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Notã explicativãNotã explicativãNotã explicativãNotã explicativãNotã explicativã

Mulþi ºi multe dintre noi ne trãim viaþa dupã normele, valorile,
recomandãrile ºi aºteptãrilor celorlalþi – pãrinþi, profesori, prieteni, colegi etc.
– fãrã sã punem de multe ori în discuþie ºi sã ne îndoim de validitatea acestor
standarde. A învãþa din experienþa celorlalþi este de cele mai multe ori esenþial
pentru a evolua ºi acest lucru ne scurteazã drumul învãþãrii ºi dezvoltãrii în
viaþa socialã. Cu toate acestea, a adopta necritic diverse comportamente ºi
atitudini în diferite domenii doar pentru cã „toatã lumea procedeazã în acest
fel” ºi „întotdeauna s-a întâmplat aºa” poate conduce la dezvoltarea unor moduri
de viaþã nesãnãtoase ºi chiar distructive pe termen lung. Unul dintre aceste
domenii care are implicaþii practice asupra tuturor sferelor vieþii este genul
social. Acesta modeleazã relaþiile ºi raporturile dintre femei ºi bãrbaþi într-o
anumitã societate.

În perioada 19-25 iulie 2005 Societatea pentru Egalitate de Gen în
colaborare cu Comitetul pe Gen ºi Dezvoltare ºi Institutul Român pentru
Pace (PATRIR) a desfãºurat cu sprijinul financiar al Ambasadei Regatului Þãrilor
de Jos la Bucureºti un program educativ pentru tineri pe tema egalitãþii de gen
în Tabãra Bucºoaia, judeþul Suceava.

Programul „Educaþie pentru schimbare – fete ºi bãieþi pentru un viitor
mai bun” a explorat prin sesiuni de instruire, activitãþi recreative ºi artistice,
jocuri de echipã ºi de aventurã, modalitãþi prin care fetele ºi bãieþii aflaþi la
vârsta adolescenþei pot sã-ºi construiascã identitatea în interiorul unei societãþi
cu valori în schimbare. Temele specifice în jurul cãrora s-au elaborat aceste
activitãþi au fost:

· modele de masculinitate ºi feminitate în adolescenþã – distanþa de la
ideal la realitate;

· stereotipuri referitoare la femei ºi bãrbaþi în societate ºi modalitãþi de
acþiune împotriva acestora;

· violenþa socialã asupra tinerilor – implicaþii de gen;
· puterea oamenilor de a se implica ºi a schimba comunitãþile în care

trãiesc.
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I. E bãiat sau fatã? Sex ºi gen socialI. E bãiat sau fatã? Sex ºi gen socialI. E bãiat sau fatã? Sex ºi gen socialI. E bãiat sau fatã? Sex ºi gen socialI. E bãiat sau fatã? Sex ºi gen social

„E bãiat sau fatã?” este de obicei prima întrebare care se pune la naºterea
unui copil. Rãspunsul la aceastã întrebare va influenþa în mod decisiv viaþa
copilului: mediul pe care i-l pregãtesc pãrinþii (culoarea camerei, modelul
hainelor, tipul jucãriilor), grupul de prieteni, activitãþile majore, pasiunile,
profesia pe care o va alege, modul în care va interacþiona cu ceilalþi.

Se vorbeºte mult astãzi despre diferenþele ireconciliabile care existã între sexe,
despre faptul cã bãrbaþii ºi femeile ar proveni de pe planete diferite. Cu siguranþã
existã anumite diferenþe între fete-bãieþi, femei ºi bãrbaþi însã multe cercetãri au
demonstrat cã cele mai multe dintre aceste diferenþe – de altfel foarte mici ºi chiar
neglijabile uneori – nu sunt naturale, biologice sau genetice cum se crede în mod
obiºnuit, ci determinate ºi încurajate în cea mai mare parte de educaþie.

Helen Thomson a fost prima femeie om de ºtiinþã care, în 1898,
a atras atenþia asupra faptului cã trãsãturile psihologice considerate
diferite pentru bãrbaþi ºi femei, ºi care legitimau astfel doctrina sferelor
separate, nu fuseserã supuse niciodatã unui test experimental valid.
Ca parte a lucrãrii ei de doctorat, cercetãtoarea a aplicat o serie de
teste unui grup de studenþi alcãtuit din 25 de femei ºi 25 de bãrbaþi
descoperind diferenþe minimale între cele douã sexe pe care le-a atribuit
creºterii ºi educaþiei. Bãrbaþii s-au dovedit mai buni în ceea ce priveºte
dexteritatea manualã ºi puterea fizicã, în timp ce femeile s-au dovedit
mai bune la simþul percepþiei ºi memorie.

Învãþarea socialã are un rol esenþial în formarea comportamentelor fiecãrui
sex. Oricare ar fi moºtenirea biologicã sau predispoziþiile înnãscute, copiii
primesc numeroase semnale de la cei din jur pentru a se comporta în anumite
moduri. Chiar începând de la naºtere, pãrinþii se poartã diferit faþã de bãieþi ºi
fete: bãieþii beneficiazã de mai multã atenþie din partea taþilor, mai multe jocuri
active, mai multã toleranþã la agresivitate, îmbrãcãminte mai puþin restrictivã, ºi
mult mai puþine treburi domestice comparativ cu surorile lor; ei sunt încurajaþi
în mult mai mare mãsurã decât fetele sã se angajeze în jocuri agresive, sã loveascã,
sã fie violenþi. De cele mai multe ori, toate acestea ni se par absolut normale ºi le
acceptãm fãrã probleme, atât în viaþa noastrã cât ºi a copiilor noºtri.

„Educaþie pentru schimbare” a oferit participanþilor oportunitatea de a
acumula cunoºtinþe, atitudini ºi aptitudini importante vizavi de pregãtirea
pentru o viaþã independentã ºi autonomã, pentru transformarea constructivã
a conflictelor inter-umane ºi pentru contribuþia la crearea unui climat în care
atât femeile cât ºi bãrbaþii sã îºi poatã dezvolta pe deplin potenþialul.

Pentru a valorifica experienþa noastrã comunã ºi a multiplica mesajul
taberei am lucrat la aceastã broºurã care sã ne ajute pe noi, dar ºi pe alþi bãieþi
ºi fete, sã înþelegem mai bine relaþiile dintre noi, precum ºi raporturile dintre
femei ºi bãrbaþi în societatea româneascã. Aceasta reprezintã contribuþia noastrã
la combaterea concepþiilor despre inferioritatea femeii, a prejudecãþilor care îi
atribuie roluri secundare în raport cu bãrbaþii ºi a stereotipurilor de gen care
pun presiuni atât asupra fetelor cât ºi asupra bãieþilor de a se comporta în
anumite moduri uneori în detrimentul propriei dezvoltãrii personale. Aceste
concepþii reprezintã obstacole majore în calea unui parteneriat real între femei
ºi bãrbaþi în toate domeniile vieþii.

Sperãm ca informaþiile prezentate sã vã fie utile în înþelegerea unora dintre
problemele cu care vã confruntaþi din perspectiva sexului de care aparþineþi ºi
sã vã ofere câteva repere pentru interpretarea ºi transformarea pozitivã a realitãþii
pe care o trãiþi!

Societatea pentru Egalitate de Gen (SEG)
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 În numeroase moduri, cultura în care trãim încurajeazã bãieþii sã fie
activi, axaþi pe rezolvarea de probleme, independenþi ºi competitivi, iar fetele
sã fie drãguþe, sensibile, dependente de ceilalþi ºi preocupate de modul în care
aratã ºi de sentimentele celorlalþi.

Astfel diferenþele pe care le întâlnim la nivel social între fete ºi bãieþi,
bãrbaþi ºi femei sunt în mare mãsurã diferenþele pe care le promovãm,
încurajãm, perpetuãm prin educaþie.

Existã mai multe diferenþe individuale între reprezentanþii unui sex (fie
cã e vorba de femei sau de bãrbaþi) decât între cele douã sexe.

„Dacã o societate îmbracã jumãtate dintre copii în fuste scurte
avertizându-i sã nu se miºte astfel încât sã li se vadã chiloþeii, în timp
ce îmbracã cealaltã jumãtate în pantaloni ºi o încurajeazã sã se caþere
în copaci, sã se joace cu mingea, sã participe în alte jocuri aventuroase
de exterior; dacã mai târziu, în timpul adolescenþei copiii care au
purtat pantaloni sunt încurajaþi sã „mãnânce ca niºte bãieþi care se
aflã în creºtere”, în timp ce copiii în fuste sunt avertizaþi sã îºi
monitorizeze greutatea ºi sã nu se îngraºe; dacã jumãtatea în pantaloni
aleargã în pantofi sport în timp ce jumãtatea în fuste se plimbã pe
tocuri înalte, atunci aceste douã grupuri de oameni vor fi diferite
atât din punct de vedere biologic cât ºi social.”

Ruth Hubbard, citatã în Speaking of Sex, D.L.Rhode, 1997

Jucãriile pentru bãieþi contribuie la formarea agresivitãþii masculine:
arsenalul existent pe piaþã este impresionant astfel încât înainte sã meargã bine
în picioare cei mai mulþi bãieþei au deja pistoale ºi puºti de jucãrie pe care abia
le pot duce. Piaþa jucãriilor pentru fete oferã în schimb standarde nerealiste ºi
nesãnãtoase de feminitate. Cele mai populare modele de pãpuºi (vezi Barbie)
promoveazã proporþii ale corpului fanteziste, încurajând dezvoltarea de
complexe de inferioritate ºi declanºând mania curelor de slãbire ºi la fetele
preºcolare. Pe de altã parte, pentru bãieþi sunt promovate în general jucãriile
logice, care implicã construcþii sau rezolvare de probleme în timp ce pentru
fete sunt disponibile pãpuºi de care sã aibã grijã, case pe care sã le aranjeze etc.

Mesajul constant este cã bãieþii sunt importanþi pentru ceea ce fac iar
fetele pentru modul în care aratã ºi capacitatea de a se îngriji de binele celorlalþi.

La magazinul de jucãrii:
– Aº dori o jucãrie pentru un copil de doi ani.
– Bãieþel sau fetiþã?
– Sincer nu ºtiu, merg în vizitã pentru prima oarã, daþi-mi vã rog o

jucãrie unisex, care sã se potriveascã în ambele cazuri.
– Sã vedem ce avem, pe lângã pãpuºi ºi truse de machiaj, puºti ºi

maºini. Eventual dinozauri…
– Da, un dinozaur este perfect – chiar dacã trebuie sã ne întoarcem

în epoca de piatrã pentru a gãsi o jucãrie unisex.
– Însã ce credeþi cã ar fi mai potrivit, dinozaurul în costum de luptã

ºi înarmat cu aruncãtor de grenade sau unul în costum roz de balerinã?
–?!

Delicatã,
fragilã,

drãgãlaºã...

Voinic,
gãlãgios,
activ...
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atractive. Fetiþele sunt îmbrãcate in roz ºi se joacã în special cu pãpuºi. Un
bãiat, niciodatã în roz sau roºu, se joacã cu maºinuþe ºi jocuri logice. Fetele
stau cu mama la bucãtãrie, în timp ce bãieþii se duc cu tata la garaj ºi învaþã sã
desfacã ºuruburi ºi repare diferite aparate.

Simplul fapt cã multe fete învaþã singure sã repare tot felul de lucruri
când cresc, sau cã bãieþii pot face mâncare când sunt nevoiþi pentru cã nu mai
au femei prin preajmã dovedeºte cã diferenþele dintre aptitudinile atribuite
fiecãrui sex þin în primul rând de educaþie ºi mentalitate.

Din punct de vedere bio-
logic femeile ºi bãrbaþii sunt
evident diferiþi: au sisteme re-
productive diferite, structuri
cognitive diferite, nivele
hormonale diferite, muscu-
latura diferitã etc. Variaþia
biologicã dintre sexe este însã
relativ micã în comparaþie cu
definiþiile culturale ale
genului care variazã enorm.

Problema nu este cã
între sexe existã anumite
diferenþe biologice ci cã pe
aceste diferenþe naturale se
construiesc diferenþe culturale
ºi sociale care alimenteazã
inegalitatea dintre femei ºi
bãrbaþi, împiedicându-i sã îºi
valorifice potenþialul în
domenii considerate „nepo-
trivite” pentru sexul lor.

Fetele ºi bãieþii, bãrbaþii ºi femeile se confruntã cu anumite aºteptãri
referitoare la modul în care trebuie sã se îmbrace, sã se comporte sau sã lucreze.
Relaþiile dintre bãrbaþi ºi femei, în cadrul familiei sau la locul de muncã, reflectã
înþelegerea talentelor, caracteristicilor ºi comportamentelor considerate potrivite

Termenii de sex ºi gen sunt utilizaþi uneori ca sinonimi, însã distincþia
dintre ei este importantã pentru a înþelege diferenþele naturale ºi cele construite
social care existã între sexe.

Sexul include caracteristicile biologice ºi fiziologice — hormonale ºi
anatomice — unice care aparþin fie femeii fie bãrbatului. El este hotãrât iniþial
pe baza cromozomilor. Indivizii cu cromozomi XX sunt femei, iar cei cu XY
sunt bãrbaþi. Toþi indivizii produc atât hormoni masculini (androgeni) cât ºi
feminini (estrogeni) însã în cantitãþi diferite în funcþie de sex.

Genul se referã la construcþia culturalã a feminitãþii ºi a masculinitãþii,
descriind aspectele culturale, psihologice ºi sociale ataºate faptului de a fi bãrbat
sau femeie. Fiind construit cultural, înþelesul acestuia diferã de la o culturã la
alta, de la o societate la alta, de la o epocã istoricã la alta. Construirea genului
social ne permite sã interpretãm înþelesul fiecãrui sex, ce înseamnã a fi femeie
sau bãrbat într-o anumitã societate ºi culturã. Toate tipurile de obiecte ºi
comportamente iau înþelesuri în funcþie de gen, de la obiecte de prins pãrul
(numai pentru fete), pânã la camioane jucãrie (numai pentru bãieþi) ºi la culori
(rozul este pentru fete, albastrul pentru bãieþi).

