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Pentru femei cu iniţiativă! 
  De la femei cu iniţiativă! 

 

 

 

Cuprins: 

 
INTRODUCERE 
STEREOTIPURILE DE GEN – CUM APAR, CUM SE MANIFESTĂ ŞI CUM SUPRAVIEŢUIESC 

CE ESTE UN STEREOTIP, CUM APARE ŞI CUM SE MENŢINE? 
STEREOTIPURILE SUNT ÎNTOTDEAUNA NEGATIVE? 

CUM SE MANIFESTĂ STEREOTIPURILE DE GEN ÎN MASS MEDIA 
IMAGINEA FEMEII ÎN MASS MEDIA DIN ROMÂNIA 
STRATEGII PENTRU ELIMINAREA STEREOTIPURILOR DE GEN ÎN MASS MEDIA 
 

INTRODUCERE 
Trăim într-o lume în care informaţiile ne bombardează continuu şi ne modifică mereu 
percepţiile, semnificaţiile, opiniile, gândurile, ne creează emoţii şi ne provoacă diverse reacţii, 
unele adesea neînţelese sau neaşteptate. Doar că aceste informaţii, în marea majoritate a 
situaţiilor – cu excepţia celor câteva cazurilor în care iau naştere neintermediată, în prezenţa 
noastră – ajung la noi după ce au fost filtrate de alţii – intenţionat sau inconştient (cei care 
redactează ştirile sau articolele pe care le citim, le auzim sau le vedem). Astfel că astăzi mass 
media joacă un rol esenţial pentru fiecare din noi, contribuind în mod esenţial la modul în care 
vedem şi înţelegem realitatea. 

Proiectul „Şanse şi drepturi egale!” urmăreşte 
promovarea principiului egalităţii de şanse şi 
de gen pe piaţa muncii. Una dintre 
activităţile proiectului se adresează 
experţilor şi angajaţilor mass-media, în 
scopul conştientizării şi diminuării 
efectelor negative ale perpetuării 
stereotipurilor de gen şi a 
discriminărilor întâlnite în mass-media. 
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Proiectul POSDRU/144/6.3/S/130458 – „Şanse şi drepturi egale!”, proiect cofinanţat din Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 
2013 “Investeşte în oameni!”, cu o durată de 18 luni, este realizat de Patronatul Femeilor de 

Afaceri al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Municipiul 
Bucureşti (PFAIPMM-MB), în parteneriat cu First Job School S.R.L., 
Projob Profile S.R.L. şi Consult Meridian S.R.L., în perioada mai 2014 – 
octombrie 2015. 

Obiectivul general al proiectului „Şanse şi drepturi egale!” este 
prevenirea discriminării de gen pe piaţa muncii, prin promovarea 
principiilor egalităţii de şanse şi tratamentului nediscriminatoriu, în 
scopul asigurării accesului egal la ocupare şi la dezvoltare profesională 

a femeilor, în cele patru regiuni de dezvoltare ale României cuprinse in proiect: Bucureşti-Ilfov, 
Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia. 

 
Să încercăm aşadar în continuare să înţelegem împreună ce impact are media asupra egalităţii 
de gen în societate şi cum se poate reduce manifestarea stereotipurilor de gen. De menţionat că 
nu vom aborda situaţia în care în media stereotipurile sunt folosite intenţionat (deoarece acest 
mod de comunicare intră în categoria mijloacelor de propagandă), ci ne vom concentra pe 
utilizarea inconştientă şi necontrolată a stereotipurilor de gen, care au un efect considerabil 
asupra tuturor oamenilor, fie ei femei, fie ei bărbaţi.1 

STEREOTIPURILE DE GEN – CUM APAR, CUM SE MANIFESTĂ ŞI CUM 
SUPRAVIEŢUIESC 
În 2013, Consiliul Europei a adoptat Strategia Consiliului Europei privind egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-20172. Pentru a realiza în fapt egalitatea 
de gen în statele membre ale UE, cele cinci obiective strategice stabilite sunt: 

 Combaterea stereotipurilor de gen şi a sexismului, inclusiv prin promovarea 
în media a unei imagini pozitive şi nestereotipizate atât a femeilor, cât şi a 
bărbaţilor 

 Prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor 
 Garantarea accesului egal al femeilor la justiţie 
 Realizarea unei participări echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la procesul de luare a 

deciziilor politice şi publice 
 Integrarea aspectelor de gen în toate politicile şi măsurile luate. 

