Combaterea stereotipurilor de gen in societate

promovarea principiilor
egalitatii de sanse si a incluziunii sociale
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Stereotipurile – concept, definitii, impact
Stereotipul este rezultatul unui proces de selectie si de sistematizare, prin
care se generalizeaza la un ansamblu de indivizi aceleasi opinii simplificate
la extrem.
Cel mai frecvent, stereotipurile de gen sunt
definite ca sisteme organizate de credinte si
opinii in legatura cu caracteristicile femeilor
si barbatilor, precum si cu presupusele
calitati ale masculinitatii si feminitatii.
Stereotipurile de gen sunt consensuale si au
un larg nivel de acceptabilitate sociala
(traditii, cutume).
un stereotip de gen atribuie unei persoane
caracteristici
in functie de genul sau

Stereotipurile pot include informatii cu privire la infatisare, atitudini si
interese, trasaturi psihologice, relatii sociale, ocupatii. Ceea ce este mai
important e faptul ca aceste diferite dimensiuni sunt interconectate.
Cunoasterea unei persoane ca femeie implica faptul ca respectiva
persoana va avea anumite caracteristici fizice (voce melodioasa, delicata,
gratioasa) si anumite trasaturi psihologice (dependenta, slabiciune,
emotivitate, compasiune) si ca se va angaja in anumite tipuri de activitati
(ingrijirea copiilor, gatit, gradinarit).
Atitudinea parintilor fata de copii are un impact puternic asupra constiintei
de sine si a stimei de sine, caldura si sprijinul parintesc fiind factori cheie
pentru copil, indiferent de sexul acestuia. Adesea, parintii transmit mesaje
2

subtile care privesc genul si ceea ce este acceptabil pentru fiecare gen,
mesaje care sunt internalizate de copilul aflat in dezvoltare.
Stereotipurile de gen se formeaza in copilaria timpurie. Mesajele
despre ceea ce este adecvat unui gen sau altuia, sunt atat de puternice
incat chiar si atunci cand copiii sunt expusi altor atitudini si experiente, ei se
vor intoarce la alegeri stereotipe.

Trasaturile pe care oamenii le asociaza barbatilor
si femeilor au un caracter descriptiv (cum sunt),
dar si prescriptiv (cum ar trebui sa fie). Acestea:
 descriu si promoveaza norme in legatura cu
caracteristicile asociate unui anumit sex;
 fac parte dintr-un sistem larg de credinte
despre gen care influenteaza perceptiile despre
cele doua sexe;
 se manifesta printr-un orizont complex de
asteptari la nivel social.

Astfel, credintele stereotipe ne spun, de exemplu, ca: femeile sunt
responsabile pentru treburile gospodaresti, barbatii sunt responsabili pentru
asigurarea resurselor financiare ale familiei, sau fetele sunt emotive,
blande, intelegatoare iar baietii competitivi, rezistenti la stres etc.
Toate acestea sunt credinte care nu reflecta realitatea. Daca este sau nu
este adevarat ca femeile sunt delicate, gratioase, emotive, cu totii stim ca
aceasta este versiunea traditional-culturala a feminitatii.
Aceste credinte, au frecvent tendinta de a bloca fiecare sex in tipare
limitate, cel mai adesea negative si cateodata degradante.
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Cercetarile care au examinat trasaturile pe care oamenii le atribuie in mod
stereotip femeilor sau barbatilor, au observat existenta unui grad
surprinzator de similaritate intre diferite culturi in ceea ce priveste
trasaturile considerate masculine sau feminine.
Atunci cand avem in vedere combinatii de trasaturi, care descriu barbatii
sau femeile, aceste grupuri de trasaturi pot fi conceptualizate ca descriind
doua orientari distincte fata de lume:
 trasaturile masculine sunt in mod stereotip considerate a fi agentive
sau instrumentale
 trasaturile feminine sunt in mod stereotip considerate a fi relationale
Aceste doua orientari au implicatii pentru toate aspectele functionarii
psihicului, inclusiv dezvoltarea emotionala, jocul si prietenii, relatiile intime,
rationamentul moral, atitudinea fata de munca si familie.
Desi stereotipurile sugereaza multe diferente intre barbati si femei, cel mai
adesea ele nu au un fundament in comportamentul real, ci exprima acele
trasaturi pe care societatea doreste ca femeile sau barbatii sa le posede.
Indivizii care deviaza foarte mult de la aceasta viziune stereotipa cu privire
la masculinitate sau feminitate, sunt priviti intr-un mod negativ.
In general, barbatii tind sa aiba mai multe viziuni stereotipe cu privire la gen
decat femeile, si persoanele cu un nivel mai inalt de instruire formala tind
sa utilizeze mai putine stereotipuri in exprimarea genului decat cei cu un
nivel mai redus de scolarizare.
Un alt aspect important in analiza stereotipurilor de gen este acela ca
trasaturile asociate barbatilor tind sa fie mai bine vazute decat
trasaturile asociate femeilor.
A fi puternic, independent si dispus sa iti asumi riscuri este privit intr-un
mod mai pozitiv decat a fi plapanda, naiva si influentabila. Aceasta
diferenta, intre valorile asociate cu trasaturile de tip masculin sau feminin,
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poate avea o mare influenta asupra modului in care sunt etichetate anumite
caracteristici.
ATENTIE!
Stereotipurile difera de prejudecati care sunt idei preconcepute pe care
si le face cineva asupra unui lucru, adoptate fara cunoasterea directa a
faptelor. O prejudecata este un rationament eronat deoarece procesul de
rationare este incomplet suspendat inainte de a fi finalizat. Ca si
stereotipurile, ele justifica o luare de pozitie fata de o persoana si au un
caracter ne-rational, afectiv.
Stereotipul de gen difera si de rolul de gen care este definit ca un set de
asteptari care ofera prescriptii comportamentale pentru femei si barbati.
Stereotipul de gen este definit ca un set de prescriptii sociale sau culturale
ale rolurilor de gen.