Þine de sex faptul cã bãieþilor li se îngroaºã vocea în adolescenþã, le creºte
barbã, sau cã femeile nasc ºi alãpteazã copii; faptul cã bãieþii se joacã însã cu
maºinile, iar fetele cu pãpuºile, cã unii poartã roz iar ceilalþi albastru, cã bãrbaþii
sunt mai numeroºi în sectorul de construcþii sau cã educatoarele ºi învãþãtoarele
sunt în majoritate femei, sunt construcþii care aparþin genului social. Acestea
þin de modul în care societatea noastrã modeleazã indivizii în funcþie de sex
pentru a urma anumite trasee în viaþã. Copii sunt învãþaþi de mici cã bãieþii
trebuie sã fie puternici, duri, nu trebuie sã-ºi arate sentimentele ºi cã ei trebuie
sã-i conducã pe ceilalþi inclusiv pe fete, pe când fetiþele trebuie sã stea acasã, sã
aibã grijã de fraþi mai mici ºi de gospodãrie, sã înveþe sã gãteascã pentru a-ºi
mulþumi viitorul soþ, sã se îngrijeascã pentru a fi tot timpul frumoase ºi

SEX GEN
Este un dat biologic Este o construcþie socialã ºi culturalã
Nu poate fi schimbat Variazã în timp ºi spaþiu
Bãrbãtesc-Femeiesc Identificarea de gen poate fi schimbatã
Bãrbat-Femeie Masculinitate-Feminitate

Garajul
lui

MAMI
Bucãtãria

lui
TATI

De ce nu?
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II. Lumea în roz ºi lumea în bleu. Roluri ºiII. Lumea în roz ºi lumea în bleu. Roluri ºiII. Lumea în roz ºi lumea în bleu. Roluri ºiII. Lumea în roz ºi lumea în bleu. Roluri ºiII. Lumea în roz ºi lumea în bleu. Roluri ºi
stereotipuri de genstereotipuri de genstereotipuri de genstereotipuri de genstereotipuri de gen

Într-o revistã popularã pe tema îmbrãcãmintei pentru copii
se scria în 1918 cã, în ciuda diversitãþii de opinii pe aceastã temã,
opinia publicã ajunsese la un consens: „regula general acceptatã
este de roz pentru bãieþi ºi albastru pentru fete”. Rozul sugera
bãrbãþie iar albastru delicateþe. Un sfert de secol mai târziu,
consensul era la fel de clar însã masculinitatea ºi feminitatea îºi
inversaserã culorile.

Roluri de gen

Fiecare culturã are propriile norme cu privire la comportamentele,
atitudinile, rolurile adecvate pentru bãrbaþi ºi femei. Atât femeile cât ºi bãrbaþii
sunt încurajaþi sã îºi asume comportamente ºi roluri considerate feminine sau
masculine la nivelul societãþii în care trãiesc – cum ar fi cel de mamã sau tatã,
soþ sau soþie. Rolurile de gen sunt în grad înalt acceptate ca un dat, ceea ce
face ca cei mai mulþi oameni sã nu le dea atenþie. De exemplu ambele sexe
sunt de pãrere cã femeile îºi satisfac „instinctul matern” prin naºterea de copii;
mulþi bãrbaþi mai cred cã femeile sunt „sexul slab” ºi cã locul femeii este acasã;
sau se presupune frecvent cã bãrbaþii sunt în mod natural mai „agresivi”, în
timp ce femeile sunt mai supuse. În trecut bãrbaþii erau cei care aveau tangenþã
cu viaþa socialã asumându-ºi poziþii de putere ºi de privilegiu, în timp ce femeile
se ocupau de munca întreþinerii cãminului. Astfel diferenþele de rol de gen au
avut drept rezultat o autoritate ºi putere mai mare pentru bãrbaþi atât în cadrul
cât ºi în afara familiei.

În cazul neconformãrii la diferitele norme ºi standarde de gen, suntem
adesea sancþionaþi mai mult sau mai puþin subtil. De cele mai multe ori
adoptarea de comportamente considerate nepotrivite pentru fiecare sex (pãr
lung ºi cercei sau coliere la bãieþi, fete care vor sã joace fotbal) atrag ridicol,
glume ºi comentarii jignitoare sau chiar sancþiuni din partea pãrinþilor,
profesorilor, colegilor. Violenþa, directã dar ºi indirectã, este un alt mijloc
prin care în general bãrbaþii exercitã putere ºi control asupra femeilor care nu

pentru bãrbaþi ºi femei. Astfel genul diferã de sex prin faptul cã are un aspect
social si cultural, mai degrabã decât unul biologic.

Definiþiile masculinitãþii ºi feminitãþii variazã mult în timp ºi spaþiu cul-
tural: ceea ce era considerat adecvat pentru femei ºi bãrbaþi în Europa secolului
al XVII-lea este mult diferit de standardele pe care le avem astãzi în aceastã
privinþã, iar peste încã trei secole situaþia va fi cu totul alta. Atitudinile ºi
caracteristicile referitoare la gen, rolul jucat de bãrbaþi ºi femei ºi aºteptãrile
referitoare la ei variazã de la o societate la alta ºi se schimbã de la o epocã la
alta. Însã faptul cã atitudinile faþã de gen sunt construite de societate înseamnã
ºi cã ele se pot modifica astfel încât sã ducã la crearea unei societãþi mai
echilibrate ºi mai juste.

Astfel, ar trebui sã ne concentrãm nu pe cãutarea diferenþelor în sine ci
pe inegalitatea pe care diferenþele reale sau construite o creeazã.

„Construcþii” culturale
ªtiaþi cã:
- Bãrbaþii din clasele nobiliare ale Europei purtau ciorapi de mãtase,

bijuterii ºi pantofi cu tocul înalt? Ei au renunþat la acestea doar dupã
Revoluþia Francezã ºi începând cu epoca victorianã care a debutat în 1837.

- Femeile ºi bãrbaþii au purtat acelaºi tip de îmbrãcãminte pentru
multe secole? Romanii ºi grecii antici purtau tunici, iar îmbrãcãmintea
tradiþionalã în China, India, Japonia ºi Malaiezia a fost întotdeauna unisex?

- În secolul al IV-lea d.C. femeile din lumea vesticã purtau pantaloni
adaptaþi dupã modelul persan? La acel moment în istorie pantalonii erau
consideraþi nepotriviþi pentru bãrbaþi. La un moment dat în timpul Evului
Mediu femeile ºi-au schimbat pantalonii cu rochii, astfel apãrând în vest
moda diferenþiatã pe sexe.

- La sfârºitul secolului al XIX-lea când unele femei au început sã poarte
pantaloni în public, erau considerate scandaloase ºi unele dintre ele au fost
chiar arestate ºi închise?

- Bãrbaþii japonezi poartã kimonouri, bãrbaþii din Samoa poartã
saronguri, bãrbaþii beduini poartã robe largi? Bãrbaþi din Amazonia, Bali,
Egipt, Grecia, Hawaii, India, Kenya, Coreea, Samoa, Scoþia ºi Tibet poartã
fuste.

- În civilizaþia Maya doar bãrbaþii purtau diferite ornamente ºi bijuterii
considerându-se cã femeile nu au nevoie de acestea deoarece cea mai mare
bijuterie a lor este capacitatea de a naºte?
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În general, ne construim ºi definim propria persoanã prin intermediul
acestor caracteristici deoarece acestea sunt considerate „bune”, „adecvate”,
„potrivite” sau „necesare” pentru noi.

Se mai întâmplã, poate, sã le respingem uneori, însã aceastã îndrãznealã
poate cauza reacþii virulente, nedorite, din partea celor din jur (de multe ori
cei care ne sunt mai apropiaþi), de dragul cãrora suntem dispuºi aproape
întotdeauna sã renunþãm.

Cât de uºor este, pânã la urmã, sã fii mereu considerat cel/cea care face
notã discordantã, care este nonconformist/ã, care vrea sã revoluþioneze
societatea? Iatã încã un aspect care ne face sã înþelegem puterea stereotipurilor
ºi implicaþiile lor.

se conformeazã standardului de a fi blânde, tãcute, supuse sau asupra celorlalþi
bãrbaþi care nu respectã standardele de masculinitate considerate „normale”
pentru o societate fiind catalogaþi frecvent ca  efeminaþi, papã-lapte, laºi , „fetiþe”
sau „homosexuali”.

Stereotipuri de gen

Tuturor femeilor ºi bãrbaþilor li se pun anumite etichete
care nu întotdeauna îi avantajeazã. Acestea au consecinþe negative
la nivelul vieþii fiecãruia dintre noi.

Poate cã cel mai palpabil lucru cu care ne confruntãm fiecare dintre noi
în fiecare zi sunt stereotipurile. Diferenþele dintre sexe perpetueazã stereotipurile
cu privire la personalitãþile ºi capacitãþile bãrbaþilor ºi femeilor. Stereotipurile
de gen (de rol de sex) reprezintã concepþiile dominante care existã la nivelul
unei societãþi despre caracteristicile diferite ale femeilor ºi bãrbaþilor.

Acestea sunt simplificãri ºi exagerãri ale unor diferenþe în fond minore
care existã între anumite grupuri, în cazul de faþã între femei ºi bãrbaþi.
Societatea noastrã promoveazã diferenþierea bãrbaþilor ºi a femeilor în cele
mai multe domenii.

De cele mai multe ori stereotipurile referitoare la bãrbaþi ºi femei nu se
referã la diferenþele biologice care existã între sexe, ci la diferenþele construite
cultural într-o anumitã societate ºi perioadã istoricã.

Femeile sunt considerate
dependente, subiective, pasive,
necompetitive, supuse, nepricepute
în afaceri, delicate, intuitive,
empatice, sensibile faþã de
sentimentele celorlalþi, receptive la
nevoile altora, comunicative,
capabile sã se sacrifice pentru alþii.

Caracteristici stereotipe pentru
bãrbaþi sunt: independenþã, ambiþie,
obiectivitate, inteligenþã, curaj,
agresivitate, capacitate deductivã,
imaginaþie ºtiinþificã, dominare, spirit
analitic, încredere în sine, capacitate
de efort fizic ºi intelectual, interes
pentru afirmare publicã.

De ce nu?



PAºI SPRE ÞARA EGALITÃÞII

18 19

FAPT
Adaptarea la modelul de rol masculin dur, puternic în orice situaþie, se

face pentru mulþi bãieþi ºi bãrbaþi cu costuri emoþionale mari, ei fiind nevoiþi
sã pozeze în ceva ce nu sunt ºi sã-ºi menþinã permanent garda sus.

FAPT
Femeile sunt ºoferi mai prudenþi, angajate în mult mai puþine accidente

comparativ cu bãrbaþii ºi conduc mai puþin în stare de ebrietate sau cu viteze
foarte mari.

„Exista femei super-ºoferi ºi bãrbaþi care conduc extrem, extrem de prost.
Mi se pare o prostie sã spui cã femeile în general nu ºtiu sã conducã. Condusul
nu e mare lucru. Dacã eu pot, poate oricine!” Adela, 29ani

Ce te smiorcãi
aºa?

Bãrbaþii nu
plâng!

Dar mã
doare...

Ar trebui sã staþi
unde vã este

locul:
LA CRATIÞÃ!!!
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Fii domniºoarã/doamnã!

Modurile în care oamenii iþi cer sa te comporþi ca fatã/femeie, „sã fii
domniºoarã/doamnã”*:

- sã fii ascultãtoare, înþelegãtoare
- sã suporþi abuzuri
- sa fii manieratã, sã te îmbraci elegant, sã porþi tocuri
- sã-i dai întotdeauna dreptate bãiatului
- sã ai grijã de casa ta ºi de educaþia copiilor
- sã-þi aºtepþi bãrbatul cu mâncarea caldã când vine de la serviciu
- sã faci curãþenie ºi mâncare
- sã te îngrijeºti de aspectul fizic
- sã fii sexy slabã
- sã faci toate mofturile iubitului/soþului
- sã te supui fãrã a comenta
- sã fii virginã
- sã accepþi glumele si înjosirile bãrbaþilor la adresa tuturor femeilor
- sã nu-þi spui pãrerea
- sã sprijini deciziile bãrbatului
- sã fii fidelã
- sã nu te amesteci in treburile bãrbaþilor
- sã fii firavã, draguþã
- sã ºtii codul bunelor maniere
- sã fii veselã, cochetã
- sã-þi evidenþiezi feminitatea prin îmbrãcãminte
- sã te cãsãtoreºti repede
- sã fii tolerantã

Consecinþele fizice ºi verbale pe care tu ºi alte femei trebuie sã le înfruntaþi
dacã NU vã purtaþi ca „niºte doamne/domniºoare”:

Înjosire, injurii, ameninþãri, ºantaj, umilire, ignorare, reproºuri;
Supunere, marginalizare, comentarii deplasate;
Hãrþuire sexualã, bãtaie, viol, maltratare;

Fii Bãrbat!

Modurile in care oamenii iþi cer sã „te comporþi ca un bãrbat”*:

- sã fii dur
- sã ai masã muscularã foarte bine dezvoltatã
- sã nu-þi dai frâu liber sentimentelor
- sã nu fii onest cu oricine
- sã dai dovadã de tãrie de caracter ºi de perspicacitate
- sã nu te laºi influenþat de alþii
- sã fii curajos
- sã ai tupeu
- sã te baþi pentru a dovedi cã eºti bãrbat
- sã nu fii emotiv
- sã nu plângi
- sã vorbeºti urât, dur ca sã fii respectat de cei din jur
- sã fii violent
- sã nu iþi fie fricã
- sã bei
- sã fumezi
- sã fii superior femeilor ºi celor mai mici ca tine
- sã faci parte dintr-o gaºcã renumita (sã ai spate)
- sã cari tot felul de lucruri prin casã
- sã faci sport pentru cã trebuie sã fii musculos
- sã ajuþi tatãl la maºina sau la þarã

Consecinþele fizice ºi verbale cu care te confrunþi dacã «nu te porþi ca un
bãrbat», dacã «nu eºti bãrbat”:

Ameninþãri, bãtaie de joc, înjurãturi;
Porecle de genul „pãmpãlãu”, „fetiþã”, „mãmos”;
Bãtaie, agresiune, excludere din grup;

* Rezultate obþinute în cadrul programului educativ „Educaþie pentru schimbare”, Bucºoaia, 2005
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Consecinþe ale stereotipurilor

Interpretãrile stereotipe ale comportamentelor femeilor ºi bãrbaþilor vor
scoate în evidenþã tocmai acele atribute ale femeilor ºi bãrbaþilor care confirmã
stereotipurile. Stereotipurile de gen, asemenea altor stereotipuri necesitã puþinã
confirmare de la obiectul percepþiei pentru a fi menþinute.