Aşadar, la nivel european este oficial recunoscut impactul stereotipurilor de gen în mass media 
asupra comportamentelor şi acţiunilor umane, în timp ce primul obiectiv strategic ce trebuie 
atins pentru a atinge egalitatea de gen în societate se referă tocmai la combaterea stereotipurilor 
de gen şi a sexismului în spaţiul public. 

Stereotipurile de gen există, în mai mare sau mai mică măsură, în fiecare dintre noi şi au impact 
în orice domeniu al vieţii umane: în viaţa personală, în viaţa de familie, în viaţa profesională, în 
societate, în media, în politică, în luarea deciziilor publice – peste tot. Stereotipurile de gen îşi 
menţin puterea în plan social prin diverse mijloace: 

                                                             
1 Pentru a avea acces la conceptele şi terminologia din domeniul egalităţii de şanse şi de gen, consultaţi Ghidul 
„Şanse şi drepturi egale de gen pe piaţa muncii din România”, alaborat în cadrul proiectului „Şanse şi drepturi 
egale!” (www.femeicuinitiativa.ro  
2http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/02_GenderEqualityProgramme/Council%20of%20Europe%2
0Gender%20Equality%20Strategy%202014-2017.pdf 
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 La nivel privat: prin folosirea lor repetată şi recurgerea la ele pentru a impune 
respectarea normelor şi rolurilor sociale acceptabile în grup (familie, grup de lucru, 
comunitate, biserică etc.), precum şi pentru a-i sancţiona pe cei care nu vor să se 
alinieze majorităţii şi se abat de la aşteptările grupului 

 La nivel public: prin mass media, inclusiv reclame, filme, muzică etc. 

Aspectele pe care ar trebui să le cunoaştem, în mod individual, pentru a putea înţelege modul în 
care stereotipurile de gen ne influenţează deciziile şi comportamentele în viaţă, chiar şi – sau 
mai ales atunci – când nu ne dăm seama de existenţa lor, se referă la natura stereotipurilor şi la 
modul lor de manifestare. 

Ce este un stereotip, cum apare şi cum se menţine? 

În înţelegerea realităţii, de obicei folosim diverse procese cognitive prin care prelucrăm 
multitudinea de date primite din afară, pentru a reuşi să le acordăm nişte semnificaţii (în funcţie 
de cunoştinţele şi experienţele noastre anterioare), care determină apoi nişte reacţii emoţionale 
sau comportamentale prin care intrăm în relaţie cu exteriorul – procese precum: 

 Crearea de categorii: gruparea spontană a informaţiilor, ideilor, persoanelor, 
evenimentelor etc. la care avem acces; în acest mod, putem simplifica procesul 
prelucrării mentale de informaţii, prin includerea lor în diverse categorii, în funcţie de 
o serie de criterii. Dacă este vorba de oameni, creăm diverse clase, categorii şi grupuri 
sociale: tineri, bătrâni, femei, bărbaţi etc. 

 Folosirea de stereotipuri, prejudecăţi, reprezentări sociale, atribuiri – prin care reuşim 
să definim imediat o persoană puţin sau complet necunoscută, transferîndu-i 
caracteristicile grupului din care face parte. 

Iată un exemplu simplu de mod de manifestare a stereotipurilor, prejudecăţilor şi celorlalte 
procese prin care „ştim” aproape instantaneu „totul” despre o anumită persoană pe care o 
vedem prima dată, pornind de la simpla ei apartenenţă la o categorie de persoane: 

 
Stereotipurile reprezintă nişte constructe subiective, restructurabile, pe care le considerăm 
definitorii pentru anumite grupuri sociale. Stereotipurile au la bază nişte generalizări 

nejustificate, pornind de la caracteristicile unui 
individ dintr-un grup – pe care le atribuim apoi 
tuturor membrilor grupului şi care astfel ne 
influenţează opiniile, judecăţile de valoare, 
atitudinile şi comportamentele, atunci când le 
aplicăm în mod inconştient. 