Efectele stereotipurilor de gen in Romania
Majoritatea articolelor descriu femeia ca o sursa vulnerabila, fara drepturi si
putere de decizie, fiinta care trebuie incurajata sa ia decizii.
Printre
posibilele cauze
care favorizeaza
promovarea unor atitudini discriminatorii la adresa
femeilor:
 nivelul scazut al renumeratiei in domeniile
puternic feminizate
 existenta unor stereotipuri sexiste in societate
 reprezentarea inechitabila a femeilor in procesul
de luare a deciziilor
 numarul redus al activitatilor cu caracter economic prestate de catre
femei.
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Desi s-au inregistrat progrese in atitudinea
societatii in ceea ce priveste participarea
femeilor pe piata muncii, persista o serie
de stereotipuri privind inferioritatea
femeilor (de exemplu in abilitatea de a
ocupa functii de decizie), fapt care
produce o fractura vizibila intre viata de
familie si dezvoltarea profesionala a
acestora.
De asemenea, din cauza crizei economice, femeile au devenit o categorie
de populatie mai vulnerabila, caracterizata printr-o rata crescuta a
somajului de lunga durata, precum si prin limitarea accesului la locuri de
munca bine platite.
Problemele principale sunt reprezentate de un dezechilibru major intre
numarul barbatilor si cel al femeilor pe piata muncii si participarea redusa a
acestora din urma la viata economica si sociala.
Cauzele discriminarii femeii pe piata muncii nu sunt doar cele legate de
gen, ci si cele care privesc aspectul fizic, varsta, starea de graviditate,
nationalitatea, experienta profesionala si calificarea. Pentru fiecare dintre
aceste situatii, discriminarea vine din dublu sens.

Astfel:
■■ intalnim femei ce sunt discriminate pentru un aspect fizic neplacut, dar
si altele pentru ca sunt frumoase.
Femeile atragatoare nu sunt acceptate in domenii considerate masculine:
au fost alese astfel pentru posturi de secretara sau agent de vanzari, dar
au fost total ignorate cand a venit vorba de profesii tehnice;
■■ varsta inaintata este considerata o problema pentru majoritatea
angajatorilor.
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Un obstacol pentru recrutarea de lucratori mai in varsta poate duce la
scaderea productivitatii muncii, din cauza deteriorarii fizice si a
capacitatilor mintale a acestora.
Pe de alta parte, o persoana tanara se considera ca nu are experienta de
lucru. In Romania, 35 de ani este varsta medie la care femeile pot fi
promovate pe pozitii de conducere;
■■ starea de graviditate poate fi un impediment la angajare, dar si la
revenirea la locul de munca dupa concediul maternal;
■■ lipsa unei calificari reprezinta un obstacol pentru orice persoana care
doreste sa se angajeze, insa pentru femei supracalificarea poate constitui
un motiv de hartuire.
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Depasirea
de gen