Stereotipurile de gen:
- influenþeazã interacþiunile umane,
- servesc menþinerii rolurilor de gen tradiþionale, în care diferenþele dintre

femei ºi bãrbaþi sunt foarte stricte,
- au de cele mai multe ori valori negative,
- sunt rezistente la schimbare în special datoritã naturii lor inconºtiente,
- exercitã presiuni reale asupra indivizilor de a se comporta în modurile

prescrise,
- pot avea efecte dãunãtoare asupra valorificãrii potenþialului de care dispun

femeile ºi bãrbaþii.

Ideile referitoare la masculinitate ºi feminitate sunt adânc înrãdãcinate.
Încã de la vârste mici, bãieþii sunt în general educaþi pentru a respecta rolurile
de gen proiectate de societate pentru a conferi putere ºi control bãrbaþilor.
Mulþi cresc ºi învaþã cã atitudinea dominantã faþã de femei ºi fete face parte
integrantã din condiþia lor de bãrbaþi. Asumarea riscurilor ºi comportamentul
sexual agresiv din partea tinerilor bãrbaþi sunt adesea apreciate în societate.
Aceste stereotipuri dãuneazã atât bãrbaþilor cât ºi femeilor ºi diminueazã
posibilitãþile stabilirii unor relaþii bazate pe respect reciproc.

Folosirea stereotipurilor de sex creeazã imagini false ºi este de multe ori
negativã la nivel personal. Numeroase studii au demonstrat, spre exemplu, cã
nu este sãnãtos ca o persoanã sã fie femininã în sensul stereotip al termenului.
Dacã o femeie s-ar conforma total stereotipului, ar fi mereu depresivã, incapabilã
sã se adapteze în diferite medii, mereu dependentã de alþii. Trãsãturile stereotipe
ale feminitãþii caracterizate prin pasivitate ºi dependenþã ºi asociate cu
performanþe scãzute sunt considerate de specialiºti mai puþin mature ºi sãnãtoase
din punct de vedere social decât cele care intrã în descrierea stereotipã a
masculinitãþii.

Existã aºteptãri sociale ridicate ca bãieþii sã fie în mod nativ mai agresivi ºi
mai curajoºi, mai obiºnuiþi cu dispozitivele electrice decât cu soba de gãtit, mai
interesaþi ºi informaþi de problemele sociale ºi politice, mai activi fizic. Fetele în
schimb se presupune cã sunt mai atrase de vase decât de arme, delicate, timide,
pline de compasiune, mai atente cu îmbrãcãmintea, aspectul fizic, manierele ºi
limbajul.

Aºteptãrile vizavi de fete ºi bãieþi, femei ºi bãrbaþi reflectã standardele
duble în raport cu care aceºtia sunt educaþi ºi ulterior evaluaþi.

Se aºteaptã ca bãrbaþii sã fie cât mai rãi posibil ºi femeile
cât mai cuminþi. Fetele trebuie sã fie cuminþi, sã arate bine, sã
se îngrijeascã, dar de la bãieþi nu se aºteaptã acelaºi lucru. E
un standard dublu. Ei au voie sã facã o mulþime de lucruri pe
care o fatã nu are voie sã le facã. Ca fatã þi se cere sã fii cuminte,
sã ºtii sã gãteºti, sã faci curat în casã, sã speli o hainã. Adriana
19 ani

Cred cã începe de când eºti foarte mic diferenþierea asta.
Dacã eºti fatã, eºti îmbrãcatã în roz, dacã eºti bãiat în albastru.
Apoi jocul cu pãpuºile ºi cu maºinuþele. Þi se imprimã de când
eºti mic un anumit fel de a gândi, ºi se zice, „fetele nu vorbesc
urât”, dar pentru bãieþi chestia asta e acceptatã în ultimã
instanþã. Cred cã mai târziu, ºi în meseria pe care þi-o alegi se
întâmplã la fel. Ai mei, mama, îmi spunea tot timpul, „fetiþele
nu se joacã la ore târzii”. Bineînþeles cã împleteam ºi fãceam
haine la pãpuºi, astea sunt lucruri pe care o fatã ar trebui sã
ºtie sã le facã. Ionela, 18 ani

Mã supãrã sã aud cã a fi bãiat reprezintã astãzi o scuzã,
dar a fi fatã, un fel de îndatorire. „Ce vrei, e bãiat. Aºa sunt
ei.” sau „Eºti fatã cum poþi face aºa ceva?” sunt stereotipuri
care pot descuraja ºi chiar complexa o persoanã care ajunge
chiar sã-ºi simtã identitatea femininã ca pe o povarã. Andreea,
16 ani
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Încercând sã nu te conformezi în lumea asta condusã de
stereotipuri idioate vei putea sã schimbi ceva în bine. Fii tu
primul ºi vei realiza cã te vei simþi mult mai bine. Fii tu însuþi!
Nutzu, 17 ani

Factori care împiedicã femeile sã se realizeze pe plan
profesional ºi familial:

- concepþia depãºitã cã locul femeii este la bucãtãrie ºi cã
singurul lucru la care se pricepe este îngrijirea copiilor;

- prejudecata conform cãreia femeile nu ar fi capabile sã
ia o decizie importantã, corectã în cadrul firmei din cauza
vulnerabilitãþii. Delia, 18 ani

Pentru fiecare fatã care s-a sãturat sã se prefacã cã este slabã
când de fapt ea este puternicã, existã un bãiat care este sãtul sã se
prefacã puternic când de fapt este vulnerabil.

Pentru fiecare bãiat care este împovãrat de aºteptarea
constantã a celorlalþi ca el sã ºtie totul, existã o fatã care s-a sãturat
ca oamenii sã nu aibã încredere în inteligenþa ei.

Pentru fiecare fatã care s-a sãturat sã i se spunã cã este
supersensibilã, este un bãiat cãruia îi este fricã sã fie blând ºi sã
plângã.

Pentru fiecare bãiat pentru care competiþia este singura cale
sã îºi dovedeascã masculinitatea, existã o fatã cãreia i se spune cã
este nefemininã atunci când concureazã.

Pentru fiecare fatã care îºi aruncã cuptorul la gunoi, existã
un bãiat care îºi doreºte sã gãseascã unul.

Pentru fiecare bãiat care se luptã pentru a nu lãsa reclamele
sã-i dicteze dorinþele, existã o fatã al cãrei respect de sine este
atacat de industria publicitãþii.

Pentru fiecare fatã care face un pas cãtre eliberarea ei, existã
un bãiat care gãseºte drumul spre libertate puþin mai uºor.

(adaptat dupã un poem scris de Nancy R. Smith)

Presiunile de conformare la stereotipurile de sex sunt în general mai
puternice pentru bãieþi decât pentru fete ºi vin mai mult din partea taþilor
decât a mamelor. Pentru cã polul masculin este preþuit mai mult decât cel
feminin, abaterile bãieþilor de la standardul de masculinitate sunt sancþionate
mai aspru decât cele ale fetelor. Dacã pentru fete faptul de a fi „bãieþoase” (de
fapt active, îndrãzneþe, sportive, descurcãreþe) este în general bine apreciat,
nimic nu e mai rãu pentru un bãiat decât a fi „efeminat” (sensibil, delicat,
comunicativ, neagresiv).

Existã numeroase prejudecãþi cu privire la capacitãþile femeilor ºi bãrbaþilor
care ne limiteazã libertatea de miºcare ºi ne dezavantajeazã.

Exemple: Ajungem sã nu facem anumite lucruri doar pentru cã anumite
comportamente ar putea fi interpretate drept nepotrivite pentru o fatã sau
pentru un bãiat. Bãieþii care vor sã îºi poarte pãrul lung sau cercei sunt uneori
sancþionaþi de anumiþi profesori sau alþi membri ai societãþii; într-o prietenie
sau relaþie de dragoste, se presupune cã fetele trebuie sã aºtepte iniþiativa
bãiatului. În majoritatea grupurilor mixte fetele sunt cele care sunt consider-
ate delicate, neajutorate sau nepricepute în timp ce bãieþii preiau iniþiativa în
rezolvarea problemelor; ele ajung în schimb sã pregãteascã ºi strângã mesele, sã
spele vasele, sã facã curãþenie ºi orice alte lucruri „casnice” pe când bãieþii fac
„lucruri de bãrbaþi”: aduc apã, carã lemne etc.

Pornind la drum cu astfel de idei este dificil atât pentru fete cât ºi pentru
bãieþi sã îºi dezvolte încrederea în sine ºi sã intre în relaþii cu adevãrat
parteneriale ºi echitabile.

Stereotipurile sunt niºte minciuni inventate de niºte minþi
obsedate de diferenþele dintre oameni. Nu credeþi în stereotipuri!
Cozmin, 17 ani

Trãim într-o lume care începe sã fie dominatã de
stereotipuri. Lumea ar fi un loc mult mai bun dacã noi am fi
naturali, cine suntem noi în realitate. Petra, 16 ani

Stereotipurile au ajuns sã ne controleze atitudinea faþã de
ceilalþi, chiar dacã ele nu reflectã realitatea. Ioana, 18 ani
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Tu ai fi o
superbã
balerinã!

Dincolo de aparenþe
mã simt

vulnerabil
sensibil...
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Situaþiile de viaþã pe care le trãim pot cere ca într-un anumit moment sã
fim sensibili/e, cooperanþi/e, comunicativi/e, atenþi/e la cei din jur, iar în
alte momente sã fim concentraþi/e pe ceea ce avem de fãcut, competitivi/e,
curajoºi/oase sau ambiþioºi/oase. Este important sã putem opta în orice mo-
ment pentru un comportament sau un sentiment adecvat situaþiei ºi sã ne
încurajãm unii pe ceilalþi pentru a înfrunta concepþiile care ne-ar limita aceastã
libertate de alegere pentru cã nu se potriveºte sexului nostru.

Am auzit de multe ori întrebarea: „Cine cântã acasã,
cocoºul sau gãina?” Eu aº zice cã nici unul dintre soþi nu ar
trebui sã se considere ºef, ci trebuie sã colaboreze ºi între ei sã
existe o comunicare realã. Atât bãrbatul cât ºi femeia au calitãþi
ºi defecte. Amândoi au aceleaºi drepturi ºi obligaþii, lucru pe
care destui români nu le-au conºtientizat. Aurelia 18 ani

Ar trebui sã ne respectãm ºi sã ne acceptãm fãrã sã þinem
cont de micile diferenþe dintre noi. Acesta este primul dar poate
ºi cel mai greu pas pe care ar trebui sã-l facem. Anda, 16 ani

Ce putem face? Spre o lume multicolorã

Dacã oamenii pot învãþa sã fie rasiºti, atunci ei pot învãþa
ºi cum sã fie anti-rasiºti. Dacã a fi sexist nu e determinat genetic,
atunci oamenii pot învãþa ce înseamnã egalitatea de gen.
Johnnetta B. Cole

Cu siguranþã, universul nostru de roz ºi bleu ar putea deveni mai com-
plex în ceea ce priveºte culorile.

Pentru cã rolurile sociale sunt învãþate, existã întotdeauna posibilitatea
de a fi reconsiderate ºi redefinite. Posibilitatea acestor schimbãri este foarte
importantã ºi ne angajeazã pe fiecare dintre noi, cei ºi cele care experimentãm
rezultatele negative ale acestor exagerãri ºi simplificãri.

E important sã gãsim un anumit echilibru în ceea ce ne priveºte, alegând
din gama trãsãturilor umane cele care se potrivesc cel mai bine personalitãþii
noastre, indiferent dacã sunt considerate potrivite pentru bãrbaþi sau femei.
În plus asemãnãrile dintre fete ºi bãieþi, femei ºi bãrbaþi sunt mult mai
importante decât deosebirile.

E foarte bine ca ºi fetele ºi femeile sã-ºi dezvolte autonomia, siguranþa pe
sine, inteligenþa sau curajul iar bãieþii sã lucreze mai mult pentru a-ºi dezvolta
sensibilitatea, empatia, capacitatea de comunicare ºi de îngrijire a celorlalþi.
Asemenea trãsãturi sunt utile oricãrei persoane, indiferent de sex.

Simþindu-ne bine în pielea noastrã, ca fete ºi femei, bãieþi ºi bãrbaþi ºi
alegând din modelele existente ceea ce este bine pentru propria noastrã
personalitate vom putea construi ºi relaþii sãnãtoase ºi parteneriale cu cei din
jur, o relaþie în care nici unul dintre parteneri nu simte nevoia sã braveze, sã
pozeze în ceea ce nu este de dragul de a fi acceptat/ã de celãlalt, în care se
comunicã ºi respectã nevoile fiecãrui partener. O astfel de relaþie este cu siguranþã
mai sãnãtoasã ºi satisfãcãtoare decât o relaþie abuzivã sau în care ambii parteneri
sunt rigizi în ceea ce priveºte rolurile de gen.

Fiecare dintre noi este unic/unicã, chiar dacã existã anumite asemãnãri
ºi diferenþe între femei ºi bãrbaþi care sunt încurajate de cultura în care trãim.
ªi pânã la urmã, diferenþele care existã între indivizi de acelaºi sex, indiferent
cã sunt bãrbaþi sau femei, sunt de cele mai multe ori mai mari decât diferenþele
care existã între femei ºi bãrbaþi ca grupuri diferite.
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Familia este de obicei primul loc în care ne confruntãm cu sexismul ºi îl
învãþãm – sexism: concepþia conform cãreia un sex este inferior celuilalt.
Sexismul modeleazã ºi determinã relaþiile de putere inegale dintre sexe în vieþile
noastre personale, în spaþiile sociale familiare ºi în cea mai intimã sferã de
relaþii – familia.