Stereotipurile sunt deci ca nişte ştampile puse 
fiecărui individ, pornind de la opinii, informaţii 
sau percepţii prefabricate, moştenite sau preluate 
inconştient din diverse surse: familie, mass media, 
şcoală, prieteni etc., despre categoria din care face 
parte respectivul individ.  
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Stereotipurile sunt o simplificare a realităţii şi conduc la exagerări şi la judecăţi greşite 
(considerarea tuturor membrilor unui grup ca fiind identici cu prototipul grupului), care se 
obţin mai degrabă prin intermediul unor „mediatori culturali”, decât prin proprie experienţă. De 
regulă, sunt false prin însăşi natura lor, dar, pentru că sunt dobândite încă din copilărie şi 
întreţinute prin socializare şi mass media, par extrem de viabile şi sunt foarte greu de schimbat, 
rămânând cu încăpăţânare în mintea noastră. 

„Noi nu vedem înainte de a defini, ci definim înainte de a 

vedea.” (Walter Lippmann) 

Exemple de stereotipuri negative sau cu impact social negativ: 
 Toţi politicienii sunt necinstiţi. 
 Adolescenţii sunt rebeli. 
 Bărbaţii trebuie să ceară femeile în căsătorie. 
 Toţi chinezii arată la fel.  
 Toţi avocaţii sunt lacomi. 
 Grecii sunt leneşi. 
 Maşinile japoneze funcţionează perfect. 
 Toţi musulmanii sunt terorişti. 
 Oamenii de ştiinţă poartă ochelari, sunt distraţi şi nu se pricep să 

comunice. 
 Blondele sunt proaste. 

Uneori însă stereotipurile au valenţe pozitive – exemple: 
 Toţi chinezii se pricep la matematică. 
 Toţi englezii sunt politicoşi. 
 Germanii sunt oameni ordonaţi. 
 Ardelenii sunt oameni serioşi. 
 Fetele au talent la literatură şi limbi străine. 
 Băieţii sunt buni la matematică şi informatică. 
 Negrii sunt sportivi performanţi. 

În acelaşi timp, stereotipurile de gen sunt la fel de numeroase: 
Femeile care fumează pe stradă sau folosesc 
înjurături şi cuvinte obscene sunt mai respingătoare 
ca bărbaţii care obişnuiesc să facă la fel. 

Bărbaţii trebuie să aibă ocupaţii masculine (chirurgi, 
mecanici, antrenori de fotbal), iar femeile ocupaţii 
feminine (asistente medicale, învăţătoare, secretare, 
bibliotecare). 

Femeile trebuie să se ocupe de aspectul lor mult mai 
mult ca bărbaţii. 

Femeile sunt prea amabile şi prea emotive pentru a fi 
buni leaderi. 

Toate manechinele sunt anorexice. Femeile sunt pasive, bărbaţii sunt activi. 
O femeie nu este completă dacă nu este mamă. Bărbaţii nu sunt potriviţi pentru asistenţa medicală. 
Femeile nu sunt potrivite pentru a fi medici chirurgi. Femeile nu ştiu să ia decizii rapide de afaceri. 
Familia normală este constituită dintr-un tată care 
aduce bani acasă şi o mamă casnică, ce îngrijeşte 
casa şi copiii. 

În faţa nedreptăţii, bărbaţii se înfurie şi cer să fie 
trataţi corect, în timp ce femeile se tem şi încep să 
plângă. 

La o întâlnire, bărbaţii discută iar femeile bârfesc. Femeile nu se pricep la tehnică, bărbaţii nu ştiu să fie 
empatici. 

Femeile adoră să meargă la cumpărături, bărbaţii 
urăsc acest lucru. 

Femeilor le este mai uşor să aibă grijă de copii, decât 
bărbaţilor. 

„Nu ne naştem femei sau bărbaţi, ci persoane de sex femeiesc 

sau bărbătesc şi devenim femei sau bărbaţi.”  

(Simone de Beauvoir) 

Funcţia socială a stereotipurilor de gen este de a păstra normele şi rolurile de gen specifice 
fiecărui individ, care constituie premise obligatorii pentru integrarea sa în grup, iar funcţionarea 
stereotipurilor este întreţinută prin comportamentele noastre şi prin acţiunile mediului social în 
care ne aflăm, care duc la perpetuarea şi autoconfirmarea în timp a stereotipurilor de gen: 
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 Expunerea constantă la stereotipurile celorlalţi: de exemplu, coperţile revistelor 
glossy, pozele cu fete sexi de la anumite pagini ale unor ziare, emisiunile cu 
asistente TV sumar îmbrăcate – toate contribuie la crearea unui prototip de 
frumuseţe feminină, recunoscut la nivel social, la care aderă majoritatea tinerelor, 
care îl consideră ca un model de succes în viaţă. 