stereotipurilor

Combaterea
stereotipurilor
pentru
asigurarea egalitatii de sanse si incluziunii
sociale se poate realiza prin inlocuirea
modelelor culturale, care reflecta stereotipuri sexiste la nivelul societatii,
prin dezvoltarea politicilor privitoare la educatie, stiinta, mass-media, tineret
si sport, tinandu-se cont si de evolutia rolurilor pe care il au femeile si
barbatii in societate.
Pentru indeplinirea egalitatii este nevoie de imbunatatirea legislatiei dar mai
ales de o schimbare a atitudinilor si comportamentelor, a stilurilor de
viata a normelor si valorilor, dar si a structurilor sociale care le impiedica pe
femei sa-si dezvolte in mod liber personalitatea si participarea activa in
toate domeniile vietii: economie, cultura, politica etc.
Societatea romaneasca are nevoie de un model partenerial in familie si
societate, bazat pe respect si recunoasterea valorii fiecaruia, in care
diferentele dintre sexe sa nu fie privite si transformate in deficiente care sa
impiedice afirmarea si dezvoltarea libera a fiecarui om, indiferent se sexul
sau.
Un prim pas in directia unei evolutii spre modernitate ar fi definirea si
popularizarea modelului cultural pe care societatea romaneasca vrea sa il
adopte in relatiile dintre femei si barbati, intrucat standardele culturale
nationale nu pot face abstractie de evolutiile inregistrate in acest sens in
spatiul comunitar, in care Romania vrea sa se integreze.
Datele statistice consemneaza numeroase diferente intre femei si barbati,
insa ele nu trebuie sa fie catalogate implicit ca un factor catalizator al
discriminarii de gen.
Diferentele naturale intre femei si barbati, in contextul egalitatii de gen,
impun totusi necesitatea adoptarii unor politici bine tintite pentru
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stimularea
coeziunii
sociale, pentru distribuirea corecta a
responsabilitatilor intre femei si barbati nu numai in societate sau in
economie, ci mai ales in familie, acolo unde se formeaza valorile
individuale.
In Romania, se abordeaza intens subiectul regandirii rolului femeii in
societate, pentru continua emancipare a statutului ei, insa din ce in ce mai
des se pune si problema regandirii rolului barbatului in familie.
Educatia trebuie sa fie una dintre caile fundamentale de corectare a
inegalitatilor sociale si, desigur, a celor care au loc din motive de sex,
contribuind astfel la construirea unei societati
libere si democratice.
Schimbarea politicii de gen in educatie este un
proces continuu, actiunile privind modificarea
unor componente ale pregatirii cadrelor
didactice si ale continutului programelor si
manualelor scolare punandu-se in practica
treptat.
Cercetarile asupra stereotipurilor de gen au aratat ca stereotipurile de
gen se modifica odata cu cresterea in varsta, frecventa lor scazand prin
dobandirea achizitiilor cognitive, astfel incat educatia care promoveaza
egalitatea de gen contribuie la flexibilizarea si modificarea stereotipurilor de
gen.
Educatia care promoveaza egalitatea de gen are avantajul de a contribui la
cresterea calitatii vietii si la posibilitatea unor alegeri de viata si de profesie
variate si flexibile.
Implicarea mass-media in ceea ce priveste sensibilizarea societatii, cu
privire la principiile ce stau la baza Strategiei nationale pentru egalitatea de
sanse intre femei si barbati, in scopul respectarii demnitatii umane in
prezentarea imaginii femeilor si barbatilor, si prin incurajarea folosirii unui
limbaj nonsexist si nediscriminatoriu. Prin diverse emisiuni sau actiuni
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culturale se va urmari punerea in evidenta a
rolurilor si contributiilor femeilor din istoria si
cultura romana.
Participarea echilibrata a femeilor si barbatilor in
toate domeniile vietii sociale, politice si
economice este mai mult decat necesara pentru
a atinge o competitivitate si o dezvoltare durabila
precum si pentru a obtine si consolida o democratie reala.

