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DEFINIȚII

• Egalitatea în drepturi este definită ca fiind egalitatea cetăţenilor în
faţa legii şi autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

• Conceptul de ”egalitate de gen” se referă la norme, valori, atitudini şi
percepţii necesare realizării condiţiei de egalitate a şanselor pentru
femei şi bărbaţi fără a elimina diferenţele biologice dintre aceștia.

• Discriminare a înseamnă a diferenţia sau a trata diferit două persoane
sau două situaţii, atunci când nu există o distincţie relevantă între
acestea sau de a trata într-o manieră identică situaţii care sunt în fapt
diferite.



DEFINIȚII
• Egalitatea de șanse se referă la absența barierelor în ceea ce privește

participarea economică, politică și socială și tratament egal pentru toți cetățenii
indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, gen, orientare sexuală, vârsta, dizabilitate, boală cronică
necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și
orice alt criteriu.

• Egalitatea de șanse între femei și bărbați – se referă la absența barierelor în
ceea ce privește participarea economică, politică și socială și tratament egal
pentru femei și bărbați.

• A trata două persoane în mod egal nu înseamnă a le trata la fel! Dimpotrivă! A
asigura egalitatea de şanse înseamnă să iei în considerare contextul specific care
influenţează persoana în cauză şi să permiţi fiecărui individ să îşi folosească
întregul potenţial, fără a-i impune limitări care nu sunt întotdeauna specifice
persoanei sale.



EGALITATE VERSUS INEGALITATE

• Dreptul la educație și dreptul la egalitate între
femei și bărbați sunt drepturi fundamentale ale
fiecărei ființe umane;

• Egalitatea implică drepturi, responsabilități și
oportunități identice pentru femei și bărbați, fete
și băieți;

• Inegalitatea presupune discriminări,
comportamente sexiste și perpetuarea
stereotipurilor de gen pentru una sau cealaltă
parte.



EGALITATE VERSUS INEGALITATE
• În România fetele și băieții au acces în număr egal la educație,

pe piața muncii nu se vede acest lucru. Numai 53,2% dintre
femei au un loc de muncă, procentul pentru bărbații angajați
fiind de 69,5%.

• Mai mult, posturile ocupate de femei sunt în domenii mai mult
umaniste și mai puțin tehnice și chiar mai prost plătite
(învățământ, sănatate etc.).

• Doar 19% dintre parlamentarii aleși sunt femei.



STEREOTIPURI DE GEN
Stereotipurile de gen care sunt idei preconcepute, care
operează etichetări din perspectiva a ceea ce este
predeterminat ca admis/respins, întrucât o persoană
este bărbat sau femeie.
Trăsăturile pe care oamenii le asociază bărbaților și
femeilor au un caracter nu numai descriptiv, ci și
prescriptiv. Credințele stereotipe ne spun nu numai cum
sunt femeile și bărbații dar și cum ar trebui ei să fie.
• Exemple:
Dacă eşti bârbat, nu ai voie să plângi!
Dacă eşti femeie, nu ai voie să fluieri!



STEREOTIPURI DE GEN

Stereotipurile de gen conduc la două tipuri de
trăsături:
- Trăsături asociate bărbaților: încrederea în sine,

independența, controlul;
- Trăsături asociate femeilor: căldura, bunătatea,

preocuparea pentru binele celorlalți.
Aceste trăsături reprezintă și rezultatul percepțiilor de
sine ale fiecărui gen în parte: bărbații se consideră ei
înșiși mai activi, iar femeile mai empatice.
Aceste prejudecăți s-au dovedit foarte stabile de-a
lungul timpului. Cu toate că, de exemplu, femeile se
percep astăzi mult mai active decât acum 50 de ani,
bărbații și-au păstrat aceeași percepție de sine.



TRANSMITEREA STEREOTIPURILOR DE GEN

• Mecanismul de transmitere a prejudecăților depinde de mai mulți
factori: părinți, școală, prieteni, media, etc. 

• Copiii pot selecta încă de la vârsta de 2- 3 ani jucăriile specifice fiecărui
sex în parte, tinzând să se conformeze în preferințe cu ceilalți băieți și
fetițe.

• La maturitate, așteptările sociale cu privire la modul cum trebuie să se
comporte cele două sexe sunt deja bine stabilite, oamenii ajung să-i
perceapă pe ceilalți în funție de stereotipele de gen.