 Confundarea propriilor stereotipuri cu „normalitatea” socială, respectiv acceptarea 
sau neacceptarea în grupul social a celor care respectă / nu respectă regulile şi 
normele nescrise de gen. 

 Aderarea inconştientă la rolurile şi normele de gen, considerând că propria viaţă 
trebuie trăită exclusiv conform aşteptărilor celorlalţi. 

Gândirea stereotipică este o gândire simplificată, conformistă, în care ne lăsăm pradă 
comodităţii şi inerţiei, preluând ideile, opiniile şi interpretările de la alţii, de cele mai multe ori 
fără să ne dăm seama, ceea ce înseamnă că ne bazăm judecăţile pe o serie de clişee mentale, de 
inerţii mentale, care în anumite situaţii se pot dovedi complet false. 

Stereotipurile sunt întotdeauna negative? 

Stereotipurile au o natură socială, şi chiar dacă nu ne naştem cu stereotipuri, prin socializare toţi 
ajungem să avem stereotipuri, aşa că nimeni nu poate spune că este complet imun la sterotipuri, 
la fel cum nu există nimeni care să nu fi fost în niciun fel influenţat de stereotipurile celorlalţi. 

Un stereotip nu este de obicei complet în discordanţă totală cu faptele, ci de cele mai multe ori 
este confirmat parţial de realitate, ceea ce îi conferă aparenţa unei depline veridicităţi. De altfel, 
Walter Lippmann – cel care în 1922 a introdus în dezbaterea specialiştilor conceptul de 
stereotip – considera că stereotipul este un apriorism cognitiv, respectiv un instrument de 
economisire a energiei mentale. În faţa bombardamentului de informaţii complexe cu care ne 
confruntăm zilnic, avem nevoie de metode de înţelegere rapidă şi simplă a acestei complexităţi, 
aşa că lucrul mental cu categorii şi stereotipuri ne este util pentru funcţionarea noastră normală, 
prin simplificarea procesului de prelucrare şi interpretare a informaţiilor.  

Aşadar, obiectivul unui stereotip este să simplifice realitatea. Problema stereotipurilor nu se 
referă deci la modul în care prelucrăm informaţiile, ci la lipsa de control al modului în care 
acestea se manifestă în relaţiile cu ceilalţi. 

Existenţa în sine a stereotipurilor nu este deci periculoasă, dar riscurile apar atunci când sunt 
utilizate excesiv şi inflexibil, fără a fi conştientizate sau controlate.  

Astfel, societatea a decis, cu mult timp în urmă, că femeile trebuie să fie pasive, dependente, slabe, 
incompetente, sensibile, temătoare, flexibile, neambiţioase, comunicative, amabile, în timp ce 
bărbaţii trebuie să fie puternici, competenţi, importanţi, logici, prompţi în luarea deciziilor, 
agresivi, orientaţi spre rezultate, asertivi. 

„În orice moment, opinia publică este un haos de superstiţii, 

dezinformare şi prejudecăţi.” (Gore Vidal) 

Dar poate că existenţa acestor caracteristici (sau lipsa lor) nu ar fi atât de importantă, dacă 
fiecare dintre noi nu am avea faţă de ele nişte emoţii pozitive sau negative, respectiv nişte păreri 
pro sau contra, asociate instantaneu şi inconştient, de fiecare dată când le percepem. 

De obicei, stereotipurile determină diverse reacţii afective (atitudini de respingere sau de 
neîncredere, idei preconcepute, emoţii negative faţă de anumite categorii de persoane şi faţă de 
membrii respectivelor categorii), reacţii cunoscute sub denumirea de prejudecăţi. 

Prejudecata este o părere, o atitudine, o idee sau o percepţie preconcepută, o generalizare de 
obicei defavorabilă (adesea eronată şi peiorativă) faţă de un lucru, un eveniment, o situaţie sau o 
persoană, pe care cineva o manifestă sau o preia inconştient de la altcineva, de obicei fără a avea 
o experienţă reală în domeniu şi fără cunoaşterea directă sau interpretarea proprie a faptelor. Se 
bazează deci pe stereotipuri, prezumţii, sentimente, convingeri iraţionale, fiind de obicei 
considerată general valabilă şi imuabilă, deşi în realitate este o doar o judecată afectivă, fără o 
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justificare raţională, apărută înainte de confruntarea directă cu situaţia specifică. 

