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PREFAȚĂ
În octombrie 2000, Consiliul de Securitate ONU a adoptat Rezoluția 1325 privind Femeile, Pacea și Securitatea. Rezoluția a fost acceptată în calitate de
rezoluție de reper în care, pentru prima dată, Consiliul de Securitate a recunoscut contribuția femeilor adusă în situație de pace și conflict.
De la adoptarea Rezoluției 1325, atenția asupra perspectivei de gen în cadrul
agendei internaționale de pace a fost ferm plasată într-un cadru mai larg,
reieșind din faptul că rolul femeilor în promovarea păcii și securității este adesea înțeles greșit sau simplificat. Pentru a răspunde rezoluției date, Republica
Moldova în cadrul Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica
Moldova – NATO (pentru anii 2014 - 2016) și-a asumat angajamentul de a întreprinde acțiuni în vederea implementării Rezoluţiei 1325 a CS ONU privind rolul
femeilor în asigurarea păcii și securității.
În mare parte, angajamentele internaționale, precum și suportul acordat de
UN Women și Misiunea OSCE în Moldova în acest domeniu, au contribuit la
desfășurarea procesului de autoevaluare a perspectivei de gen în sectorul de
securitate și apărare la nivel național – proces inițiat de Ministerul Apărării al
Republicii Moldova. Acesta a contribuit la identificarea problemelor din sector,
precum și la stabilirea unei colaborări interministeriale pe dimensiunea de gen
și consolidarea colaborării sectorului guvernamental și civil în acest domeniu.
În același timp, apreciem introducerea în Strategia pentru asigurarea egalității
între femei și bărbați pentru anii 2017-2021 a obiectivului ce se referă la asigurarea egalității de gen în sectorul de securitate și apărare al Republicii Moldova.
Iar în octombrie 2016, la Chișinău a fost lansat proiectul Planul Național al Republicii Moldova de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate
al ONU în cadrul Programului NATO „Știință pentru Pace și Securitate”.
Instrumentele prefigurate mai sus de implementare a Rezoluției 1325 în Republica Moldova confirmă sporirea atenției vizavi de necesitatea de a asigura
egalitatea oportunităților pentru femeile și bărbații încadrați în sectorul de securitate și apărare. În același timp, putem confirma că integrarea dimensiunii de
gen în activitatea armatei cere a fi construită pe înțelegerea faptului că femeile
și bărbații au percepții diferite de securitate, respectiv și acțiunile militarilor în
situație de pace și conflict trebuie să includă perspectiva de gen.
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Astfel, considerăm că acest manual va contribui la înțelegerea necesității de a
asigura integrarea dimensiunii de gen în Armata Națională dintr-o perspectivă durabilă și transferabilă, atât ca concept, cât și instrument operațional. În
același timp, sperăm că structura multisectorială a manualului va trezi interes
și va fi de folos și altor instituții din sectorul de securitate.
Gheorghe GALBURA
Viceministrul Apărării al Republicii Moldova
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INTRODUCERE
Reieșind din faptul că dimensiunea de gen, în primul rând, este un subiect nou
pentru mulți membri ai forțelor armate, iar, în al doilea rând, introducerea unei
perspective de gen în cadrul sectorului de apărare generează discuții la această
temă (precum stereotipurile de gen sau drept critică a modului în care forțele lor
armate tratează femeile), acest manual are drept obiectiv major de a construi o
înțelegere comună și de a identifica necesitățile de integrare a perspectivei de
gen în structurile și operațiunile militare.
Perspectiva de gen nu este un element care să fie adăugat, aceasta trebuie
inclusă în toate aspectele și conceptele ce țin de securitate. Luarea în considerare
a perspectivei de gen înseamnă planificarea misiunilor și sarcinilor, crearea
strategiilor și politicilor, ținând cont atât de nevoile femeilor, cât și de nevoile
bărbaților, în baza analizei situațiilor în care aceste nevoi diferă.
Este nevoie de educație și de instruire pentru realizarea acestui obiectiv. Anume
acestea sporesc gradul de conștientizare a importanței integrării perspectivei
de gen în cadrul sectorului de apărare. Integrarea perspectivei de gen în
cadrul sectorului de apărare și punerea consecventă a acesteia în aplicare este
scopul lor final. În vederea realizării acestui scop, educația și instruirea trebuie
să includă exemple de aplicare practică a perspectivei de gen în sectorul de
securitate și a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU – Femeile,
Pacea şi Securitatea, adaptate pentru un anumit grup țintă. În caz contrar, există
riscul ca angajații sistemului de apărare să nu recunoască scopul perspectivei
de gen, cu excepția cazului în care ei văd un potențial pentru punerea acesteia
în aplicare.
Multe state, care contribuie cu personal în operațiunile internaționale, au
introdus cursuri la subiectul egalității de gen în cadrul instruirii înainte de a
delega personalul. Acest manual va fi de ajutor instructorilor în desfășurarea
lecțiilor pentru aceste contingente și le va face, pe acestea din urmă, să realizeze
importanța integrării aspectelor de gen în sectorul de securitate și necesitatea
sa pentru punerea eficientă și cu succes în practică a operațiunilor de menținere
a păcii.
În plus, discriminarea, hărțuirea, intimidarea și abuzul nu doar încalcă drepturile
victimelor, dar sunt și în detrimentul disciplinei și a moralului în cadrul forțelor
armate și, prin urmare, în detrimentul eficienței operaționale. Mecanismele
interne de supraveghere joacă un rol principal în crearea unei culturi pline de
respect și unui mediu funcțional în care astfel de incidente să fie prevenite or,
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în caz de apariție, să fie tratate în mod eficient. Sistemul disciplinar militar și de
justiție trebuie să fie sensibile la aceste aspecte și să elaboreze, atunci când este
necesar, expertiza specială necesară cu care să abordeze în mod corespunzător
aceste aspecte1.
Manualul este destinat cadrelor didactice ale Academiei Militare „Alexandru
cel Bun” în vederea asigurării acestora cu instrumente necesare privind
introducerea tematicilor de gen în cadrul disciplinelor predate, în plus poate
servi drept ghid pentru a ajuta profesorii în formarea pe probleme de gen.
Utilizarea acestuia, de asemenea, va fi disponibil pentru integrarea aspectelor
de gen în sectorul de securitate în diverse cursuri pe termen scurt în cadrul
instituțiilor de învățământ din sectorul militar și ordine publică. În același timp,
perspectiva multidimensională a manualului, materialele distributive, studiile
de caz și exercițiile propuse vor trezi interes pentru mai mulți utilizatori din
domeniul sectorului de securitate și apărare.
Manualul oferă exemple concrete în conformitate cu obiectivele propuse și
agenda de lucru, care pot servi drept sursă de inspirație pentru dezvoltarea
subiectelor propuse spre discuții.
Din perspectiva de gen, obiectivele acestui manual pot fi structurate în patru
categorii, în funcție de tipul activității și necesităților Ministerului Apărării și
Academiei Militare „Alexandru cel Bun”:
1. Conștientizare (înțelegerea conceptelor
de gen, cadrului legal etc.).
2. Cunoaștere (roluri de gen, tipuri de
discriminare în bază de gen, bariere în
calea participării femeilor, rezoluțiile
Consiliului de Securitate al ONU privind
femeile, pacea și securitatea etc.).

Conștientizare
Cunoaștere
Aptitudini
Comportament

3. Aptitudini (analiza proiectelor dintr-o
perspectivă
de
gen,
integrarea
perspectivei de gen în sectorul de
securitate etc.).
4. Comportament (schimbări în modul în care oamenii gândesc, se comportă și
acționează).
Bastick M. Integrating a Gender Perspective into Internal Oversight within Armed Forces. Geneva:
DCAF, OSCE, OSCE/ODIHR, 2014, p. 30.
1
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Structura manualului facilitează tendința de a introduce în curricula Academiei Militare a tematicilor, precum și cursurilor ce țin de dimensiunea de gen în
sectorul de securitate și apărare atât în cadrul studiilor de licență și masterat,
cât și a Centrului de perfecționare continuă. Manualul este structurat în patru
module de bază:
(I)

– Concepte fundamentale pentru înțelegerea noțiunii de gen – elucidează principalii termeni de referință sex și gen/gender, stereotipurile de gen
și modul în care acestea sunt stabilite, implicațiile culturii asupra stabilirii
relațiilor de gen, esența și semnificația socializării de gen;

(II) – Politici și direcții de promovare a perspectivei de gen în domeniul păcii
și securității – se referă la factorii care au determinat instituționalizarea
perspectivei de gen în domeniul de pace și conflict la nivel internațional,
identifică instrumentele internaționale care asigură implicarea femeii în
pace și conflict (rolul ONU, NATO, UE), structurează legislația națională cu
referire la integrarea aspectelor de gen în sectorul de securitate și apărare
al Republicii Moldova;
(III) – Abordarea integratoare a egalității de gen în sectorul de apărare – oferă un cadru desfășurat/extins privind facilitarea integrării perspectivei de
gen în sectorul de securitate, în general, și apărare, în particular;
(IV) – Violența sexuală și în bază de gen în condiții de pace și conflict – fundamentează cunoștințele privind înțelegerea impactului conflictelor asupra
femeilor și bărbaților, băieților și fetelor, de asemenea explică ce înseamnă
violența sexuală în raport cu pacea și conflictul, pune în discuție obligațiile
personalului militar, modul în care aceștia trebuie să acționeze în caz de
violența sexuală, oferă cele mai bune practici de combatere a violenței în
bază de gen și identifică instrumente naționale și internaționale în acest
domeniu.
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Componente ale manualului:

8

Introducerea

Introducerea oferă fundalul, scopul și prezentarea
generală a manualului.

Simboluri

Găsiți lista cu simboluri care sunt utilizate în manual.
În general, simbolurile facilitează structurarea textului
subiectelor de conținut și indică instrumentele care pot
fi aplicate în cadrul lecției (materiale video, suporturi
text sau exerciții).

Unități de conținut

Manualul este structurat în patru module. Fiecare
modul este divizat în mai multe unități tematice care
sunt structurate în același mod: obiective generale,
subiecte de conținut, mesaje-cheie, note pentru
profesor, întrebări de autoevaluare, bibliografia,
materiale distributive și exerciții.

Materiale distributive

La finalul fiecărei teme găsiți suporturi de text, care
facilitează, la necesitate, înțelegerea subiectului studiat
sau asigură cu informația necesară în efectuarea unui
exercițiu.

Exerciții

În efectuarea exercițiilor sunt propuși pași de realizare
sau se indică metoda care trebuie aplicată.

Repere terminologice

Un rezumat al termenilor-cheie relevanți domeniului
egalității de gen.
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SIMBOLURI DE CONȚINUT

DEFINIȚIE FINALĂ

EXEMPLU

EXERCIȚIU

INFORMAȚIE ADIȚIONALĂ

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ

MATERIAL DISTRIBUTIV

MATERIAL VIDEO
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ABREVIERI
ACO
ACT
ADC
ANFSAI
APC
APL
CAD
CAHVIO
CCOE
CDEG
CdC
CE
CEDAW
CEDO
CFEMM
CIMIC
CPA
CPEDAE
CSW
DAW
DDR
DPKO
EIGE
ESAS
EUFOR
EPU / UPR
FETs
FINUL
FPS (Agenda)
GFPs
GIDP
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Comandamentul Aliat pentru Operații
Comandamentul Aliat pentru Transformare
Agenţia de Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare
Asociația Națională a Femeilor din Sistemul Afacerilor Interne a
Republicii Moldova
Administrația Publică Centrală
Administrația Publică Locală
Comitetul de asistență pentru dezvoltare al OCDE
Convenția Europeană privind Prevenirea și Combaterea Violenței
față de Femei
Centrul de Excelență privind Cooperarea Civil-Militară
Comitetul Director pentru Egalitatea între Bărbați și Femei din cadrul
Direcției Generale pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei
Codul de conduită
Consiliul Europei
Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare
împotriva femeilor
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Comisia Parlamentului European pentru drepturile femeii și
egalitatea de gen
Cooperarea Civil-Militară
Consilierii pentru protecția copilului
Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea
Egalității
Comisia pentru Statutul Femeii din cadrul Consiliului Economic și
Social
Divizia pentru Afirmarea Femeilor
Conceptul UE de sprijin pentru dezarmare, demobilizare și reintegrare
Departamentul Operațiunilor ONU de Menținerea Păcii
Institutul European pentru egalitatea de gen
Exploatarea și abuzul sexual
Forţa Uniunii Europene din Ciad
Evaluarea Periodică Universală privind evidenţa drepturilor omului
din toate statele membre ale ONU
Echipe de angajament ale femeilor
Forțele Interimare ale ONU în Liban
Rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU privind Femeile, Pacea și
Securitatea
Puncte Focale pe Probleme de Gen
Programul Gen și Dezvoltare al PNUD
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IDGG
IJC
ILO
INSTRAW
IPAP
RM-NATO
ISAF
KFOR
LGBT
MPSFC
PNA / NAP
NATO
OCDE
ODA
ODD
ODM
OHCHR
ONG
ONU
OSCE
PESA
PNADO
PNUD
RCSONU 1325
RG30
RSS
SCERS
SEA
SIDA
SRSG
TIC
UE
UN Women
UNAMIR
UNFPA
UNICEF
UNHCR
UNOMSA

Indicele Decalajului de Gen Global
Comandamentul comun al ISAF
Organizația Internațională a Muncii
Institutul de Studii, Cercetare și Formare pentru Afirmarea Femeii
Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului dintre Republica
Moldova și NATO
Forţa NATO de Asistenţă pentru Securitate în Afganistan
Forțele din Kosovo conduse de NATO, compuse din trupe aliate și
state contribuitoare
Persoane cu orientare sexuală diferită (lesbiene, gay, bisexuale sau
trans-sexuale/transgen)
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului
Planul Național de Acțiuni privind implementarea Rezoluției 1325 a
CSONU (National Action Plan)
Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (Alianța Nord-Atlantică)
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare în Europa
Asistența Oficială de Dezvoltare
Obiectivele de Dezvoltare Durabile ale Agendei Globale 2030
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului
Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite
Oranizație nonguvernamentală
Organizația Națiunilor Unite
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa
Politica Eropeană de Securitate și Apărare
Planul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate ONU
Recomandarea generală nr. 30 a CEDAW
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Agenţia Suedeză de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare
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Misiunea ONU de Observare în Africa de Sud
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UNTAG
EPU / UPR
VBG / GBV
VSBG/SGBV
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Grupul Națiunilor Unite de Asistență a Tranziției în Namibia
Evaluarea Periodică Universală privind evidenţa drepturilor omului
din toate statele membre ale ONU
Violența în bază de gen
Violența sexuală și în bază de gen
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MODULUL I.
CONCEPTE FUNDAMENTALE PENTRU
ÎNȚELEGEREA NOȚIUNII DE GEN
Perspectiva de gen în sectorul de securitate este relativ nouă și o putem considera drept o necesitate cu mai multe provocări. În general, la nivel național și
global, provocările în cauză sunt determinate de stereotipurile privind masculinitatea și feminitatea. Femeile sunt adesea privite ca victime slabe, dependente
sau nevinovate, în timp ce bărbații sunt considerați ca furnizori independenți și
puternici de securitate sau autorii actelor de violență. În realitate, femeile pot fi,
de asemenea, furnizoare de securitate și autoare de violență, de multe ori pot fi
experte în nevoile de securitate la nivel de comunitate sau grup social. În același
timp, bărbații sunt afectați negativ de respectivele stereotipuri, prin faptul că
speranța de asigurare a securității este complet pusă pe seama lor. Interpretarea incorectă a perspectivei de gen, fiind deseori determinată de stereotipuri,
poate duce la abordarea simplistă/distorsionată a acestei tematici, inclusiv în
cadrul structurilor de securitate și apărare.
În fine, nu putem neglija faptul că actualmente egalitatea de gen reprezintă
obiectivul oricărei societăţi democratice. Aceasta este determinată de faptul
că obiectivele generale ale egalităţii de gen constau în crearea unei societăţi
cu aceleaşi oportunităţi, drepturi şi obligaţii pentru femei şi bărbaţi şi în care
diferenţele dintre femei şi bărbaţi să fie abordate altfel decât ca deficienţe. Iar
eliminarea tuturor formelor de discriminare este unul dintre principiile de bază
ale unei societăți pașnice, armonioase și incluzive.

TEMA 1.
DEFINIREA TERMENULUI DE GEN ȘI CONCEPTELOR CONEXE
Obiective generale:
 să cunoască definițiile de reper ale conceptului gender/de gen;
 să definească termenii de referință precum sex și gen, rolurile de gen,
stereotipuri de gen;
 să identifice problemele de gen în activitatea sa profesională reieșind din
terminologia studiată;
 să înțeleagă impactul stereotipurilor de gen atât asupra femeilor, cât și
asupra bărbaților;
 să cunoască obiectivele procesului de socializare de gen;
 să poată explica complexitatea conceptului "identitatea de gen";
 să evalueze relația dintre gen și cultură.
MODULUL I. CONCEPTE FUNDAMENTALE PENTRU ÎNȚELEGEREA NOȚIUNII DE GEN
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Subiecte de conținut:
1.1. Diferențe dintre gen și sex.
1.2. Rolurile de gen și stereotipurile de gen.
1.3. Socializarea de gen și identificarea de gen.
1.4. Genul și cultura.
Întrebări de autoevaluare
Bibliografie
Materiale distributive
Exerciții
CONȚINUT
1.1. Diferențe dintre gen și sex
Până relativ recent, utilizarea termenului gen s-a referit în special la distincția
gramaticală dintre feminin, masculin și neutru. În prezent, termenul gen are o
aplicabilitate destul de largă. Fiind preluat din lingvistică1, termenul gen este
utilizat în explicarea şi înţelegerea relaţiilor sociale, economice, culturale etc.
dintre femei şi bărbați2.
Noţiunea de „gen” nu este un
sinonim pentru cea de „femei”
Cine sunt eu?
Oamenii își identifică apartenența de sex în timpul socializării și interacționării cu lumea exterioară. Sexul este
unul dintre principalele elemente ale conceptului de
sine. Conștientizarea de sine drept „femeie” sau „bărbat” este o parte inseparabilă a identităţii personale.
Majoritatea oamenilor se consideră persoane cu interese și particularităţi personale caracteristice sexului pe care îl au.
Notă: Cuvântul gen provine din latinescul genus – „rasă” sau „un fel” –, în același timp, este în relație cu
rădăcina greacă antică gen („a produce”) și are legătură îndepărtată cu cuvântul englez modern neam sau
rudenie (kin). În engleza medievală cuvântul gender se utiliza cu semnificația „tip/fel comun (de oameni)”.
Pentru franceza modernă gender are semnificația de „tip” sau „un fel”. Există controverse în legătură cu
folosirea genului deoarece sunt limbi (maghiară, finlandeză) unde nu există și nu are sens sau altele care
au ambigen extins și asupra ființelor nonumane și asupra lucrurilor (limbile latine).
2
Vlăsceanu L. (coord.) Manual de sociologie. Iași: Polirom, 2010, p. 208.
1
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Ce este genul?
Genul se referă la caracteristici, roluri, responsabilități,
posibilități, necesități și
constrângeri pe care le au
femeile, bărbații, fetele
și băieții. Majoritatea din
acestea sunt determinate
de mediul social sau cultural. Ele sunt deprinse din
familie, comunitate și şcoală, prin urmare pot fi schimbate. Instabilitatea genului
poate fi explicată de modul
în care rolurile de gen variază în cadrul culturilor, de-a lungul timpului și în contexte diferite3.
Genul, în accepțiunea dicționarului, este o „categorie gramaticală bazată pe deosebirea dintre ființe și obiecte, precum și dintre ființele de sex masculin și cele
de sex feminin”4. Această definiție vizează deosebirile biologice dintre bărbați și
femei, altfel spus – sexul, care este înnăscut, constant și universal.
Atunci când întâlnim diferite persoane noi, de regulă, încercăm să identificăm
apartenența acestora la un sex sau altul, întrucât sexul este una dintre principalele categorii de stratificare a vieții sociale. Etapa stabilirii apartenenţei de sex
este numită identificarea de sex.
Definirea genului implică două aspecte importante:
1) construcţia socială a genului şi
2) relaţia dintre sexe.
Etapa stabilirii apartenenţei de gen este numită identificarea de gen. În mod
normal, acest proces este unul automat și inconștient. Totuși trebuie menționat
că tendința de a diviza sexul în categorii nu se limitează de fapt doar la oameni,
trăsăturile masculine sau feminine sunt adesea atribuite ființelor care ne înconjoară, dar și meseriilor și profesiilor practicate de oameni. Copiii, încă de
la o vârstă foarte fragedă, învață că păpușile și vesela pentru joacă sunt destinate fetițelor, în timp ce camioanele și pistoalele jucărie sunt pentru băieți.
Majoritatea copiilor cred că profesiile de chirurg, polițist, soldat și zidar sunt
United Nations police standardised best practices toolkit on gender mainstreaming policing in peacekeeping. Ediţia I, UNPOL, 2015, p. 12.
4
Dicționar Enciclopedic. Chișinău: Editura Cartier, 2008, p. 364.
3
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profesii pentru bărbați, în timp ce profesiile de secretară, profesoară sau asistentă medicală sunt destinate femeilor. Procesul identificării de gen continuă și
în perioada maturităţii. Adulții, de asemenea, adesea fac diferență între „locuri
de muncă pentru bărbați” și „locurile de muncă pentru femei”. Diferențierea
de gen presupune faptul că societatea acordă o anumită importanță și valoare categoriilor feminine și masculine, iar în majoritatea cazurilor, activităţile și
profesiile considerate ca fiind destinate femeilor sunt mai puțin respectate în
comparaţie cu cele destinate bărbaților (fapt care se manifestă și în valoarea remunerării). Astfel, înţelegerea genului drept o caracteristică și o categorie analitică contribuie în mod evident la perceperea inegalităţii de gen, a cauzelor și a
efectelor acesteia.
Genul este un cuvânt de origine engleză - gender - care înseamnă gen social.
În ştiinţele sociale moderne acesta este folosit drept un termen care se referă
la rolurile, normele, funcţiile, percepţiile și comportamentul construit din perspectiva socială și la acele așteptări care există într-o cultură față de femei și
bărbaţi. 5

!