• Mai mult chiar, oamenii au tendința de a construi, și implicit valoriza,
caracteristicile de gen ca fiind bipolare, ceea ce e feminin nu e
masculin și invers.

• Oamenii presupun că o femeie are și trăsături comportamentale
feminine și își îndeplinește rolul specific de gen feminin. La fel și
pentru bărbați.



EGALITATEA DE GEN ȘI FAMILIA

• O parte importantă a identităţii şi a individualităţii fiecarei persoane, şi anume rolurile de gen, se
formeaza prin intermediul socializării. Familia, şcoala sau locul de muncă, mass-media, tehnologia
informaţiei, muzica și filmele influenţează acest proces. Toți acești factori contribuie la păstrarea şi
transmiterea prejudecăților de gen.

• Cele mai multe teorii asupra genului arată că perioada de vârsta cea mai importantă pentru
formarea identității de gen este cea cuprinsă între 2 și 6 ani, când capacitatea de asimilare a
copiilor este foarte mare.

• Copii cresc în familie și reproduc în viața lor ceea ce văd și ceea ce aud în casă. Este necesar ca
egalitatea dintre femei si bărbați să plece din familie, să nu existe prejudecăți în familie cu privire la
rolul femei și respectiv al bărbatului.

”Femeia spală vasele! Barbatul aduce bani în casă!”



EGALITATEA DE GEN ȘI ȘCOALA
• Cadrele didactice reprezintă modele reale de învățare a unor comportamente de

gen specifice.

• La vârsta școlară copiii pot avea deja comportamente de gen formate în mod
stereotip. Rolul cadrelor didactice și al școlii în ansamblul său este de a flexibiliza
aceste atitudini și comportamente.

• Perioada adolescenței este asociată cu dezvoltarea relațiilor de gen, adolescenții
având tendința de a accepta și de a se conforma stereotipurilor de gen promovate
de societate.

• Este foarte important ca atât părinții cât și cadrele didactice să diminueze
diferențele de gen prin dezvoltarea tuturor abilităților cognitive și emoționale atât
la băieți cât și la fete. Astfel, dacă activitățile băieților și fetelor se vor asemăna,
atunci diferențele dintre ei vor căpăta o amploare mai scăzută, sporind șansele de
a dezvolta un set echilibrat de aptitudini atât la fete cât și la băieți.



EXEMPLE DE STEREOTIPURI DE GEN

• Mesajele inoculate de părinţi încă din fragedă copilărie
Copiii învaţă foarte devreme ce e potrivit pentru fete şi băieţi să
facă în societate: sunt încurajate anumite emoţii la băieţi şi
descurajate altele: „Nu plânge, că nu eşti fată.” Băieților le este
permis să-şi exprime emoţiile negative prin furie, însă nu au voie
să se arate emotivi, temători. Fetele nu sunt încurajate să-şi
exprime furia, să spună „nu” sau să pună bariere foarte clare ci să
fie fragile. Direcţionăm deja copiii spre rolurile pe care le au de
îndeplinit în societate, inoculcându-le ideea că băieţii sunt cei
puternici, iar fetele sunt cele slabe.
• Jucăriile diferenţiate

În magazinele pentru copii sunt rafturi pentru fete şi pentru
băieţi. În cele pentru fete sunt jucării care reproduc rolurile pe
care ele le au de îndeplinit mai târziu în societate: mini-bucătării,
maşini de spălat, etc. În cazul băieţilor sunt jocuri care permit
explorarea spaţiului, maşini, arme. Sunt foarte multe exemple de
situaţii în care copiii au dorit să aleagă altceva, dar această
preferinţă dă naştere la temeri printre adulţii din jur și copilul
respectiv este aproape imediat corectat.



EXEMPLE DE STEREOTIPURI DE GEN

• Anumite „prototipuri” feminine promovate în mass-media
În anumite emisiuni de divertisment, asistenta de platou este
prezentată ca femeia-decor, fiind în general cea care distrează
spectatorii prin „prostiile” pe care le spune, pentru că „face pe
proasta” potrivit rolului acordat de către producător.
• Clipuri și mesaje publicitare
Suntem cu toţii conştienţi de stereotipul femeii lucrând în
bucătărie sau îngrijind copiii şi cel al bărbatului conducând
maşini puternice.



CONCLUZIE
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