Prejudecăţile implică de obicei atitudini negative, care determină reacţii comportamentale ce 
pot crea prejudicii persoanelor din anumite categorii, printr-un comportament 
discriminatoriu. Foarte rar se pot manifesta prejudecăţi pozitive referitoare la anumite 
categorii de persoane sau de situaţii, iar în acest cazi comportamentele rezultate pot crea 
anumite privilegii pentru persoanele dintr-o anumită categorie. 

„Fiecare este prizonierul propriilor sale experienţe. Nimeni nu 

poate elimina prejudecăţile - doar să şi le recunoască.” 

(Edward R. Murrow) 

Atunci când prejudecăţile au ca obiect genul persoanelor, se poate vorbi despre prejudecăţi de 
gen, respectiv idei preconcepute care condiţionează judecăţile de valoare şi comportamentele 
faţă de femei şi bărbaţi. De exemplu, dacă vedem o fotografie cu victima unui viol, în care aceasta 
poartă haine provocatoare şi pozează în poziţii cu mesaj sexual explicit, putem să gândim că 
merită ceea ce i s-a întâmplat şi să o privim cu dezaprobare sau chiar să-i adresăm cuvinte pe 
măsură. Sau dacă un tată îşi bate copilul de 5 ani pe stradă, pentru că a fost nepoliticos, putem 
avea o reacţie de genul „Bine îi face, pentru că generaţiile tinere de azi nu mai ştiu ce este 
respectul!” sau dimpotrivă: „Este copil şi nu are încă discernământ!”. 

La fel ca stereotipurile, prejudecăţile pot acţiona în mod explicit (conştient, intenţionat, 
controlat), dar de cele mai multe ori ele se manifestă în mod implicit (automat, necontrolat, 
neconştientizat). Atâta vreme cât este posibil să ne dăm seama de stereotipurile şi 
prejudecăţile noastre şi încercăm să le controlăm manifestările, pentru a nu determina 
prejudicii altor persoane prin discriminare, stereotipurile nu constituie o problemă. 

Ce se poate face însă pentru a deveni conştienţi de stereotipurile de gen pe care le folosim 
adesea în relaţiile cu cei din jur? Cea mai simplă metodă este auto-cunoaşterea, cu ajutorul 
unor exerciţii simple. 

1. Iată un exerciţiu util: 

Citiţi textul următor şi formaţi-vă o părere despre persoana care se autodescrie: 
„Numele meu este Gabi Axinte. Îmi place să scriu din când în când pe blog, deşi niciodată nu mi-a plăcut prea 
mult să dau detalii despre viaţa mea privată. Eu cred că nu ce spun eu este important, pentru că atitudinea şi 
modul în care acţionez ar trebui să spună totul despre mine, mai clar şi mai exact decât aş putea eu spune în 
cuvinte. De multe ori, cei din jur s-ar putea să aibă o părere greşită despre mine, pentru că nu îmi place să 
pun întrebări şi nici nu încerc să aflu detalii despre viaţa şi familiile celorlalţi. Iar la discuţiile despre copii, 
câini sau sport nu particip niciodată.  

Totuşi am permanent în jur oameni, deşi de multe ori îmi doresc să pot decide fără alte obligaţii ce să fac cu 
propriul meu timp. Uneori mi-ar plăcea să pot verifica ce simte un om invizibil, care, atunci când vrea, se 
ascunde vederii celorlalţi, fără însă a se detaşa de oameni şi de ceea ce este omenesc. Sau mi-ar plăcea să 
investighez lumea din perspectiva lui Spiderman – în viteză şi cu posibilităţi nebănuite de a privi de sus şi în 
adâncime lucrurile cele mai complexe. Întotdeauna prefer problemele de logică celor legate de emoţii şi 
sentimente.  