Genul -  aspectul social al relaţiilor dintre femei şi bărbaţi, care se manifestă în toate sferele vieţii.
(Legea nr. 5 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi)

Formele diferitor comportamente relaționate cu funcțiile biologice ale femeilor
și bărbaților sunt cunoscute drept roluri de sex. Formele diferitor comportamente relaționate cu funcțiile sociale ale femeilor și bărbaților sunt cunoscute
drept roluri de gen.
A da naştere unui copil este un rol de sex (fiindcă naşterea este o experienţă exclusiv femeiască), pe când a-l îngriji este un rol de gen atribuit de
cele mai multe ori femeilor, dar care poate fi efectuat de către bărbaţi,
fiindcă îngrijirea se învaţă. În acest caz, în baza sexului biologic se atribuie un
comportament ori un rol de sex/gen.
Genul se referă la relațiile existente între femei și bărbați (de subordonare sau bazate pe parteneriat și respect reciproc), la rolurile pe care le pot
realiza în viața privată și cea publică, la oportunități, responsabilități și
bariere dintr-un context social concret, determinat de diverși factori: religie,
cultură, etnie, clasă socială, vârstă, perioadă istorică.6
Notă: John Money fundamentează conceptul de roluri de gen, însă psihanalistul american Robert Stoller
în anul 1958, ca atare, a utilizat termenul gen social (gender) și a propus utilizarea acestei noţiuni pentru
a scoate în evidenţă distincţia dintre natura biologică şi cea socioculturală a omului.
6
Handrabura L., Goraş-Postică V. Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale: Auxiliar didactic pentru
profesori şi elevi. Ed. a 2-a, rev. Chişinău: Centrul Educaţional „Pro Didactica”, 2016, p. 33.
5
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Semnificații ale termenului gen/gender.
Tabelul 1. Diferențe dintre SEX și GEN
SEX și GEN
Rolurile de sex sunt de natură Rolurile de gen sunt create de o
biologică și nu se schimbă
societate și cultură și, prin urmare,
se schimbă de-a lungul timpului și în
funcţie de cultură
Femeile nasc
Femeile îngrijesc copiii
Femeile alăptează
Bărbații muncesc
Vocea bărbaţilor se schimbă la Băieţii merg la școală
pubertate
Fetele nu se bat
Diferenţele de gen nu sunt neutre, deoarece adesea sunt construite în opoziţie
una faţă de alta (de exemplu, noţiunile că bărbaţii sunt puternici, iar femeile
au mai puţină forţă), creând astfel relaţii de putere ce rezidă în inegalităţi între
bărbaţi şi femei. Aceste relaţii se pot schimba în timp şi pot varia în funcţie de
contextul sociocultural. Genul se interferează şi cu alte dinamici ale identităţii
şi puterii, precum orientarea sexuală, statutul ocupaţional sau economic etc7.
Genul și puterea
Termenii diferența și segregarea de gen relevă deosebirile dintre bărbați
și femei din perspectiva a trei dimensiuni: a) accesul la viața publică; b)
accesul la piața muncii salariale; c) accesul la politicile asistențiale.
Tradițional, diferențele de gen se explică prin capitalul mai scăzut de educație,
calificare și experiență în muncă a femeilor (capitalul uman). Segregarea de gen
conduce la excluderea sau marginalizarea femeilor de la profesii sau poziții profesionale aducătoare de venituri mari și de prestigiu ridicat. Explicațiile acestei situații se concentrează în jurul problemei dublei poveri sau a dublei zile
de muncă. În culturile patriarhale, femeilor le revine responsabilitatea pentru
munca domestică și creșterea copiilor, fapt care le consumă resursele de timp
necesare dedicării profesionale.
Femeile câștigă în medie cu 12% mai puțin decât bărbații
Baurciulu A., Casian A., Pârţachi I., Petroia A. ș. a. Bugetare sensibilă la gen. Ed. a 2-a. Chișinău: Academia
de Studii Economice a Moldovei, 2016, p. 16.
7
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Două modele privind excluderea femeii de la ocupaţii de prestigiu sau bine plătite:
 Modelul excluderii din motive socioculturale. Femeile sunt identificate
cu lucrători mai puţin importanţi, mai puțin calificați sau profesioniști. În
cadrul învăţământului universitar, de exemplu, ele sunt minoritare în poziţii de prestigiu academic (decani, prorectori, șef/directori de centre de
cercetare).
 Modelul aglomerării: femeile sunt „îngrămădite” spre acele profesii şi poziţii mai puţin dezirabile, cele de care bărbaţii vor să se descotorosească
(în mediul academic: activități de secretariat, desfăşurarea seminariilor,
elaborarea curriculelor pentru cursurile predate, organizarea cercetărilor
de laborator, pregătirea pedagogică).
Segregarea de gen nu poate să fie depăşită fără: a) parteneriatul de gen în viaţa
privată; b) schimbarea percepţiei despre importanţa unor munci (cele de educaţie, îngrijire); c) stabilirea unor norme şi înfiinţarea unor instituţii pentru şanse egale; d) promovarea unor politici de recrutare şi promovare a femeilor şi de
paritate de gen în ierarhiile între profesii şi în interiorul unei profesii8.
În concluzie, putem spune că sexul și genul sunt categorii diferite. O persoană se
naşte cu un sex concret, determinat biologic, în timp ce genul persoanei se formează pe parcursul vieții, în mod individual sau cu ajutorul persoanelor din jur.

!

Genul nu este identic cu sexul.
În comparaţie cu genul, sexul este constant.

1.2. Rolurile de gen și stereotipurile
Cum influenţează sexul unei persoane percepţia și părerea noastră despre
persoana dată și despre comportamentul său? În cazul dat se urmăreşte
răspunsul la întrebarea dacă comportamentul unei persoane îndeplineşte
sau nu aşteptările pe care le are o societate sau grup faţă de ea. Formele de
comportament care sunt aşteptate de la un membru al unui mediu sau grup
social concret sunt cunoscute drept roluri sociale. Unul dintre aceste roluri
sociale este rolul de gen, care implică forme, norme și valori de comportament
care sunt destinate, din punct de vedere social, femeilor și bărbaţilor. Rolurile
de gen se schimbă în timp și spațiu. De exemplu, o activitate poate fi considerată
tipic feminină într-o societate și atipică pentru femei în altă societate; sau
Handrabura L. Gen și Mass-media. Studiu. Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele
Femeii „Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD), 2007, p. 5. Adaptat după V. Marinescu, Lexicon
feminist, Iaşi, 2002.
8
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în timp ce o activitate a fost considerată tipic feminină într-o epocă, poate fi
considerată complet atipică pentru femei în altă epocă.
Până nu demult, femeile nu aveau drept de vot, iar astăzi sunt nu doar
regine (Anglia, Olanda), dar și femei președinte de țară (America Latină:
Argentina, Costa Rica și Brazilia; Europa: Finlanda, Irlanda, Elveţia și Lituania;
Asia: Kîrgîzstan și India; Africa: Liberia), prim-ministre9 (India, Germania, Irlanda,
Filipine sau Letonia) sau femei ministre ale apărării (Norvegia, Lituania,
Germania, Georgia). Relațiile de familie dintre femei și bărbați s-au schimbat,
de asemenea, de-a lungul timpului. De la perioada de tiranie a tatălui (pater
familias) în Roma antică la epoca în care căsătoria avea scopuri exclusive de
procreație, dragostea fiind asociată mai curând cu legăturile extraconjugale, la
modelele familiale de azi în care bărbații își iau concedii parentale pentru
creșterea copiilor, este o cale lungă parcursă la nivelul mentalităților legate de
rolurile de gen.
Obiectivizarea femeii
Cum sunt însușite rolurile de gen? Foarte multe dintre trăsăturile considerate
ca fiind caracteristice pentru femei sau bărbați sunt determinate de factorul
cultural. Mulţi cercetători consideră că însuşirea rolurilor de gen începe încă
de la naştere. Părinţii își tratează diferit copiii, indiferent dacă sunt fete sau
băieţi – oferindu-le jucării și sarcini diferite. Copiii sunt încurajați și lăudați de
părinți pentru comportamentul caracteristic sexului lor biologic10. În consecinţă,
încurajarea, lauda și permisiunea îi ajută pe copii să înveţe cum să se comporte.
Totuşi trebuie de menţionat că părinții nu sunt singurii care își ajută copiii să
însușească rolurile de gen. Oricare alt micro-mediu precum grădiniţa, școala
sau un cerc de colegi și, în general, întregul mediu social, contribuie la însușirea
rolurilor de gen de către o persoană. Toate acestea contribuie la conturarea
şi asumarea, prin diverse mecanisme de socializare specifice, a unui anumit
model de feminitate-masculinitate. Adulţii le spun băieţeilor: „Nu plânge,
doar nu eşti fetiţă”, iar fetiţelor: „Nu urca în copaci, doar nu eşti băieţel”.
Astfel, în subconştientul copiilor se fixează ideea privind plusurile sexului său şi
neajunsurile sexului opus.
Rolurile de gen sunt activitățile pe care trebuie să le facă bărbații, respectiv
femeile, acestea datorându-se factorilor socioculturali, dar având la bază
NOTĂ: Prima femeie aleasă pentru postul de prim-ministră a fost Sirimavo Bandaranaike, în Sri Lanka. Ea
a ocupat această funcţie imediat după moartea soţului său şi a avut trei mandate desfăşurate între anii
1960-1965, 1970-1977 şi 1994-2000.
10
Witt S.D. Parental influence on children's socialization to gender roles. In: Adolescence, Journal, summer 1997.
https://www.questia.com/library/journal/1G1-19619406/parental-influence-on-children-s-socialization-to
9
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diferențele de sex. Studiul sociologic „Statutul femeilor în Republica Moldova”11
scoate în evidență faptul că majoritatea femeilor (42,28%) lucrează circa 6-8
ore la locul de muncă, iar 29,34% sunt ocupate cu menajul în jur de 4-6 ore
pe zi. Astfel, femeile muncesc aproximativ 10-14 ore pe zi, având, practic, o
dublă zi de muncă – la serviciu și acasă. Rolul comunitar se referă la un alt set
de activități. Acestea sunt realizate, de regulă, de femei, la nivelul comunității
și nu sunt plătite, ci făcute voluntar: organizarea serbărilor școlare, îngrijirea
bătrânilor, ajutorul dat la botezuri, nunți, înmormântări etc.12
Relaţiile de gen, având un caracter asimetric, reprezintă o determinantă
importantă în procesul de stratificare socială a societăţii. Alături de alte
caracteristici socio-demografice, precum rasa, naţionalitatea, clasa, acestea
contribuie la formarea acelei ierarhii sociale din societate, în care femeile,
de regulă, ocupă o poziţie socială inferioară celei a bărbaţilor, joacă roluri
sociale mai puţin importante decât bărbaţii (în mai multe societăți). Un factor
important, în constituirea acestor relaţii de gen reprezintă mentalitatea,
sistemul de valori dominante ale oamenilor, care se formează şi se dezvoltă
prin promovarea unor stereotipuri socioculturale cu ajutorul instituţiilor
sociale. Din momentul naşterii, omul devine obiect de influenţă al sistemului
relaţiilor de gen. Familia, şcoala, biserica, comunitatea, societatea în general
cultivă şi dezvoltă copiilor, prin procesul de educaţie şi socializare, diverse
norme de gen, reguli de comportament, care trebuie să corespundă unui
„bărbat adevărat” sau unei „femei adevărate”, şi care nu sunt altceva decât
stereotipuri de gen13.
BOXA 1: STEREOTIPURI ȘI PREJUDECĂȚI – DEFINIȚII
Stereotipurile sunt percepții pe care oamenii le au despre cum este cineva
sau ceva, în special despre ceva greșit. Prejudecățile sunt o opinie sau un
sentiment nedrept și nerezonabil, format fără îndeajuns de multă gândire sau
cunoaștere. Cu alte cuvinte, stereotipurile sunt idei preconcepute, în timp
ce prejudecățile sunt sentimente iraționale de frică și neplăcere. Acestea
ne permit să judecăm oamenii fără a-i cunoaște personal sau cunoscându-i
numai superficial, limitându-ne opinia despre realitate.
Stereotipurile de gen sunt strâns legate de noţiunea de rolul de gen. În acest
context sunt invocate întrebări precum: „Prin ce se deosebesc femeile de
Statutul femeii în Republica Moldova (1998). Raport, PNUD – „SocioMoldova”. În: Barometrul de gen
2006. Republica Moldova: Rezultate şi studii în baza sondajului de opinie Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”. Chișinău: Arc, 2006.
12
Handrabura L., Goraş-Postică V. Op. cit., p. 43.
13
Baurciulu A., Casian A., Pârţachi I., Petroia A. ș. a. Op. cit., p. 17.
11
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bărbaţi?” sau „Sunt reprezentanţii unui sex sau altul mai agresivi sau mai grijulii
decât ceilalţi?” Amintim faptul că aspectul cultural atribuie anumite caracteristici
reprezentanților de sex masculin și feminin, determină cum trebuie să arate și
să se comporte femeile sau bărbaţii și de ce drepturi ar trebui aceştia să se
bucure într-o anumită societate.
Stereotipurile de gen se împart în două categorii:
a) culturale – imagini formate sub influența propriei noastre culturi prin
intermediul școlii, bisericii, cărților, filmelor, muzicii, presei și, mai nou,
publicității. Cercetările de referință din domeniu14 indică asimetrii de
imagine. Deși femeile constituie mai mult de jumătate din populația lumii,
ele sunt subreprezentate ca imagine publică, fiind persoane pasive, cu
influență slabă, subordonate. Bărbații însă sunt reprezentați ca persoane
active, cu influență, ca experți și conducători.
b) personale – propriile noastre convingeri în ceea ce privește trăsăturile
bărbătești și cele femeiești sau cum este și trebuie să fie un bărbat și o
femeie15.
Media contribuie într-o manieră consistentă la construirea reprezentărilor
sociale şi, de aceea, există un imperativ ce derivă nu numai din rolul presei de
a informa obiectiv, ci şi din principiile şi valorile democratice pe care societatea
este bazată, de a evita propagarea reprezentărilor discriminatorii.
Reprezentarea TV a rolurilor de gen.
 Clișee de gen în mass-media și publicitate16.


Gender Roles in Society17.

Stereotipurile de gen - convingeri, idei, credinţe care, limitând femeile
şi bărbaţii la rolurile tradiţionale, întăresc imaginea simplistă,
distorsionată a femeilor şi bărbaţilor, şi pot duce la discriminarea în bază de
gen18.

A se vedea: Handrabura L. Stereotipuri de gen în mass-media. În: Didactica Pro..., nr. 2 (24), 2004, p. 5355 și nr. 1 (27), 2005, p. 114-126.
15
Handrabura L., Goraş-Postică V. Op. cit., p. 32.
16
Sursa: https://www.bing.com/videos/search?q=stereotipuri+de+gen+in+publicitate+video&view=detail
&mid=2F31D5291F07BE50C7A42F31D5291F07BE50C7A4&FORM=VIRE
17
Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=QthMrCqspww
18
Bodrug-Lungu V. Introducre în gender și schimbările climei, 2015. http://adapt.clima.md/pageview.
php?l=ro&idc=311&nod=1&
14
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Tabelul 2. Stereotipuri tradiționale
de gen

Normele şi stereotipurile acceptate
în societate determină, în mare
măsură,
calităţile
psihologice,
Feminin
Masculin
domeniile de activitate, profesiile
dependentă
independent
oamenilor în funcţie de sexul lor
nu e agresivă
agresiv
biologic. Fiecare societate, prin
ușor de influențat
greu de influențat
intermediul acestor norme sociale şi
stereotipuri, prescrie ce este permis
supusă
dominant
şi ce este interzis în comportamentul
devotată casei
activ
femeilor şi bărbaţilor. Acţiunile şi
nehotărâtă
hotărât
senzaţiile femeilor şi bărbaţilor
comunicativă
nu e comunicativ
sunt, în mare măsură, determinate
blândă
puternic
prin aprobarea sau sancţionarea
plânge
nu plânge
societăţii. Astfel, dacă o femeie s-a
emoțională
logic
căsătorit târziu sau nu s-a căsătorit
deloc şi nu are copii, dedicându-şi
bună
nemilos
viaţa sa carierei profesionale, atunci
tacticoasă
analitic
ea este blamată şi considerată
defectuoasă, insuflându-i-se, totodată, şi un sentiment de frustrare. Pe de altă
parte, pentru bărbaţi, căsătoriile târzii şi atenţia concentrată pe carieră ar fi
ceva firesc. De asemenea, pentru un „bărbat adevărat”, activităţile casnice
sunt considerate ruşinoase, ele fiind considerate drept munci „pur femeieşti”
şi lipsite de importanţă. Or, „bărbatul adevărat” trebuie să desfăşoare activităţi
apreciate în societate, care sunt considerate bărbăteşti, şi, doar uneori, poate
ajuta femeia în activitatea casnică („femeiască”). Aceasta se reflectă și asupra
imaginii femeii în armată, deoarece rolul social tradițional stabilit pentru femeie
este în contradicție cu profesia de
militar.
Stereotipuri de gen. Idealul
unui ofiţer militar de sex
masculin și al unei ofiţere militare
de sex feminin.
Stereotipuri de gen
asociate femeilor și
bărbaților
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Destroying Gender Roles: American Women in Military and Production
Jobs During World War II19
După cum s-a menţionat anterior, stereotipurile de gen sunt pe larg răspândite
într-o societate și sunt luate în considerare în mai multe contexte. Femeia și
conflictul este o temă interesantă. Luând în considerare stereotipurile existente
care prezintă femeia drept o fiinţă slabă, care trebuie mai degrabă să îngrijească
de familie, decât să ia decizii, femeia a fost privită doar ca o potenţială victimă în
contextul unui conflict. Totuși, astăzi, comunitatea internaţională discută activ
rolul important pe care îl au femeile în situaţiile de conflict și în procesele de
consolidare a păcii. Mai mult decât atât, stereotipul conform căruia o femeie
nu este o luptătoare și nu are nimic de a face în armată se schimbă treptat
și este înlocuit cu părerea că femeile se descurcă mai bine decât bărbații în
funcțiile care presupun gestionarea personalului. La fel, experţii sunt de părere
că femeile pot fi nişte lunetiste foarte bune.
1.3. Socializarea de gen și identificarea de gen
Socializarea de gen este o componentă a procesului general de socializare prin
care se învață, se asimilează și se transmit normele de gen ale momentului și ale
locului încurajându-se sau descurajându-se anumite comportamente și atitudini
de gen considerate potrivite din punct de vedere social și cultural.20
Dimensiunea de gen a vieții sociale
Sociologii explică prin socializarea de gen de ce bărbații și femeile se comportă
în moduri diferite: învață diferite roluri sociale. Socializarea de gen contribuie
la formarea personalității. Aceasta se produce prin diferite mijloace, precum
atitudini parentale, școli, modul în care colegii interacționează unii cu alții și
mass-media.

[Distrugerea rolurilor de gen: femeile din America în funcţii militare și de producere în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial]. Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=qtEwzTg_V5A
20
Socializarea de gen. https://ro.wikipedia.org/wiki/Socializare_de_gen
19
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BOXA 2: SOCIALIZATORII DIRECȚI ȘI INDIRECȚI
Socializatorii direcți (părinții) și indirecți (prietenii, literatura, televiziunea,
limbajul, jucăriile, muzica etc.) produc socializarea diferențiată a fetelor/
femeilor și băieților/bărbaților prin mecanisme specifice (tratament diferențiat,
identificare). Alegerea preponderentă a culorii roz pentru hainele fetițelor
și a culorii bleu pentru hainele băieților sau atribuirea de sarcini casnice
diferențiate copiilor în funcție de sexul lor sunt exemple de forme de tratament
diferențiat. Copiii, prin identificare, preiau, total sau parțial, modelele de viață
ale socializatorilor lor direcți (ceea ce face mama, bunica tatăl, bunicul etc.).
Mesajele tradiționale de gen transmise prin intermediul manualelor școlare
devin de asemenea, surse de socializare indirectă astfel încât, de exemplu,
lipsa de modele feminine puternice, de succes, în manuale induce discret
modelul femeii care doar „este” și a bărbatului „care face”. Moda top-modelelor
promovată prin mass-media socializează femeile în interiorul unor standarde
de frumusețe utopice, uneori periculoase pentru sănătate, creând un model
de feminitate simplist și inconfortabil fizic și psihic pentru foarte multe femei,
fie că acestea sunt sau nu conștiente de acest lucru.

Două obiective principale ale procesului de socializare:
1) de a oferi abilități oamenilor, necesare pentru a se salva și asigura
supraviețuirea fizică;
2) să se asigure că oamenii învață să împartă standardele și rolurile dezvoltate
de comunitate.
EU/NOI și EI: unde se termină noi și de unde începe alteritatea?
BOXA 3: FAMILIA ȘI SOCIALIZAREA
Familia este o fabrică de gen, este locul unde se produc și se transmit mesaje
de gen importante pentru toți membrii acestei instituții. Socializarea de gen
în familie este foarte importantă, mai ales în copilărie, atunci când raportul
dintre socializat și socializator este net în favoarea adultului. Accentul se pune
pe natura formală a învățării, pe interiorizarea valorilor culturii ideale și nu
reale și pe asimilarea de calități și abilități generale și nu specifice. Tot ceea ce
copilul vede, aude, simte, observă în cei „7 ani de acasă contribuie substanțial
și la formarea identității sale de gen”.21

21

Vlăsceanu L. (coord.). Manual de sociologie. Iași: POLIROM, 2010, p. 245.
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Astfel, socializarea de gen reprezintă un proces prin intermediul căruia persoanele
învață normele de gen ale societăţii și ajung să dezvolte o identitate de gen
personală. Normele de gen sunt un set de reguli cu privire la comportamentul
adecvat al femeilor și al bărbaţilor într-o anumită cultură. Identitatea de gen
este modul prin care fiecare dintre noi se gândește dacă este femeie sau bărbat.
Prin urmare, conceptul identitatea de gen corespunde cu modul în care fiecare
dintre noi abordează genul, concentrându-ne asupra modului în care genul
acţionează din interior (identitatea de gen) spre exterior pe tot parcursul vieţii
noastre22.
Identitatea de gen este un proces complex și continuu de interacțiune
între sine și ceilalți, ce permite ființelor umane să constate asemănările și
deosebirile dintre ele, să interiorizeze psihologic trăsături feminine/
masculine și, implicit, rolurile sociale pe care le dețin, așteptările asociate
femeilor/bărbaților. Identitatea de gen interacționează cu celelalte identități:
etnică, religioasă, politică etc.23.
În etapa actuală specialiștii menționează existența mai multor identități de gen
– LGBT. Acest acronim se referă la colectivitatea de lesbiane, gay, bisexuali și
transsexuali/ transgen. Mișcarea LGBT a fost și rămâne subiectul numeroaselor
discuții care gravitează în jurul diferitor instituții sociale, în special familia,
căsătoria, munca. Campaniile multidimensionale de natură legală, politică
și culturală reflectă dezbaterile complexe privind relația dintre lege și
transformările sociale.
Autoarea Sorin Katia, atunci când abordează aspecte de gen în cadrul
forțelor armate franceze, ajunge la concluzia că problemele de gen
gravitează în jurul valorii de integrare și conflict. Integrarea se referă la
progresul aparent al femeilor în obținerea statutului de a fi acceptate ca membri
profesionali cu drepturi depline în cadrul Forțelor Armate franceze. Cu toate
acestea, perspectiva dată în cadrul unei instituțiții militare este mai des
„ipotetică” decât reală, deoarece este un mediu definit de sex masculin, iar
armata este adesea ostilă femeilor. În același timp, femeile nu se adaptează la
forțele armate la fel de ușor ca și bărbații. Cu toate că acest lucru este individual
și depinde de factori specifici precum: respingerea, izolarea și atitudinile
nesănătoase deținute în principal de bărbați, dar, de asemenea, de unele femei.
Acești factori sunt pronunțați în special în sectoarele operaționale ale forțelor
combatante. În acest context se manifestă conflictul între identitatea socială și
personală și plus cea profesională. Acest conflict este mai acut la femei, deși se
manifestă și la unii bărbați, deoarece femeile experimentează un conflict în
Ryle R. How Do We Learn Gender? Gender and Socialization. In: Questioning Gender: A Sociological
Exploration. SAGE Publications, 2014, p. 120.
23
Handrabura L., Goraş-Postică V. Op. cit., p. 42.
22
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relațiile lor, atât cu bărbați, cât și cu alte femei. De aceea autoarea susține că
politicile eficiente în cadrul managementului resurselor umane sunt necesare
pentru a face tranziția și integrarea femeilor mai puțin problematică. Dar, din
moment ce femeile nu reprezintă un grup omogen, nu există nicio „formulă
magică” pentru a elimina conflictele inerente cu caracter interpersonal și de
identitate.24
În acest context, este important să amintim faptul că pot exista multiple noțiuni
privind masculinitatea și feminitatea, definite în funcție de timp și context. Iar
în situații de conflict, identitățile de gen devin intens politizate. De exemplu,
în cadrul procesului de militarizare identitățile de gen pot fi reformulate sau
reiterate prin reforme legislative, modificarea procedurilor de angajare,
propagandă și discursul cultural, educație și socializarea copiilor.
De cele mai multe ori, idealurile tradiționale de gen se pot evidenția și în
sectorul militar. „Masculinitatea” determină încurajarea bărbaților să ia
armele în apărarea țării sale, grupului etnic sau a unei cauze politice – precum
și-n apărarea femeilor lor. Femeile devin purtătoare ale culturii pe care bărbații
trebuie să o apere prin luptă. Cu toate acestea, ceea ce este perceput ca
„feminin” și e considerat un comportament adecvat pentru femei, poate fi
redefinit. De exemplu, în fosta Iugoslavie, femeilor le sunt atribuite rolurile
mitice de genul „Mama Juvoica” (mama care a sacrificat nouă fii și soțul pentru
patrie, fără lacrimi) și „Fiica Kosovei” (fiica care a avut grijă de soldații răniți)25.
Se poate argumenta că exacerbarea diferenței sexuale, ceea ce este caracteristic
multor situații de război, este o reafirmare a patriarhatului. Acest lucru poate fi
determinat de faptul că procesul de promovare a perspectivei de gen este
perceput ca o amenințare la adresa funcționalității patriarhatului la acel
moment.26
1.4. Genul și cultura
Atunci când discutăm conceptul gen, este imposibil să nu ne referim la cultură.
Este posibil să întâlnim în literatura de specialitate, precum și în mass-media,
astfel de comentarii: „genul este parte a culturii”; „nu putem face nimic atunci
când interferăm cu cultura”; „nu este lucrul nostru să acordăm atenție acestor
probleme culturale” sau „am putea avea probleme dacă ne-am deranja de
cultura lor ”. Aceste afirmații sunt de multe ori o scuză pentru a nu face nimic,
de a nu depune efort sau pentru a evita situațiile dificile. Însă, prin definiție,
Challenge and change in the military: Gender and diversity issues. Canadian Defence Academy Press,
2004, p. 15.
25
A se vedea: Spadacini. B. M. A gender perspective in the prevention and resolution of violent conflict.
Norwegian Church Aid, Occasional Papers Series 4/01, p. 10.
26
Gender and Peacekeeping Operations In-Mission Training. Training and Evaluation Service, Military Division
Department of Peacekeeping Operations United Nations, 2001, p. 56. https://www.un.org/ruleoflaw/files/
DPKO,%20Gender%20and%20PKO%20In-Mission%20Training,%202001.pdf
24
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prin însăși prezența sa, o misiune de menținere a păcii contribuie deja la o
schimbare a normelor și atitudinilor culturale.
Influența pe care o are cultura asupra fiecărei sfere a vieții sociale sau a
fenomenului social este evidentă. Cultura este considerată acea parte a mediului
uman, care este produsă de oameni. Prin această definiție, cultura include nu
doar obiectele create de om (case, mijloace de transport), dar și instituţiile
sociale (educaţia, mariajul etc.) 27.
Identitățile de gen și relațiile de gen sunt aspecte critice ale culturii, deoarece acestea modelează felul în care viața de zi cu zi este trăită în familie,
dar, de asemenea, în comunitatea extinsă și la locul de muncă.
Genul, în calitate de fenomen social, este construit, determinat și stabilit de
cultură. Conform definiţiei de mai sus a culturii, o persoană sau un grup de
persoane determină și modifică structurile sociale. În consecință, un aspect
de interes pentru discuţie – formarea genului, rolurile de gen și schimbările
acestora au loc în limitele unei culturi concrete. La fel, stereotipurile de gen
culturale sunt create. Stereotipurile culturale sunt opiniile despre sexe, care
sunt transmise prin intermediul mass-mediei, religiei, artei și literaturii.
În copilărie, băieţii și fetele dobândesc diverse abilități și trăsături personale
distinctive. La maturitate, bărbaţii și femeile, în mod normal, îndeplinesc niște
roluri relaționate cu genul acestora – rolul de soție, soț, mamă sau tată. Culturile
se deosebesc una de alta prin concepţia despre feminin sau masculin; dar și
prin gradul în care sunt conştientizate asemănările și diferenţele de gen. Totuşi
utilizarea factorului de gen în sferele vieții sociale este o caracteristică de bază
a fiecărei culturi.
În cultura americană se
consideră feminin (sau o
trăsătură a genului feminin) să porți o
rochie sau o fustă. Totuși în multe
culturi din Africa, Asia și Orientul
Mijlociu, rochiile și fustele (de obicei
numite saronguri, robe sau veșminte)
pot
fi
considerate
elemente
masculine. Kiltul purtat de un bărbat
scoțian nu îl face să arate feminin în
27

Genul și cultura
Noi nu vedem lucrurile în felul cum
acestea sunt ...