Întreaga lume în care trãim este caracterizatã de o politicã
a dominãrii, în care concepþia de inferior ºi superior ºi im-
plicit ideea cã superiorul trebuie sã conducã inferiorul afecteazã
vieþile tuturor oamenilor. bell hooks, 1989

Actualmente, devine din ce în ce mai clar faptul cã existã o legãturã
puternicã în viaþa privatã ºi cea publicã, între ceea ce se întâmplã la nivelul
familiei ºi al relaþiilor inter-personale ºi tipul politicilor ºi acþiunilor promovate
pe scena internaþionalã. Schimbãrile în bine la nivelul întregii societãþi nu pot
fi durabile fãrã a schimba relaþiile fundamentale dintre femei ºi bãrbaþi, pãrinþi
ºi copii, înlocuind relaþiile autoritare, ierarhice ºi dominatoare cu relaþii
parteneriale, echitabile.

Pentru a evolua ca specie avem nevoie în special de o relaþie de armonie
între cele douã pãrþi ale umanitãþii, femeia ºi bãrbatul, cu tot ce implicã acest
lucru la nivel social ºi personal.

III. Care drum e mai uºor? Evoluþia spreIII. Care drum e mai uºor? Evoluþia spreIII. Care drum e mai uºor? Evoluþia spreIII. Care drum e mai uºor? Evoluþia spreIII. Care drum e mai uºor? Evoluþia spre
egalitate de genegalitate de genegalitate de genegalitate de genegalitate de gen

Gradul emancipãrii femeilor reprezintã un index pentru
gradul emancipãrii societãþii. Charles Fourrier

Majoritatea societãþilor umane despre care avem informaþii fac
discriminãri de gen. În general în aceste societãþi bãrbaþii reprezintã grupul
dominant, care are mai multã putere, mai mult prestigiu social, mai multe
resurse, acces mai bun la funcþii de conducere. În societãþile dominate de
bãrbaþi, problemele asociate cu femeile sau feminitatea sunt automat vãzute
ca mai puþin importante, nefiind în general pe agenda politicã. În foarte multe
culturi, inclusiv cea româneascã, bãieþii sunt mai apreciaþi mai mult decât
fetele, beneficiazã de educaþie mai bunã, mai mult sprijin pentru a se realiza în
viaþã. În acelaºi timp presiunile asupra acestora de a se conforma la stereotipurile
de gen sunt mai mari ºi adaptarea la imaginea de bãrbat tare, puternic, autoritar,
„stâlp al familiei” se face deseori cu costuri emoþionale mari.

Specia umanã ia douã forme diferite: femeia ºi bãrbatul.
Aceastã diferenþã de formã influenþeazã posibilitãþile de
organizare socialã care pot fi fundamentate pe ierarhizarea
sau relaþionarea celor douã jumãtãþi ale umanitãþii. Modul în
care organizãm aceastã relaþie umanã fundamentalã (fãrã de
care specia noastrã nu ºi-ar putea continua existenþa) are
implicaþii asupra tuturor instituþiilor noastre, valorilor,
întregului sistem social, ºi asupra direcþiei evoluþiei noastre
culturale. Direcþia evoluþiei noastre culturale – mai ales dacã
va fi una paºnicã sau rãzboinicã – depinde de modelul pe care
îl alegem ca ghid pentru evoluþie: ierarhizare sau relaþionare.

Modul în care sunt structurate relaþiile dintre cele douã
jumãtãþi ale umanitãþii are efecte importante asupra vieþilor
personale ale bãrbaþilor ºi femeilor, asupra rolurilor ºi
opþiunilor noastre de fiecare zi.

Riane Eisler, The Chalice and the Blade,1987
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Multe din aceste concepþii nu au dispãrut complet ci sunt doar mai
subtile în prezent. La toate nivelele persistã neîncrederea în forþele femeii ºi
prejudecãþile despre capacitãþile acestora. Nu trebuie decât sã deschidem orice
ziar, revistã, post de televiziune pentru a observa posturile nedemne ºi inferioare
în care sunt prezentate femeile.

Este important sã ne dezvoltãm un filtru critic pentru a putea înþelege
contextul în care aceste prejudecãþi ºi stereotipuri sunt perpetuate, precum ºi
consecinþele negative pe care le au la nivelul vieþii fiecãruia dintre noi.

Un prim pas este sã devenim conºtienþi/e de mesajele care se transmit
pentru a le putea contracara ºi schimba!

Ecleziastul (7:26, 28, Vechiul Testament) vorbeºte despre femeie
cu cel mai profund dezgust: „mai amarã decât moartea a fost pentru
mine femeia cu inimã capcanã ºi nãvod ºi cu mâini ce înlãnþuie… am gãsit
un bãrbat într-o mie de bãrbaþi dar nu am gãsit o femeie între toate
femeile”.

„Femela este femeie numai în virtutea unei anume lipse a unor calitãþi. Trebuie
sã considerãm caracterul femeilor ca suferind de o imperfecþiune naturalã”. Aristotel

 Femeia este „un bãrbat ratat” , o „fiinþã de ocazie”. Toma de Aquino
 În timpul civilizaþiei romane femeia era privitã ca un sclav, grecii o considerau

un bun care se putea cumpãra ºi vinde.
 Primii creºtini le vedeau pe femei ca pe niºte ademenitoare, rãspunzãtoare de

cãderea lui Adam. Tradiþiile iudaicã ºi creºtinã considerã femeile impure, înclinate
spre malefic, incapabile sã preia responsabilitãþi de cetãþean, destinate plãcerilor
sexuale ºi funcþiei reproductive. Fãrã aceste funcþii femeile nu au practic nici o
valoare.

 În India, hinduºii, pânã curând, considerau femeia mai rea decât moartea,
molimile, ºerpii sau chiar iadul. Viata unei soþii se sfârºea cu viata soþului ei. Vãduva
era obligatã sã sarã în flãcãrile rugului funerar al soþului. Incinerãrile de acest tip
continuã ºi astãzi în unele zone deºi au fost interzise prin lege încã din secolul 19.

 La popoarele arabe preislamice, femeia era consideratã o cauzã de durere ºi
nefericire, iar fetiþele erau câteodatã îngropate de vii imediat dupã naºtere.

 În Franþa în 587 d.C. s-a þinut o adunare pentru a se stabili dacã femeia
poate fi sau nu consideratã cu adevãrat o fiinþã umanã!

 Henri al VIII-lea în Anglia le-a interzis femeilor citirea Bibliei iar în Evul
Mediu Biserica Catolicã le-a tratat pe femei ca pe cetãþeni de clasã inferioarã.

 În universitãþile din Cambridge ºi Oxford, studenþii ºi studentele nu au avut
drepturi egale pânã în 1964.

Respectul ºi înþelegerea între femei ºi bãrbaþi sunt primii
paºi spre egalitate. Cãtãlina, 16 ani

Egalitatea nu este un privilegiu. Egalitatea este dreptul
oricãrei persoane dobânditã de la naºtere. Any, 17 ani

Echilibru este ceea ce e necesar în societatea. Cât timp
echilibrul este menþinut, societatea nu are de suferit. Rupturile
duc la conflicte. Cozmin, 17 ani

Moºteniri culturale. Despre dreptul femeilor de a fi
considerate fiinþe umane

Cel mai important lucru dintre o femeie ºi un bãrbat este
bãrbatul. Profesor de educaþie fizicã, învãþãmântul liceal

Prejudecata cã „femeile conduc din umbrã” le descurajeazã
ºi mai mult sã-ºi asume responsabilitãþi oficiale, publice, vizibile
(dealtfel supuse unor presiuni enorme) ºi le oferã falsa consolare
cã pot influenþa lucrurile din aceastã posturã. Ioana, 25 ani,
Consultant ONG

Existã foarte puþini gânditori care au promovat de-a lungul timpului idei
egalitare asupra raporturilor dintre sexe. Cei mai mulþi ºi mai celebri oameni
de ºtiinþã, filozofi, teologi au afirmat de-a lungul timpului viziuni înguste ºi
defãimãtoare la adresa femeilor. Nici gânditorii români nu fac excepþie în ceea
ce priveºte sexismul ºi misoginia: Eminescu, Noica, Eliade, Augustin-Doinaº
sunt doar câteva personalitãþi care au formulat public prejudecãþi inferiorizante
la adresa femeilor.

Laitmotivul pentru multe secole în gândirea filozoficã ºi ºtiinþificã a fost
acela de a considera diferenþele dintre sexe ca naturale, superioritatea revenindu-i
în mod clar bãrbatului. Din aceastã perspectivã, a pune în discuþie aceste
diferenþe însemna sã pui în pericol ordinea socialã.
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De ce nu existã egalitate?

Pentru cã:

§ Femeile deþin doar 1% din proprietãþile lumii, sub 10% din venitul
global, sub 7% din slujbele clericale.

§ În clasamentul celor 300 de oameni bogaþi din România figureazã doar
8 femei (Supliment Revista Capital, 2003).

§ Mai puþin de 14% din poziþiile de conducere ale lumii (putere politicã,
strategicã ºi economicã). În Marea Britanie doar 17% dintre locurile din
Parlament sunt ocupate de femei, în Parlamentul European femeile sunt în
proporþie de 24,5%, iar în România doar 10,7%.

§ În toatã lumea persistã inegalitãþile salariale între femei ºi bãrbaþi, cele
mai multe þãri din Europa înregistrând diferenþe de pânã la 20% între salariile
femeilor ºi ale bãrbaþilor. În România veniturile femeilor în general reprezintã
doar 50% din cele ale bãrbaþilor.

§ Astãzi 2/3 din cele 876 milioane de analfabeþi din lume sunt femei. În
România deºi numãrul de elevi ºi studenþi femei este de 50,1%, acest raport
nu se regãseºte pe piaþa forþei de muncã, una din cinci femei românce neavând
nici o sursã de venit.

§ În lume, femeile sunt bãtute, oprimate, abuzate ºi torturate în fiecare
zi. Cercetãrile aratã ca violenþa domesticã este rãspânditã pe scarã largã în
majoritatea societãþilor ºi este o cauzã frecventã a sinuciderilor în rândul
femeilor. În România femeile sunt victime ale violenþei în familie în proporþie
de peste 30% iar o datã la 2 zile / la fiecare douã zile o femeie este omorâtã în
bãtaie (cf. Inspectoratului General al Poliþiei Române, Bucureºti, 2003).

§ 30 % din gospodãriile din lume sunt îngrijite de femei, 80-90% din
cele mai sãrace familii depind de femei pe tot globul, ºi tot ele au de obicei
responsabilitatea de a creºte copiii, de cele mai multe ori fãrã ajutorul tatãlui,
al familiei sau al comunitãþii. În România femeile se ocupã de creºterea copiilor
în proporþie de 66%.

§ Femeile muncesc în general cel puþin 10-15 ore pe sãptãmânã mai mult
decât bãrbaþii. Ele au de obicei o dublã zi de muncã (serviciu ºi munca în
gospodãrie). 63,8 % dintre români considerã cã este doar datoria femeii sã se
ocupe de treburile casnice.

§ Segregarea în domeniul muncii este evidentã, atât în lume cât ºi în
România (1998): femeile sunt majoritare în sectoarele bugetare (sãnãtate,

 Înainte de 1850, femeile nu erau considerate cetãþeni în Anglia, neavând nici
un fel de drepturi personale pânã în 1882.

 La sfârºitul secolului XIX se sugera cã activitatea intelectualã a femeilor
trebuie limitatã deoarece ele au nevoie de toatã energia pentru a-ºi dezvolta funcþiile
reproductive. Prea multã gândire, se argumenta, poate face femeile nefertile punând
astfel în pericol viitorul speciei umane. „Cele mai multe fete cu pieptul plat care
supravieþuiesc presiunii înalte a educaþiei lor sunt incompetente pentru a purta un
copil bine dezvoltat ºi a-i asigura hrana naturalã.” Herbert Spencer

 John Locke (1632-1704), filosof influent în epoca sa, considera cã oamenii
sunt nativ „raþionali” însã raþionalitatea atribuitã fiinþelor umane nu este extinsã ºi
asupra femeilor, despre care Locke argumenteazã cã, datoritã capacitãþii lor repro-
ductive, acestea sunt „emoþionale” ºi incapabile sã se întreþinã singure fiind astfel
„dependente” în mod natural de bãrbaþi. În ceea ce priveºte drepturile de proprietate,
dependenþa naturalã a femeilor le priva pe acestea de asemenea drepturi, în viziunea
sa. Contractul social în care intrau femeile era cãsãtoria, datoria lor fiind aceea de
a produce fii care sã moºteneascã ulterior proprietatea. Contractul cãsãtoriei face
ca drepturile de proprietate sã fie stabile într-o societate, bãrbaþii având fii prin care
îºi asigurã transmiterea proprietãþii ºi perpetuarea numelui.

 Hegel (1770-1831) era de pãrere cã poziþia subordonatã a femeilor faþã de
bãrbaþi în familie este domeniul natural pentru „dispoziþia lor eticã”.

 La fel Ch. Darwin (1809-1882) credea cã a gãsit o bazã ºtiinþificã care sã
legitimeze credinþele tradiþionale cu privire la diviziunea muncii între sexe.

 J.J. Rousseau, reprezentant important al Iluminismului francez, a publicat
în 1762 „Emile”, carte care avea sã devinã una dintre cele mai importante lucrãri din
istoria educaþiei. Descriind un bãrbat, Emile, ºi o femeie, Sophie, care avea sã devinã
soþia lui Emile, Rousseau redã principiile educaþionale esenþiale care trebuie sã
ghideze educaþia celor doi. În timp ce un bãrbat trebuie sã fie educat sau instruit în
funcþie de talentele sale naturale ºi încurajat sã-ºi cultive mintea ºi spiritul, o femeie
trebuie sã fie pasivã, slabã, ºi umil supusã, mai ales în ceea ce priveºte acceptarea
judecãþilor bãrbatului în toate privinþele. Rousseau nu refuzã dreptul la alfabetizare
al femeilor însã afirmã cã ºi acesta trebuie orientat spre „practicã”, din moment ce
preocupãrile intelectuale pot destabiliza temperamentul ei slab de la naturã.