Misterele din jurul nostru trebuie analizate în detaliu, pentru a fi descifrate şi a găsi soluţii inteligente de 
dezvoltare a societăţii. Degeaba ne consumăm energia pentru a depăşi stările afective. Mult mai mult îmi 
place să ies la luptă şi să stau pe val mereu. Nu contează ce fac, ci în ce scop acţionez. Iar atâta timp cât am 
satisfacţii şi echilibru, cât pot obţine suportul celor din jur, chiar dacă prefer de fapt să nu ascult de nimeni şi 
de nimic, voi fi în frunte, indiferent de ce vor face ceilalţi. Dacă totuşi ar trebui să mă ghidez după vreo 
regulă, atunci prefer să fie regula mea, nu „gura lumii” sau vreo regulă impusă de alţii.  

Este bine? Este rău? Fiecare decide pentru propria persoană!” 

Gabi Axinte este bărbat sau femeie3? De ce? 

                                                             
3 Textul a fost scris de o femeie, gândindu-se la sine. Numele a fost ales pentru a fi fie de femeie, fie de bărbat, 
fără a avea însă ca model o persoană cu acest nume. 
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2. Iată încă un exerciţiu simplu: 

Priviţi fotografiile următoare: 

 
Care dintre cele 3 persoane credeţi că are cele mai mari şanse să fie condamnată pentru o 
infracţiune în viitorul apropiat? De ce?4 

3. Alt exerciţiu: 

În imaginea de mai jos este o fată sau un băiat? De ce? 

 
 
 
 
 

(Sursa: https://yoknyamdabale.files.wordpress.com/2012/02/ 
303048_10150391265273820_ 

287537888819_8029826_764915931_n.jpeg) 
 
 

Indiferent de corectitudinea răspunsurilor date la astfel de exerciţii, găsirea şi justificarea unui 
răspuns înseamnă un pas util spre auto-cunoaştere, spre analiza modului în care ne formăm de 
obicei părerea şi primele impresii despre cei din jurul nostru, cu ajutorul observaţiei directe a 
situaţiei din realitate sau preponderent pe baza gândirii rapide, pornind de la categorii, 
stereotipuri şi prejdecăţi de gen. 

CUM SE MANIFESTĂ STEREOTIPURILE DE GEN ÎN MASS MEDIA 
Este evident că se manifestă un stereotip atunci când, privind pentru prima oară o persoană 
necunoscută, i se pune o etichetă şi toţi „ştiu” deja cum ar trebui să se comporte şi ce anume nu 
ar trebui să facă. 

Exemple: 
Cînd un reporter ajunge într-o piaţă, unde se află mai mulţi tineri şi mai mulţi jandarmi, iar unul dintre tineri 
este întins pe jos, înainte de a pune întrebări martorilor, prima impresie va fi că jandarmii au făcut uz de 
forţă şi l-au lovit pe cel aflat pe jos. 

Similar, dacă un reporter de teren vede pe stradă o persoană mai prost îmbrăcată şi nu foarte tânără, se va 
referi la ea prin sintagme precum „bătrânul cerşetor”, „bătrânul”, „homeless” etc., chiar fără a avea 
certitudinea că respectivul om are peste 65 de ani, că este cu adevărat cerşetor sau alta este situaţia lui. 

Când s-a decis ca asigurările auto obligatorii să fie mai scumpe pentru şoferii tineri, a fost o dezbatere amplă 
în media, cu argumente obiective (statistici despre numărul de accidente provocate de tineri, exemple de 
persoane tinere responsabile etc.), pentru a demonstra grava discriminare pe criteriul vârstei. 

Când fostul preşedinte al statului a folosit o expresie discriminatorie la adresa unei ziariste insistente, cazul a 
fost intens mediatizat timp de mai mulţi ani de zile, fără ca ecourile să se fi stins nici pînă astăzi. Dar când în 
presă sau la TV se vorbeşte în mod repetat despre „bătrâna de 53 de ani” care s-a sinucis aruncându-se de pe 
un bloc din centrul capitalei, nu se declanşează nicio dezbatere şi nici un ONG nu face nicio plângere la CNCD, 

                                                             
4 A da un răspuns la întrebare, în lipsa datelor suficente despre respectivele persoane, este un semn că 
stereotipurile funcţionează. 
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deşi este evident că exprimarea reporterilor care au folosit respectiva caracterizare constituie o discriminare 
a victimei, pe criteriul vârstei. 

Adevărata putere a stereotipurilor constă în imensa lor capacitate de a schimba comportamentul 
persoanelor – atât al celor care îl manifestă, cât şi al celor afectate de stereotipuri. Cine nu 
recunoaşte stereotipurile (ale lui şi ale celorlalţi) şi acţionează automat în sensul dictat de 
acestea îşi limitează singur gradele de libertate în luarea deciziilor pentru propria viaţă, iar 
aşteptările faţă de alţii devin nerealiste, prin impunerea unei perspective generalizatoare, în loc 
de o abordare personalizată. 

