asupra femeilor”. Tema nu trebuie inclusă
la categoria “întâmplări” sau “cronică neagră”.
4. Să ofere informaţii utile, să se consulte cu persoane care cunosc fenomenul. Un caz de agresiune ce a
condus la deces poate fi o ştire, dar la fel pot fi şi acţiunile judiciare sau poliţieneşti, sancţiunile, victimele
care au reuşit să-şi refacă viaţa şi indică o cale de scăpare. Şi opiniile experţilor ajută la localizarea
adecvată a problemei.48

45 http://www.ifj.org/fileadmin/images/Gender/Gender_documents/Gender_Equality_Best_Practices_Handbook_-_
English_version.pdf, p. 26.
46 Vezi de pildă Ghidul RTVE (Corporación de Radio y Televisión Española) privind reprezentarea violenţei împotriva femeilor
în programele de ştiri, http://manualdeestilo.rtve.es/cuestiones-sensibles/5-5-tratamiento-de-la-violencia-contra-lasmujeres/, Telling the Full Story: An Online Guide for Journalists Covering Domestic Violence. The Online Guide, 2012, http://
www.dvonlineguide.org/en/
47 În cazul comunicării unei agresiuni sexuale precum cea de viol, recomand parcurgerea poziţiei Active Watch cu privire
la campania publicaţiei Adevărul „Dreptate pentru fata violată în Vaslui” http://blog.activewatch.ro/freeex/comunicareaunui-viol-este-ireversibila/
48 Pentru o altfel de abordare a fenomenului violenţei asupra femeilor în presa din România, vezi Băluţă, Oana, 2015,
Representing and consuming women. Paradoxes in media covering violence against women în Journal of Media
Research, vol.8, issue 2, (22), 2015. http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=4e7763e6-9468-4554-8cf26dd1ae5a0422&articleId=9e7983dd-5191-427a-a7f2-f3f294d18382
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Direcţii de reflectat – pentru jurnalişti
- Înţelegi cu responsabilitate impactul pe care materialul tău de presă îl are asupra publicului tău?
De pildă, înţelegi diferenţa dintre un material de presă care abordează violenţa asupra femeilor în
termeni de “amor cu năbădăi” şi altul care o prezintă ca încălcare a drepturilor femeilor? Ori dintre un
material în care accesul femeilor în politică este prezentat în “paradigma amantlâcurilor” şi un altul care
se raportează critic la recrutarea candidaţilor de către partidele politice?
- Eşti conştient(ă) de puterea pe care o au cuvintele emoţionale?
- Eşti conştient(ă) de prejudecăţile tale atunci când alegi persoane pe care le intervievezi? Se întâmplă
ca în categoria experţilor să selectezi mai degrabă bărbaţi, de exemplu, pentru că vocea autorităţii pare
că este una masculină?
- Cine sunt cei/cele care vorbesc despre femei? Cine sunt “experţii” în materie?
- Când lucrezi la un material cu subiecte din ştiinţă, cine sunt experţii?
- Cât de mult mergi în profunzimea subiectului? Alegi să intervievezi persoane deja cunoscute ori
încerci “să sapi” şi după cei care nu apar pe ecranul televizorului, dar poate au o activitate susţinută în
domeniu? De multe ori, cele/cei care lucrează în domeniul egalităţii de şanse şi de gen nu apar sistematic
la televizor. Munca lor este substanţială, dar nu mereu vizibilă publicului larg. Dacă vei căuta aceste
persoane, aduci opinii avizate în materialul tău.
- Te-ai gândit că prin materialele tale poţi deconstrui stereotipurile despre femei? Că, de pildă, poţi
pune sub semnul întrebării o mulţime de idei false despre femei care afectează egalitatea de şanse şi
de gen? De exemplu, cel potrivit căruia femeile nu sunt pricepute la conducerea treburilor publice ori
politice? Ştii femei care conduc o companie? Ştii femei care conduc un stat? Câte femei care sunt decane,
rectore, preşedinte de organizaţii nonguvernamentale cunoşti? Dacă nu le ştii, nu înseamnă că ele nu
există, ci că nu le-ai descoperit până acum prin munca ta. Dacă nu le-ai identificat, nici nu înseamnă că
munca lor nu este relevantă, ci că nu te-ai uitat şi acolo.
- Te-ai gândit că prin materialele tale poţi deconstrui stereotipurile despre bărbaţi? Ştii că poţi
deconstrui modul în care este privită public relaţia dintre bărbaţi şi copii? Că mai degrabă în cazul
bărbaţilor se vehiculează ideea de nepricepere şi lipsă de responsabilitate faţă de propriul copil? Că
se uită ori se omite voit faptul că îngrijirea se învaţă şi că femeile nu s-au născut cu un cip în minte
care să le spună când e nevoie să schimbe pampers-ul copilului, deci nu există niciun cip care să le
lipsească bărbaţilor? Ştii dacă în alte state se promovează public şi politic o altă reprezentare a asumării
parentalităţii de către bărbaţi? Răspunsul este da, ţi-l spun eu, însă nu îţi voi scrie care sunt aceste state
fiindcă mă aştept să cauţi singur(ă).
- Cât de mult influenţează experienţele şi cunoştinţele tale alegerea subiectelor şi a încadrării lor?
De exemplu, dacă în trafic, ai intrat în coliziune cu o maşină condusă de o femeie, în materialele tale vei
porni de la premisa că femeile nu ştiu/pot să conducă un autoturism?
- Când abordezi subiecte care prezintă fapte de discriminare de gen, cât de mult eşti obiectiv(ă) şi
raţional(ă) şi mergi către date statistice, cât de mult îţi aduci aminte de standardele jurnalistice?
- Crezi că prezinţi realitatea în diversitatea ei? Adică te uiţi în jur şi vezi că femeile sunt diferite ca
vârstă, mediu de rezidenţă, etnie, orientare sexuală, educaţie etc.? Ştii că aceste diferenţe pot să le
poziţioneze specific în societate şi că se pot confrunta cu anumite experienţe de discriminare tocmai
pentru că aparţin unei etnii ori au o anumită vârstă? Ştii că şi bărbaţii sunt diferiţi şi că această diversitate
îi aşează şi pe ei în contexte particulare în societate?
Un gând aparent simplu către final: ce facem noi lasă nişte urme. Depinde şi de „noi” (indivizi
ori organizaţii) dacă vrem să acţionăm pe un drum al egalităţii ori al inegalităţii, pe unul al
nondiscriminării ori pe altul presărat cu discriminare.
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