 Criticând viziunea lui Thomas d’Aquino conform cãreia femeia nu este
altceva decât un bãrbat incomplet sau ratat, Martin Luther afirmã despre cei care
cred asemenea lucruri cã sunt ei înºiºi niºte monºtri ºi cã ar trebui sã recunoascã ºi
femeia ca pe o creaturã a lui Dumnezeu. Totuºi acelaºi Martin Luther considera
femeia inferioarã bãrbatului. Deºi femeia este o „frumoasã creaturã a lui Dumnezeu”
ea „nu egaleazã gloria ºi demnitatea bãrbatului”. Celebrul reformator nu vedea nici
un beneficiu în existenþa femeilor în afarã de aducerea pe lume a cât mai multor
copii indiferent de efectele secundare: „Dacã este sã devinã obosite sau chiar sã
moarã, aceasta nu conteazã. Sã moarã la naºtere, de aceea se aflã aici”.
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învãþãmânt, turism, comerþ) unde sunt salarizate cu pânã la o treime sub me-
dia salarizãrii pe economie, iar în ramurile predominate de bãrbaþi (construcþii,
energie, transporturi, etc.) salariile sunt mult mai mari.

§ În România o condiþie pusã uneori la angajare femeilor este de a nu
rãmâne însãrcinate. În Anglia, spre exemplu, în 2003, 1000 de femei au fost
concediate de la locul de muncã în anul în care au rãmas însãrcinate deoarece
nu existau condiþii de muncã potrivite ºi nu existau alternative la munca
întreprinsã de ele.

§ Femeile nu au încã dreptul de a alege cu privire la drepturile reproduc-
tive. În România femeile rrome nu au acces la servicii medicale ºi acces la
informaþii privind sãnãtatea reproductivã; femeile cu deficienþe sunt sfãtuite
sã nu aibã copii.

§ Existã sexism (discriminarea sistematicã a unui sex, de obicei femeile)
în toate societãþile: prezentarea femeilor în publicitate ca obiecte sexuale care
trebuie sã arate bine ºi sã nu vorbeascã deloc, bancuri misogine, proverbe,
cântece, poveºti în care femeile sunt sistematic prezentate ca fiinþe inferioare,
proaste, slabe, rele, malefice care trebuie controlate, supuse, dominate.

§ O analizã a 33 de jocuri video „Nintendo” ºi „Sega Genesis”, foarte
populare actualmente, a arãtat cã în 41% dintre acestea nu existã personaje
feminine. Femeile sunt fie absente, fie apar în posturã de victimã. În aproape
80% dintre jocuri violenþa ºi agresiunea sunt o parte necesarã a strategiei. În
aproape jumãtate din jocuri violenþa era îndreptatã spre alþi oameni, iar în
21% era violenþã împotriva femeilor.

§ Violul ºi alte forme de violenþã sexualã sunt în creºtere. Multe violuri
rãmân nedenunþate din cauza stigmatizãrii ºi a traumei asociate acestora ºi
datoritã lipsei abordãrii acestui subiect într-un mod delicat de cãtre sistemele
juridice. Estimãrile procentelor de violuri denunþate la poliþie variazã. Violul
este folosit sistematic ca tacticã de rãzboi (ex. Bosnia-Herþegovina, Ruanda).

§ În România 44% dintre tinerele cu studii superioare angajate au fost
hãrþuite sexual la locul de muncã.

Egalitatea de gen are ca obiectiv o societate în care atât femeile cât ºi
bãrbaþii se bucurã de aceleaºi oportunitãþi, drepturi ºi obligaþii în toate sferele
vieþii sociale.

Egalitatea între femei si bãrbaþi existã atunci când ambele sexe sunt
capabile sã împartã în mod egal puterea ºi influenþa, sã aibã oportunitãþi egale
în ceea ce priveºte independenþa financiarã prin muncã ºi prin întemeierea

?!? !? !? !? !

propriei afaceri, sã se bucure de acces egal la educaþie ºi de oportunitatea de
a-ºi dezvolta deprinderile ºi talentele, sã împartã responsabilitatea pentru casã
ºi copii ºi sã fie libere de orice fel de constrângeri, intimidãri ºi acte de violenþã
de gen atât acasã cât ºi la serviciu.

Egalitatea de gen este esenþialã pentru o viaþã echilibratã
deoarece ea permite atât femeilor cât ºi bãrbaþilor sã ia decizii
cu un impact pozitiv asupra propriei vieþi sexuale ºi reproduc-
tive, asupra partenerului de viaþã ºi a familiilor lor. Atingerea
egalitãþii de gen implicã schimbãri atât pentru bãrbaþi cât ºi
pentru femei. Cele mai echitabile relaþii trebuie sã se bazeze pe
o redefinire a drepturilor ºi responsabilitãþilor femeilor ºi
bãrbaþilor în toate sferele vieþii sociale, inclusiv familie, loc de
muncã ºi societate în general.
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IV. Imaginea corporalã. StandarIV. Imaginea corporalã. StandarIV. Imaginea corporalã. StandarIV. Imaginea corporalã. StandarIV. Imaginea corporalã. Standarde dede dede dede dede de
feminitate ºi masculinitatefeminitate ºi masculinitatefeminitate ºi masculinitatefeminitate ºi masculinitatefeminitate ºi masculinitate

Mass media promoveazã ºi reflectã standardele actuale ale culturii populare
în ceea ce priveºte modelele de feminitate ºi masculinitate idealã. Începând cu
anii 1950 trupul femeii ideale a devenit din ce în ce mai slab, subþire, chiar
anorexic, femeia ocupând mai puþin spaþiu simbolic în timp ce idealul de
corp bãrbãtesc s-a mãrit în volum, bãrbatul devenind mai agresiv, cu masã
muscularã bine dezvoltatã, dominant.

Nu existã nimic natural în imaginile despre masculinitatea ºi feminitatea
idealã. Schimbarea lor reflectã schimbãri în minþile oamenilor ºi contextul
istoric. Schimbãrile în idealul de masculinitate începând cu anii ‚60 au apãrut
pe fondul rãspunsului la miºcãrile sociale percepute ca „ameninþãri” la ordinea
socialã ºi relaþiile de putere existente.

Aceste idealuri sunt complet nerealiste deoarece ignorã diversitatea corpurilor
umane din realitate ºi exercitã presiuni în special asupra tinerilor de a se angaja în
diferite comportamente uneori chiar periculoase pentru sãnãtatea lor:

 Incidenþa cazurilor de anorexie nervoasã la fete între 10 ºi 19 ani a mers
în paralel cu schimbãrile în modã. Idealul supleþii a precedat perioadei în care
rata anorexiei a fost cea mai mare, aceasta fiind una dintre bolile psihice cu o
ratã a mortalitãþii foarte ridicatã.

 În rândul bãieþilor mania muºchilor ºi presiunea pentru a deveni agresiv,
dur, insensibil sunt foarte puternice. Motivul pentru care mulþi dintre ei se
angajeazã în acte violente este pentru a compensa faptul cã nu aratã duri,
musculoºi, puternici ºi a câºtiga astfel respectul celorlalþi.

Cultul nostru actual pentru femei filiforme ºi bãrbati plini de muºchi ºi
puternici contribuie la mãrirea discrepanþei dintre sexe ºi la perpetuarea
inegalitãþilor. Standardul pentru înfãþiºarea femeilor este mult mai ridicat decât
cel pentru bãrbaþi. Dacã bãrbaþii aratã bine oricum sau, dupã cum spune
folclorul românesc, „un bãrbat trebuie sã fie puþin mai frumos decât dracul”,
înfãþiºarea unei femei nu este niciodatã satisfãcãtoare. Modelul occidental de
femeie foarte slabã, cu trãsãturi regulate, artificialã a înlocuit aproape complet
ºi în România imaginea femeilor reale. Acest lucru este evident în publicaþiile
pentru femei ºi în majoritatea reclamelor la care suntem expuºi zilnic.

Dupã atâta timp de
discriminare cred cã ar fi timpul
sã fie egalitate. Este dreptul
oricui, iar cu egalitate lumea va
fi mai bunã ºi n-ar mai fi
rãzboaie. Ca bãieþi putem
începe cu acceptarea forþelor,
ideilor si capacitãþilor femeilor,
majoritatea fiind mult mai
raþionale decât bãrbaþii. Nutzu,
17 ani

Ideea de a fi egali in
societate se poate realiza prin
înþelegere. Când interesele si
nevoile dintre bãrbaþi ºi femei
vor fi rezolvate, putem vorbi de
o egalitate. Cozmin, 17 ani

Se pare cã am ajuns la un
sfert din drumul spre egalitate.
Primul pas e cel mai greu, dar
vom reuºi! Ioana, 18 ani

A te respecta ºi înþelege
unul pe celãlalt este unul dintre
cele mai importante lucruri.
Dacã fiecare ar lãsa de la el si
toate barierele ar cãdea, cu
siguranþã ar fi un pas bun spre
egalitate. Petra, 16 ani

Sã ne respectam mai
mult, sã ne ajutãm unul pe
celãlalt, sã fim mai buni si sã
lãsãm un loc liber ºi celor din
spatele nostru. Sergiu, 18 ani

Genul social nu se referã
numai la femei. Vieþile bãrbaþilor
sunt la fel de mult influenþate ca ºi
cele ale femeilor de discriminarea
de gen.

Normele ºi practicile culturale
referitoare la „masculinitate” ºi
aºteptãrile de lideri, soþi sau fii
creeazã solicitãri asupra bãrbaþilor
ºi le modeleazã comportamentul. Se
aºteaptã foarte adesea din partea
bãrbaþilor sã se concentreze asupra
nevoilor financiare ale familiei mai
degrabã decât asupra rolului de
hrãnire ºi îngrijire care este atribuit
femeilor.

Socializarea în familie ºi – mai
târziu – din ºcoli promoveazã
comportamentul de asumare a
riscurilor în rândul tinerilor bãrbaþi
ºi acest lucru este adesea întãrit de
societate ºi stereotipurile media.
Astfel stilul de viaþã pe care îl cer
rolurile bãrbaþilor duce adesea la
expunerea la o morbiditate ºi
mortalitate mai mare decât în cazul
femeilor. Printre aceste riscuri se
numãrã accidentele, consumul de
alcool ºi actele de violenþã.

Adoptarea unei perspective de
gen reprezintã un prim pas impor-
tant; aceasta scoate la ivealã faptul
cã existã dezavantaje ºi costuri ºi
pentru bãrbaþi care îºi au originea
în diferenþele de gen.
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Nu trebuie sã îþi foloseºti corpul ca pe un produs sau o unealtã.
Fiecare are ceva frumos. Frumuseþea interioarã conteazã mai mult
decât cea fizicã. Daca nu eºti sãnãtos degeaba arãþi bine în exterior.
Sergiu, 18 ani

Am învãþat cã imaginea corporalã conteazã dar nu în mãsura în
care fetele sã ajungã anorexice. Trebuie sã te simþi bine cu cine eºti
tu ca persoanã ºi dacã te respecþi cu siguranþã ºi ceilalþi te vor respecta.
Petra, 16 ani

Sunt foarte multe femei care nu sunt mulþumite de trupul lor.
Dar fiecare trebuie sã-ºi dea seama cã existã lucruri mai importante
la o persoanã decât corpul. Eu mi-am depãºit complexele, aºa ar
trebui sã faceþi ºi voi! Ioana, 18 ani

Lumea modei
ªtiaþi cã:
· Femeile ºi bãrbaþii au folosit din totdeauna vopsele, pudre, parfumuri

pentru a-ºi decora faþa, pãrul sau corpul? Din cele mai vechi timpuri, machiajul
color era folosit pentru a speria duºmanul, a demonstra statutul social, în
ceremonii religioase, în rituri ale pubertãþii, în magie sau pentru protejarea
pielii ºi a ochilor. De-a lungul istoriei cosmeticele au fost fãcute din mercur ºi
plumb desfigurând ºi uneori chiar omorând oameni.

· În Egipt ºi Roma anului 1000 d.C. femeile ºi bãrbaþii foloseau
deopotrivã ruj de buze, ojã de unghii ºi fard de pleoape pentru protejarea
ochilor de razele solare?

· Bãrbaþii ºi femeile romane îºi vopseau des pãrul blond? Din cauza vopselei
prea caustice mulþi îºi pierdeau definitiv pãrul fiind nevoiþi sã poarte peruci.

· Bãrbaþii europeni au încetat sã mai foloseascã parfumuri ºi alte produse
de cosmeticã începând cu epoca Victorianã din Anglia, 1837?

· În timpurile în care picioarele mici erau considerate aristocratice ºi
feminine, femeile purtau încãlþãmintea prea micã, cauzându-ºi deformãri
definitive ale piciorului ºi nemaiputând merge fãrã sprijin?

· Corsetele de dantelã strânse pe corp cauzau probleme respiratorii ºi
de miºcare?

· Fustele la modã în 1915, foarte strâmte mai jos de genunchi, fãceau
mersul un chin?

· Purtatul tocurilor înalte poate cauza bãtãturi, glezne luxate, iar pe termen
lung deformãri ale coloanei vertebrale, micºorãri ale muºchilor gambei ºi infertilitate?

Mesajul constant al acestor publicaþii este cã, indiferent de modul în care
aratã întotdeauna „femeia/ produsul” se poate „îmbunãtãþi” cu cosmetice,
articole vestimentare ºi/sau chirurgie plasticã. Fiecare pãrticicã din corpul unei
femei – de la vîrful firelor de pãr pânã la unghiile de la degetele picioarelor-
este o þintã pentru companiile de cosmetice ºi un potenþial de anxietate pentru
fete ºi femei. Indiferent de cum aratã cele mai multe femei, ele sunt nemulþumite
de aspectul lor pe care încearcã constant sã îl „repare” apelând la diferite produse
ºi petrecând timp îndelungat în faþa oglinzii. Accentul obsesiv pe imaginea
exterioarã deturneazã multe fete ºi femei de la alte lucruri care sunt mult mai
importante pe termen lung: studiu academic, implicare în comunitate, sport,
carierã.

E important sã ne îngrijim gãsind însã în acelaºi timp un echilibru sãnãtos
între ceea ce putem ºi ceea ce nu putem schimba  la înfãþiºarea noastrã.