Iar mass media, prin posibilitatea de a se adresa simultan unui mare număr de oameni, are un 
potenţial enorm de a transmite şi generaliza o serie de imagini de gen, care se transformă rapid 
în stereotipuri de gen, cu impact major asupra unor numeroase persoane. Iar dacă la început era 
vorba în principal de presa scrisă (ziare şi reviste) şi de radio şi televiziune, în prezent o mai 
mare contribuţie la crearea şi menţinerea stereotipurilor o au Internetul şi Social Media, precum 
şi orice alte forme de comunicare virtuală, inclusiv agenţiile de ştiri şi industria creativă 
(agenţiile de publicitate şi marketing, industria modei, IT – jocuri, web design, agenţiile de 
producţie TV, radio, film, video, luarea şi prelucrarea de imagini, muzica, artele vizuale, activităţile 
editoriale, proiectarea jucărilor etc.), inclusiv tot ceea ce este produs de media – indiferent de 
suport (produse de ficţiune sau date reale, text şi imagine, reclame etc.), care au un impact 
extraordinar în societatea umană, fiind cei care susţin globalizarea standardelor sociale 
dezirabile şi care ne influenţează constant percepţiile, ideile, atitudinile şi comportamentele, 
pentru a respecta aceste standarde promovate periodic. 

Astăzi, media nu doar furnizează ştiri – prin mediul virtual este posibil accesul în timp real la 
ştiri din toată lumea, introduse pe flux nu doar de cei cu ocupaţii permanente în domeniu. Mai 
mult, în prezent media „creează” realitatea – prin fluxul global de informaţii, dar şi prin 
promovarea selectivă şi direcţionată a unor mesaje spre anumite categorii de persoane, în 
scopuri bine definite. Cum spuneam mai înainte, nu este aici ocazia să discutăm despre 
propagandă (respectiv despre influenţarea conştientă şi intenţionată a publicului), ci rolul 
asumat de noi este să subliniem importanţa efectelor produse în societate prin folosirea 
inconştientă şi neintenţionată a stereotipurilor de gen în media. 

Mass media, nu doar cea din România, este în mare parte dominată de stereotipuri de gen şi 
conţine multă discriminare de gen şi mult sexism sau misoginism, chiar dacă nu întotdeauna 
sunt explicit exprimate sau clar percepute de cei care le recepţionează. Rareori apare în media 
discriminarea de gen directă (deoarece legislaţia are prevederi clare în domeniul drepturilor 
omului şi lumea este oarecum dispusă să păstreze aparenţele unui tratament politic corect). De 
cele mai multe ori, sexismul sau misoginismul este ascuns şi bine deghizat, iar manifestările de 
acest gen nu se datorează doar bărbaţilor, existând suficiente femei care au atitudini sau 
comportamente sexiste sau misogine. 

„Păcatul nostru originar este cel al lipsei de stimă pentru 

faptul de a fi femei.” (Mary Daly) 

La TV, în presa scrisă, în publicitate, în scenariile filmelor, în textele şi videoclipurile din 
industrial muzicală sau pe paginile, forumurile sau blogurile de pe Internet există enorm de 
multe exemple de sexism, misoginism, discriminare de gen şi tratement inegal – de la cele mai 
minore la situaţii extreme5.  

La majoritatea posturilor TV, de exemplu, se evită discriminarea directă – care este uşor de 
dovedit, de aceea se preferă formele de discriminare indirectă şi micro-comportamentele 
inechitable, iar emisiunile cu derapajele de limbaj, fie el verbal sau nonverbal, sunt denumite 
„pamflet” sau „reality show”.  

Reclamele, filmele şi revistele ne învaţă cum trebuie să fie femeia de succes: tânără (sau să arate 

                                                             
5 Câteva exemple: http://www.feedmy.net/reclame-sexiste-made-in-ro/; http://daninovac.com/bagabontzi-99-a-
fost-tare-dar-e-2014/;  
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mereu tânără până după 65 de ani), suplă şi atractivă ca aspect, independentă în atitudine dar 
mereu în căutarea unei perechi sau îmbunătăţindu-şi relaţia cu un bărbat, competentă profesional 
şi „Superwoman” acasă, inteligentă pentru a şti ce aşteaptă ceilalţi de la ea, cu haz şi mereu 
zâmbitoare şi plină de energie, neînfricată, mamă bună şi mediator în familie, mereu aranjată, 
jogger pasionat şi aşa mai departe. 