Noi le vedem așa cum suntem.

Georgian Pre-deployment Training Manual for Peacekeeping Contingent (DRAFT).
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cultura sa28. În Belgia, băieții sunt îmbrăcați în roz atunci când se nasc și fetele în
albastru. Rozul este considerat masculin și puternic, albastrul este considerat
feminin și plin de grație, ceea ce explică de ce băieții din Belgia poartă roz și nu
albastru. În diferite țări arabe, gestul de a se ține de mână este foarte frecvent
printre prietenii de același sex. Bărbații se țin de mâini pentru a arăta prietenia
lor unul cu altul și este complet normal pentru ei. Locuitorii insulelor din largul
coastei Africii de Vest fac un lucru pe care, în mod normal, nu-l vedem în alte
state. În Republica Moldova vom vedea mereu că bărbații fac planuri și gesturi
speciale atunci când intenționează să propună căsătorie unei femei. Însă în
largul coastei Africii, femeile sunt cele care propun bărbaților căsătorie, iar
bărbații nu au voie să refuze.
Rolurile de gen și cultura
Genul și cultura
Discuțiile privind relația dintre genuri și cultură au o importanță deosebită
și în cadrul exercitării unei misiuni de menținere a păcii (a se vedea
Modulul III și IV).
ÎNTREBĂRI DE AUTOEVALUARE
1. .Care este specificul relațiilor sociale între bărbat și femeie din perspectiva
rolurilor de gen?
2. .De ce egalitatea de gen reprezintă obiectivul unei societăţi democratice?
3. .Pot fi considerate următoarele acțiuni drept aspecte ale discriminării pe
principii de gen: (1) În 2007, firma LG a lansat un telefon special pentru
fete; (2) În Germania există parcări speciale pentru femei, cu spații mai
largi între mașin? Comentați răspunsul.
4. .Identificați obiectivele procesului de socializare. Care sunt instrumentele
socializatorilor direcți și indirecți?
5. .Sunteți de acord cu faptul că conceptul gender se modifică în timp și în
funcție de cultură? Comentați răspunsul.
6. .Cum va arăta Republica Moldova din perspectiva relațiilor de gen peste 50
de ani? Particularizează pronosticurile pe diverse instituții sociale: familia,
școala, politica, securitatea, media etc.
Little W. Introduction to sociology. Chapter 12. Gender, Sex, and Sexuality. 1st canadian edition. https://
opentextbc.ca/introductiontosociology/chapter/chapter12-gender-sex-and-sexuality/
28
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MATERIALE DISTRIBUTIVE
MATERIAL DISTRIBUTIV: SEMNIFICAȚII ALE TERMENULUI GEN/GENDER
Termenul gen, în contexte diferite, se referă la:
1. persoane: de obicei femeilor li se atribuie și li se cere feminitate, iar bărbaților
masculinitate.
2. fenomene nonumane: în Grecia Antică numerele impare erau considerate
masculine și cele pare feminine. Pisicile le considerăm de obicei feminine
indiferent de sexul lor. Armele nucleare sunt considerate masculine (indiferent
de câte femei lucrează în industria armamentului), iar anumite meserii sunt
considerate tipic masculine sau feminine; muzica rock este considerată
masculină și cea latino feminină; există cercetări în care națiunile sunt clasificate
după gradul lor de feminitate/masculinitate.
3. anumite orientări de gândire, sentimente: empatia sau aplecarea spre detalii
sunt considerate trăsături feminine, spiritul analitic și tendința spre violență
sunt considerate ca fiind masculine etc.
Originea conceptuală a termenului gender este identificată la John Money29,
care în 1955 utilizează acest termen pentru a distinge conotația socială a
noțiunii de sex. Acesta este prima persoană care a vorbit despre rolurile de gen,
referindu-se la formele de comportament, modalități de a se exprima și de a
acționa, și preferințele privind subiectele de conversație caracteristice identității
masculine și feminine30.
Gender/Gen se referă la caracteristicile femeilor și bărbaților construite social,
exprimate prin rolurile şi responsabilităţile socioculturale ale femeilor şi
bărbaţilor în orice societate. Majoritatea oamenilor se nasc cu sexul definit, dar
ei învaţă normele şi comportamentele corespunzătoare societăților lor, inclusiv
interacțiunile cu persoane de același sex sau opus, în cadrul gospodăriilor
casnice, în câmpul muncii, la nivel de comunități. Genul poate varia de la o
societate la alta, în timp şi spaţiu31.
Definiții ale termenului gender din cadrul organizațiilor internaționale
Actualmente, conceptul gender se află pe agenda de lucru a mai multor actori
internaționali. Există diferite definiții pentru conceptul gender în cadrul câtorva
NOTĂ: John Money, profesor în psihologia medicală (1921-2006).
The role of women and gender in conflicts strategic [Rolul femeilor și al genului în conflictele strategice].
DOSAR. Grup de lucru nr. 4/2011, Institutul pentru Studii Strategice din Spania (IEEE), 2012. pp. 23-24.
31
Bodrug-Lungu V. Ghid privind includerea dimensiunii de gen în domeniul sănătăţii în contextul schimbărilor climatice. Chișinău, 2015. http://adaptation-undp.org/sites/default/files/resources/bodrug-lungu_ghid_gen_sanatatea_2015.pdf
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organizații civile și militare, cum ar fi ONU, NATO, UE, ONG-uri etc. Este foarte
important ca personalul care colaborează frecvent cu diferite organizații de
acest gen, personalul civil care activează în sectorul apărării și al securităţii și
personalul militar care activează la nivel strategic, operaţional și tactic să aibă o
înțelegere de bază a unora dintre principalele definiții.
Definiţia conform ghidului Departamentului Operațiuni de Menținerea Păcii
(DOMP):32
Gender - se referă la atributele, şansele şi relaţiile sociale, asociate cu statutul
de bărbat şi cel de femeie. Aceste atribute, şanse şi relaţii, sunt construite la
nivel social şi sunt învăţate prin socializare. Acestea se schimbă în funcție de
context şi timp. Genul defineşte relaţiile de putere în societate şi determină
ceea ce se aşteaptă, se permite şi se apreciază la o femeie sau un bărbat într-un
anumit context.
Definiţie conform Directivei NATO BI-SC 40-1:
Gender - se referă la diferenţele sociale asociate cu statutul de bărbat şi de
femeie învăţate prin prisma socializării, precum şi la determinarea poziţiei şi
valorii unei persoane într-un anumit context. De asemenea, acesta reprezintă
relaţia dintre femei şi bărbaţi şi relaţia dintre fete şi băieţi, precum şi relaţia
dintre femei şi cea dintre bărbaţi. Aceste atribute, şanse şi relaţii sunt construite
la nivel social şi sunt însuşite prin procesul de socializare. În special, gender nu
este echivalent cu femeia.
MATERIAL DISTRIBUTIV: OBIECTIVIZAREA FEMEI
Una dintre cele mai frecvente probleme în reflectarea poziţiei femeilor în
societate este reprezentată de abundenţa situaţiilor în care sunt supralicitate
calităţile fizice, femeia fiind astfel prezentată drept un „obiect sexual”. Frecvenţa
acestui tip de materiale contrastează puternic cu numărul similar de ipostaze
în care bărbaţii sunt prezentaţi similar, contribuind la reproducerea dublelor
standarde şi la întărirea situaţiei de inferioritate a femeilor.
De multe ori fenomenul obiectivizării femeilor îl întâlnim în presă. De exemplu,
articolul cu titlul «Lăsați-vă operate ca să nu fiți înșelate» susține că „Femeile
trecute de 40 de ani ar trebui să îşi facă operaţii estetice, dacă vor să-şi ţină
soţul acasă, recomandă Louise van der Welde, o psihologă din Marea Britanie.
Femeia (…) crede că un bărbat are tot dreptul să calce strâmb atâta vreme cât
DPKO/DFS Guidelines integrating a gender perspective into the work of the united nations military in peacekeeping operations, March, 2010. http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/dpko_dfs_gender_
military_perspective.pdf
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femeia îşi neglijează aspectul fizic şi că ea este de fapt principalul vinovat pentru
adulterul soţului” (Adevărul, 4 noiembrie 2014)33.
MATERIAL DISTRIBUTIV: STEREOTIPURILE DE GEN ASOCIATE FEMEILOR ŞI
BĂRBAŢILOR
În literatura de specialitate găsim o exemplificare utilă a stereotipurilor asociate
femeilor şi bărbaţilor. Exemplele ce urmează ne ajută să înţelegem ce sunt
stereotipurile şi să le identificăm. Este o structură utilă indiferent dacă lucrăm
în mass-media, administraţia publică, organizaţii nonguvernamentale, sistemul
de educaţie etc.34 :
Trăsături

Asociate
femeilor

Roluri

Caracteristici
fizice

Abilităţi
cognitive

Devotate
celorlalţi

Pregătesc
masa

Frumoase

Artistice

Conştiente de
sentimentele
celorlalţi

Fac
cumpărăturile

Drăguţe

Expresive

Emoţionale

Spală

Cochete

Creative

Săritoare

Sunt receptive
la modă

Splendite

Imaginative

Graţioase

Intuitive

Blânde
Bune

Sunt o sursă de
Mici
ajutor moral

Perceptive

Înţelegătoare

Au grijă de
copii

Sexi

Au gust

Fac menajul

Au vocea
blândă

Au abilităţi
verbale foarte
bune

Calde

Ghid pentru buna înțelegere a egalității de gen în mass-media, p. 31. https://proiectfapm.files.wordpress.
com/2015/07/ghid-buna-intelegere-a-discriminarii-de-gen-in-media.pdf
34
Băluță O. Suport curs competenţe civice. Eegalitate de şanse şi de gen obiectivul oricărei societăţi democratice. Material elaborat în cadrul proiectului „FA - Femei active pe piaţa muncii”, Beneficiar Fundaţia
„MULTIMEDIA - pentru democraţie locală”, p. 15. http://infopolitic.ro/wp-content/uploads/2015/10/suport-curs-competente-civice.pdf
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Trăsături

Asociate
bărbaţilor

Roluri

Caracteristici
fizice

Abilităţi
cognitive

Activi

Îşi asumă
responsabilităţile
financiare

Atletici

Analitic

Iau repede
decizii

Sunt capul
familiei

Masivi

Exacţi

Competitivi

Câştigă bani

Cu umeri largi

Buni la
abstracţii

Se simt
superiori

Sunt responsabili
de reparaţiile
Robuşti
casei

Buni la cifre

Independenţi

Au iniţiativa în
relaţiile sexuale

Musculari

Buni la
rezolvatul
problemelor

Nu renunţă
uşor

Se uită la sport
la televizor

Puternici fizic

Au încredere
în ei

Duri

Rezistă bine la
stres

Înalţi

Abilităţi
matematice

MATERIAL DISTRIBUTIV: DIMENSIUNEA DE GEN A VIEȚII SOCIALE
Genul este, dintr-o perspectivă sensibilă la gen, un ingredient omniprezent.
Putem găsi simbolistică, conotații, norme de gen în viața cotidiană, în aproape
toate instituțiile sociale. Să ne referim la unele dintre ele:
Șofatul are conotații de gen. Există o serie de adevăruri, dar și de stereotipuri
legate de șofatul femeilor și bărbaților. Se știe că bărbații conduc în proporție
mai mare decât femeile mașina, sunt preponderent autori de accidente mari,
grave, iar femeile de mici ciocniri, se așteaptă lucruri diferite în trafic de la unii și
de la alții, cuantumul asigurărilor pentru mașini diferă în funcție de sex și vârstă.
Deseori (dar nu neapărat) poți intui sexul/genul proprietarului unei mașini după
marcă, după port-bonheurile de la oglindă, sau după gradul de curățenie și
accesorizare a autovehiculului.
MODULUL I. CONCEPTE FUNDAMENTALE PENTRU ÎNȚELEGEREA NOȚIUNII DE GEN

35

Conversația dintre oameni are conotații și simbolistică de gen. Femeile sunt
în medie întrerupte mai des, în baza stereotipului precum că femeile vorbesc
mai mult, însă atât ele, cât și ei folosesc diverse strategii de etalare a genului
în timpul comunicării verbale și nonverbale, fiind de multe ori preferate ca
purtătoare de cuvânt ale unor organizații.
Strada – de la publicitatea stradală la tipul de îmbrăcăminte sau la dinamica
relațiilor dintre oameni are, de asemenea, conotații de gen.
Bancurile sunt marcate de gen, dincolo de specificități regionale sau locale, o
analiză de conținut a lor identificând cu ușurință o serie de stereotipuri de gen.
Școala este o instituție socială profund marcată de norme, stereotipuri și
ideologii de gen, modelele de gen transmise de ea fiind importante pentru
plasarea și integrarea individului în societate. La nivel de structuri, programe,
relații microsociale, politici educaționale, școala este o instituție „genizată”.
Ea produce și transmite mesaje de gen, contribuie, prin diverse mecanisme, la
procesele de identificare, asimilare sau segregare de gen, creează bărbați și femei
cu orientări, preferințe și competențe diferite, limitând uneori posibilitățile de
exprimare ale individului în viața publică (valabil mai ales pentru femei) și/sau
în viața privată (valabil mai ales pentru bărbați).
Munca. Despre masculinități și feminități se poate discuta și în contextul
analizei sferei economice, a pieței muncii. Din perspectivă de gen munca este
segregată atât orizontal, cât și vertical. Femei și bărbați lucrează în medie în
domenii diferite și bărbații ocupă de cele mai multe ori pozițiile de conducere
perpetuând modelul piramidal de distribuție a puterii. Pe piața muncii întâlnim
alături de discrepanțe salariale, fenomenul „plafonului de sticlă” prin care se
îngrădește sau se încetinește promovarea femeilor (sau, mai rar, a bărbaților),
hărțuirea sexuală, promovarea ca „simbol (tokenism) în poziții de conducere
a câtorva femei sau bărbați doar pentru a fi dați ca model, pentru a da bine la
evaluări”35.
O instituție socială cu un rol major în formarea stereotipurilor și prejudecăților
de gen ale unei societăți este și mass-media. Oglindă a stereotipurilor sociale
sau producătoare ea însăși de definiții ale genului adecvate timpului și momentului media au dimensiune de gen. Deseori canalele media transmit mesaje stereotipe despre gen. În 1976, Erving Goffman publica un studiu despre modul de
transmitere a genului în cultura americană prin intermediul presei scrise. Ana�
lizând peste 500 de fotografii din ziare și reviste, el observă o serie de afișări/
etalări ale genului: bărbații sunt reprezentanți mai mari decât femeile și în general în poziții de dominare simbolică; femeile mai mult decât bărbații ating obiec35

A se vedea: Vlăsceanu L. (coord.). Manual de sociologie. Iași: POLIROM, 2010, pp. 230-234.
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te și oameni, dar nu sunt arătate manipulând obiecte; predomină imaginile de
dependență ale femeilor față de bărbați, ale copiilor față de adulți etc.36
MATERIAL DISTRIBUTIV: ROLURILE DE GEN ȘI CULTURA
În Asia, rolurile de gen au evoluat drept rezultat atât a factorilor economici, cât
și a celor politici. Partidul Comunist din China, de exemplu, a promovat ideea
că „femeile dețin jumătate din cer” drept o maximă pentru egalitatea de gen
absolută. Aceasta a fost o schimbare radicală de la definițiile rolului de gen din
trecut, unde femeile erau încurajate să fie creaturi legate de casă, talentate în
lucruri casnice și decorative.
În America de Sud, rolurile de gen au evoluat prin intermediul unei combinații
de influențe native și cele spaniole cu un accent puternic pe familie. Statutul
femeilor drept articole de frumusețe continuă să fie o parte majoră din rolurile
femeilor în societate, dar femeile sunt salutate în toate industriile drept contribuitori.
Idealul de „macho” al bărbaților este un rol de gen mai nuanțat decât cel care
de obicei este exprimat în media, cu mulți super-macho fiind familiști sensibili
care sunt îngrijitori grijulii fără nicio ezitare privind faptul că vor fi percepuți ca
nonmacho doar deoarece țin în brațe bebelușul în public. Deși șovinismul este
un factor real ce reprezintă femeile ca ființe abstracte, personalitățile puternice
ale femeilor din America de Sud clarifică faptul că dânsele nu acceptă rolurile de
gen drept cetățeni de clasa a doua.
Rolurile de gen în Japonia. Femeile în Japonia sunt de obicei bine educate și
angajate în câmpul muncii, deși dinamica de gen evoluează în privința presiunii
sociale de a găsi un soț. Din punct de vedere istoric, genul a fost un principiu important al stratificării sociale japoneze, însă dezvoltarea cultuală a diferențelor
de gen a variat odată cu trecerea timpului și în cadrul clasei sociale. După cel
de-al Doilea Război Mondial, poziția juridică a femeilor a fost redefinită de către autoritățile ocupante. Drepturile individuale au prevalat asupra obligațiilor
de familie. Femeilor li s-a garantat dreptul de a-și alege soțul și ocupația, de a
moșteni și de a deține proprietăți în propriul lor nume, precum și de a deține
custodia pentru copiii lor. Femeilor li s-au garantat dreptul de a vota în 1946.
Din punct de vedere legal, în Japonia rămân puține bariere pentru participarea
egală a femeilor în viața socială și profesională.
Totuși inegalitatea de gen continuă în viața de familie, la locul de muncă și în
cadrul valorilor populare. Un proverb japonez care continuă să influențeze rolurile de gen este "o soție bună, o femeie înțeleaptă". Proverbul reflectă convingerea socială care încă mai este răspândită, încurajată atât de bărbați, cât și de
36

Vlăsceanu L. Op. cit., p. 241.
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femei, adică că este în interesele majore ale femeilor, copiilor lor și a societății
ca femeile să stea acasă și să se dedice copiilor săi. În majoritatea gospodăriilor,
femeile sunt responsabile de bugetul familiei și iau decizii independente privind
educația, cariera și stilul de viață al familiilor.
Perspectivele educaționale mai bune îmbunătățesc perspectivele profesionale
ale femeilor. Imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, imaginea comună
a feminității era cea a unei secretare care devine casnică și mamă după căsătorie. Însă apare o nouă generație de femei educate, care-și doresc cariere pe
piața muncii. Femeile japoneze aderă într-un număr fără precedent la brațele
de muncă, astfel încât circa 50% din forța de muncă este reprezentată de femei.
O schimbare importantă este faptul că femeile căsătorite au început să participe în forța de muncă. În anii 1950, majoritatea angajatelor erau tinere și necăsătorite; 62% din forța de muncă – femei n-au fost căsătorite niciodată. Către
1987, 68% din forța de muncă – femei erau căsătorite, și doar 23% - nu fuseseră
căsătorite vreodată.
Rolurile de gen au evoluat în diferite culturi în mod diferit pe plan global, dar
acestea pot fi legate de valorile de bază ale societăților lor. Nicăieri în lume
rolurile de gen nu sunt fixate în aceeași poziție, iar căile de evoluare pe viitor a
rolurilor date vor prezenta un interes enorm atât pentru bărbați, cât și pentru
femei.
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EXERCIȚII
EXERCIȚIU: CINE SUNT EU?
Scopul exercițiului: înțelegerea conceptelor de „sex” și „gender”.
Puneți în fața grupului de participanţi/audienți un flipchart și scrieți pe el cu
majuscule întrebarea:
CARE ESTE SEXUL MEU?
Întrebarea poate provoca râsete sau alte reacții în rândul participanților/
audienților referitor la această chestiune.
Răspunsul poate părea evident, însă ați putea dezvolta întrebarea prin alte
întrebări suplimentare, notând răspunsurile pe flipchart:
 De unde știți că sunt femeie/bărbat?
 Ce vă sugerează că sunt femeie/bărbat? După ce audienții vă descriu
cu ajutorul caracteristicilor și al atributelor tipic feminine/masculine (în
funcție dacă profesorul/instructorul este bărbat sau femeie), încercuiți
doar caracteristicile sexului și întrebaţi audienții de ce le-ați încercuit
anume pe ele. După care, explicați diferența dintre gender și sex, oferind
în mod interactiv argumente pentru fiecare punct din listele Ministerului
Apărării al Republicii Moldova și ale Armatei Naționale a RM.
După discuție, profesorul/instructorul face o prezentare pregătită din timp
despre sex, gender și rolurile de gen. Explicați conceptele de bază în mod interactiv (prin discuţii și întrebări din partea audienților). Puneți următoarea întrebare audienților:
 Sunt diferenţele dintre bărbaţi și femei determinate biologic sau sunt
adoptate și acceptate?
Oferiți un exemplu: Femeile nu sunt predeterminate biologic să gătească, dar
acest lucru poate fi o parte a rolului de gen pentru majoritatea femeilor.
EXERCIȚIU: GENUL ȘI PUTEREA
Utilizați metoda brainstormingului
Întrebați audienții: Cum înțeleg audienții înțelesul cuvântului „PUTERE”.
Încercați să obțineți de la audienți faptul că putea/poate semnifica control, autoritate, manipulare, etc., dar într-un sens mai pozitiv – poate de asemenea să
se refere la „abilitate, capacitate, realizare …”
Întrebați audienții: Pe cine percep audienții drept persoane care dețin putere
în stat/comunitate/locul de muncă/familie? Cum se manifestă această putere?
Cum o recunoaștem? Cum este menținută/consolidată?
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Întrebați audienții: Cine controlează resursele (banii, proprietatea, abilitățile,
cunoștințele)? Cine are acces la aceste resurse? • Cine deține puterea – acasă,
în comunitate, la locul de muncă, în stat? • Este capul familiei bărbat sau femeie? • Este vreun cap al familie în cadrul gospodăriei? • Conducătorul ar trebui
să fie bărbat sau femeie? • Care este imaginea dumneavoastră a unui lider politic? • Cine decide asupra moștenirii în familie? Există vreo alegere? • Cum sunt
aleși liderii politici? • Cine este eligibil pentru funcțiile de rang înalt în afaceri,
politică, finanțe?
EXERCIȚIU: STEREOTIPURI DE GEN. IDEALUL UNUI OFIȚER MILITAR DE SEX
MASCULIN ȘI AL UNEI OFIȚERE MILITARE
Pentru a înţelege mai bine acest aspect și pentru a implica audienții, propunem
un exerciţiu – idealul unui ofiţer militar de sex masculin și al al unei ofițere
militare. Acest exerciţiu va ajuta cursanții să înţeleagă mai bine diferenţele
dintre sex și gen; să înţeleagă că în timpul descrierii unei profesii, inclusiv a
celei de ofiţer militar, nicio trăsătură nu are legătură cu sexul biologic, ci este
determinată de caracteristicile de gen.
Obiectivul exercițiului: identificarea de către audienți a diferenţelor dintre femei și bărbaţi, a stereotipurilor de gen și a diferenţelor reale.
Instrucţiune: Profesorul/formatorul roagă audienții să descrie idealul unui ofiţer militar de sex masculin și al uneia de sex feminin. Acesta va nota pe un
flipchart/panou calităţile sau abilităţile menţionate de audienți, după care le
discută împreună. După discuția în grup, grupul va primi o listă cu trăsături
aproximative celor prezentate în tabelul de mai jos. Profesorul/formatorul se va
alătura la masa membrilor grupului.
Stereotipuri de gen comune
Idealul unui ofițer militar de sex
masculin

Idealul unei ofițere militare de sex
feminin

Patriot
Familist
Puternic din punct de vedere fizic
Disciplinat
Educat
etc.

patriotă
disciplinată
etc.
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EXERCIȚIU: EU/NOI ȘI EI: UNDE SE TERMINĂ NOI ȘI DE UNDE ÎNCEPE
ALTERITATEA?
PASUL I. Profesorul/instructorul va propune audienților să completeze individual tabelul ce urmează, oferind câte 3 minute pentru fiecare rubrică. Atenție,
pentru a nu oferi sugestii pentru răspuns, profesorul/instructorul va anunța
sarcina pentru prima rubrică, după ce va fi completată aceasta, va fi anunțată
sarcina pentru completarea celei de-a doua rubrici, respectiv după completarea
acesteia, va fi anunțată și sarcina pentru rubrica a treia.
Eu sunt (ceea ce te
definește)

Femeile sunt
(caracteristicile așa cum le
vedem noi, atât pozitive,
cât și negative)

Bărbații sunt
(caracteristicile așa
cum le vedem noi, atât
pozitive, cât și negative)

PASUL II. După completarea tabelului, timp de 3-5 minute, audienții vor discuta
faptul dacă există vreo corelație dintre rubricile completate (de exemplu: „eu
sunt” și „femeile sunt” sau „eu sunt” și „bărbații sunt”).
PASUL III: Divizați grupul în perechi. Audienții vor trebui să compare informația
din rubricile doi și trei și, dacă sunt de acord cu unele dintre ideile colegului/
colegei, să le completeze. Fiecare pereche va prezenta rezultatele acumulate pe
un poster la tablă. Sugerațile să evidențieze dacă au identificat unele stereotipuri de gen.
PASUL IV. Utilizând informația din cadrul Materialului distributiv „Stereotipurile
de gen asociate femeilor şi bărbaţilor”, audienții vor identifica alte indentități
de gen.
PASUL V. Audienții vor completa tabelul propus, vor compara cu rezultatele
colegului și vor discuta rezultatele obținute.
Trăsături
Asociate
………..