Standarde culturale
ªtiaþi cã:
· Idealul actual în formã de clepsidrã, filiform, pentru femei este negativ

din punct de vedere evoluþionist? Femeile care pierd 10-15 % din grãsimea
normalã a corpului pot deveni adesea sterile, iar tulburãrile de alimentaþie si
dietele obsesive prezintã riscuri semnificative în sãnãtate.

· Femeile cheltuiesc o mare parte din veniturile lor în încercãrile de a
slãbi prin diete, diverse produse cosmetice ºi chirurgie plasticã? Numai
americanii, care exportã idealurile de feminitate ºi masculinitate în toatã
lumea, cheltuiesc 33 miliarde de dolari anual pe diete, 30 miliarde pe produse
cosmetice ºi 1,5 miliarde pe chirurgie esteticã.

· ªi bãrbaþii în toatã lumea apeleazã tot mai mult la chirurgie esteticã
pentru a-ºi corecta diferite trãsãturi considerate neadecvate? Intervenþiile
chirurgiei estetice limiteazã mobilitatea muºchilor ºi cresc sensibilitatea la
agenþii termici.

· 95% dintre curele de slãbire nu dau rezultate? 95% dintre cei care
slãbesc cu diferite diete îºi recapãtã întreaga greutate pierdutã în maximum 5
ani.

· Nici un produs cosmetic nu afecteazã structura profundã a þesuturilor
umane?

· Implanturile cu silicon au fost scoase în urmã cu câþiva ani de pe piaþa
din SUA din cauza efectelor negative pe care le pot avea? Femeile care opteazã
pentru asemenea implanturi se expun la o serie de compuºi chimici periculoºi
care, prin spargerea pungilor cu silicon, se rãspândesc în organism.
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Note de supravieþuire pentru imaginea corporalã

DA
· Acceptã cã existã o varietate de corpuri de mãrimi ºi forme diferite.
· Aminteºte-þi cã noi înºine / însene suntem cei mai duri critici ai noºtri

ºi cã ceilalþi ne pot gãsi atractivi/e.
· Recunoaºte-þi punctele tari în ceea ce priveºte înfãþiºarea ta (pãrþi ale

corpului care îþi plac) ºi calitãþile tale personale (entuziasm, onestitate, etc)
· Decide cum vrei sã îþi cheltuieºti energia: urmãrind atingerea imaginii

„perfecte” sau concentrându-te pe nevoile ºi interesele tale personale.
· Aminteºte-þi cã frumuseþea vine din interior. Faptul cã te simþi bine în

pielea ta va influenþa modul în care ceilalþi te vãd.
· Fii conºtient/ã de prejudecãþile tale în legãturã cu greutatea ºi de modul

în care acestea îþi afecteazã stima de sine.
· Gãseºte moduri în care sã te împaci cu tine însãþi ºi trateazã-þi corpul cu

respect.

NU
· Nu lãsa corpul tãu (carcasa ta) sã defineascã ceea ce tu eºti.
· Nu lãsa obsesiile în legãturã cu corpul sã te împiedice sã te apropii de

ceilalþi ºi sã faci lucrurile pe care le vrei.
· Nu uita cã societatea îºi schimbã standardele de frumuseþe în timp.

Recunoaºte cât de efemer este modelul de frumuseþe actual ºi defineºte-þi pro-
pria viziune despre atractivitate.

· Nu crede cã a fi slab/ã, gras/ã sau plin de muºchi sunt sinonime cu a fi
fericit/ã.

· Nu uita cã nu eºti singur/ã în încercarea de a te accepta aºa cum eºti.
Este un proces de foarte lungã duratã pe care mulþi oameni îl experimenteazã.

· Nu te teme sã ceri sprijinul celorlalþi.
· Nu te compara cu alþii. Eºti unic/ã ºi asta este frumos la tine!
· Nu-þi fie fricã sã te bucuri de corpul tãu.
· Nu uita sã te gândeºti ºi la funcþiile pe care le au diversele pãrþi ale

corpului tãu (picioarele te ajutã sã mergi) nu doar la modul în care aratã.*

* Adaptate din Ann Kearney Cook PhD de Carol Peterson PhD, Universitatea din Minnesota.
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Oricare ar fi cauzele pentru care unii bãrbaþi recurg la acte de violenþã,
acestea nu ar continua dacã nu ar fi permise în mod explicit sau tacit de
valorile ºi tradiþiile sociale, codurile juridice, forþele de ordine ºi chiar de religie.

În multe þãri, legile împotriva agresiunii fizice sau sexuale asupra soþiei
sunt rare sau chiar inexistente; România are o lege referitoare la violenþa
domesticã abia începând din anul 2003. Pe de altã parte, utilizarea violenþei
de cãtre bãrbaþi este prezentatã ca fapt divers în sport ºi cinema, în literaturã ºi
în rãzboi, sau chiar în reclame publicitare. Violenþa nu este doar permisã, ci
este apreciatã ºi recompensatã.

În societatea româneascã violenþa împotriva femeilor este toleratã ºi chiar
încurajatã fiind consideratã naturalã, de înþeles, tolerabilã, meritatã, ordine
naturalã a lucrurilor, inevitabilã, crucea femeii, parte din afacerea numitã
cãsãtorie.

V. Violenþa – implicaþii de genV. Violenþa – implicaþii de genV. Violenþa – implicaþii de genV. Violenþa – implicaþii de genV. Violenþa – implicaþii de gen

Idealul de masculinitate este asociat în mare mãsurã cu puterea, duritatea,
agresivitatea, violenþa. Celor mai mulþi bãieþi li se inoculeazã de timpuriu
ideea cã bãrbãþia, masculinitatea trebuie impusã prin putere fizicã ºi prin
controlul exercitat asupra celor mai slabi – femei, copii, alþi bãrbaþi. Bãieþii
ºi bãrbaþii nu au acces astfel la o gamã largã de emoþii fireºti, umane. Este tipic
pentru bãieþi de la o vârstã timpurie sã-ºi reprime sentimentele de teamã ºi
durere.

Pe terenul de sport, bãieþii sunt învãþaþi sã ignore durerea.
Acasã li se spune sã nu plângã ºi sã se poarte ca adevãraþi bãrbaþi.
Pentru mulþi bãrbaþi, singura emoþie consideratã potrivitã este
furia ºi prin urmare mulþi îºi canalizeazã diferite emoþii spre furie
putând reacþiona violent la sentimente de teamã, durere,
nesiguranþã, respingere, umilire sau lipsã de putere. Dacã
masculinitatea se referã la putere ºi control, a nu avea acea putere
înseamnã a nu fi bãrbat. Violenþa devine astfel un mod prin care
bãrbatul îºi dovedeºte superioritatea faþã de ceilalþi.

Violenþa împotriva femeilor – adânc înrãdãcinatã în culturile din întreaga
lume fiind o problemã extinsã ºi gravã prin amploarea sa – este determinatã
direct de relaþiile de putere inegale dintre femei ºi bãrbaþi.

Violenþa este un tip de comportament utilizat pentru a stabili putere ºi
control asupra altei persoane prin fricã, intimidare, ameninþãri ºi acte violente.
Bãtaia apare atunci când o persoanã crede cã are dreptul sã îi controleze pe
ceilalþi. Abuzul membrilor familiei poate lua mai multe forme. Violenþa poate
include abuz emoþional, sexual sau economic, folosirea copiilor ºi a privilegiilor
masculine, intimidarea, izolarea ºi alte comportamente care menþin frica ºi
puterea.

Actele de violenþã ale bãrbaþilor asupra femeilor(1) nu apar izolate, ci
sunt relaþionate cu violenþa bãrbaþilor împotriva altor bãrbaþi (2) ºi cu
interiorizarea violenþei – adicã violenþa bãrbatului asupra lui însuºi.(3) Michael
Kimmel
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Violenþa atrage violenþã
ªtiaþi cã:
§ 63% din elita de la Hollywood spune cã industria filmului glorificã

violenþa, iar 72% cã aceasta a crescut în ultima decadã? Peste 1.000 de studii
aratã cã expunerea în doze mari la violenþa de la televizor creºte ºansa
comportamentului agresiv, mai ales la bãrbaþi.

§ Copii care cresc în medii abuzive prezintã cu 74% mai multe
ºanse de a adopta comportamente violente decât copiii care cresc în medii
non-violente? Mulþi bãrbaþi din lume au crescut în familii în care mama lor
era agresatã fizic de cãtre tatã, medii în care violenþa împotriva femeilor era
un fapt normal.

§ Violenþa domesticã este rãspânditã pe scarã largã în majoritatea
societãþilor ºi este o cauzã frecventã a sinuciderilor în rândul femeilor?

§ În toatã lumea 2 milioane de fete cu vârste cuprinse între 5 ºi 15 ani
sunt introduse anual în circuitul comercial al traficului de carne vie?

§ Multe violuri rãmân nedenunþate din cauza stigmatizãrii ºi a
traumei asociate acestora ºi a inexistenþei unei abordãrii delicate a acestui
subiect de cãtre sistemele juridice?

§ În SUA are loc un viol la fiecare 6 minute, iar o femeie este bãtutã
la fiecare 18 secunde? În Canada o femeie din 10 este bãtutã de soþ sau
partener. În Rusia zilnic 36.000 de femei sunt bãtute de parteneri, iar o
femeie moare în urma agresiunilor domestice la fiecare 40 de minute. În
România peste 30% dintre femei sunt abuzate în familie.

Proverbele ce concentreazã adevãruri pentru diferite comunitãþi pot
confirma normele ºi valorile sociale dar pot de asemenea servi ºi la perpetuarea
unor stereotipuri. „Înþelepciunea” popularã româneascã conþine numeroase
proverbe cu imperative clare referitoare la necesitatea maltratãrii femeilor:
„Femeia trebuie bãtutã pentru cã este rea”, „Piatra de moarã trebuie bãtutã de
trei ori pe zi iar femeia de ºase ori”, „Femeia trebuie bãtutã chiar dacã nu a
fãcut nimic rãu deoarece cu siguranþã va face ceva”, „Femeia trebuie bãtutã iar
ea va ºti de ce”; altele reflectã ºi avertizeazã împotriva rãului pe care îl reprezintã
femeia dacã nu e þinutã sub control: „Vai de casa în care bãrbatul e o femeie”,
„Acolo unde calcã o femeie se murdãreºte pãmântul”, „Iepurele ºi femeia îþi
aparþin atât timp cât îi vei þine aproape”.

Aceste proverbe trebuie denunþate, puse în discuþie, combãtute, rescrise,
atâta timp cât promoveazã comportamente care nu ne mai ajutã la nivel indi-
vidual ºi social ºi încurajeazã o ordine socialã eronatã.

Valorile promovate în societate vizavi de modelul ideal de masculinitate:
duritatea, dominaþia, puterea, reprimarea emoþiilor ºi a empatiei,
competitivitatea extremã încurajeazã violenþa bãrbaþilor.

Violenþa este doar a persoanelor care nu ºtiu sã rezolve o
problemã prin metode paºnice. Este o boalã de care suferã
majoritatea oamenilor. Antidotul ei este rãbdarea ºi înþelegerea.
Cozmin, 17 ani

Oamenilor violenþi nu trebuie sã le rãspunzi tot cu violenþã.
Nu trebuie sã ne coboram la nivelul lor. Adrian, 16 ani

Violenta este unealta persoanelor care nu au încredere în
ele ºi nu reuºesc sã vadã partea bunã a lucrurilor. Orice
problema se poate rezolva fãrã violenþã. Any, 17 ani

Sunt ºi alte moduri sã ne exprimãm nemulþumirile ºi nu
trebuie sã recurgem la violenþã doar pentru a ne arãta puterea
ºi supremaþia. Anda, 16 ani

Cred cã voi merge pe
alt drum acasã...
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Echilibrarea relaþiilor de putere între femei ºi bãrbaþi este
un efort pe care îl putem începe cu toþii în relaþiile noastre
personale, examinând modurile în care comportamentele fiecãruia
contribuie la perpetuarea acestor relaþii de putere inegale.

Fiecare dintre noi este un actor complice la perpetuarea unor obiceiuri ºi
comportamente sociale pe care le recunoaºtem ca incorecte, nedrepte, abuzive
pentru o parte din membrii sãi. Nu existã martori inocenþi vizavi de abuzuri,
violenþã ºi agresiune. Fiecare dintre noi are datoria de a se informa ºi acþiona
vizavi de aceastã problemã.

Ce pot face bãrbaþii împotriva violenþei asupra
femeilor

Bãrbaþii reprezintã cel mai mare procent în rândurile celor care comit
violenþa în general ºi violenþa împotriva femeilor în special. Existã în lume
însã ºi numeroase organizaþii ºi campanii ale bãrbaþilor care lucreazã pentru
înþelegerea ºi eliminarea violenþei împotriva femeilor.

Urmãtoarele idei sunt extrase din Campania Banderolei Albe – (White
Ribbon Campaign) – O campanie a bãrbaþilor împotriva violenþei asupra
femeilor.

Ascultaþi femeile, învãþaþi de la ele
Drumul începe prin ascultare. Studiile aratã cã în majoritatea

þãrilor, între 50% ºi 100% din femei au fost victime ale violenþei
fizice ºi sexuale. Aflaþi de la o femeie care are încredere în voi despre
modul în care violenþa i-a afectat viaþa. Apelaþi la organizaþiile de
femei pe plan local. Vorbiþi cu ele. Citiþi-le publicaþiile. Contribuiþi
financiar. Învãþaþi de la ele.

Aflaþi care este problema
Violenþa împotriva femeilor include agresiune fizicã si sexualã, hãrþuire

sexualã, abuz psihologic sau emoþional. Nu toate formele de violenþã lasã în
urmã cicatrice vizibile. Violenþa emoþionalã include glume înjositoare, forme
degradante de comportament ºi hãrþuire sexualã. Unele forme de violenþã
fizicã sau emoþionalã au un impact mai mare decât altele, însã toate formele

Ce putem face?

Violenþa face parte din viaþã aºa cum o ºtim deocamdatã, ea este însã
departe de a fi imposibil de eliminat cum se crede in general. Dificil ºi pe
termen lung nu înseamnã imposibil.