Promovarea egalitatii de sanse si a incluziunii
sociale pentru combaterea stereotipurilor de gen
Egalitatea de sanse are la baza asigurarea participarii depline a fiecarei
persoane la viata economica si sociala, fara deosebire de origine etnica,
sex, religie, varsta, dizabilitati sau orientare sexuala.
Acest principiu este reprezentat de capacitatea individului, de resursele
disponibile, de aptitudinile, talentul, efortul sau, de cadrul institutional in
care opereaza, dar si de norocul sau de a beneficia de sansele de a reusi
– de a urma o forma de invatamant, de a ocupa un post, de a-si urma o
vocatie etc.
Oportunitatile egale pentru femei si barbati pot fi sustinute prin prevenire si
eliminarea:
 discriminarii sexuale;
 a hartuirii la locul de munca;
 a violentei domestice si sociala impotriva femeilor;
 a traficului si exploatarii sexuale.

 Planul economic
10

Una dintre modalitatile prin care poate fi atinsa egalitatea de facto intre
femei si barbati este o participare echilibrata la activitatile economice care
sa asigure autonomie si independenta financiara femeilor.

Concilierea vietii de familie cu cea profesionala reprezinta un aspect de
mare interes atat pentru femei, cat si pentru barbati. Dificultatile cu care se
confrunta femeile, mai ales mamele, in cautarea si pastrarea unui loc de
munca platit, stereotipurile prin care se perpetueaza ideea ca doar femeile
sunt responsabile de ingrijirea familiei, precum si asteptarile culturale fata
de barbat pentru a fi unicul intretinator al familiei sunt aspecte care
agraveaza inegalitatea dintre femei si barbati. Implicarea barbatilor in
coordonarea vietii de familie si a vietii profesionale reprezinta o
problematica esentiala, dar si dificila. Este foarte importanta, pentru ca fara
participarea barbatilor nu poate exista o impartire egala a
responsabilitatilor, si dificila, pentru ca prespune o schimbare in societate si
in mentalitatea fiecarei femei si a fiecarui barbat.

 Planul social
"Egalitate"
in
cat si barbatii

viata sociala inseamna ca atat femeile,
au aceleasi drepturi, responsabilitati si
sanse. Crearea unei societati egale din
punctul de vedere al genului nu va fi
atinsa decat daca femeile si barbatii vor
conlucra pentru a transforma realitatile
care guverneaza societatea actuala.

Participarea echilibrata a femeilor si a barbatilor in toate domeniile
vietii sociale, politice si economice este mai mult decat necesara pentru
a atinge o competitivitate si o dezvoltare durabila, precum si pentru a
obtine si a consolida o democratie reala.
In acest scop, se impune:
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participarea barbatilor la responsabilitatile
familiale este considerata necesara de
marea majoritate, chiar daca femeia are
sau nu un loc de munca. Desi exista o
anumita perceptie asupra faptului ca
responsabilitatile familiale trebuie sa fie
impartite, punerea in practica intampina
dificultati.
Exista mari discrepante intre valorizarile pe care le dau cei doi parteneri
implicarii in realizarea sarcinilor domestice si in ingrijirea copiilor (femeile
sunt cele care resimt mai puternic faptul ca au anumite sarcini
domestice determinate, pe cand barbatii cred ca aceste sarcini se fac
impreuna, ceea ce duce la valorizari diferite).
Barbatii trebuie sa isi asume si responsabilitati de ingrijire a
copiilor sau a rudelor bolnave. Noile generatii sunt purtatoare de
modele de roluri de gen egalitare in comparatie cu vechea generatie.
Acest fapt depinde si de nivelul de studii al femeilor.
implicarea barbatilor in promovarea principiului egalitatii de sanse intre
femei si barbati deoarece este nevoie de ambele puncte de vedere
pentru a initia politici publice.

sustinerea masurilor de prevenire si combatere a traficului de femei si a
violentei de gen

prevenirea hartuirii sexuale - este necesar sa se acorde o mai mare
atentie acestui tip de violenta, iar prevederile legislative si sanctiunile
trebuie sa aiba un mai mare impact.
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participarea echilibrata a femeilor si a barbatilor in organismele de luare
a deciziei pentru exercitarea in mod egal a puterii si influentei la toate
nivelurile procesului decizional
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