Roluri

Caracteristici
fizice

Abilităţi
cognitive
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EXERCIȚIU:
GENUL ȘI CULTURA

Genul și cultura

Discutați imaginile din slide:
− Unde le putem vedea?
− În ce context?
− Ce legătură au cu cultura?
NOTĂ: pentru profesor/instructor: puteți identifica și alte imagini relevante
pentru a facilita discuțiile.
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TEMA 2.
EGALITATEA DE GEN – CONCEPT MULTIDIMENSIONAL
Obiective generale:
 să cunoască esența conceptului egalitatea de gen;
 să determine necesitatea abordării conceptului discriminare
 să identifice formele discriminării;
 să poată evalua specificul drepturilor femeii în contextul asigurării egalității
de gen;
 să identifice importanța Obiectivelor Dezvoltării Durabile în asigurarea
egalității de gen.
Subiecte de conținut:
2.1. Definirea conceptului egalitatea de gen.
2.2. Ce este discriminarea?
2.3. Caracteristicile și formele discriminării.
2.4. Egalitatea de gen și drepturile femeilor.
2.5. Egalitatea de gen și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.
Întrebări de autoevaluare
Bibliografie
Materiale distributive
Exerciții
CONȚINUT
2.1. Definirea conceptului egalitatea de gen
Noțiunea de egalitate este esențială pentru protecția tuturor drepturilor omului.
Incapacitatatea de asigurare a egalității în drepturi afectează garantarea drepturilor omului. Preambulul Declarației
Universale a Drepturilor Omului a marDREPTURI EGALE, RESPONSABILITĂȚI
cat importanța egalității menționând
ȘI OPORTUNITĂȚI
că: „recunoașterea demnității inerente
și a drepturilor egale și inalienabile ale
tuturor membrilor familiei umane constituie fundamentul libertății, dreptății
și păcii în lume”37. Egalitatea nu este
doar o idee teoretică, deoarece negarea/ignorarea drepturilor egale a persoanelor, în practică, are efecte negative serioase asupra bunăstării oamenilor.
Declaraţia universală a drepturilor omului. http://www.hotararicedo.ro/files/files/DECLARATIA%20
UNIVERSALA%20A%20DREPTURILOR%20OMULUI.pdf
37
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Societatea modernă acceptă egalitatea între femei și bărbați și consideră că
egalitatea de gen este o condiție necesară pentru dezvoltarea durabilă: „Egalitatea de gen nu este doar un drept fundamental al omului, ci și baza pe care se
construieşte o lume prosperă, stabilă și pașnică.”38
Egalitatea de gen se referă la drepturi, responsabilităţi şi şanse egale pentru femei şi bărbaţi, precum şi pentru fete şi băieţi. Egalitatea nu înseamnă că femeile
şi bărbaţii vor fi la fel, ci mai degrabă că drepturile, responsabilităţile şi şansele
femeilor şi ale bărbaţilor nu vor depinde de faptul că sunt femei sau bărbaţi.
Egalitatea de gen presupune ca interesele, nevoile şi priorităţile atât ale bărbaţilor, cât şi ale femeilor să fie luate în consideraţie, recunoscând diversitatea
diferitor grupuri de femei şi bărbaţi. Egalitatea de gen nu este o problemă caracteristică femeilor, această problemă ar trebui să-i vizeze şi pe bărbaţi. Egalitatea între femei și bărbați este percepută ca fiind atât o problemă de drepturile
omului, cât şi o precondiţie şi un indicator pentru dezvoltarea durabilă centrată
pe oameni39.
Evaluarea rezultatelor sondajului sociologic „Fenomenul discriminării în
Republica Moldova: percepția cetățeanului”, partea I
În Republica Moldova egalitatea de gen la nivel național este asigurată prin:
Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii - „Scopul prezentei legi este
prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii tuturor
persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieții, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate,
opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar”40.
Legea nr. 5 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi care
definește concepte relevante precum: egalitate de şanse – lipsă de bariere în
participarea pe bază de egalitate a femeilor şi bărbaţilor la activităţi din sfera
politică, economică, socială, culturală, din alte sfere ale vieții; egalitate între
femei şi bărbaţi - egalitate în drepturi, şanse egale în exercitarea drepturilor,
participare egală în toate sferele vieţii, tratare egală a femeilor şi bărbaţilor41.

A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sistainable Development.
Report. http://www.post2015hlp.org/the-report
39
Secretary-General’s report on Gender mainstreaming in peacekeeping activities, A/57/731, 2003. http://
www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm
40
Legea nr. 121 din 25.05.2012cu privire la asigurarea egalității, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova. http://lex.justice.md/md/343361/
41
Legea nr. 5 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, adoptată de Parlamentul
Republicii Moldova. http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=315674&lang=1
38
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BOXA 4: SONDAJE EFECTUATE PRIVIND PERCEPȚIA EGALITĂȚII DE GEN
Sondajele respective au identificat că sintagma „egalitate de gen” este înţeleasă
şi interpretată diferit de cetăţenii Republicii Moldova. 43% dintre bărbaţi şi
33,8% dintre femei consideră că acordarea drepturilor pentru femei înseamnă
că bărbaţii au de pierdut (acord total şi acord parţial), iar 46,5% dintre bărbaţi
şi 37% dintre femei consideră că atunci când femeile obţin drepturi, ele iau din
drepturile bărbaţilor (acord total şi acord parţial). Percepţia greşită a egalităţii
de gen creşte atunci când discutăm despre egalitatea de gen pe piaţa forţei de
muncă. Astfel, 60,8% dintre bărbaţi şi 60,2% dintre femei consideră că atunci
când femeile sunt angajate în câmpul muncii, ele iau din posturile de muncă
ale bărbaţilor (acord total şi acord parţial)42.
La nivel internaţional asigurarea egalității de gen este susținută prin mai multe
documente: Declarația Universală a Drepturilor Omului; Convenţia ONU privind
eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW); Platforma de la Beijing; Obiectivele de Dezvoltare Durabile ale Agendei Globale 2030 ș.a.
Activitatea de pionierat a Consiliului Europei în domeniul drepturilor omului și
al egalității de gen a condus, de asemenea, la elaborarea unor standarde care,
dacă ar fi implementate pe deplin, ar apropia statele membre de o egalitate
reală între femei și bărbați:
 Recomandarea Consiliului Europei, documentul adoptat de Comitetul de
Miniştri, privind reprezentarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în procesul decizional politic şi public, promovează un set de măsuri, inclusiv de
discriminare pozitivă, de facilitare a unei participări echilibrate a femeilor
şi bărbaţilor atât la procesul decizional politic şi public la toate nivelurile
(Rec2003/3), cât şi în toate procesele de mediere, negociere, delegare şi
reprezentare în organizaţiile internaţionale şi foruri (Rec2010/10).
 Recomandarea CM/Rec(2007)17 privind standardele şi mecanismele de
asigurare a egalităţii de gen stipulează: „1. Egalitatea de gen ca principiu al
drepturilor omului și al drepturilor femeilor ca o parte inalienabilă, integrală și indivizibilă a drepturilor universale ale omului. Egalitatea de gen este
definită ca o premisă pentru realizarea justiției sociale și ca o condiție sine
qua non a democrației. 2. Acceptarea acestor principii implică nu numai
eliminarea tuturor formelor de discriminare, juridică sau de altă natură, pe
criterii de sex, dar și, de asemenea, îndeplinirea altor cerințe care trebuie
privite ca niște indicatori calitativi ai voinței politice de a promova o egalitate reală de gen sau o egalitate de facto”43.
Cheianu-Andrei D., Perevoznic I., Zaporojan-Pîrgari A. ş. a. Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova: În baza metodologiei IMAGES. Chișinău: Bons Offices, 2015, p. 12.
43
Recommendation CM/Rec(2007)17 of the Committee of Ministers to member states on gender equality standards and mechanisms. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d4aa3
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 În Recomandarea 1899 (2010) privind creşterea reprezentării femeilor în
politică prin intermediul sistemului electoral, Adunarea Parlamentară a
Consiliului Europei încurajează statele membre să mărească reprezentarea
femeilor prin introducerea măsurilor temporare speciale44.
Egalitatea de gen este un element important în cadrul reformării sectorului de
securitate. În afară de faptul că are la bază legislaţia internaţională, mandatele
politicilor și ale instrumentelor internaţionale și regionale, integrarea perspectivei de gen în reforma sectorului de securitate îmbunătăţeşte eficienţa prestării,
a monitorizării și a responsabilității serviciilor. Egalitatea de gen este importantă
pentru sectorul de securitate, deoarece ea trebuie să contribuie la crearea unor
instituţii sensibile la dimensiunea de gen în acest sector, care să răspundă în
mod eficient necesităţilor de securitate ale bărbaților, femeilor, băieților și fetelor. Sistemul de securitate sensibil la dimensiunea de gen este creat prin sporirea atât a reprezentării femeilor în instituţiile de securitate, cât și a capacităților
acestora pentru un răspuns în timp util și în mod adecvat la situaţiile de violență
bazată pe gen45.
Egalitatea de gen nu denotă o asemănare perfectă. Aceasta încearcă să
asigure drepturi, responsabilităţi și oportunităţi egale pentru bărbaţi, femei, băieţi și fete, indiferent dacă au fost născuţi cu sex masculin sau feminin.
De asemenea, egalitatea de gen tinde spre asigurarea unei vizibilităţi, abilitări și
participări egale a ambelor sexe în toate sferele vieţii publice și private. Se doreşte și eliminarea discriminării femeilor și bărbaților pe motiv că aparțin la un
gen sau altul46. Egalitatea de gen are ca scop promovarea participării pe deplin
a femeilor și a bărbaţilor în societate47.

!

Egalitatea de gen = egalitatea între femei și bărbați
Dar...
Egalitatea de gen nu înseamnă că bărbații și femeile vor fi la fel

Cu toate că femeile și bărbaţii sunt egali pe hârtie, în practică totuşi femeile se
confruntă zilnic cu nenumărate bariere. Aceste bariere pot fi explicite, cum ar
fi un criteriu ce exclude femeile, sau implicite, cum ar fi un criteriu care este
formulat într-un mod neutru din punctul de vedere al genului, dar care are la
bază standarde masculine. Atât barierele explicite, cât și cele implicite au efecte
extrem de negative asupra femeilor.
Increasing women’s representation in politics through the electoral system http://assembly.coe.int/nw/
xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=17812&lang=EN
45
Valasek K. Security Sector Reform and Gender. Tool 1. Geneva: DCAF, 2008.
46
Observing Gender Equality Principles in Peacekeeping Operations. Georgian Pre-deployment Training Manual for Peacekeeping Contingent (DRAFT).
47
Gender in peacekeeping: A practitioners’ manual for police gender in peacekeeping missions. Institute
of Security Studies, Nairobi, 2014, p. 8.
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Dacă faci comandă de cizme pentru trupele tale și toate cizmele au mărimea 45, acestea se vor potrivi unora, dar nu și altora. Îți tratezi trupele în
acelaşi mod, dar acesta nu este un tratament egal. Doar pentru că e aceeaşi
mărime pentru toți (cizme de mărimea 45), asta nu înseamnă că beneficiile și
efectele vor fi aceleaşi pentru toți48.

!

Egalitatea de gen se referă la drepturi, responsabilităţi şi şanse egale
pentru femei şi bărbaţi, precum şi pentru fete şi băieţi

Egalitatea de gen se referă la drepturile sociale, economice, politice și legale egale
pentru femei și bărbați (de ex., dreptul de a deține terenuri, dreptul la educație,
la gestionarea proprietăţii, la călătorii, la muncă etc.); la resurse: controlul asupra
resurselor productive, inclusiv resursele educaţionale, funciare, informaţionale și
financiare; și la voce și reprezentare: puterea de a influenţa alocarea resurselor şi
deciziile de investiţii acasă, în comunitate și la nivel naţional49.
Totodată, egalitatea de gen trebuie abordată versus inegalitatea de gen. În
acest sens, menționăm următoarele: Comisia Europeană a identificat în 1998
patru dimensiuni pentru evaluarea inegalităţii de gen: participarea, resursele,
normele, valorile și drepturile.50
Astfel, egalitatea de gen este și un drept fundamental – femeile și bărbații
au dreptul la o viață demnă și liberă, au dreptul de a-și valorifica potențialul
lor, fără constrângeri, precum și dreptul de a se bucura de șanse egale în orice
domeniu de activitate. Se consideră că participarea egală a femeilor la procesul
decizional este o pre-condiție esențială pentru creșterea economică a țării și
consolidarea democrației în Republica Moldova51.
2.2. Ce este discriminarea?
Majoritatea oamenilor au auzit deja despre discriminare și au o proprie înţelegere a acestui concept. Unii simt că s-au confruntat cu unele forme de discriminare, în timp ce alții se întreabă dacă ei înșiși ar fi putut fi discriminatori. Totuși
majoritatea lor, de fapt, încă nu știu ce este și ce nu este discriminarea, cum are
loc și cum este definită în legislație. Fără înţelegerea conceptului de discriminare este imposibilă înţelegerea conceptului de egalitate, dar și aderarea reală
Groothedde S. Gender Makes Sense: A Way to Improve Your Mission. Second Edition: Civil-Military
Cooperation Centre of Excellence (CCOE), 2013, p. 18. http://www.cimic-coe.org/wp-content/
uploads/2014/06/Gender-Makes-Sense.pdf
49
Timovska M., Naumovska G., Popovska B. Disaster management and gender balance in protection and
rescue system - current situation. In: Gender equality and gender perspective in defence and security.
Protection and Rescue Directorate, Military Academy „General Mihailo Apostolski”, Scopje, 2013 p. 213.
50
Manual pentru abordarea integratoare a egalităţii de gen în politicile de ocupare a forţei de muncă,
incluziune socială și protecţie socială. Comisia Europeană, 2008, p.13.
51
Terzi-Barbaroşie D. Participarea femeilor la viaţa publică şi politică din Republica Moldova. Raport elaborat în cadrul Parteneriatului Estic de Facilitare al Consiliului Europei. Chişinău, 2013, p. 49.
48
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și respectarea de către stat, instituţii și oameni a dreptului la nediscriminare52.

!

Conform Legii nr. 121 cu privire la asigurarea egalității, în Republica Moldova orice formă de discriminare este interzisă. Promovarea unei politici
sau efectuarea unor acţiuni sau inacţiuni care încalcă egalitatea în drepturi
a persoanelor trebuie să fie înlăturată de autorităţile publice competente
şi sancţionată conform legislaţiei.

Conceptul de discriminare vine din latinul discriminare și înseamnă de fapt „a
face o deosebire”. De asemenea, trebuie să subliniem că aceasta nu înseamnă
doar a face orice deosebire, ci una ilegală, nejustificată, nedreaptă, care este o
expresie a intoleranței etc.
Evaluarea rezultatelor sondajului sociologic „Fenomenul discriminării în
Republica Moldova: percepția cetățeanului”, partea II.
Orice persoană se poate confrunta, pe parcursul vieţii, cu situaţii de discriminare. Discriminarea se poate manifesta în diferite medii şi contexte: la locul de
muncă, la şcoală, la spital, la restaurant etc.
În cazul anumitor persoane, riscul de a fi discriminate este mai ridicat, deoarece fac parte din grupuri vulnerabile. Cel mai des discriminarea este asociată
cu femei, romi, persoane din comunitatea LGBT, însă aceste persoane nu sunt
singurele care pot fi afectate de discriminare.
Nu fiecare nedreptate sau dificultate constituie o discriminare, că nu
„tot ce nu merge bine” poate fi explicat și că fiecare caz aparte necesită
o analiză atentă pentru a determina dacă un anumit tratament reprezintă discriminare.
Dacă nu se poate indica un criteriu de discriminare, situația nu constituie discriminare!
Dar situația respectivă poate constitui o încălcare a altor norme (dreptul muncii,
dreptul consumatorilor, drepturile pacienților etc.).

Mai multe persoane aşteaptă în fața unui ghișeu, toți fiind nerăbdători.
Casierul revine de la pauza de masă, își vede un prieten stând în rând și
îi spune să vină la el fără rând. Astfel, casierul îi oferă prietenului său un tratament privilegiat față de alte persoane care așteaptă în rând, ceea ce este, desigur, nedrept, incorect și poate fi calificat drept o încălcare a standardelor de
conduită profesională a casierului și o încălcare a atribuţiilor sale. Totuși această acţiune nu este o discriminare. De ce? Pentru că lipseşte un element important al discriminării, și anume o caracteristică personală care să servească
Gender Training Manual for the Ministry of Defence of the Republic of Serbia and the Serbian Armed
Forces. Editors of the Serbian Version of the Gender Training Manual: Tatjana Višacki Danijela Đurović.
Belgrade: UNDP: SEESAC, 2016, p. 35.
52
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drept motiv pentru discriminare. A fi prietenul cuiva nu este o caracteristică
personală. Ar fi fost altceva în cazul în care în rând la ghişeu ar fi stat o persoană de etnie romă, căreia casierul i-ar fi spus, atunci când îi vine rândul: „Voi,
țiganii, oricum nu aveți altceva de făcut, așteapă până când voi deservi celelalte persoane”. În acest caz ar fi discriminare, întrucât casierul tratează persoanele de etnie romă într-un mod inegal din cauza caracteristicilor personale –
naţionalitatea53.

!

Nu fiecare tratament inegal este o discriminare, dar poate constitui o
încălcare a unor regulamente din domeniul muncii, al securităţii sociale sau al asigurării de sănătate, al educaţiei etc.

Muncitorilor care lucrează 12 ore, după care au liber 24 de ore, li s-a refuzat de către angajator dreptul la o pauză de 30 de minute în timpul
orelor de lucru, în timp ce alți angajați, care nu lucrează în ture, pot avea liber
dreptul la o pauză. Prin negarea dreptului angajaților care lucrează în ture de a
lua o pauză, angajatorul încalcă regulamentele de muncă, dar nu și regulamentul privind interzicerea discriminării, deoarece în acest caz nu este vorba de un
tratament inegal bazat pe caracteristici personale54.
Conform legislației naționale, termenul discriminare se referă la orice deosebire, excludere, restricție ori preferință în drepturi şi libertăți a persoanei sau a unui grup de persoane, precum şi susținerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de lege sau pe criterii presupuse55.
Criterii explicit menționate în Legea nr. 121:
 rasă

rasă
 culoare
 culoare
naționalitate

 origine etnică
 naționalitate
limbă
 religie sau convingeri
 origine etnică
 sex
vârstă
 limbă
 dizabilitate

 religie
opinie sau convingeri
 apartenență politică
 sau orice alt criteriu similar56

 sex
 vârstă
 dizabilitate
 opinie
 apartenență politică
 sau orice alt criteriu similar20

Ibidem, pp. 35-36.
Ibidem, p. 36
55
Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității, art. 4. http://lex.justice.md/md/343361/
56
A se vedea alte criterii suplimentare recunoscute în: Ionescu Iu., Iordache R., Grecu P. ș.a. Ghid în domeniul nediscriminării: Pentru practicieni. Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Chişinău: Imprint Star,
2016, pp. 20-21.
53
54
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Legislația nediscriminare și asigurarea egalității prevede în mod special următoarele domenii de aplicare:
1) câmpul muncii;
2) învățământ;
3) acces la bunuri și servicii;
4) acces la locuri sau la facilități publice.
Lista criteriilor protejate împotriva discriminării nu se limitează la
cele exemplificate în lege
BOXA 5: SUBIECȚII CU ATRIBUȚII IN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII
DISCRIMINĂRII
În Republica Moldova subiecţii cu atribuţii în domeniul prevenirii și combaterii
discriminării şi asigurării egalităţii sunt: a) Consiliul pentru prevenirea şi
eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii; b) autorităţile publice; c)
instanţele judecătoreşti (art.10, Legea cu privire la asigurarea egalității).
Legea Nr. 298 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi
eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii susține că Consiliul respectiv
este un organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public și are
misiunea de a asigura protecţia împotriva discriminării, asigurarea egalităţii
şi restabilirea în drepturi a tuturor persoanelor discriminate57.
Discriminarea la locul de muncă58:
Elemente care duc la discriminare:
 o diferenţiere nejustificată; care are loc în urma unei acțiuni sau a unei
inacțiuni;
 reflectată prin excluderea, limitarea sau tratamentul preferenţial;
 în mod deschis sau pe ascuns;
 împotriva persoanelor, a grupurilor, a membrilor de familie sau a persoanelor apropiate; și care este bazată pe caracteristici personale reale sau
presupuse.
Stereotipurile și prejudecățile pot duce la discriminare:
Unul din cele mai răspândite stereotipuri de gen cu referire la parentalitate vizează femeile – precum că numai ele pot îngriji și educa bine copiii. De
Legea Nr. 298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. http://lex.justice.md/md/346943/
58
Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=4c1jFv9Xxjk
57