Ce putem face fiecare este sã respingem violenþa în vieþile noastre
personale. Eroismul, aventura, curajul ºi pericolul pot fi încercate în multe
alte forme care nu implicã agresivitate ºi violenþã. Ne stã la îndemânã tuturor
sã rupem legãtura dintre masculinitate ºi violenþã, sã ne împotrivim limbajulul
sexist ºi glumelor misogine care inferiorizeazã femeile.

Aprecierea bãieþilor ºi bãrbaþilor cu principii echitabile în relaþii personale,
atenþi, sensibili, comunicativi in detrimentul bãrbatului dur, care ºtie sã se
impunã, ar putea fi un început bun. Sancþionarea violenþei ca o modalitate
inacceptabilã de a rezolva probleme ºi conflicte, este un alt pas important.

ªtiu eu ce vrea o
pãpuºã ca tine!

RESPECT!
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Învãþaþi sã identificaþi ºi sã vã opuneþi hãrþuirii sexuale ºi violenþei la
locul de    muncã, la ºcoalã sau în familie.

Hãrþuirea sexualã se referã la avansuri sexuale nedorite sau la remarci sau
comportament cu substrat sexual care sunt nedorite de o persoanã. Flirtul ºi
glumitul sunt acceptabile ºi plãcute dacã sunt reciproce ºi dorite. Hãrþuirea
sexualã altereazã însã mediul de lucru ºi coexistenþa, fiind în ultimã instanþã
vorba despre inegalitãþi în deþinerea puterii. Aceeaºi acþiune fãcutã de o femeie
s-ar putea sã nu deranjeze bãrbatul cãci, în general, societatea noastrã nu dã
femeilor putere asupra bãrbaþilor. Bãrbaþii se pot alãtura femeilor în a se opune
hãrþuirii sexuale prin sprijinul oferit la locul de muncã, ºcoalã, etc. pentru a
crea un mediu sãnãtos ºi productiv.

Cautã soluþii pe termen lung
Eliminarea violenþei împotriva femeilor nu e un lucru ce se va întâmpla

peste noapte. Soluþii reale sunt mai ales soluþiile viabile pe termen lung.
Violenþa împotriva femeilor are rãdãcinile în inegalitãþile dintre femei ºi bãrbaþi
ºi în modul în care bãrbaþii învaþã sã devinã bãrbaþi. Schimbãrile legislative în
ceea ce priveºte combaterea violenþei împotriva femeilor (exemplu fiind legile
împotriva violului ºi a bãtãilor) sunt foarte importante. Poliþia ºi tribunalele
trebuie sã punã în aplicare legile în mod consecvent. Însã acest lucru nu e de
ajuns. Trebuie sã lucrãm împreunã sã ne schimbãm atitudinea ºi
comportamentul. Trebuie sã ne împotrivim instituþiilor care perpetueazã
inegalitãþile între sexe. Trebuie sã-i ajutãm pe bãrbaþi sã devinã bãrbaþi mai
buni, ieºind din „armurã” (din atitudinile care echivaleazã bãrbãþia cu puterea
ºi controlul).

Haideþi sã facem schimbãri pozitive în relaþiile cu femei, copii ºi alþi bãrbaþi.
Trebuie sã implicãm bãrbaþii în activitãþi de educatori, asistenþi medicali,
asistenþi geriatri etc. Schimbãrile în atitudine, comportament ºi instituþii vor
lua timp. Deci trebuie sã avem grijã cum ne vom educa ºi creºte generaþiile
viitoare. Trebuie sã ne învãþãm copii cã toate formele de violenþã sunt
inacceptabile. Trebuie sã ne învãþãm bãieþii cã pentru a deveni bãrbaþi nu
trebuie sã domine asupra femeilor, bãrbaþilor sau copiilor.

de violenþã contribuie la teama ºi suferinþa pe care femeile din societatea noastrã
o îndurã. Principalele drepturi de care se bucurã cei mai mulþi bãrbaþi –
siguranþã în casele lor, posibilitatea de a ieºi în oraº noaptea, un loc de muncã
nesupus hãrþuirii – reprezintã o sursã de teamã pentru femeile din întreaga
lume. Frica este mai intensã în casa femeilor. Unul dintre miturile cel mai des
întâlnite constã în faptul cã majoritatea actelor de violenþa împotriva femeilor
sunt comise de necunoscuþi. De fapt, cel mai mare risc îl reprezintã pentru
femei bãrbaþii pe care îi cunosc – soþi, prieteni, taþi, rude, angajaþi, ºefi.
Majoritatea bãrbaþilor þin la femei ºi au grijã de ele. ªi totuºi, un numãr enorm
din rândurile acestora comit acte de violenþã împotriva femeilor la care afirmã
cã þin.

Aflaþi de ce unii bãrbaþi sunt violenþi
Bãrbaþii nu au un caracter violent de la naturã. Violenþa este un

comportament pe care toþi cei care îl practicã îl învaþã. Violenþa bãrbaþilor
este un rezultat al modului în care mulþi bãrbaþi învaþã sã-ºi exprime
masculinitatea în relaþiile lor cu femei, copii ºi alþi bãrbaþi. Mulþi bãrbaþi
învaþã sã gândeascã cã forþa este o modalitate acceptabilã de a domina ºi a
controla oamenii din jurul lor. Violenþa este o încercare pateticã ºi imaturã de
a avea control asupra femeilor, copiilor sau asupra altor bãrbaþi. Paradoxal,
cele mai violente acte efectuate de bãrbaþi sunt un semn de slãbiciune,
insecuritate, lipsã de încredere ºi de respect faþã de sine combinate cu
sentimentul cã sunt superiori si cã trebuie sã deþinã controlul. ªi femeile pot
fi violente împotriva bãrbaþilor sau a altor femei, dar este un lucru mult mai
puþin rãspândit decât viceversa.

Împotriviþi-vã limbajului sexist ºi glumelor care degradeazã femeile
Glumele sexiste ºi limbajul ajutã la crearea unor forme de violenþã ºi

abuz care sunt acceptate de prea mult timp. Cuvintele, expresiile ºi glumele
care denigreazã femeile reflectã o societate care istoric a plasat femeia într-o
poziþie secundarã, inferioarã. Reflectând aceastã realitate ei pun din nou femeia
„la locul ei” chiar dacã nu aceasta este intenþia. Unul dintre cele mai dificile
lucruri pentru bãrbaþi este sã înveþe sã se împotriveascã altor bãrbaþi. Sã se
împotriveascã ºi sã punã în discuþie limbajului sexist. Sã se împotriveascã
bãrbaþilor care iau în derâdere violenþa împotriva femeilor. ªi mai ales sã se
împotriveascã bãrbaþilor care comit acte de violenþã.
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 Încearcã sã discuþi cu cei din jurul tãu, pãrinþi, colegi/e, prieteni/e
despre ceea ce ai gãsit aici. Vezi care e pãrerea lor despre inegalitãþile dintre
bãrbaþi ºi femei ºi de ce.

 Fii deschis/ã pentru a accepta faptul cã fiecare dintre noi este unic ºi
irepetabil, diferit de ceilalþi fãrã a fi însã inferior sau superior pentru simplul
fapt cã este fatã sau bãiat, frumos sau urât, gras sau slab dupã standardele
acceptate care, dupã cum am vãzut, sunt foarte înguste ºi limitatoare.

 Reacþioneazã la aluziile ºi glumele jignitoare la adresa femeilor, în loc sã
le accepþi ºi sã taci sau, mai rãu, sã le preiei pentru a le spune ºi altora. Nu
perpetua bancurile cu „femei proaste” dar nici nu cãuta unele asemãnãtoare
despre bãrbaþi.

 Fii conºtient/ã cã exemplul tãu conteazã ºi poate fi urmat ºi de alþii.
Fiecare gest pe care îl faci faþã de ceilalþi - fete sau bãieþi- poate genera încredere
ºi deschidere  sau din contrã reacþii adverse. Fii responsabil / ã pentru deciziile
pe care le iei.

 Gândeºte-te ce ai putea sã faci pentru a contribui la construirea unor
relaþii echilibrate între sexe. Ce îþi place la relaþiile pe care le ai cu alte fete ºi
bãieþi, femei ºi bãrbaþi? Ce crezi ca ar trebui schimbat? Cum þi-ai dori sã fie
aceste relaþii? Ce poþi tu face pentru a schimba lucrurile?

Dacã informaþiile cuprinse în aceastã publicaþie te-au atras ºi þi-au trezit
interesul, împãrtãºeºte-le cu prieteni, colegi, vecini, familie etc.

Fiecare dintre noi poate fi o micã oazã de schimbare!

Pentru a afla mai multe sau pentru a ajuta ºi alþi bãieþi ºi fete sã ajungã la
informaþii care le-ar putea fi utile, poþi sã ne contactezi la adresa de mai jos:

Societatea pentru Egalitate de Gen
Str Bujorilor 12 Bl. 105B / 53
Suceava 720164
Telefon: 0744-775876
Email: seg@email.ro

VI. Idei pentru viitorVI. Idei pentru viitorVI. Idei pentru viitorVI. Idei pentru viitorVI. Idei pentru viitor

Am încercat sã oferim în aceastã publicaþie cât mai multe informaþii con-
crete despre modul în care se manifestã discriminãrile, stereotipurile ºi
inegalitãþile de gen pentru a contribui la o înþelegere mai bunã a realitãþii care
ne înconjoarã ºi a identifica lucrurile care trebuie ºi pot fi schimbate. Aºa cum
printr-o pereche de ochelari cu lentile verzi vedem lumea in verde, în timp ce
prin lentile galbene vedem lumea in galben, în mod similar, informaþiile pe
tema inegalitãþii ºi discriminãrii de gen ne pot ajuta sã ne dezvoltãm un filtru
prin care sã vedem / înþelegem mai bine provocãrile cu care ne confruntãm în
viaþa de zi cu zi ca fete ºi bãieþi, femei ºi bãrbaþi.

Singurul motiv pentru lucrurile au evoluat mereu in istorie este pentru
cã oamenii au observat diferitele probleme, nedreptãþi, inegalitãþi existente ºi
au ales sã acþioneze pentru a le depãºi. A fi deschiºi faþã de ceea ce se întâmplã
în lumea în care trãim ºi a opta pentru a lucra în vederea unor schimbãri in
bine la diferite nivele este o alegere care ne aparþine fiecãruia dintre noi.

 Informeazã-te în continuare. Existã numeroase publicaþii, organizaþii,
site-uri web, legi ºi instituþii care abordeazã ºi în România problema discriminãrii
ºi a ºanselor egale între femei ºi bãrbaþi.

 Reflecteazã la experienþele tale personale, la acþiunile celor din jurul
tãu. În ce mãsurã acestea fac diferenþe între fete ºi bãieþi, femei ºi bãrbaþi care
nu te avantajeazã?

 Pune întrebãri vizavi de ceea ce e considerat „adecvat” ºi „potrivit” pentru
fete ºi femei, bãieþi ºi bãrbaþi? Cine a stabilit diversele reguli dupã care ne
conducem viaþa? Sunt ele utile în viaþa de zi cu zi? Ne fac sã ne simþim mai bine
sau ne limiteazã ºi preseazã sã facem anumite lucruri?
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8. Un studiu fãcut recent pe tipurile de comunicare ce caracterizeazã
bãrbaþii ºi femeile a descoperit cã bãrbaþii au fãcut X% dintre întreruperile
într-o discuþie:

peste 70%        peste 80%        peste 90%

9. Aceste patru femei vorbesc despre experienþa lor cu 4 religii diferite:
hinduism, islamism, budism, creºtinism. Potriviþi aceste religii cu afirmaþiile
de mai jos.

a) „Femeia poate oferi sfânta împãrtãºanie, dar nu poate servi la altar. Un
copilaº de opt ani e considerat potrivit pentru asta, dar nu ºi o
femeie”……………..

b) „Profetul Sfânt ne-a dat tuturor drepturi egale, dar asta nu se observã
în practicã” ………………….

c) „Rugãciunile mi-au fost spulberate când am nãscut o fetiþã. Toata lumea
a þinut doliu la naºterea ei”…………..

d) „(Religia noastrã) a subliniat egalitatea dintre bãrbat ºi femeie (dar) a
fost pãtatã din cauza atitudinii societãþii……………………

10. Într-un studiu din 1981 despre sexualitate, în SUA, 99% dintre
bãrbaþi nu voiau sa schimbe cu nimic viaþa lor sexualã. Câte femei doreau o
astfel de schimbare?

    10%           50%          75%

11. Câþi oameni din lume trãiesc în sãrãcie extremã?
Peste 100 milioane     peste 1 miliard   peste 3 miliarde

    Cât din aceºtia reprezintã femei?
50%       65%        40%

12. Veniturile femeilor în România reprezintã X% din veniturile bãrbaþilor?
50%                   70%                     85%

VII. Exerciþii pentru reflecþieVII. Exerciþii pentru reflecþieVII. Exerciþii pentru reflecþieVII. Exerciþii pentru reflecþieVII. Exerciþii pentru reflecþie

Cât de mult ºtii?

Cât te afecteazã in viata de zi cu zi faptul cã eºti femeie sau bãrbat?
Chestionarul acesta te va ajuta sã verifici cât anume ºtii. Care este rãspunsul
corect? Dacã nu eºti sigur/ã, ghiceºte! Acesta nu este un test. Verificã-þi
cunoºtinþele în rãspunsurile din paginile urmãtoare.

1. Femeile trãiesc în medie mai mult decât bãrbaþii.
Adevãrat         Fals

2. Câte femei mor anual în lume din cauza problemelor legate de sarcinã?
1/4 milion        1/3 milion      1/2 milion

3. Studiile aratã cã în general persoanele cãsãtorite sunt mai sãnãtoase
decât cele celibatare

Adevãrat          Fals

4. Câte femei din România sunt victime ale violentei in familie?
5%            10%          30%

5. O femeie în România este omorâtã în bãtaie o datã la:
2 zile                    20 zile                 40 zile?

6. La sfârºitul anului 1990, câte din statele membre ale UE erau conduse
politic de femei?

6          10           13

7. In 1987, procentul locurilor parlamentare ocupate de femei era: in
China, 21%, in Norvegia 34%, in Mozambic 16%, in SUA 5%. Care este
procentul femeilor in România in legislatura actualã, 2004-2009?

         6%           11%             21%
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Putere
(6) Doar 6 state membre în UE erau conduse de femei la sfârºitul anului

1990 ºi doar 3% din poziþiile de frunte în UN sunt ocupate de femei.
(7)  Procentul femeilor Parlamentul României este actualmente de 10,7 %.
Femeile sunt cantonate frecvent în activitãþi executive, fãrã posibilitãþi

reale de promovare sau de afirmare în prima linie politicã, ceea ce reflectã
existenþa ºi perpetuarea discriminãrilor de gen. Lumea politicã ºi viaþa partidelor
sunt dominate de bãrbaþi. Femeile românce se regãsesc în Parlament ºi Guvern
în proporþii foarte mici, care înregistreazã totuºi o tendinþã de creºtere de la o
legislaturã la alta. Ponderea în Parlament a femeilor era de 4% în 1995, 5,3%
în 1996 ºi 1997 ºi 5,6 % în 1998-99. Femeile reprezintã mai bine de jumãtate
din electorat, dar încã joacã un rol minor in funcþii care sã permitã luarea de
decizii la nivel înalt.

Instituþiile care se bucurã de cel mai mare credit din partea românilor –
Biserica, Armata, Preºedinþia – sunt aproape complet lipsite de prezenþa femeilor.

Limbajul
(8) Bãrbaþii vorbesc de obicei mai mult într-un grup cu oameni de ambele

sexe, ºi tot ei decid despre ce se vorbeºte. În studiul citat, ei au fãcut 98% din
întreruperi.

Limbajul reflectã valorile sociale.
Sunt mai mulþi termeni peiorativi pentru a descrie conversaþia dintre

femei (bârfã, cloacã), dar nici unul pentru cea dintre bãrbaþi.
Româna, asemenea altor limbi, are mai multe cuvinte depreciative la

adresa femeilor decât a bãrbaþilor.

Religie
(9) Multe din religiile lumii predicã egalitatea dintre femei ºi bãrbaþi. Totuºi,

în practicã, structurile religioase sunt dominate de cãtre bãrbaþi iar învãþãmintele
religioase au fost acuzate cã menþin femeia în inferioritate. Cele patru femei
citate vorbesc despre: a) creºtinism; b) islamism; c) hinduism; d) budism.

Sex si egalitate
(10) Un studiu din SUA a descoperit cã unui procent de 75% dintre

femei i-ar plãcea o schimbare în viaþa sexualã, în timp ce 99% dintre bãrbaþi
nu doreau nici o schimbare. Faptul cã discrepanþa dintre femei ºi bãrbaþi este
atât de mare conform acestui studiu sugereazã cã în relaþiile heterosexuale,
viata sexualã tinde sã fie definitã de bãrbaþi, ºi nu de femei.

RÃSPUNSURI:
  Speranþa de viaþã
(1) În întreaga lume, femeile trãiesc în medie mai mult decât bãrbaþii ºi

par sã aibã mai multã rezistentã la anumite boli. Totuºi, aproape toate
societãþile, incluzând România pun mai mare preþ pe bãieþi decât pe fete.
Preferinþa pentru bãieþi duce la neglijarea fiicelor în unele culturi, la avortarea
fetuºilor fetite. Asia se confruntã astãzi masiv cu problema avortului selectiv.

Cum poate preferarea fiilor marca viaþa copiilor de sex femeiesc? Crezi
cã preferarea fiilor existã încã în România? Cum se manifestã?

Sãnãtatea ºi sarcina
(2) Cel puþin o jumãtate de milion de femei mor anual din cauza

complicaþiilor legate de sarcinã. 99% dintre acestea trãiesc în þãrile mai puþin
dezvoltate. Aceste decese ar putea fi prevenite dacã ar fi disponibile servicii
rezonabile de avorturi.

(3) Multe studii efectuate în Europa demonstreazã cã bãrbaþii cãsãtoriþi
sunt mai sãnãtoºi decât bãrbaþii celibatari, dar femeile celibatare sunt mai
sãnãtoase decât cele cãsãtorite. Cãsãtoria este o alegere uºoarã pentru bãrbaþi,
dar una grea pentru femei. Pentru cã femeile sunt cele care se ocupã cel mai
mult de copii ºi de treburile casnice, sãnãtatea lor suferã.

Ce diferenþã ar fi în societate dacã bãrbaþii ar fi cei care nasc copii?

Violenþa împotriva femeilor
(4) Peste 30% dintre femeile românce sunt victime ale violenþei în familie.

În România peste un milion de femei au fost agresate numai în anul 2003.
Aceasta este o problemã globalã, prezentã în toate þãrile, fie cã sunt

dezvoltate sau în curs de dezvoltare.
9/10 dintre violurile din toata lumea nu sunt raportate, violul fiind legat

tot de relaþiile de putere dintre sexe.
Nici hãrþuirea sexualã nu este raportatã. Bãrbaþii reprezintã 9/10 dintre

molestatorii de copii, cei mai mulþi dintre aceºtia sunt heterosexuali.

(5) Conform datelor furnizate de Inspectoratul General al Poliþiei Bucureºti
pe anul 2003, o femeie în România este omorâtã în bãtaie o datã la 2 zile.

De ce crezi cã se întâmpla asta? Cunoºti femei care sunt victime ale
violenþei în familie?
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Mãsoarã-þi stima de sine

Stabileºte-þi singur/ã nivelul de încredere în tine însuþi/ însãþi folosind
tabele de mai jos. Încercuieºte rãspunsul tãu ºi apoi consultã indicaþiile.

Toþi oameni gândesc uneori negativ despre propria persoanã. Aºadar,
când rãspunzi la urmãtoarele întrebãri gândeºte-te la modul în care te simþi
de cele mai multe ori ºi nu într-un moment specific.

Dacã ai rãspuns la MAJORITATEA întrebãrilor cu „Da”, încrederea ta în
tine are nevoie de îmbunãtãþiri.

Dacã ai rãspuns la MAJORITATEA întrebãrilor cu „Da”, înseamnã cã ai
un respect de sine sãnãtos.

Se estimeazã cã 1 din 10 oameni din întreaga lume sunt homosexuali,
preferã relaþii cu oameni de acelaºi sex. Ei se confruntã cu discriminare si
ostilitate. In Pakistan, pedeapsa pentru lesbiene este de 100 de biciuiri in
public. In Columbia, peste 300 de gay au fost uciºi de o “unitate de curãþenie
socialã”. Un studiu recent printre homosexualii din Londra a arãtat ca din
cauza sexualitãþii lor: 1 din 5 au fost bãtuþi, 1 din 10 daþi afarã din casã, 1 din
7 trimiºi la psihiatru, 1 din 2 au avut probleme la ºcoalã.

În România situaþia homosexualilor este problematicã, deºi s-a scos de
sub incidenþa legii din codul penal art. 200.

Cum priveazã societatea româneascã homosexualii de drepturile lor?
De ce este homofobia (frica ºi ura împotriva homosexualitãþii) ºi

presiunea de a ne conforma anumitor stereotipuri sexuale atât de puternicã?
Afecteazã aceasta mai mulþi bãrbaþi decât femei?

Sãrãcie si responsabilitate
Femeile sunt principala sursã financiarã în aproximativ o treime din

cãminele din întreaga lume, dar dreptul lor la proprietate sau la luarea deciziilor
este foarte limitat.

(11) Mai mult de un miliard de oameni trãiesc în sãrãcie extremã în
întreaga lume. Cel mai mare procent este format din femei. “Dacã ne pasã de
cei neprivilegiaþi ºi de sãraci, atunci putem ºi trebuie sã facem ceva în legãturã
cu inegalitatea dintre femei ºi bãrbaþi”. (New Internationalist)

(12) Veniturile femeilor în România sunt în medie jumãtate din cele ale
bãrbaþilor (iunie, 2000): venitul mediu lunar declarat de cãtre bãrbaþii cuprinºi
în investigaþie a fost de 1.306.852 lei, iar venitul lunar declarat al femeilor a
fost de 694.473 lei, reprezentând 53% din venitul bãrbaþilor.

La pregãtire egalã, salariile femeilor sunt constant mai mici decât cele ale
bãrbaþilor chiar ºi în domeniile de activitate în care ponderea lor este de peste 50%.

O femeie din trei la vârsta activã nu are venituri proprii, 800.000 dintre
ele sunt lucrãtori familiali neremuneraþi, 1,8 milioane sunt inactive, nu au
pensie, nici nu studiazã, iar 300.000 au ajutor de ºomaj.

Ocupaþiile cu statut ridicat ºi bine plãtite sunt dominate de bãrbaþi:
manageri, profesori universitari, oameni de afaceri.

1. Eºti uºor rãnit/ã de criticã? Da Nu
2. Eºti prea timid/ã sau prea agresiv/ã? Da Nu
3. Încerci sã-þi ascunzi sentimentele în faþa celorlalþi? Da Nu
4. Îþi este teamã de relaþii apropiate? Da Nu
5. Încerci sã dai vina pe alþii pentru greºelile tale? Da Nu
6. Gãseºti scuze pentru a nu te schimba interior? Da Nu
7. Eviþi experienþele noi? Da Nu
8. Îþi doreºti continuu sã-þi schimbi înfãþiºarea fizicã? Da Nu
9. Eºti prea modest/ã în privinþa reuºitelor personale? Da Nu
10. Eºti bucuros/oasã când alþii dau greº? Da Nu

1. Accepþi critica constructivã? Da Nu
2. Te simþi în largul tãu întâlnind oameni noi? Da Nu
3. Eºti deschis/ã ºi onest/ã despre sentimentele tale? Da Nu
4. Îþi preþuieºti relaþiile apropiate? Da Nu
5. Eºti capabil/ã sã râzi de (ºi sã înveþi din) propriile greºeli? Da Nu
6. Observi ºi preþuieºti schimbãrile care au loc în tine? Da Nu
7. Cauþi sau încerci noi experienþe? Da Nu
8. Eºti încrezãtor/oare în  propria înfãþiºare fizicã? Da Nu
9. Îþi acorzi credit atunci când trebuie? Da Nu
10. Eºti bucuros/oasã când alþii câºtigã? Da Nu
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Imagineazã-þi viaþa

Toate poveºtile se terminã cu cei doi protagoniºti încã tineri ºi îndrãgostiþi
care trãiesc fericiþi pânã la adânci bãtrâneþi. Viaþa realã este însã mult mai
complexã decât orice poveste, ºi ea nu se terminã ci abia începe o datã cu
gãsirea unui partener de viaþã.

Imagineazã-þi viaþa ta dupã modelul Cenuºãresei, încercând sã pui pe
hârtie cât mai multe dintre visurile tale pe care vrei sã le transpui în realitate
de-a lungul vieþii.
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Care îþi sunt valorile?

Pentru a obþine orice îþi doreºti în viaþã trebuie sã-ti stabileºti foarte clar
anumite scopuri.

Înainte de a-þi stabili scopurile, ceea ce vrei sã obþii, trebuie sã decizi însã ce
este important pentru tine. Unele lucruri sunt mai importante decât altele.
Unele din activitãþile tale sunt mai plãcute, ºi chiar mai folositoare în comparaþie
cu altele. Încercând sã-þi stabileºti scopurile pentru viitor unele dintre acestea se
vor afla in partea de sus a listei, altele in partea de jos. Valorile tale ar putea pune
mai mult preþ pe religie, prietenie, cãsãtorie, avere, carierã sau orice alte lucruri.

Pentru a putea lua decizii bine informate despre viitorul tãu trebuie sã ai o
imagine clarã asupra ceea ce este important pentru tine, asupra valorilor tale.

Rãspunde la urmãtoarele întrebãri pentru a-þi clarifica valorile:

1. Care e singurul lucru pe care aº dori sã-l schimb in viaþa mea?

2. Care sunt calitãþile pe care le caut la un/o prieten/ã?

3. Ce mã face sã zâmbesc?

4. Ce mã face sã mã enervez cel mai tare?

5. Pe cine admir eu cel mai mult?

6. Dacã aº gãsi 10.000.000 de lei, ce aº face sincer cu ei?

7. Ce i-aº spune preºedintelui dacã l-aº întâlni?

8. Dacã ar trebui sã iau o singurã persoanã cu mine pe lunã, cine ar fi aceasta?

Surse bibliografice:Surse bibliografice:Surse bibliografice:Surse bibliografice:Surse bibliografice:

Basow, Susan, 1980, Sex-Role Stereotypes: Traditions and Alternatives,
Books/Cole Publishing Company,

Curic, Ina, 2003, Fete, da! Ghidul fetelor cãtre siguranþa de sine

Curic, Ina; Vãetiºi, Lorena, 2005, Inegalitatea de gen: violenþa invizibilã,
Editura Eikon, Cluj-Napoca

Eisler, Riane, 1995, The Chalice and the Blade – Our History, our Fu-
ture, Harper Collins San Francisco

Rhode, Deborah L., 1997, Speaking of Sex – The Denial of Gender
Inequality, Harvard University Press

Miedzian, Miriam, 2002, Boys will be boys – Breaking the link between
masculinity and violence, Lantern books New York

Miroiu, M., Dragomir O. (ed), 2002, Lexicon feminist, Polirom, Iasi

***  Camp GLOW (Girls Leading Our World) -Handbook for Volun-
teers, Peace Corps, Romania, Publication No M0056, 2001

***  Barometrul de Gen, Fundaþia pentru o Societate Deschisã, 2000
***  Cercetarea Naþionalã privind Violenþa în Familie ºi la Locul de Muncã,

Centrul Partener pentru Egalitate, 2003
*** Raport naþional privind egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi,

Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, 2002

http://www.unifem.org
http://www.about-face.org
http://www.factmonster.com
http://www.121.ro
http://www.whiteribbon.ca

Materialele din partea practicã au fost preluate ºi adaptate dupã Focus
for Change- Class, Gender and Race Inequality and the Media in an Interna-
tional Context (chestionarul „Cât de mult ºtii”) ºi manualele GLOW alcãtuite
de diferiþi voluntari ai Corpului Pãcii, România (Mãsoarã-þi stima de sine,
Care îþi sunt valorile?, Imagineazã-þi viaþa).
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