50

MODULUL I. CONCEPTE FUNDAMENTALE PENTRU ÎNȚELEGEREA NOȚIUNII DE GEN

aici reiese că în educație trebuie să vină primordial femei, bărbații nu pot fi la fel
de grijulii. Totodată, acest fapt limitează implicarea bărbaților în îngrijirea și
educarea copiilor, iar pe femei le ancorează de familie.
Şi bărbaţii suferă din cauza stereotipurilor. De exemplu, Ivan, în vârstă de 47 de
ani, şi-a pierdut locul de muncă în calitate de contabil atunci când compania la
care era angajat a falimentat. Regiunea în care locuia se confrunta cu un grav
declin economic, iar întreprinderile care nu au dat faliment şi-au transferat afacerile în altă parte. Totuşi a aflat că consilierul regiunii avea nevoie de cineva
pentru postul de secretar, deci Ivan a aplicat. Deşi Ivan avea toate calificările,
i s-a spus că nu era un candidat potrivit pentru acest post. Acest loc de muncă
i s-a oferit unei femei, în vârstă de 22 de ani, care avea puţină experienţă de
lucru. Ivan avea calificări mai înalte, dar din cauza normelor omniprezente şi
a stereotipurilor, consilierul s-a gândit că un bărbat în funcţia de secretar ar fi
„nefiresc”.59
BOXA 6: CORELAȚIA DINTRE INEGALITĂȚILE DE GEN ȘI DISCRIMINARE60
În anul 2015, conform Indicelui Inegalității de Gen al PNUD, Moldova s-a clasat
pe locul 107 din 187 de țări, cu un scor al egalității de gen de 0,248.373. Raportul
Global Gender Gap Raport (raport privind inegalitățile de gen la nivel global) pentru
anul 2015, realizat de Forumul Economic Mondial, care măsoară disparitatea de
gen prin nivelul de participare economică, participare în viața politică, nivelul
educației și cel al asistenței medicale, a clasat Moldova pe locul 26 din 145 de
țări, cu un scor de 0,742. Deși motivele discriminării de gen în orice societate sunt
diverse, atitudinile patriarhale și stereotipurile privind rolurile și responsabilitățile
femeilor și bărbaților, înrădăcinate adânc în societatea moldovenească, contribuie
la discriminare și lezează drepturile femeilor.
Conform datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, la 1 ianuarie
2015, puțin peste jumătate din populația de 3,56 milioane de locuitori ai Moldovei
– aproape 1,84 de milioane sau 51,9% – sunt femei61.
În cadrul evaluării situației în Moldova în anul 2013, Comitetul ONU pentru
Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor a remarcat faptul că stereotipurile
sunt una dintre „cauzele profunde” ale situației dezavantajate a femeilor în diferite
domenii ale vieții, precum și una dintre principalele cauze ale violenței împotriva
femeilor. În plus, Comitetul a invocat stereotipizarea femeilor în vârstă și a femeilor
cu dizabilități, sexismul în publicitate etc.
Abordarea integratoare de gen în practică: un set de instrumente. Bratislava: UNDP, Ediţia a 3-a, 2007,
p. 88. http://www.undp.org/europeandcis
60
De la vorbe la fapte. Combaterea discriminării și inegalității în Moldova. Equal Rights Trust Seria în parteneriat cu Asociația PRO-LEX, Londra: iunie 2016, p. 119.
61
Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Structura populației stabile a Republicii Moldova pe sexe și
vârste la 1 ianuarie 2015, 20 mai 2015, http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=4769
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Discriminarea este „un prejudiciu în acțiune”, pe care nu îl determinăm dacă,
de exemplu, cineva a discriminat o persoană de o altă etnie din cauză că el/ea
are prejudecăţi față de această etnie. Oamenilor nu li se poate interzice să fie
prejudiciați, dar li se poate interzice să discrimineze.62
Legea nr. 5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei
și bărbați (art.1) ne informează că „scopul prezentei legi constă în asigurarea
exercitării drepturilor lor egale de către femei și bărbaţi în sfera politică, economică, socială, culturală, în alte sfere ale vieţii, drepturi garantate de Constituţia
Republicii Moldova, în vederea prevenirii și eliminării tuturor formelor de discriminare după criteriul de sex”. Iar la art. 2 găsim definiția noțiunii de discriminare după criteriul de sex – „orice deosebire, excepţie, limitare ori preferinţă
având drept scop ori consecinţă limitarea sau intimidarea recunoașterii, exercitării și implementării pe bază de egalitate între femei și bărbaţi a drepturilor și
libertăţilor fundamentale ale omului”.
În ultimii patru ani, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a examinat mai multe cauze, care ridică probleme ce țin de egalitate şi nediscriminare în următoarele domenii: stabilirea regimurilor speciale pentru unii
angajați / liber profesionişti datorită vârstei acestora, egalitatea între sexe la
acordarea concediului parental, stabilirea pensiei şi a altor garanții sociale; salarizarea în sectorul public; stabilirea limitelor de vârstă pentru accesul la studii
de doctorat şi masterat; condiționarea accesului copiilor în instituții educaționale
şi de recreare, de vaccinarea acestora63.
Egalitate între sexe la acordarea concediului parental. Dezvoltând un
raționament similar celui folosit de CEDO în cauza Konstantin Markin,
cetățeanul Federației Ruse, în hotărârea nr. 12 din 1 noiembrie 201264, Curtea
Constituțională a constatat că normele Legii cu privire la statutul militarilor care
excludeau dreptul militarilor de sex masculin la concediu pentru îngrijirea copiGender Training Manual for the Ministry of Defence of the Republic of Serbia and the Serbian Armed
Forces. Editors of the Serbian Version of the Gender Training Manual: Tatjana Višacki Danijela Đurović.
Belgrade: UNDP: SEESAC, 2016, p. 37.
63
Grecu P., Hriptievschi N., Ionescu Iu. Analiza compatibilității legislației din Republica Moldova cu standardele europene în domeniul egalității și nediscriminării. Centrul de Resurse Juridice din Moldova CRJM.
Chişinău: Imprint Star, 2015, p. 28.
64
Curtea Constituțională, Hotărârea nr. 12 pentru controlul constituționalității unor prevederi ale articolului
32 alin. (4) lit. j) din Legea nr.162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor, din 1 noiembrie 2012.
62
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lului constituie discriminare bazată pe criteriul sex65. Ca urmare, Legea nr. 162 a
fost modificată, excluzându-se diferența între militarii de sex masculin şi cele de
sex feminin cu privire la concediul pentru îngrijirea copilului66.
2.3. Caracteristicile și formele discriminării
BOXA 7: SEMNIFICAȚIA TERMENULUI DISCRIMINARE ÎN BAZĂ DE GEN
Discriminarea în bază de gen este definită ca favorizarea unui anumit gen în
detrimentul altuia (este vorba de situațiile în care persoanele sunt tratate diferit
pentru că sunt femei sau bărbați). Deși aparent discriminarea în bază de gen este
mai mult problema femeilor decât a bărbaților, în realitate ambele sexe au de
pierdut din cauza acestor atitudini. Țările, în care drepturile femeilor sunt limitate,
se confruntă cu o rată mai mare a sărăciei, cu-n nivel ridicat al analfabetismului și
cu-n acces limitat pe piața muncii. În locurile în care se practică frecvent avortarea
bebelușilor de sex feminin, se ajunge ca la un moment dat să existe mult mai mulți
bărbați decât femei, ceea ce face mai grea întemeierea unei familii, îngreunează
viața femeilor. Când femeile sunt limitate la îngrijirea căminului și a copiilor, acestea
pierd oportunități educaționale și profesionale, dar și pentru bărbați este mult
mai greu să obțină custodia copiilor în cazul unui divorț, ceea ce este tot un caz de
discriminare. Discriminarea în bază de gen este realmente problema tuturor.

Discriminarea pe motiv de sex sau gender este interzisă prin instrumentele internaționale și regionale privind drepturile omului și în sistemele juridice
naționale. În temeiul art. 14, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a
cerut Moldovei în 2016 să interzică discriminarea pe criterii de sex în ceea ce
privește toate drepturile garantate de Convenția pentru protecția drepturilor
omului și a libertăților fundamentale (1950) și Protocoalele adiționale 67.
Ca și în cazul altor forme de discriminare, discriminarea bazată pe gen deseori
se manifestă printr-o negare a drepturilor victimei individuale (sau a grupului)
de care alții se bucură, cum ar fi drepturile civile și politice, drepturile de muncă
și drepturile de proprietate. Cu toate acestea, discriminarea bazată pe gen inNOTĂ: Curtea Constituțională a declarat neconstituțional substantivul „femeie” din cuvântul compus
„femeie-militar” din următoarele prevederi ale Legii nr. 162: art. 32 alin. (4) lit. d): „eliberarea din funcție
în legătură cu efectuarea măsurilor de organizare – pe o perioadă ce nu va depăşi 4 luni, iar în cazul femeilor-militari care se află în concediul de maternitate sau de îngrijire a copilului - pe toată durata acestui
concediu. […]” şi art. 32 alin. (4) lit. j): „ aflarea femeii-militar în concediul de îngrijire a copilului – pe
întreaga perioadă a concediului. Perioada concediului de îngrijire a copilului se include în vechimea de
muncă generală, în stagiul de cotizare, în conformitate cu legislația în vigoare, dar nu se include în vechimea calendaristică a serviciului militar. Până la expirarea acestui termen, femeia-militar are dreptul la
continuarea serviciului militar; [...]”.
66
Legea nr. 93 din 29.05.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. http://lex.justice.
md/md/353614/
67
Moldova a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului în 1997.
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clude, de asemenea, aspecte specifice referitoare la statutul femeilor, cum ar fi
problemele legate de sarcină (concediul de maternitate)68.
Doamna Webb a fost angajată de o companie mare pentru a înlocui o
angajată, care urma să plece în curând în concediu de maternitate. Cu
toate acestea, era preconizat că dacă doamna Webb finaliza cu succes perioada
de probă, ea ar fi fost angajată la sfârşitul perioadei fixe pentru care a fost inițial
angajată. Doamna Webb a început să lucreze pentru companie şi două săptămâni mai târziu a descoperit că era însărcinată şi şi-a informat imediat angajatorul. La două săptămâni după, doamna Webb a primit o scrisoare de concediere din partea administrației. Curtea Europeană de Justiţie a calificat măsura
drept discriminatorie fiindcă doar femeile pot fi însărcinate și în comparație
(Curtea a folosit drept comparator un bărbat bolnav), măsura nu a fost
proporțională, necesară şi rezonabilă69.

Cel mai des, discriminarea în bază de gen se referă la fenomenul salarizării inegale, promovarea unor imagini sexiste despre
femei în presă / publicitate, accesul limitat la funcții de conducere,
cazuri de hărțuire sexuală și morală și, nu în ultimul rând, victimizarea
femeilor, toate derivate din prejudecăți, care conduc la perpetuarea
unui ciclu vicios al tratamentului inechitabil70. Legea nr. 71 pentru modificarea și completarea unor acte normative stabilește că „Este inadmisibilă şi se sancţionează conform legii publicarea oricăror materiale
şi informaţii care prezintă imaginea unui anumit sex în maniera de
umilire a demnităţii şi/sau care conţin un îndemn deschis sau ascuns
la promovarea în diverse domenii a unui anumit sex în detrimentul
celuilalt sex” 71. De asemenea, respectiva lege definește conceptul
limbaj sexist precum „expresii și adresări ce prezintă femeia și bărba-

Exemple de sexism

În practica Curţii Europene a Drepturilor Omului există un caz remarcabil
– cazul Willis împotriva Regatului Unit al Marii Britanii soluționat în 2002.
În anii 90 ai secolului precedent, legislaţia Britaniei prevedea doar îndemnizaţii specifice pentru văduve, nu şi pentru văduvi aflaţi în situaţia similară.
CEDO a dat câştig de cauză văduvului lipsit în mod discriminatoriu de îndemnizaţii de stat. În acest caz, CEDO a statuat drept criteriu important pentru constatarea discriminării tratamentul diferit faţă de persoane aflate în situaţii similare,
fără justificare obiectivă şi rezonabilă.

Manual antidiscriminare pentru judecători. Chișinău, 2014, p. 68.
Carole Louise Webb c. EMO Air Cargo (UK) Ltd., Cauza C-32/93 [1994] QB 718. http://www.equalrightstrust.org/ ertdocumentbank/Webb.pdf
70
Raportul Național de Dezvoltare Umană 2015/2016 Republica Moldova. Inegalități în dezvoltarea umană. PNUD, 2017.
71
Legea nr. 71 pentru modificarea și completarea unor acte normative din 14.04.2016 adoptată de Parlamentul Republicii Moldova. http://lex.justice.md/md/365019/
68
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tul în manieră umilitoare, degradantă și violentă, ofensând demnitatea
acestora”72.
Discriminarea are caracter direct și indirect:
Discriminare directă – tratarea unei persoane în baza oricăruia dintre criteriile
prohibitive în manieră mai puțin favorabilă decât tratarea altei persoane într-o
situație comparabilă73.
Discriminarea de gen directă se referă la „orice diferențiere, excludere sau
restricție bazată pe gen, care are ca efect sau scop împiedicarea sau anularea
recunoașterii, beneficiului sau exercitării de către femei, indiferent de statutul
lor matrimonial, pe baza egalității dintre bărbați și femei, a drepturilor omului
și libertăților fundamentale, în domeniile politic, economic, social, cultural, civil
sau în orice alt domeniu”74.
 Candidatura unei femei pentru un post este respinsă pe baza faptului
că intenționează să facă un copil în următoarea perioadă.
 În decizia nr. 041/13 din 24 februarie 2014, CPPEDAE a constatat că
cerințele de genul „vârsta de la 18-35 de ani”, „femeie”, „viză de reședință
în Chișinău”, „necăsătorită”, „fără copii” în mai multe anunțuri de angajare publicate pe diverse pagini web reprezintă discriminare directă în lipsa
unei justificări obiective și rezonabile.
 În decizia nr. 157/14 din 9 decembrie 2014, CPPEDAE a constatat că refuzul
unui șofer de microbuz de a deservi o persoană cu dizabilitate constituie
discriminare directă75.
Discriminare indirectă – orice prevedere, acţiune, criteriu sau practică aparent
neutră care are drept efect dezavantajarea unei persoane faţă de o altă persoană în baza criteriilor stipulate de legea națională, în afară de cazul în care acea
prevedere, acţiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un
scop legitim şi dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporţionale,
adecvate şi necesare76.
 Politică la nivelul unei companii care prevede ca pentru avansarea în
carieră contează disponibilitatea angajaților de a pleca în deplasări pe perioade lungi de timp. Această politică dezavantajează indirect femeile, deoarece
Ibidem.
Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității, art. 2. http://lex.justice.md/md/343361/
74
Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) adoptată de
Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 18 decembrie 1979.
75
Ionescu Iu., Iordache R., Grecu P. Op. cit. ș.a., p. 25.
76
Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității, art. 2.
72
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există o probabilitatea mai mare ca ele să nu poată pleca în deplasări din cauza
responsabilităților privind îngrijirea copiilor.
 Cursurile de perfecționare sau trainingurile din cadrul companiei sunt stabilite la ore târzii. Aceste decizii discriminează în mod indirect angajatele care
au copii, ele fiind cele care în majoritatea cazurilor iau copiii de la grădiniță
sau școală. Situații similare putem găsi și în instituțiile de învățământ superior, care desfășoară studii, în special masterat și doctorat, la ore târzii sau
zile de weekend.
 Situația atunci când angajatorul insistă asupra faptului că numai persoanele cu o vechime de 10-20 de ani pot fi promovate în carieră, respectiv
femeile care au fost în concediu maternal nu pot fi subiectul unei astfel de
oportunități.
Astfel, discriminarea indirectă se referă la aplicarea unor reguli sau a unor practici tuturor fără deosebire, dar care, atunci când sunt puse în aplicare, dezavantajează persoana sau grupul caracterizat printr-un criteriu protejat.
Discriminarea multiplă survine atunci când o persoană sau un grup de persoane sunt tratate diferențiat într-o situație egală, pe baza a două sau a mai multor
criterii de discriminare, cumulativ.
Discriminarea multiplă sau discriminarea intersecțională se referă la situația
în care criteriile pe baza cărora are loc discriminarea interacționează în același
timp, astfel încât nu pot fi separate77.
Cerințele specificate într-un anunț de angajare menționează faptul că
postul se adresează bărbaților sub 40 de ani. În această situație o femeie
în vârstă de 45 de ani ar fi discriminată pe baza genului și vârstei sale.
Putem vorbi, de asemenea, și de discriminare în bază de gen structurală: slabă reprezentare a femeilor sau bărbaților în diferite domenii (de exemplu, procentul slab de femei membre ale parlamentului). Dacă primele două forme de
discriminare (directă și indirectă) pot fi sancționabile, evidențierea discriminării
structurale prin metode statistice are mai ales rolul de a impulsiona și justifica
nevoia de elaborare a unor măsuri speciale de reducere a dezechilibrelor de gen
din domeniile respective.
Pentru diminuarea discriminărilor de gen sunt țări care promovează politici de
discriminare de gen pozitivă (în diverse documente se folosește termenul de
acțiune afirmativă): tratament, reguli, legi, politici care favorizează femeile pentru că sunt femei. Este vorba, de exemplu, de alocarea unui număr special de
Tackling Multiple Discrimination: Practices, policies and laws. Luxembourg: Ofﬁce for Ofﬁcial Publications
of the European Communities, 2007, p.17. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&pubId=51
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locuri pentru fete la Academia Militară sau de sistemul de cote electorale, sistem auto impus în diverse forme în multe țări; la nivelul Uniunii Europene există
o recomandare față de partide prin care se încurajează aplicarea sistemului de
cote pentru bărbați și femei.
Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalității în Republica Moldova determină
semnificația și a altor termeni corelați cu discriminarea: discriminare prin asociere, segregare rasială, hărțuire, instigare la discriminare, victimizare, măsuri
pozitive, acomodare rezonabilă.

Legea nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilități78 prevede o protecție specială pentru persoanele cu
dizabilități, iar persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA sunt protejați
suplimentar de Legea nr. 23 privind profilaxia epidemiei HIV/SIDA79.

Forme ale discriminării

Discriminarea în bază de gen poate avea loc și sub forma victimizării, hărțuirii,
hărțuirii sexuale sau dispoziției de a discrimina.

Definiţiile privind termenul discriminare pot fi generalizate în
două abordări de bază. (I) Abordarea etico-morală, „de zi cu zi”,
numeşte discriminare orice tratament diferit al oamenilor aflaţi într-o
situaţie similară, cum ar fi cazuri în care unii pensionari primesc pensii
mai mici decât alţii, sau cineva nu se salută cu un vecin rom, sau accesul
la discotecă pentru bărbaţi fiind contra plată, iar pentru domnişoare –
gratis. (II) Abordarea juridică – descrie discriminarea drept un tratament diferit şi nejustificat privind drepturile şi interesele fundamentale
sau garantate juridic, faţă de persoane aflate într-o situaţie similară, din
cauza apartenenţei acestora la anumite grupuri sau categorii, sau din cauza posedării unei anumite caracteristici.
Identificare a cazurilor de discriminare – studii de caz
2.4. Egalitatea de gen și drepturile femeilor
De la naștere, toți oamenii se bucură de niște drepturi pentru că sunt ființe
umane. Aceste drepturi sunt cunoscute ca drepturile omului. Drepturile omului există pentru a proteja libertățile fundamentale ale omului și inviolabilitatea demnităţii umane. Totuși, când vorbim despre aceste drepturi, trebuie să
reținem că oamenii sunt diferiți. Copiii și adulţii, bărbaţii și femeile, angajații
și șomerii, orășenii și sătenii, cei cu studii și fără, bogații și săracii, cei aflați în
Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. http://lex.justice.
md/md/344149/
79
Legea nr. 23 din 16.02.2007 privind profilaxia epidemiei HIV/SIDA, adoptată de Parlamentul Republicii
Moldova. http://lex.justice.md/document_rom.php?id=1A87453F:B292311C
78
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scaune cu rotile, persoanele de diferite etnii și religii etc. – toți sunt oameni. Putem enumera multe deosebiri, fiecare dintre ele influenţând măsura în care ne
putem exercita drepturile. Astfel, în practică, conceptul universal de drepturi ale
omului, de obicei, nu acoperă nevoi și drepturi specifice ale femeilor și fetelor.
De aici apare nevoia de a defini drepturile femeilor80.
În definirea conceptului de drepturi ale femeilor, punctul de plecare este faptul
că femeile au diferite roluri sociale, adică trăiesc diferit față de bărbați și tocmai această diferență creează un dezechilibru în domeniul drepturilor omului.
Astfel, drepturile femeilor sunt într-o oarecare măsură încălcate sau nu sunt
exercitate din cauză că sunt femei. Poziția lor atât în societate, cât și în familie
este în cea mai mare măsură determinată de stereotipurile și de rolurile de gen
pe care societatea le așteaptă de la femei. Stereotipurile de gen ignoră frecvent necesităţile și interesele specifice pe care le au femeile. Astfel, drepturile
femeilor nu reprezintă o generație complet nouă de drepturi (de obicei auzim
argumentul „nu sunt pentru drepturile femeilor, ci pentru drepturile omului în
general”), ele sunt legate însă cu o serie de măsuri și activități pe care statul
trebuie să le întreprindă pentru a asigura o aderare egală la drepturile femeilor
și respectarea acestora81.
În practică, egalitatea de gen este adesea asimilată cu drepturile femeilor, prin
urmare, atunci când vorbim despre perspectiva de gen, avem în vedere doar
poziția femeilor și a fetelor într-o anumită zonă sau comunitate. Acest lucru
poate fi înţeles, având în vedere că poziția femeilor și a fetelor din întreaga lume
încă nu este egală cu cea a bărbaţilor și a băieților, că există probleme specifice doar femeilor (de ex., drepturile reproductive, violența împotriva femeilor
etc.) și că egalitatea de gen, din punct de vedere istoric, s-a axat într-adevăr pe
evidențierea și schimbarea poziției inegale a femeilor și a fetelor în comunitate. Dat fiind faptul că tradiţia, obiceiurile și tiparele culturale hegemonice sunt
pline de conţinut discriminatoriu la adresa femeilor, toate documentele internaţionale, care garantează drepturile femeilor, accentuează că aceste drepturi
nu pot fi încălcate și/sau violate pe baza normelor religioase sau culturale. Un
număr de documente internaţionale garantează drepturile femeilor: Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului a ONU (DUDO, 1948), Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale, culturale al ONU (PIDESC, 1966), Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (PIDCP, 1966), Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei a ONU (CEDAW,
1979), Declaraţia cu privire la eliminarea violenţei faţă de femei a ONU (1993),
Gender Training Manual for the Ministry of Defence of the Republic of Serbia and the Serbian Armed
Forces, p. 19.
81
Ibidem, p. 20.
80
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Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune (1995), Declaraţia Universală
privind Democraţia (1997), Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate al ONU
(2000), Declaraţia Mileniului a ONU (2000)82.
Convenţia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de
femei (CEDAW), adoptată în anul 1979, reprezintă documentul internaţional cel
mai cuprinzător și obligator din punct de vedere juridic, care se referă la drepturile femeilor. Conform prezentei Convenţii, sarcina fundamentală a unui stat
este de a recunoaşte drepturile femeilor în constituţia, legile și regulamentele
naţionale și de a le proteja permanent. De asemenea, statele sunt obligate să
anuleze prevederile și practicile criminale și să renunțe la orice practici care creează și menţin discriminarea față de femei. Preambulul la Convenţie evidenţiază
preocuparea că „discriminarea împotriva femeilor este încă foarte răspândită”
și că este necesară, astfel, adoptarea unui tratat internaţional separat pentru
eliminarea discriminării împotriva femeilor și pentru atingerea egalităţii între
bărbaţi și femei. Dispoziţiile Convenţiei stabilesc egalitatea între bărbaţi și femei
în domeniul drepturilor economice, culturale, sociale, civile, politice, dar și în
sfera privată. Măsurile pentru monitorizarea și implementarea dispoziţiilor în
aceste domenii sunt, de asemenea, definite în Convenţie. Republica Moldova a
ratificat Convenția CEDAW în 199483.
Rezoluţia 1325 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea, adoptată în mod unanim la 31 octombrie
2000, este una dintre cele mai importante rezoluţii ONU în domeniul păcii și al
politicii de securitate. Consiliul de Securitate a confirmat, prin adoptarea acestei rezoluţii, că conflictele care afectează populaţia civilă au consecinţe deosebit
de grave asupra femeilor și copiilor, subliniind în acelaşi timp că femeile trebuie
să aibă un rol important de jucat în procesele de pace și în recuperarea de după
conflict. Când vorbim despre egalitatea de gen, noi, de fapt, luăm în considerare
atât femeile, cât și bărbaţii, dar și relaţiile dintre aceştia, deoarece noi înţelegem că echilibrul de puteri și inegalitatea pot fi schimbate doar prin schimbarea
rolurilor de gen și a stereotipurilor legate atât de femei, cât și de bărbați (stereotipurile de gen limitează de obicei bărbații/băieții, dar și femeile/fetele). În cele
din urmă, este important să subliniem faptul că ambele concepte (egalitatea de
gen și drepturile femeilor) contribuie la un mai mare respect pentru drepturile
omului și la crearea unor relaţii echitabile în comunitate, în timp ce realizarea
egalităţii de gen în sectorul de securitate contribuie la o mai mare eficiență în
acest domeniu.
Ibidem.
A se vedea: Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 87-XIII din 28.04.1994 cu privire la aprobarea Programului național de asigurare a egalității de gen pe anii 2010-2015. http://lex.justice.md/viewdoc.
php?action=view&view=doc&id=333441&lang=1
82
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Recomandări pentru Republica Moldova referitor la necesitatea protejării drepturilor femeii şi asigurării egalităţii de gen
2.5. Egalitatea de gen și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
Realizarea egalităţii de gen, a drepturilor omului, a demnităţii și a capacităților
diferitor grupuri de femei este o cerinţă principală pentru o lume corectă și
durabilă.
La 2 august 2015, statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite au convenit prin consens asupra proiectului documentului „Transformarea lumii în care
trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, care urma să fie prezentat
Adunării Generale a Națiunilor Unite spre aprobare. În Declarație se prevede
că „Realizarea egalităţii de gen și abilitarea femeilor și a fetelor vor contribui
enorm la atingerea progresului”. Fiecare parte a Agendei 2030 reflectă în mod
intersectorial cum se oferă prioritate egalităţii de gen și drepturilor femeilor,
inclusiv declaraţia, scopurile, ţintele și indicatorii, mijloacele de punere în practică, parteneriatul global; monitorizarea și revizuirea84. Acest acord global influenţează calea de dezvoltare a Republicii Moldova, precum și activitatea ONU și
a partenerilor săi. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă subliniază interconexiunile și caracteristicile intersectoriale ale provocărilor pe planul dezvoltării și, de
asemenea, apelul la luarea unor măsuri holistice, integrate și inovatoare.
Dintr-o perspectivă de
gen, cele 17 Obiective
de dezvoltare durabilă (ODD) și 169 de ținte
abordează dezvoltarea
în cele trei dimensiuni
ale sale: economică, socială și de mediu, fiind
astfel un pas semnificativ spre Obiectivele de
Dezvoltare ale Mileniului
(ODM).
Pentru a garanta drepturile femeilor în întreaga lume sunt necesare modificări
legale și legislative semnificative. În timp ce un număr record de 143 de țări au
garantat prin Constituţie egalitatea între femei și bărbaţi până în anul 2014 –
alte 52 nu au întreprins nicio acțiune. În multe țări, discriminarea în bază de gen
continuă să fie inclusă în normele sociale și juridice.
Monitoring gender equality and the empowerment of Women and girls in the 2030 Agenda for sustainable Development: opportunities and challenges, p. 6. http://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/
attachments/sections/library/publications/2015/indicatorpaper-en-final.pdf?v=1&d=20150921T140212
84
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Obiectivele de dezvoltare durabilă urmăresc să schimbe cursul secolului XXI,
abordând provocări principale, cum ar fi sărăcia, inegalitatea și violența împotriva femeilor. Abilitarea femeilor este o precondiţie a acestei schimbări.
BOXA 8: CORELAȚIA DINTRE EGALITATEA DE GEN, CREȘTEREA ECONOMICĂ ȘI
DEZVOLTARE
Experienţa din ultimele decenii demonstrează că egalitatea de gen, dezvoltarea și
creșterea economică se consolidează reciproc și sunt corelate foarte mult. Această
relaţie se dezvoltă în două direcţii5.
Prima, egalitatea de gen și abilitarea femeilor contribuie la creștere, dezvoltare și
stabilitate.
 Produsul intern brut global ar putea crește cu până la 2% sau cu 1,5 miliarde de
dolari, dacă femeile și bărbații antreprenori ar putea participa în condiţii egale
în economie.
 Femeile care au studii mai bune au mai puţini copii, care la rândul lor sunt mai
sănătoşi și mai bine educați, fapt ce reduce din povara dependenței și sporeşte
economiile.
 Femeile agricultoare, care au acces egal la resurse, ar putea reduce subnutriţia
pentru un număr aproximativ de 100-150 milioane de persoane.
 O egalitate de gen mai mare contribuie la stabilitate și pace. Femeile au deseori
un rol important în intermedierea acordurilor de încetare a focului în situațiile
de conflict, iar operaţiunile de menţinere a păcii cu implicarea femeilor în
calitate de soldate, polițiste sau civile, sunt mult mai eficiente. O egalitate de
gen mai mare poate preveni escaladarea disputelor în conflicte armate.
 Violența împotriva femeilor subminează structura socială a unei comunități și
împiedică femeile de la realizarea egalităţii economice și sociale.
A doua, creșterea economică, dezvoltarea și globalizarea pot oferi posibilităţi de
a reduce inegalitatea între femei și bărbaţi. Totuși, creșterea economică nu va
duce de una singură la egalitatea de gen; mult depinde de tipul creșterii, de natura
economiei, de structura politicilor din țară și de dorinţa politică.

Femeile au un rol foarte important în toate ODD, multe ținte recunoscând în
mod specific egalitatatea și abilitarea femeilor atât ca obiectiv, cât și ca parte a
soluţiei. Obiectivul 5 este cunoscut drept un obiectiv independent pentru egalitatea de gen, deoarece este dedicat acestui scop.85
În afară de țintele Obiectivului 5 „Realizarea egalității de gen și abilitarea tuturor femeilor și fetelor”, țintele altor obiective acoperă o serie
ODD 5: Realizarea egalităţii de gen și abilitarea tuturor femeilor și fetelor. http://www.unwomen.org/en/
news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
85
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cuprinzătoare de probleme, inclusiv dimensiunile de gen ale sărăciei, foametei,
sănătății, educației, apei și sanitației, angajării în câmpul muncii, orașelor sigure, păcii și securității. De această dată există o conştientizare foarte mare a faptului că egalitatea de gen și abilitarea femeilor și a fetelor sunt importante pentru ca toate obiectivele și țintele să înregistreze progrese.
Impactul global potențial al acestui obiectiv ridică întrebarea: Cât de
puternică ar deveni economia globală dacă 50% din populație ar avea acces
mai bun la serviciile financiare, salarii mai mari pentru a investi, opțiuni
mai sănătoase și mai mult acces la învățământul superior?

Țintele Obiectivului 5 privind realizarea egalității de gen și abilitarea
tuturor femeilor și fetelor sunt măsurabile și realizabile. Acest obiectiv
complex include 9 ținte care reflectă pe larg propunerile UN Women,
UNDP, UNFPA. Contează punerea în aplicare deplină a acestui obiectiv,
deoarece el are potențialul de a transforma relațiile inegale de putere
între femei și bărbați și de a aborda barierele structurale care împiedică
progresul.

Progresul
Obiectivului 5

De ce contează Obiectivul 5?

Aceste ținte sunt orientate spre:
Eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva tuturor femeilor și
fetelor de pretutindeni. Legile și politicile trebuie să fie revizuite, modificate sau
eliminate de urgență, ca un prim-pas spre realizarea reală a egalităţii de gen,
completat de măsuri spre modificarea normelor și a practicilor discriminatorii
sociale.


Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva tuturor femeilor și fetelor
în sferele publice și private, inclusiv a traficului și a exploatării sexuale. Acest
pas, de asemenea, este esențial pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile, a păcii și securităţii și a drepturilor omului.


Eliminarea tuturor practicilor dăunătoare, precum căsătoriile între copii, precoce și forțate, și mutilarea genitală a femeilor. Acest lucru poate fi realizat prin
reforme legale, politici și măsuri de protecție, prin mobilizarea comunității și implicarea liderilor religioși și comunitari, dar și a celor afectați.


Recunoașterea și aprecierea îngrijirii și a lucrului casnic neplătit prin furnizarea de servicii publice, infrastructură și politici de protecție socială. Un astfel de
lucru trebuie să fie diminuat și redistribuit între gospodării și stat (prin furnizarea de servicii și infrastructură), precum și între femei și bărbați.
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Asigurarea participării eficiente a femeilor și a egalității de șanse la posturi
de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică
și publică. În ceea ce priveşte responsabilitatea demografică și legitimitatea,
participarea deplină a femeilor este extrem de importantă în implementarea
noii agende de dezvoltare.


Asigurarea accesului universal la sănătate sexuală și reproductivă și la drepturile aferente. Femeile au dreptul să trăiască fără discriminare și violență, să
controleze și să decidă în mod liber cu privire la aspecte legate de sexualitatea
lor, inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă. Pentru aceasta, ele au nevoie de
acces la informaţii, educație și servicii esențiale.


Realizarea de reforme care să ofere femeilor drepturi egale la resursele
economice, precum și acces la proprietate și control asupra terenurilor și a altor
forme de proprietate, la serviciile financiare, la moștenire și la resursele naturale. Acestea sunt esenţiale pentru statutul și securitatea lor economică, pentru
un loc de muncă decent, mijloace de existenţă durabile și un standard de viață
adecvat.


Îmbunătăţirea utilizării tehnologiilor generice, în special a tehnologiilor informaţionale de comunicare (TIC) pentru promovarea abilitării femeilor. Accesul la infrastructură și tehnologie de calitate este esențial pentru îmbunătăţirea
posibilităților femeilor de a se angaja oficial în câmpul muncii și de a desfăşura
activităţi de întreprinzător, dar și pentru reducerea muncii de îngrijire neremunerate.


Adoptarea și consolidarea politicilor și a legislaţiei pentru promovarea egalităţii de gen și abilitarea tuturor femeilor și a fetelor la toate nivelurile. Legislaţia
naţională trebuie să garanteze drepturi egale, aliniate la standardele internaţionale86.


Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt orientate să se bazeze pe aceste realizări pentru garantarea faptului că discriminarea împotriva femeilor și a fetelor
poate fi eliminată pretutindeni. Încă mai există inegalităţi mari în ceea ce priveşte accesul la munca remunerată în unele regiuni și decalaje semnificative
între bărbaţi și femei pe piaţa forței de muncă. Violenţa și exploatarea sexuală,
divizarea inegală a îngrijirii neremunerate și a muncii casnice și discriminarea în
procesul de luare a deciziilor publice continuă să fie bariere imense. Statele din
întreaga lume au făcut din realizarea egalităţii de gen și abilitarea femeilor și
fetelor o prioritate majoră a Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD).
Investim în egalitatea de gen pentru realizarea unei dezvoltări
durabile
86

Why Goal 5 matters? http://www.unwomen.org/en/what-we-do/post-2015/why-goal-5-matters
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ÎNTREBĂRI DE AUTOEVALUARE
1. De ce noțiunea de egalitate este esențială pentru protecția tuturor drepturilor omului?
2. Cine poate fi ținta discriminării ?
3. De ce este important să facem faţă discriminării?
4. Caracteristicile care provoacă discriminarea pot fi schimbate?
5. Stabiliți corelația dintre egalitatea de gen, creșterea economică și dezvoltarea?
6. Identificați cadrul ce asigură promovarea drepturilor femeii?
7. Care sunt țintele Obiectivului 5 privind realizarea egalității de gen și abilitarea tuturor femeilor și fetelor?
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MATERIALE DISTRIBUTIVE
MATERIAL DISTRIBUTIV: FEMEILE CÂȘTIGĂ ÎN MEDIE CU 12% MAI PUȚIN
DECÂT BĂRBAȚII.
Femeile câştigă în medie cu 12,4% mai puţin faţă de bărbaţi (87,6% din salariul mediu al bărbaţilor). Exprimată în valoare numerică, discrepanţa a constituit în medie peste 543 lei. Astfel, salariul mediu a constituit: – pentru
femei – 3831,7 lei; – pentru bărbaţi – 4374,9 lei. Nivelul de remunerare al
femeilor este mai mic decât al bărbaţilor în majoritatea activităţilor economice, discrepanţa fiind de la 1,5% în transport şi depozitare până la 27,6% în
activităţi financiare şi de asigurări. Excepţie sunt activităţile de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, unde salariul mediu lunar înregistrat
la femei depăşeşte salariul bărbaţilor cu 20,8%. Disparităţi salariale de gen
în defavoarea femeilor au fost înregistrate şi în activităţi precum: informaţii
şi comunicaţii (-23%), industrie (-18,3%), artă, activităţi de recreere şi de
agrement (-15,1%), sănătate şi asistenţă socială (-10,9%) şi administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii (-10,8%).
(Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Portret statistic al femeilor şi bărbaţilor, 04.03.2016, http://www.statistica.md/libview.php?l=ro&id=5106&idc=168)

MATERIAL DISTRIBUTIV: LISTA CRITERIILOR PROTEJATE IMPOTRIVA
DISCRIMINĂRII NU SE LIMITEAZĂ LA CELE EXEMPLIFICATE ÎN LEGE87:

origine
etnică
naționalitate

culoare

sex

religie sau
convingeri
rasă

dizabilitate

orientare
sexuală

CRITERII EXPLICIT
menționate în lege

vârsta

apartenență
politică

87

limbă
opinie
orice alt
criteriu
similar

starea
civilă

origine
socială
de copil
orfan

CRITERII SUPLIMENTARE
apărate prin cazuistica
Consiliului Nediscriminare
statutul
special al
salariaților
(gradul
militar)

statutul
HIV/
SIDA

ș.a.

statutul
profesional
(avocați)

Ionescu Iu., Iordache R., Grecu P. ș.a. Op. cit., p. 11.
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MATERIAL DISTRIBUTIV: EXEMPLE DE SEXISM
În multe țări, venirea pe lume a unui băiat este întâmpinată cu bucurie, în timp
ce nașterea unei fete este o dezamăgire. În India, atunci când o fetiță vine pe
lume, se spune că s-a născut o servitoare a căminului. Uneori nașterea unei
fete este considerată chiar o povară, deoarece înseamnă că familia va trebui să agonisească pentru a strânge zestrea necesară măritișului. Zestrea
este considerată o compensație acordată soțului pentru că își asumă povara
întreținerii unei femei, iar dacă zestrea este prea mică, socrii femeii o pot trata cu cruzime. Deși beneficiile alăptării pentru dezvoltarea copiilor sunt bine
cunoscute, fetele sunt de multe ori alăptate mai puțin decât băieții, deoarece mamele lor vor să rămână însărcinate cât mai curând, în speranța că vor
naște un băiat. Pe măsură ce cresc, fetele au acces la mai puține oportunități
decât băieții, iar dacă familia este una săracă, ele trebuie să se mulțumească
să mănânce resturile lăsate de bărbații familiei. De când progresul medicinei a
făcut posibilă cunoașterea sexului viitorului copil, s-au înregistrat tot mai multe
cazuri de avortare în rândul mamelor însărcinate cu fete. Acest fenomen este
foarte răspândit în țări precum India sau China, unde legea permite un singur
copil în fiecare familie. Fetele sunt mai vulnerabile în fața abuzurilor, atât în
copilărie, cât și la vârsta adultă. Accesul la educație este în multe locuri din lume
mai dificil pentru fete decât pentru băieți. Se estimează că în fiecare an sunt
cu 9 milioane mai multe abandonuri școlare în rândul fetelor decât în rândul
băieților, deoarece acestea sunt măritate sau obligate să muncească uneori
chiar înainte de vârsta de 10 ani. Până la începutul secolului XX (în unele țări
chiar până mai târziu), femeile nu au avut drept de vot. În Brunei femeile nu au
voie și astăzi să voteze. În Arabia Saudită femeile au primit drept de vot abia în
2011, iar în Liban și Emiratele Arabe Unite, numai o parte dintre femei au drept
de vot (cele care pot face dovada unei educații elementare)88.
Exemplu de sexism: asociațiile de profil atestă practica folosirii funcțiilor de
conducere doar la masculin (director, președinte, ministru), în timp ce alte
ocupații doar la feminin (dădacă, guvernantă, servitoare, lenjereasă)89.

Discriminarea de gen. Sexismul. https://www.google.com/search?q=discriminarea+de+gen&ie=utf-8&oe=utf8&client=firefox-b pp. 1-2
89
Ordinul nr. 22 al Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14). http://lex.justice.md/viewdoc. php?action=view&view=doc
&id=353018&lang=1. CPEDAE, Raport de activitate, 2015, p. 12. http://www.egalitate.md/media/files/Raport%20general%202015.pdf.
88
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MATERIAL DISTRIBUTIV: FORME ALE DISCRIMINĂRII
Discriminarea poate apărea în una din următoarele forme: cele mai vizibile
forme de discriminare din perspectiva egalității de gen sunt segregarea profesională, salarizarea diferențiată, hărțuirea sexuală și morală și, nu în ultimul rând,
victimizarea, toate derivate dintr-o suită de stereotipuri și prejudecăți, care nu
au făcut altceva decât să contribuie la perpetuarea manifestărilor comportamentale diferențiate. Dintre toate formele expuse mai sus, segregarea de gen
poate fi privită ca o sabie cu două tăișuri, adică atât în sensul unei oportunități
de ocupare, cât și în sensul unei bariere de inserție a femeilor pe piața muncii,
în situația în care anumite sectoare de activitate sunt caracterizate de procese
de feminizare, în timp ce altele sunt marcate de masculinitate90.
Discriminare prin asociere – orice faptă de discriminare săvârșită împotriva
unei persoane care, deși nu face parte dintr-o categorie de persoane identificată potrivit criteriilor stipulate de lege, este asociată cu una sau mai multe
persoane aparținând unei astfel de categorii de persoane;
De exemplu: părintele unui copil cu dizabilitate nu este promovat, deoarece angajatorul consideră că acesta nu va face față noii funcții, având în vedere timpul
pe care îl acordă copilului.
Segregare rasială – orice acțiune sau inacțiune care conduce direct sau indirect
la separarea ori diferențierea persoanelor pe baza criteriilor de rasă, culoare,
origine națională sau etnică;
Instigare la discriminare – orice comportament prin care o persoană aplică
presiuni sau afișează o conduită intenționată în scopul discriminării unei terțe
persoane pe baza criteriilor stipulate de lege.
Victimizare – orice acțiune sau inacțiune soldată cu consecințe adverse ca urmare a depunerii unei plângeri sau înaintării unei acțiuni în instanța de judecată în scopul asigurării aplicării prevederilor legii sau în scopul furnizării unor
informații, inclusiv a unor mărturii, care se referă la plângerea sau acțiunea înaintată de către o altă persoană;
De exemplu, o persoană depune o plângere împotriva angajatorului, susţinând
că a fost discriminată la locul de muncă. Ulterior, angajatorul concediază persoana, pentru că a înaintat acea plângere.
Hărțuire – orice comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu
intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, având drept scop sau efect
lezarea demnității unei persoane pe baza criteriilor stipulate de lege;
90

Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității. http://lex.justice.md/md/343361/
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Noțiunea de hărțuire este detaliată în Legea nr. 5 privind asigurarea egalității
de șanse între femei și bărbați, unde este definită noțiunea de hărțuire sexuală
– orice formă de comportament fizic, verbal sau nonverbal, de natură sexuală,
care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă,
degradantă, umilitoare sau insultătoare.
De exemplu: Treci pe lângă un şantier de construcţii şi muncitorii aflați în pauză
strigă apelative cu conotație sexuală în adresa unei doamne sau domnișoare.
Atunci când hărţuirea sexuală se exercită cu scopul de a determina o persoană
la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu caracter sexual nedorite, săvârșite prin
amenințare, constrângere, şantaj, este vorba despre hărţuirea sexuală cu caracter penal (art. 173 din Codul penal).
În Legea nr. 64 cu privire la libertatea de exprimare este definită noțiunea de
discurs care incită la ură, o altă formă de discriminare: Discursul care incită la
ură – orice formă de exprimare care provoacă, propagă, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe
intoleranță.
Instigarea la discriminare – încurajarea sau ordinul de a discrimina pe cineva
care vine de regulă din partea unei persoane care se află într-o poziţie de putere
(inclusiv formator de opinie), indiferent dacă discriminarea a avut loc sau nu. De
exemplu: în cadrul unei emisiuni TV, un analist politic face o remarcă ofensatoare referitoare la femeile candidate la alegeri, lăsând să se înţeleagă că acestea
nu ar trebui să facă politică din cauza sexului feminin și că alegătorii nu ar trebui
să le voteze.
Măsuri afirmative: în unele ţări, efectele negative ale discriminării repetate faţă
de anumite grupuri au condus la adoptarea unor măsuri afirmative. Prin măsurile afirmative se oferă preferinţă anumitor grupuri (femei, minorităţi etnice
etc.), dorindu-se diminuarea efectelor discriminării structurale. Spre exemplu,
în România există un program de măsuri afirmative în educaţie, pentru minoritatea etnică a romilor. Pentru admiterea în licee şi facultăţi, elevii romii pot
opta să concureze pentru un număr limitat de locuri destinate romilor. Acest
tip de măsuri sunt necesare pentru a asigura un start egal elevilor romi, prin
comparaţie cu elevii majoritari, care nu se confruntă cu problema discriminării
etnice. Este important de precizat ca locurile pentru romi nu reduc din şansele
elevilor majoritari de a fi admişi la liceu sau facultate, având în vedere că sunt
locuri suplimentare91.

91

Ibidem.
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Alte tipuri de discriminare:92
Discriminarea individuală se referă la comportamentul membrilor individuali ai
unui grup rasial/etnic/de gen, cu intenția de a produce efecte dăunătoare și/sau
diferențiale asupra membrilor altor grupuri rasiale/etnice/de gen.
Exemple:


Un angajator refuză să angajeze o femeie care are calificările necesare
pentru un mecanic auto din motiv că acesta nu este un „lucru pentru femei”.



O angajată la o spălătorie refuză să accepte hainele aduse de un rom.



O asociaţie a pescarilor, fondată de un membru proeminent al unui partid
politic, acceptă în calitate de membri ai asociaţiei doar membri ai acelui
partid.

Discriminarea instituțională este politica instituţiei unui grup rasial/etnic/de
gen dominant, precum și comportamentul persoanelor care controlează aceste
instituții și aplică politicile lor, care sunt destinate să aibă consecințe nefavorabile diferențiale și/sau disproporționate pentru membrii altor grupuri rasiale/
etnice/de gen.
Discriminarea instituţională este săvârșită prin aplicarea unor practici stabilite,
adică forme comune de tratament pentru membrii anumitor grupuri.
Exemple:


Serviciul de transfuzie a sângelui nu permite persoanelor din comunitatea
LGBT să doneze sânge.



Instituţiile medicale permit doar mamelor cu copii internați să stea în spital pe durata tratamentului copilului.

MATERIAL DISTRIBUTIV: TRATAMENT DISCRIMINATOR
Tratamentul discriminator poate însemna tratamentul diferit al unei persoane/
unui grup de persoane care se află în situații diferite (de exemplu, angajarea
persoanei tinere, deși persoana mai în vârstă este mai calificată) sau tratamentul similar al unor persoane care se află în situații diferite (de exemplu, refuzul de a ajusta orele de lucru pentru femeia care alăptează pe motiv că toți
Definiţiile pentru unele forme de discriminare sunt preluate din: Gender Training Manual for the Ministry of Defence of the Republic of Serbia and the Serbian Armed Forces, pp. 57-58.
92
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angajații au același program va constitui discriminare, deoarece femeia care
alăptează are o situație specifică și are nevoie de pauze pentru a alăpta).
Tratamentul diferit sau comportamentul prin care poate fi discriminată o persoană poate fi exprimat prin diferite acțiuni. De exemplu:


Salariul acordat unei angajate-femeie este mai mic decât salariul acordat
pentru acelaşi post unui salariat-bărbat, care are experiență de muncă și
competențe similare.



Primăria acordă loturi de pământ doar „familiilor tinere” la prezentarea
certificatului de căsătorie, prin urmare familiile cu un părinte sau cu părinți
necăsătoriți nu pot obține acest beneficiu (chiar dacă sunt tot la începutul
vieţii de familie).



Interzicerea accesului într-un bar pentru persoanele de altă etnie.



Ofertă specială de Ziua Îndrăgostiţilor disponibilă doar pentru cuplurile de
sex opus.



Pentru postul de şef de echipă la o fabrică de piese auto sunt preferați
bărbații în detrimentul femeilor.



Angajarea unui vorbitor nativ de limbă rusă pentru un post de vânzător la
magazin în detrimentul celor care cunosc limba rusă ca a doua limbă, deși
au același nivel de fluență.

MATERIAL DISTRIBUTIV: RECOMANDĂRI PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
REFERITOR LA NECESITATEA PROTEJĂRII DREPTURILOR FEMEII ȘI ASIGURĂRII
EGALITĂȚII DE GEN93
Republicii Moldova i-au fost adresate 46 de recomandări referitor la necesitatea protejării drepturilor femeii şi asigurării egalităţii de gen, din partea a 41
de state. Recomandările au fost oferite în cadrul Evaluării Periodice Universale
(EPU), iar Republica Moldova le-a acceptat, ceea ce înseamnă că autorităţile
vor avea la dispoziție patru ani şi jumătate pentru a le implementa, în sensul
îmbunătățirii situației respectării drepturilor femeii.
La capitolul protejării drepturilor femeii, statele le-au recomandat autorităţilor Republicii Moldova să ia măsuri ferme mai ales în combaterea fenomenului
violenţei în familie şi violenţei sexuale, inclusiv privind pedepsirea eficientă a
agresorilor.

Peste 40 de state au făcut RECOMANDĂRI pentru R. Moldova: Chișinăul are la dispoziție un an și jumătate pentru a le implementa. http://www.ziarulnational.md/peste-40-de-state-au-facut-recomandari-pentru-r-moldova-chisinaul-are-la-dispozitie-un-an-si-jumatate-pentru-a-le-implementa/
93
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Muntenegru, Belgia, Spania, Suedia, Slovenia, Italia, Turcia, Bosnia și Herțegovina
au insistat asupra faptului că Republica Moldova ar trebui să ratifice Convenția
Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. Mexicul a recomandat Republicii Moldova să îmbunătăţească măsurile de prevenire, pedepsire și eradicare a violenței împotriva
femeilor, dar şi să facă tot posibilul pentru a elimina stereotipurile patriarhale.
Asta în timp ce Austria a insistat că e absolut necesară continuarea campaniilor
de sensibilizare a publicului despre violența în familie şi crearea de adăposturi
temporare pentru victimele violenţei în familie, inclusiv în regiunile rurale.
La rândul lor, autorităţile estoniene recomandă Republicii Moldova să asigure
urmărirea penală efectivă în cazurile de violență împotriva femeilor. Referitor la
necesitatea combaterii de către autorităţile Republicii Moldova a fenomenului
violenţei în familie, au venit recomandări şi din partea Italiei, Sloveniei, Republicii Cehe, Republicii Costa Rica, Chile, Canadei, Republicii Belarus, Paraguay,
Sloveniei, Algeriei, Elveției, Statelor Unite ale Americii, Kârgâzstanului, dar şi a
altor state membre ale ONU.
Totodată, au fost şi recomandări care s-au referit la alte aspecte, în afară de
violenţa în familie, ce urmează să ajungă în atenţia autorităţilor Republicii Moldova, pentru a asigura respectarea drepturilor femeilor. Astfel, la recomandarea
Ungariei, Republica Moldova s-a angajat să încurajeze femeile tinere să aleagă
domenii de studii și profesii mai puţin tradiţionale. Grecia a recomandat consolidarea reprezentării femeilor în Parlament și Guvern, iar Costa Rica, TimorLeste şi Panama i-au recomandat Republicii Moldova să îşi redubleze eforturile
pentru a elimina stereotipurile și discriminarea bazată pe gen în sistemul de
învățământ.
De menţionat că în 2016 mai multe organizaţii nonguvernamentale de profil
din Republica Moldova, au depus un raport de alternativă în contextul Evaluării
Periodice Universale. Documentul, elaborat de reprezentanţii societăţii civile,
oferă detalii despre unele angajamente asumate acum patru ani de către Republica Moldova, referitor la care autorităţile nu au luat nicio măsură.
Reprezentanţii organizaţiilor nonguvernamentale de profil recomandă interzicerea prin lege a „acordurilor de împăcare” în cazurile de violență sexuală,
monitorizarea eficacităţii legii violenței în familie, dar şi modificarea cadrului
legislativ astfel încât încălcarea ordonanţei de protecţie să fie pedepsită inclusiv
sub aspect penal.
Potrivit surselor, violența în familie și violența sexuală sunt probleme sistematice și răspândite în Moldova. Estimările arată că 63,4 la sută dintre femei și fete
în vârstă de peste 15 ani au experimentat cel puțin o formă de violență fizică,
psihologică sau sexuală pe parcursul vieții lor, violența în mediul rural fiind mai
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răspândită. Totodată, 27,7 la sută dintre bărbați și 17,5 la sută dintre femei cred
ca o femeie ar trebui să tolereze violența pentru a-și păstra familia, iar 41,1 la
sută dintre bărbați cred că există momente în care o femeie trebuie să fie bătută. În ceea ce privește violența sexuală, statisticile indică faptul că unul din cinci
bărbați a făcut sex cu o femeie fără consimțământul ei1.
În prezent, femeile victime ale violenţei în familie de orice tip pot apela gratuit
şi confidenţial la telefonul de încredere - 0 8008 8008.
MATERIAL DISTRIBUTIV: PROGRESUL OBIECTIVULUI 5


Egalitatea de gen și abilitarea femeilor au avansat în ultimele decenii. Accesul fetelor la educație s-a îmbunătățit, rata căsătoriilor juvenile a scăzut,
domeniul sănătăţii reproductive și sexuale și al drepturilor reproductive a
înregistrat progrese, inclusiv scăderea numărului de decese materne. Totuşi egalitatea de gen rămâne o provocare care persistă în ţările din întreaga lume, iar lipsa unei astfel de egalități este un obstacol major în calea
dezvoltării durabile.



Asigurarea drepturilor femeilor prin cadre legale este un prim-pas în abordarea discriminării împotriva lor. Din anul 2014, 143 de țări garantează egalitatea dintre femei și bărbați prin Constituţie, iar alte 52 de țări urmează să
își asume acest angajament important. În 132 de țări, vârsta legală pentru
căsătorie este aceeaşi pentru femei și bărbați, iar în alte 63 de țări – este
mai mică pentru femei decât pentru bărbaţi.



Violenţa împotriva femeilor și fetelor este o încălcare a drepturilor lor și
împiedică dezvoltarea. În majoritatea cazurilor, acest tip de violenţă este
comisă de partenerii intimi. Datele sondajelor efectuate în 52 de țări în perioada 2005-2015 (inclusiv într-o singură țară din regiunile dezvoltate) arată că 21% dintre fetele și femeile cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani au
fost victime ale violenței sexuale și/sau fizice comise de un partener intim
în ultimele 12 luni. Estimările privind riscurile violenţei cu care s-au confruntat femeile cu dizabilități femeile care aparţin minorităţilor etnice și femeile cu vârsta peste 50 de ani, nu sunt încă incluse din cauza datelor insuficiente. În plus, traficul de ființe umane afectează în mod disproporționat
femeile și fetele, dat fiind faptul că 70% din totalul victimelor identificate la
nivel mondial sunt de sex feminin.



La nivel mondial, procentul femeilor cu vârsta între 20 și 24 de ani, care au
raportat că s-au căsătorit înainte de vârsta de 18 ani, a scăzut de la 32% în
anul 1990 la 26% în anul 2015. Căsătoria juvenilă este mai frecvent întâlnită în Asia de Sud și în Africa Sub-sahariană. Astfel, 44% dintre femeile din
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Asia de Sud și 37% dintre femeile din Africa Sub-sahariană s-au căsătorit
înainte de a împlini vârsta de 18 ani. Căsătoria fetelor sub 15 ani, de asemenea, înregistrează cele mai înalte niveluri în aceste două regiuni, 16% și,
respectiv, 11%. Normele sociale se pot schimba și se schimbă. Astfel, rata
căsătoriilor în rândul fetelor sub 15 ani a scăzut la nivel global de la 12% în
anul 1990, la 7% în anul 2015, deși disparități continuă să fie identificate în
multe regiuni și ţări. Cea mai rapidă scădere a numărului de căsătorii juvenile a fost înregistrată în Africa de Nord, unde procentul femeilor care s-au
căsătorit până la vârsta de 18 ani a scăzut cu mai mult de jumătate – de la
29% la 13% în ultimii 25 de ani.


Practica dăunătoare de mutilarea/tăiere a organelor genitale feminine este
o altă încălcare a drepturilor omului care afectează femeile și fetele din întreaga lume. În timp ce numărul exact de fete și femei, care au fost supuse
procedurii, nu se cunoaşte la nivel global, cel puțin 200 de milioane au fost
supuse acestei proceduri în 30 de țări, care au oferit date reprezentative
privind incidența acestui fenomen. În general, ratele mutilării/tăierii organelor genitale feminine au scăzut în ultimele trei decenii. Totuși nu toate
țările au înregistrat progrese, iar declinul a fost neuniform. În prezent, în
30 de țări, pentru care sunt disponibile date, aproximativ o fată din trei, cu
vârsta între 15 și 19 ani, a fost supusă acestei proceduri, comparativ cu una
‚
din două fete la mijlocul anilor 80.



În fiecare regiune, femeile și fetele fac cea mai mare parte din munca neremunerată, inclusiv îngrijirea și astfel de sarcini casnice cum ar fi gătitul și
curăţenia. În medie, femeile spun că în fiecare zi petrec 19% din timpul lor
îndeplinind activităţi neremunerate, comparativ cu 8% în cazul bărbaţilor.
Responsabilitățile de îngrijire și muncă casnică neremunerată, combinate
cu munca remunerată, înseamnă volume mai mari de lucru pentru femei și
fete și mai puțin timp pentru odihnă, îngrijire personală și alte activități.



La nivel global, participarea femeilor la activitatea parlamentului atinsese
23% în anul 2016, ceea ce a reprezentat o creştere de șase puncte procentuale în peste zece ani. Progresul lent din acest domeniu este în contrast cu
numărul mai mare de femei în funcţii parlamentare de conducere. În anul
2016, numărul femeilor în funcţie de preşedinţi ai parlamentelor naţionale
s-a ridicat de la 43 la 49 (din cele 273 de funcţii la nivel global); astfel, în
ianuarie 2016, femeile au reprezentat 18% din totalul preşedinţilor de parlament94.

Sursa: Raportul Secretarului General referitor la progresele realizate în vederea atingerii Obiectivelor de
dezvoltare durabilă, E/2016/75
94
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MATERIAL DISTRIBUTIV: INVESTIM ÎN EGALITATEA DE GEN PENTRU
REALIZAREA UNEI DEZVOLTĂRI DURABILE95
Egalitatea de gen și drepturile femeilor reprezintă atât un scop, cât și un mod de
realizare a dezvoltării durabile. Statele din întreaga lume au făcut din realizarea
egalităţii de gen și abilitarea femeilor și fetelor o prioritate majoră a Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), totuşi finanțări ambițioase vor fi necesare
pentru a transforma aceste aspiraţii politice în realitate.
De peste 20 de ani, Comitetul de asistenţă pentru dezvoltare al OCDE
(CAD) a monitorizat și a analizat ajutoarele acordate întru sprijinirea egalităţii de gen și a drepturilor femeilor. Aceste date ajută la asigurarea faptului că angajamentele naţionale și globale privind egalitatea de gen sunt
susținute de resurse adecvate pentru o punere în aplicare eficientă.
Principalele mesaje


O agendă ambițioasă pentru realizarea egalității de gen și a drepturilor femeilor trebuie să fie însoțită de resurse ambițioase. Toate ţările trebuie să
stabilească sisteme solide pentru monitorizarea alocărilor pentru egalitatea de gen și să ia măsuri pentru abordarea domeniilor unde există investiţii insuficiente.



Egalitatea de gen în sectorul economic și de producție este o premisă pentru construirea unor societăţi prospere. Investiţiile insuficiente făcute în
domeniul abilitării economice a femeilor trebuie soluționate.



Resursele interne ale țării, cum ar fi impozitele, reprezintă cea mai importantă sursă de finanțare pentru realizarea egalității de gen. Cheltuielile publice trebuie să răspundă necesităţilor și priorităţilor femeilor și să
fie monitorizate pentru evaluarea impactului pe care îl au asupra realizării
egalităţii de gen și a drepturilor femeilor.



Organizaţiile de femei au un rol unic în promovarea drepturilor femeilor.
Guvernele și donatorii trebuie să investească în organizaţiile de femei la
toate nivelurile și să sprijine participarea eficientă a femeilor în procesele
naţionale de planificare și bugetare.

În pofida unei tendințe de creștere, finanțarea este mult prea insuficientă pentru realizarea egalității de gen.
Al treilea Obiectiv de dezvoltare a mileniului (ODM 3) – Promovarea egalității
de gen și abilitarea femeilor – a stimulat noi resurse pentru egalitatea de gen
și drepturile femeilor. Totuși nivelul de finanţare a proiectelor separate privind
egalitatea de gen (marcată ca „principală” potrivit elementelor de referință ale
Investing in gender equality to achieve sustainable development. Third International Conference on Financing
for Development, Addis Ababa, July 2015. https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/
Addis%20flyer%20-%20Gender.pd
95
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politicilor egalității de gen) este cu mult mai mic decât cel al programelor în
care este integrată egalitatea de gen (marcată ca „semnificativă”). În perioada
2012-2013, doar 4 miliarde de dolari pe an vizau egalitatea de gen drept obiectiv principal, ceea ce reprezenta 5% dintre ajutoarele proiectate pentru indicatorul de gen al CAD. Comparativ, 22 miliarde de dolari (25%) vizau egalitatea de
gen drept obiectiv secundar. Luate împreună, ajungem la concluzia că doar un
procent scăzut de ajutoare (30%) răspunde necesităţilor și intereselor femeilor.
Grafice: Ajutoarele acordate egalității de gen pe sector
2012-2013, angajamentele medii anuale, mlrd. dolari, preţuri constante anul 201296
Ajutorul focusat pe gen %

Miliarde USD

30

100
90

25

80
70
60
50

51%

40
30

0

15
36%

44%

20
10

20

60%

38%
21%

25%

7%

11%

Educație

Sănătate

33%

21%

19%
2%

30%
3%

Participare
Împuternicirea Pace &
securitate
& leadership economică
a femeilor

Obiectivul principal,
axa stângă

Obiectivul semnificativ,
axa stângă

30%

10

25%

5

5%

0

Toate
sectoarele

Volumul, miliarde USD,
axa dreaptă

Realizarea ODD va solicita eliminarea lacunelor de finanţare în principalele
sectoare pentru femei și fete. În timp ce ODM și-au îndreptat atenţia bine-venită îmbunătăţirii educaţiei și sănătăţii femeilor, unele „sectoare forte” au fost
omise din ODM, în special sectorul securităţii și cel al economiei. Acest lucru a
dus la investiţii extrem de insuficiente pentru egalitatea de gen în aceste sectoare. Realizarea egalităţii de gen va solicita resurse eficiente și adecvate în toate
sectoarele.
Sectorul economic și de producție
Chiar dacă a fost stabilit foarte bine că este cazul de a face investiții în abilitarea economică a femeilor, nivelul investițiilor făcute pentru egalitatea de gen în
sectorul economic și de producție a rămas redus. În pofida unei creşteri în anul
96

Ibidem, p. 20.
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2013, doar 2% dintre ajutoarele acordate sectorului economic și de producție
au vizat egalitatea de gen drept obiectiv principal în perioada 2012-2013. Ajutoarele acordate serviciilor financiare și bancare pentru egalitatea de gen sunt
deosebit de scăzute.
Ca urmare a acestor investiţii insuficiente, progresul spre abilitarea economică
a femeilor este și el insuficient. Îmbunătăţirile în educaţia fetelor nu au fost
transpuse în diferenţe de gen reduse pe piaţa forței de muncă sau în proprietatea și controlul egal al femeilor asupra resurselor economice, iar diferența de
gen în câștiguri continuă să persiste în toată lumea.
Accentul puternic al ODD asupra dezvoltării economice oferă posibilitatea ideală de a accelera eforturile de abilitare a femeilor din punct de vedere economic
și de a crea o economie care să funcționeze pentru femei. Acest lucru va necesita depăşirea dezvoltării microcreditelor și a întreprinderilor pentru sprijinirea
strategiilor cuprinzătoare, care îmbunătățesc standardele și condiţiile de muncă
și care sprijină accesul egal al femeilor la diferite servicii financiare, bancare și
de creditare, esenţiale pentru dezvoltarea afacerilor. Aceasta ar permite ţărilor
nu doar să consolideze realizarea egalităţii de gen și a drepturilor femeilor, dar
și să profite de avantajele economice ale capitalului uman feminin, cu un impact
pozitiv semnificativ asupra finanţelor publice interne, în special prin impozite și
investiții.
Sănătatea sexuală şi reproductivă şi drepturile aferente. Investiţiile în sănătatea sexuală şi reproductivă şi în drepturile aferente sunt, de asemenea, insuficiente comparativ cu cele necesare. Ajutoarele acordate planificării familiale,
ca procent din totalul ajutoarelor pentru politicile și programele de populaţie și
pentru sănătatea reproductivă, au scăzut de la 71% în anul 1995 la aproximativ
20% în anul 2007, menținându-se la acest nivel până în anul 2011. În mod încurajator, în ultimii ani s-a înregistrat o creştere a ajutoarelor pentru planificarea
familială, ajungând la 36% în anul 2012 și la 31% în anul 2013. Continuarea
acestei noi tendinţe ascendente va fi esenţială pentru a schimba cursul nevoilor
nesatisfăcute pentru planificarea familială la nivel global. Se estimează că în
anul 2015, cererea pentru serviciile de planificare familială în rândul femeilor
căsătorite a depăşit cifra de 900 de milioane de femei.97
Femeile, pacea şi securitatea. Prin Rezoluţia sa istorică 1325 (RCSONU), Consiliul de Securitate al ONU afirmă experienţele și rolurile distincte ale femeilor
în timpul conflictelor și importanţa participării egale a femeilor în eforturile de
menţinere a păcii și securităţii. Chiar dacă au trecut 15 ani de la adoptarea acesteia, un decalaj pronunţat continuă să existe între angajamentele politice și financiare față de egalitatea de gen în domeniul păcii și securităţii. În pofida unui
A se vedea: UN Women’s leading efforts to support gender responsive planning and budgeting. http://
gender-financing.unwomen.org
97
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sprijin politic mai puternic la nivel internaţional, care a dus la unele îmbunătăţiri
la capitolul angajamentelor financiare – ajutoarele acordate egalităţii de gen în
sectorul păcii și securităţii au rămas, începând cu anul 2002, la un nivel scăzut
de aproximativ 500 milioane de dolari, în medie, pe an. În perioada 2012-2013,
doar 2% dintre ajutoarele acordate păcii și securităţii în statele fragile au vizat
egalitatea de gen drept obiectiv principal. Cea de-a 15-a aniversare și revizuirea
la nivel înalt a RCSONU 1325 din octombrie 2015 vor oferi o posibilitate extrem
de importantă pentru garantarea faptului că angajamentele internaţionale privind femeile, pacea și securitatea, asumate cu greu, sunt însoţite de investiţii
adecvate.
Violența împotriva femeilor. Combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor
a apărut ca o prioritate pentru Agenda de dezvoltare 2030. În timp ce estimările
sugerează că ajutoarele oferite pentru combaterea violenței împotriva femeilor rămân la un nivel scăzut, este încurajator faptul că membrii CAD acordă o
importanță tot mai mare muncii pe care o fac în acest domeniu. În mai 2015,
CAD a introdus un nou cod în sistemul său statistic cu scopul de a monitoriza ajutoarele oferite pentru combaterea violenţei împotriva femeilor și fetelor.
Acest nou instrument va ajuta la responsabilizarea guvernelor pentru realizarea
angajamentelor asumate în cadrul ODD în acest domeniu.
Este esenţial să investim în organizaţiile de femei pentru realizarea angajamentelor asumate în cadrul ODD privind egalitatea de gen și drepturile femeilor. Organizaţiile de femei au un rol esenţial în determinarea unei schimbări
privind sprijinirea egalităţii de gen. În pofida acestui fapt, finanţarea organizaţiilor societăţii civile și a instituţiilor de femei reprezintă un procent foarte mic din
ajutorul total oferit egalității de gen.
Resursele interne ale țării reprezintă cea mai importantă sursă de finanțare
pentru realizarea egalității de gen. Necesităţile financiare pentru realizarea
egalităţii de gen nu pot fi îndeplinite doar prin ajutoare. Asigurarea faptului că
mobilizarea și alocarea resurselor interne sunt receptive la nevoile femeilor va
fi extrem de importantă. Bugetele publice progresive și politicile fiscale au posibilităţi enorme pentru reducerea inegalităților de gen. Acest lucru necesită
cadre instituţionale eficiente pentru egalitatea de gen și integrarea sistematică
a perspectivei de gen în toate etapele ciclului politic și bugetar. Accentul tot mai
mare pe „AOD inteligentă” – inclusiv folosirea AOD pentru sprijinirea ţărilor în
curs de dezvoltare în mobilizarea propriilor venituri interne – trebuie să includă
sprijin pentru stabilirea priorităţilor naţionale privind egalitatea de gen, cadre
instituţionale pentru buna guvernare a egalităţii de gen și a iniţiativelor de integrare a acesteia în politici, sisteme de gestionare a finanțelor publice și politici
sensibile la dimensiunea de gen.98
98

Ibidem.
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EXERCIȚII
EXERCIȚIU: EVALUAȚI REZULTATELE RĂSPUNSURILOR RESPONDENȚILOR LA
URMĂTOAREA ÎNTREBARE:99
Vă rog să ne spuneţi cu care din afirmaţiile de mai jos Dvs. sunteţi de acord?
(un singur răspuns)
NȘ/NR

0.5%

Femeile și bărbații din Moldova sunt egali.

53.8%

Situația femeilor din Moldova este cu
puțin mai bună decât situația bărbaților.

5.8%

Femeile din Moldova se află într-o situație
mult mai bună decât a bărbaților.

8.0%

Situația bărbaților din Moldova este puțin
mai bună decât situația femeilor.

16.6%

Situația bărbaților din Moldova este mult
mai bună decât situația femeilor.

15.3%

EXERCIȚIU: EVALUAREA REZULTATELOR SONDAJULUI SOCIOLOGIC „FENOMENUL
DISCRIMINĂRII ÎN REPUBLICA MOLDOVA: PERCEPȚIA CETĂȚEANULUI”
Evaluați rezultatele răspunsurilor respondenților la următoarea întrebare:
După părerea Dvs. există discriminare în RM?
NȘ/NR
8,3%
NU
8,9%

DA
82,8%

Sursa: Fenomenul discriminării în Republica Moldova: percepţia cetăţeanului. Sondaj sociologic realizat
de CBS AXA în 2014. http://www.ipp.md/public/files/Evenimente/Sondaj_nediscriminare_pentru_prezentare.pdf
99

80

MODULUL I. CONCEPTE FUNDAMENTALE PENTRU ÎNȚELEGEREA NOȚIUNII DE GEN

Dacă consideraţi că discriminarea a sporit, cum credeţi, ce anume a condus la
acest fapt?100
Persoane sărace

31.9%

Persoane în etate (bătrâni)

28.8%
25.7%

Persoane cu dizabilități mentale
Persoane cu dizabilități fizice

23.9%

Persoane membri ai comunității LGBT
Foști deținuți
Persoane HIV pozitive
Persoane cu comportament de risc

19.9%
14.2%
12.6%
7.5%
7.2%
4.9%

Romii
Femeile
Minorități etnice
Minorități religioase
Tinerii
Bărbații
Alt grup (indicați)
Nimeni nu este discriminat
Nu știu/non răspuns

4.1%
3.5%
3.0%
0.9%
2.0%
0.6%
4.0%

EXERCIȚIU: EGALITATEA DE FACTO ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎNTRE FEMEI ȘI
BĂRBAȚI101
Evocare: Cum credeți, există egalitate între femei și bărbați în societatea
noastră? Cum se manifestă aceasta? Dă 2-3 exemple.
Realizare a sensului: Citește cu atenție informația de mai jos și studiază diagrama alăturată. Egalitatea în drepturi nu este unica condiție, însă una dintre
cele mai indispensabile egalități gender.
În Republica Moldova nu există o egalitate reală în drepturi între femei și bărbați
în opinia majorității respondenților. Deși în rândul bărbaților această părere
este exprimată mai rar decât printre femei, și în cazul lor 2/3, adică majoritatea,
consideră fie că egalitatea în drepturi nu există, fie că există doar „pe hârtie”,
nefiind exprimată în realitate102.

Ibidem.
Handrabura L., Goraş-Postică V. Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale. Centrul Educaţional „Pro
Didactica”. Ed. a 2-a, rev. Chişinău: Centrul Educaţional „Pro Didactica”, 2016.
102
A se vedea: Participarea femeilor în viața publică și politică: provocări și impedimente. Chișinău: Gunivas, 2006. http://www.e-democracy.md/files/participarea-femeilor.pdf
100
101
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După părerea Dvs., în Republica Moldova există o egalitate reală în drepturi
între femei și bărbați?
81,9%

90%

75,3%

80%

64,9%

70%
60%
50%
40%
30%

35,1%
24,7%
18,1%

20%
10%
0%
Total

Masculin

Feminin

Da

24,7%

35,1%

18,1%

Nu

75,3%

64,9%

81,9%

Expuneți concluziile vizavi de opiniile exprimate anterior.
Activitate în grup: pregătiți, împreună cu colegii, un panou publicitar prin care
să informați și să sensibilizați membrii comunității privind respectarea egalității
în drepturi a femeilor și bărbaților.
Extindere: Găsiți 1-2 exemple de încălcare a drepturilor femeilor/fetelor sau ale
bărbaților/băieților din instituția în care activați.
EXERCIȚIU: EXERCIȚII PRACTICE DE IDENTIFICARE A CAZURILOR DE
DISCRIMINARE – STUDII DE CAZ
EXEMPLUL 1
Departamentul resurse umane al Ministerului Apărării din țara X a anunţat
concurs pentru completarea locurilor vacante pentru soldaţii profesionişti,
pentru o perioadă limitată de timp. Conform condiţiilor generale ale concursului
intern, candidaţii, printre altele, trebuie să aibă serviciul militar finalizat, cu
excepţia femeilor. Candidatele selectate, care nu au făcut serviciul militar,
vor fi îndreptate spre unităţile și centrele de instruire. Candidatele, care vor
82
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finaliza cu succes instruirea, vor fi admise în rândurile soldaților profesionişti
pentru o perioadă limitată de timp de șase luni, cu posibilitatea de prelungire a
contractului de muncă pe o perioadă de 3 ani, până la vârsta de 40 de ani.
Întrebare: Constituie o discriminare termenele și condiţiile generale ale acestui
concurs?
Comentariu: Conform termenelor concursului, serviciul militar finalizat este o
cerință generală pe care candidații trebuie să o îndeplinească. Totuşi, îndeplinirea
acestei condiţii nu este necesară și pentru femei. Aceasta privilegiază candidatele
(le pune într-o poziție mai favorabilă) în raport cu candidaţii bărbaţi. Deci acest
privilegiu nu constituie o discriminare.
Eliminarea condiţiei cu privire la obligativitatea serviciului militar pentru femei
reprezintă o măsură specială (măsură pozitivă).
Măsurile speciale (pozitive) sunt un mijloc de a accelera și de a obţine o egalitate
reală în societate. Ele sunt folosite pentru a corecta efectele discriminării, din
trecut și prezent, și reprezintă un instrument principal al politicii egalităţii
de şanse pentru femei și bărbați. Chiar dacă măsurile speciale deviază de la
principiile egalităţii formale, acestea sunt introduse pentru a realiza esenţialul
(egalitatea reală).
EXEMPLUL 2
O unitate are o regulă fixă conform căreia, odată la şapte zile, toți soldații
profesioniști ai unității preiau pe rând atribuțiile de curier al comandantului,
indiferent de sarcinile pe care le au, și indiferent de sex. Printre atribuţiile
curierului se numără și prepararea cafelei. Bărbații și femeile soldați îndeplinesc
această atribuție în mod regulat, fără obiecții. Totuși o femeie soldat refuză să
îndeplinească această atribuție pe motiv că ea are funcția de teleimprimatoare
și nu dorește să facă cafea. În schimb, ea doreşte să facă munca pentru care a fost
instruită și pentru care a solicitat un post de muncă în armată. Ea a considerat
că pregătirea cafelei este o discriminare pe criteriu de sex împotriva sa, dat fiind
faptul că de când fusese transferată la unitatea respectivă, ea era întâmpinată
cu cuvintele: „În sfârșit avem pe cineva care să ne facă cafeaua”.
Întrebare: Este prezentă discriminarea pe criteriu de sex în acest caz?
Comentariu: Faptul că la sosirea femeii soldat cineva a spus: „În sfârșit avem
pe cineva care să ne facă cafeaua” constituie o discriminare împotriva femeii
soldat, care poate fi caracterizată drept umilire verbală și insultă în baza rolurilor
de gen stereotipe, conform cărora femeile sunt destinate să gătească, pentru că
asta e funcția lor „naturală”. Faptul că femeia soldat face cafea nu constituie
o discriminare, pentru că pregătirea cafelei face parte din atribuţiile regulate
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ale soldaţilor profesionişti, atât ale celor de sex feminin, cât și ale celor de sex
masculin din cadrul unităţii respective.
EXEMPLUL 3
Locotenenta M.R. a fost numit în funcţia de comandantă de companie, ale cărei
atribuţii le-a îndeplinit cu succes, lucru confirmat de calificativul „stands out”
în urma unei evaluări oficiale. După ce s-a aflat în această funcţie 3 ani, ea a
plecat în concediu de sarcină și de maternitate, conform regulamentelor. După
întoarcerea din concediul de maternitate, femeia locotenent a fost numită în
funcţia de secretar, funcție care nu îi permite promovarea profesională. Funcția
sa a fost ocupată de un nou locotenent promovat, care a fost de curând înaintat
în grad.
Întrebare: Este acesta un caz de discriminare?
Comentariu: Da, acesta este un exemplu tipic de discriminare împotriva femeilor.
Decizia de a-i atribui o altă funcție (mai inferioară) este probabil explicată de
nevoile Departamentului sau de alte motive, astfel încât, la prima vedere,
aceasta să nu pară o decizie discriminatorie. Totuşi, indiferent de motivele care
au stat la baza deciziei, faptul că, înainte de a merge în concediu de sarcină și
de maternitate, locotenenta și-a îndeplinit cu succes atribuţiile, a primit un grad
înalt de evaluare, iar după întoarcerea din concediu a fost numită într-o funcție
de rang inferior, constituie un motiv suficient pentru a concluziona că acesta
este un caz de discriminare la locul de muncă. Conform Constituției Republicii
Moldova, orice discriminare, directă sau indirectă, a salariatului pe criterii de
sex şi pe alte criterii nelegate de calităţile sale profesionale, este interzisă.103
Prevederile Codului Muncii şi Legii privind egalitatea şanselor interzic acţiunile
de discriminare în raporturile de muncă. După întoarcerea din concediul de
îngrijire a copilului, locul de muncă după lege se păstrează.

103

Constituţia Republicii Moldova, Art. 43.
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REPERE TERMINOLOGICE ALE DIMENSIUNII DE GEN
În multe situaţii, o înţelegere deplină a egalităţii de gen este împiedicată de
faptul că conceptele şi termenii utilizaţi în legătură cu această abordare nu sunt
cunoscuţi atât publicului larg, cât și factorilor de decizie. Mai mult decât atât,
multe dintre aceste condiţii nu pot fi traduse cu uşurinţă în limbile locale. Mulţi
practicieni consideră, prin urmare, utilă adaptarea acestor termeni folosind
traduceri mai potrivite pentru propria lor limbă. Rețineți: nu termenul în sine
este cel mai important, ci ideea pe care o nuanţează acesta. Dezbaterile în jurul
problemelor de limbaj pot fi o modalitate excelentă de a asigura o înţelegere
profundă a ideilor din spatele cuvintelor.104
Abilitarea femeilor (Women’s Empowerment): Un proces de „jos în sus” de
transformare a relaţiilor de gen şi de putere, cu ajutorul persoanelor sau grupurilor de persoane care sensibilizează populaţia asupra subordonării femeilor şi
dezvoltarea capacităţilor lor de a contesta această subordonare.105
Abordarea integratoare a egalităţii de gen (Gender mainstreaming) – procesul
de identificare şi integrare a nevoilor şi intereselor femeilor şi bărbaţilor în fiecare program, politică, strategie, activităţi administrative sau financiare.106
Acţiune afirmativă/pozitivă (Affirmative Action): Este o politică practică pentru a creşte diversitatea unei organizaţii, prin intermediul iniţiativelor legate de
resurse umane, cum ar fi cote pentru angajarea femeilor, persoanelor de culoare şi a persoanelor cu dizabilități.107
Analiza de gen (Gender Analysis) – se referă la studiul diferențelor dintre femei
și bărbați în asumarea rolurilor de gen referitor la: condiții, nevoi, rata participării, acces la resurse și dezvoltare, luarea deciziilor etc. Analiza de gen interpretează date și informații din perspectiva de gen într-un anumit context și
urmărește să identifice diferențele care există între rolurile de gen, activitățile,
interesele și oportunitățile pe care le au femeile și bărbații.
Analiza impactului de gen (Gender impact assessment) – examinarea propunerilor de politici/strategii pentru a vedea dacă vor afecta femeile și bărbații în
mod diferit, în scopul de a le adapta pentru a neutraliza efectele discriminatorii
și a promova egalitatea de gen. Este unul din instrumentele folosite în metoda
gender proofing - analiza unei propuneri de stategie pentru a asigura faptul că
Abordarea integratoare de gen în practică: un set de instrumente. Bratislava: UNDP, Ediţia a 3-a, 2007, p. 139.
http://www.undp.org/europeandcis
105
Rezoluţia Adunării Generale ONU 48/104 (1993). http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.
htm
106
Introducere în gender şi schimbările climei. http://adapt.clima.md/pageview.php?l=ro&idc=311
107
Abordarea integratoare de gen în practică: un set de instrumente. Bratislava: UNDP, Ediţia a 3-a, 2007,
p. 139.
104
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s-au evitat potențialele efecte discriminatorii pentru unul dintre genuri și că se
promovează egalitatea de gen. Analiza impactului de gen prin care se asigură
faptul că toate politicile și practicile din cadrul unei organizații au efecte benefice asupra bărbaților și femeilor în egală măsură.
Auditul de gen (Gender audit). Auditul reprezintă examinarea profesională a
unor informații cu scopul de a exprima o opinie responsabilă și independentă
în raport cu un anumit standard. Auditul de gen presupune o analiză, de regulă
riguroasă, a situaţiei din cadrul unei instituții în ceea ce priveşte aspectele operaţionale şi cultura sa instituţională prin prisma egalităţii de gen. Auditului de
gen este o metodă de evaluare care propune să identifice lacunele şi provocările esenţiale, să ofere recomandările de rigoare, astfel încât instituțiile evaluate
să devină un organism mai sensibil la aspectele de gen.
Buget sensibil la gen (Gender-sensitive budget): – tehnologie socială nouă
care: (•) presupune încadrarea în politica Guvernului a principiului evidenţierii
diferenţiate a intereselor după criteriul sociosexual; (•) permite să ţină cont, în
cadrul politicii sociale, de interesele femeilor şi bărbaţilor, de a prevedea posibilele consecinţe sociale de la luarea unor decizii economice; (•) presupune
includerea dimensiunii de gen în procesul bugetar; (•) asigură ca necesităţile şi
interesele indivizilor din diverse grupuri sociale (sex, vârstă, rasă, etnie, locaţie)
să ﬁe abordate în cadrul politicilor de cheltuieli şi venituri. Bugetul sensibil la
gen nu reprezintă bugete separate pentru femei sau bărbaţi (mai degrabă, sunt
nişte bugete care implică izul conştientizării aspectului de gen în politicile, planurile, programele şi bugetele tuturor agenţiilor guvernamentale) .108
Dezagregare pe sex (Disaggregation by sex): aceasta se referă la date sau statistici care sunt colectate şi prezentate pe sex pentru a prezenta rezultatele respective pentru femei şi bărbaţi în mod separat. Uneori, termenul dezagregare
pe gen este folosit cu referire la datele dezagregate în funcţie de sex.109
Discriminare (Discrimination) se referă la orice deosebire, excludere, restricție
ori preferință în drepturi şi libertăți a persoanei sau a unui grup de persoane,
precum şi susținerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de lege sau pe criterii presupuse.110
Discriminarea în bază de sex/gen (Discrimination based on gender (or) sex)
– o tratare injustă sau o diferențiere arbitrară bazată pe sexul / genul unei persoane.
Bugetare sensibilă la gen. Manual. ASEM, 2016, pp. 226-227.
Abordarea integratoare de gen în practică: un set de instrumente. Bratislava: UNDP, Ediţia a 3-a, 2007.
p. 140.
110
Legea Nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii, Parlamentul Republicii Moldova.
108
109

86

MODULUL I. CONCEPTE FUNDAMENTALE PENTRU ÎNȚELEGEREA NOȚIUNII DE GEN

Echilibru de gen (Gender balance) – participarea unui număr egal de femei și
bărbați într-o activitate sau organizație. De exemplu, reprezentarea în comisii
sau în structurile de luare a deciziei.
Echitate de gen (Gender equity) – corectitudinea tratamentului în funcție de
gen, care poate fi un tratament egal sau un tratament diferit, dar considerat
echivalent în ceea ce privește drepturile, obligațiile și oportunitățile. Echitatea
de gen constituie un instrument, iar egalitatea de gen – un scop/ obiectiv.111
Egalitatea de gen (Gender Equality) – presupune că toate finţele umane, bărbaţi şi femei, sunt libere să-şi dezvolte abilităţile personale şi să facă alegeri fără
a fi limitate de stereotipuri, roluri rigide de gen şi prejudecăţi. Egalitatea de gen
semnifică faptul că diferite comportamente, aspiraţii şi necesităţi ale femeilor şi
ale bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate şi favorizate în mod egal, ceea
ce nu înseamnă că femeile şi bărbaţii sunt obligaţi să devină similari. Egalitatea
vizează drepturile, responsabilităţile şi oportunităţile care nu trebuie să depindă de faptul dacă persoana s-a născut de sex masculin sau feminin.
Feminism (Feminism), în contextul luării de atitudine, a fi aderent(ă) a feminismului înseamnă a fi implicat/ă în mișcarea socială menită să promoveze drepturile femeilor, să pună capăt sexismului, discriminării față de femei. 112
Gen (Gender) se referă la relațiile existente între femei și bărbați (de subordonare sau bazate pe parteneriat și respect reciproc), la rolurile pe care le pot
realiza în viața privată și cea publică, la oportunități, responsabilități și bariere
dintr-un context social concret, determinat de diverși factori: religie, cultură,
etnie, clasă socială, vârstă, perioadă istorică.113
Hărțuire sexuală (Sexual harassment) – orice formă de comportament fizic,
verbal sau nonverbal, de natură sexuală, care lezează demnitatea persoanei ori
creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare.
Comportament nedorit bazat pe afectarea demnității femeii/bărbatului la locul
de muncă, de către colegi și superiori.114
Identitatea de gen (Gender identity) este un proces complex şi continuu de
interacţiune între sine şi ceilalţi, ce permite fiinţelor umane să constate asemănările şi deosebirile dintre ele, să interiorizeze psihologic trăsături feminine/masculine şi, implicit, rolurile sociale pe care le deţin şi aşteptările asociate
Auditul de gen în cadrul Parlamentului Republicii Moldova: spre dezvoltarea unei instituţii mai sensibile
la dimensiunea de gen. Chișinău: UNDP, 2015, p. 11.
112
Glosar de termeni relevanti pentru studiile de gen. https://fia.pimienta.org/weblog/?page_id=617#ref
113
Handrabura L., Goraş-Postică V. Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale: Auxiliar didactic pentru
profesori şi elevi. Ed. a 2-a, rev. Chişinău: Centrul Educaţional „Pro Didactica”, 2016, p. 33.
114
Art. 2 al Legii Nr. 5 cu privire la asigurarea egalităţii de șanse între femei și bărbaţi din 09.02.2006.
111
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femeilor/bărbaţilor. Identitatea de gen interacţionează cu celelalte identităţi:
etnică, religioasă, politică etc.115
Împuternicire ori Abilitare (Empowerment) – procesul de obținere a controlului asupra propriei persoane, asupra ideologiei și resurselor care determină
puterea.
Insensibilitate la gen (Gender blind) – ignorarea sau incapacitatea de a lua în
considerare dimensiunea de gen (antonim al sintagmei sensibil la gen sau neutru din punctul de vedere al genului). Ignorarea diferitor roluri sociale determinate, precum şi a responsabilităţilor şi capabilităţilor bărbaţilor şi femeilor.
Politicile insensibile la gen se bazează pe informaţiile obţinute din activităţile
bărbaţilor şi/sau presupun că cei afectaţi de politică au aceleaşi necesităţi şi
interese (masculine) .116
Limbajul nonsexist (Nonsexist language) – limbaj care, prin expresiile și
conotațiile sale, asigură un tratament lingvistic egal, nediscriminatoriu, atât
pentru femei, cât și pentru bărbați.117
Neutru din punct de vedere al genului (Gender neutral) – care nu are impact
diferit – pozitiv sau negativ – asupra relațiilor de gen sau a egalității de șanse
între femei și bărbați.118
Perspectiva de gen (Gender Perspective) se referă la atenția și considerația acordată diferențelor de gen, în orice activitate sau domeniu. Utilizarea perspectivei
de gen presupune examinarea unei probleme, acordând o atenţie deosebită
posibilelor metode prin care bărbaţii şi femeile sunt sau ar putea fi afectate.
Prejudecățile (Prejudices) sunt „o opinie sau un sentiment nedrept și nerezonabil, format fără îndeajuns de multă gândire sau cunoaștere”.119 Acestea ne
permit să judecăm oamenii fără a-i cunoaște personal sau cunoscându-i numai
superficial, limitându-ne opinia despre realitate.
Relaţii de gen (Gender relations): relaţii sociale şi de distribuţie a puterii între
bărbaţi şi femei în sfera privată (personală) şi publică.120
Handrabura L., Goraş-Postică V. Op. cit., p. 42.
Kabeer N. Gender mainstreaming in poverty eradication and the millennium development goals.
A Handbook for Policy-makers and Other Stakeholders. Commonwealth Secretariat/IDRC/CIDA 2003.
117
Diferențe de gen. http://www.cpe.ro/resurse/intrebari-frecvente
118
Gender mainstreaming metode şi instrumente ghid practic pentru abordarea integratoare a egalităţii
de gen. Editura NEVA: CPE, 2004, p. 18.
119
DINFO – Dincolo de prejudecăţi. Obiectiv orizontal: Egalitate de şanse. www.vsdinfo.ro/uploads/.../
concept_egalitate_de_sanse_vfinal.pdf
120
Abordarea integratoare de gen în practică: un set de instrumente. Bratislava: UNDP, Ediţia a 3-a, 2007,
p. 143.
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Rolurile de gen (Gender roles) – atitudinile și comportamentele dominante pe care societatea le asociază cu fiecare sex. Acestea includ drepturile și
responsabilitățile normative pentru bărbați și femei într-o anumită societate.
Rolurile de gen presupun un amestec de comportamente psihologice, atitudini,
norme și valori pe care societatea le desemnează ca fiind masculine sau feminine.
Segregarea în bază de gen (Gender segregation) - politică de discriminare constând în separarea grupurilor de oameni pe criterii de gen și excluderea acestora din cadrul unor ocupații prestigioase sau bine plătite, anumitor instituții sau
grup. Există două forme: Segregarea verticală descrie gruparea de bărbați în
vârful ierarhiilor ocupaționale și a femeilor în partea de jos; Segregarea orizontală descrie faptul că, la același nivel ocupațional (adică în clasele ocupaționale
sau chiar ocupații), bărbații și femeile au diferite sarcini de lucru. Gradul de
segregare sexuală variază invers proporțional cu nivelul de agregare a datelor.121
Segregarea în bază de sex (Sex segregation) – separarea fizică, culturală și legală
a oamenilor în funcție de apartenența biologică, adică sex. Segregarea în bază
de sex poate fi de mai multe tipuri. Cea mai cunoscută formă este cea obligatorie: separarea bărbaților și a femeilor în închisori, executarea serviciului militar,
toalete, locuințe separate etc. 122 Aceste reguli obligatorii pot fi nuanțate, ca și în
serviciul militar, în care sexul este deseori separat în legi cu privire la recrutare,
în locuințe și în regulamente în care sexul poate participa la anumite roluri, cum
ar fi infanteria de pe front. Segregarea sexuală obligatorie include, de asemenea, cazuri mai puțin evidente de separare, ca atunci când bărbații și femeile
trebuie să aibă însoțitori de același sex pentru percheziții corporale.
Sensibilitate la gen (Gender senzitive) – recunoașterea diferențelor și
inechităților existente între nevoile, rolurile, responsabilitățile și identitățile
bărbaților și ale femeilor.123
Sex (Sex) – caracteristici și diferențe biologice dintre bărbați și femei, care sunt
universale și, de obicei, determinate la naştere. De exemplu, numai femeile pot
da naștere; numai bărbaţii (cromozomul Y) pot determina sexul copilului lor.124
Sexism (Sexism) – prejudiciu sau discriminare bazată pe sex; comportament,
condiții sau atitudini care favorizează stereotipurile privind rolurile sociale bazate pe sex/gen.
Gender segregation. http://www.encyclopedia.com/social-sciences/dictionaries-thesauruses-picturesand-press-releases/gender-segregation-employment
122
Sex segregation. https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_segregation
123
Analiza privind stereotipurile de gen în cadrul proiectului „Succesul la Feminin”. www.succesullafeminin.
ro/wp-images/Studiu.pdf
124
Auditul de gen în cadrul Parlamentului Republicii Moldova: spre dezvoltarea unei instituţii mai sensibile
la dimensiunea de gen. Chișinău: UNDP, 2015, p. 12.
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Socializarea de gen (Gender socialization) este o componentă a procesului
general de socializare prin care se învaţă, se asimilează şi se transmit normele
de gen ale momentului şi locului, încurajându-se sau descurajându-se anumite
comportamente şi atitudini de gen, considerate potrivite din punct de vedere
social şi cultural.125 Prin intermediul proceselor complexe de socializare şi autosocializare de gen, indivizii îşi dobândesc (învaţă şi îşi interiorizează) identitatea
de gen. Socializatorii direcţi (părinţii) şi indirecţi (prietenii, literatura, televiziunea, limbajul, jucăriile, muzica etc.) produc socializarea diferenţiată a fetelor/femeilor şi a băieţilor/bărbaţilor prin mecanisme specifice (tratament diferenţiat,
identificare etc.).
Stereotipuri (Stereotypes) – percepții pe care oamenii le au despre cum este
cineva sau ceva, în special despre ceva greșit. Cu alte cuvinte, stereotipurile sunt
idei preconcepute, în timp ce prejudecățile sunt sentimente iraționale de frică
și neplăcere.126
Stereotipuri de gen (Gender stereotypes) – sisteme organizate de credințe și
opinii consensuale în legatură cu caracterisiticile femeilor și bărbaților, precum
și despre calitățile presupuse ale masculinității și feminității. Stereotipurile de
gen ne spun nu numai cum sunt femeile și bărbații, dar și cum ar trebui ei să
fie. Fac parte dintr-un sistem mai larg de credințe despre gen care influențează
percepțiile despre cele două sexe. Indică caracteristicile şi comportamentele care corespund „femeilor adevărate” sau „bărbaţilor adevăraţi”.127 Acest
sistem de credințe se transmite mai ales prin așteptările societale, el incluzând
totodată și atitudinile față de rolurile adecvate fiecărui sex, percepțiile cu privire
la cei care violează aceste norme, precum și percepția de sine, ca persoană de
un anumit gen.128
Tokenism (Tokenism) este un termen englez care desemnează o politică și
practică socială de a efectua gesturi simbolice spre incluziunea membrilor grupurilor minoritare în cadrul celui majoritar, de obicei, acesta este aplicat pentru
a crea aparența unei incluziuni sociale și a unei diversități (rasiale, religioase,
sexuale etc.), pentru a se devia posibilele acuzații de discriminare.129 Exemplu
tipic de tokenism este angajarea unei femei într-o profesie, de obicei, dominată
de bărbați. Chiar și atunci când femeile ocupă funcții de conducere, poziții
similare cu cele ale bărbaților în ceea ce privește puterea și oportunitatea, ele
suferă de efectele negative ale tokenismului. Victimele tokenismului sunt de
Socializarea de gen. https://ro.wikipedia.org/wiki/Socializare_de_gen
DINFO – Dincolo de prejudecăţi. Obiectiv orizontal: Egalitate de şanse. www.vsdinfo.ro/uploads/.../concept_egalitate_de_sanse_vfinal.pdf
127
Bugetare sensibilă la gen. Manual. ASEM, 2016, p. 229.
128
Stereotip de gen. https://ro.wikipedia.org/wiki/Stereotip_de_gen
129
Tokenism. https://ro.wikipedia.org/wiki/Tokenism
125
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obicei tratate negativ și percepute ca fiind mai puțin competente în cadrul grupului. Prezența tokenismului este folosită de organizații/instituții pentru a nega
afirmațiile privind existența inegalităților.130
Violența domestică (Domestic violence) – orice formă de violență fizică, sexuală
sau psihică, care supune unui risc siguranța întregii familii sau a unui membru
și/sau folosirea forței fizice sau emoționale, inclusiv violența sexuală în familie,
abuzul copilului, incest, abuzul sexual al soției sau orice abuz asupra unui membru al familiei.
Violență în bază de gen (Gender-based violence) – termen utilizat pentru a
evidenția dimensiunile de gen ale anumitor forme de violență împotriva femeilor, fetelor, bărbaților și a băieţilor - în special anumite forme de violență sexuală
comise cu scopul explicit de a consolida normele inechitabile de masculinitate
și feminitate. Acest tip de violență se bazează pe construcțiile sociale despre
ce înseamnă a fi bărbat și a exercita puterea masculină. Este utilizat de către
bărbați (și în cazuri mai rare de femei) pentru a cauza daune nu numai femeilor,
dar și altor bărbați.
Violența sexuală, violența în bază de gen, violența împotriva femeii (Sexual
and gender-based violence) se referă la grave încălcări ale drepturilor umane
fundamentale, care perpetuează stereotipii legate de rolurile de sex/sexuale
și care diminuează demnitatea umană și independența individului, afectând
dezvoltarea ființei umane. Reprezintă abuzul psihologic, fizic și sexual care
proclamă poziția de inferioritate și subordonare a femeii și perpetuează puterea
și controlul bărbaților. Violența sexuală și în bază de gen vizează atât individul,
cât și grupul de indivizi și are un efect devastator asupra vieții victimelor, de cele
mai multe ori femei și fete.

130

Psichology glossary. https://www.alleydog.com/glossary/definition.php?term=Tokensim
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