Similar, bărbatul „adevărat” este heterosexual, independent financiar, arătos, înalt, puternic, viril, 
musculos, are auto-control şi se impune în faţa celorlalţi, la nevoie este agresiv şi violent, aparent 
un dur – dar protector şi romantic în relaţia de cuplu, super competent într-un domeniu al 
oamenilor puternici (finanţe, armată, servicii speciale etc.), cu mare capacitate de decizie şi 
rezistenţă la stres, creativ şi plin de iniţiativă. 

Industria modei şi publicitatea promovează imagini ale corpului feminin, şi chiar ale celui 
masculin, care nu se corelează cu corpul normal (din punct de vedere statistic) al femeilor, 
respectiv al bărbaţilor. Iar şi mai grav, prin perfecţionarea softurilor de prelucrare a imaginilor, 
persoanele promovate în pictoriale, reclame, cataloage etc. ajung uneori să nu mai semene cu 
persoanele reale, fiind astfel retuşate încât să se apropie de un ideal greu de găsit în mediul 
natural: 

 
Sursa: 

http://thesocietypages.org/socimages/2007/09/page/4/ 

 
Sursa: http://www.huffingtonpost.com/lisa-

wade/youd-be-shocked-at-what-these-
fashion-editors-are-editing-out-of-their-

photos_b_4542067.html 

Sursa: 
http://www.cosmoenespanol.com/textosterona/chicos-

hot/15/03/12/como-son-fotos-famosos-con-photoshop-
editadas/ 

 
Iar cum în prezent ştiinţa permite, idealul din spaţiul virtual se poate transforma în realitate prin 
chirurgie estetică şi diferite tipuri de tratamente estetice, ceea ce face ca persoanele reale să se 
transforme ca aspect, pentru a arăta precum păpuşile Barbie sau vedetele preferate: 

  
Sursa: 

http://static4.bornrichimages.com/cdn2/683/384
/91/c/wp-

content/uploads/2013/07/20130716015121493-
e1378738587991.jpg 

Justin Bieber versus Toby Sheldon – Getty 
Images/Double Vision Media: Sursa: 

https://celebrity.yahoo.com/blogs/celeb-
news/burning-why-people-getting-plastic-surgery-

look-celebs-204934796.html 
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Aceste exemple arată pe deplin ce forţă uriaşă are media asupra oamenilor, cărora le modelează 
viaţa în mod implicit, invizibil, dar uneori şi chiar şi vizibil, transformându-le la propriu aspectul. 
Acest mod de a afecta viaţa, prin condiţionarea alegerilor proprii ale unor oameni, pornind nu de 
la fapte reale, ci de la idei preconcepute, de regulă negative faţă de sine, alimentate prin mesaje 
discriminatorii repetate, este definiţia exactă a prejudiciului poate apărea ca urmare a 
manifestării stereotipurilor şi prejudecăţilor. Gordon Allport a descris o succesiune de acţiuni 
care cauzează prejudicii din ce în ce mai grave pentru ceilalţi, care pot fi identificate şi ca 
rezultate ale manifestărilor din mass media: 

1. nivelul cel mai puţin periculos: hărţuirea verbală şi micro-comportamente inechitabile – 
glume, abuzuri verbale şi limbaj non-verbal sexist, adresări peiorative etc. 

2. Evitarea persoanelor sau subiectelor dintr-o anumită categorie – ignorarea femeilor în zona 
„serioasă” a media şi supraxpunerea lor în zona divertismentului, a subiectelor „neserioase” 

3. Discriminare directă – negarea explicită a existenţei unor bariere şi constrângeri, 
transmiterea de mesaje sexiste şi misogine de la nivelul unor personalităţi considerate 
reprezentative de către majoritate (vezi părerile referitoare la femei ale unor personaje 
precum C. T. Popescu sau G. Becali) etc. 

4. Violenţă fizică – ameninţări şi agresiuni ale persoanelor, distrugerea bunurilor din 
proprietatea acestora etc., mesaje care există de exemplu în textul unor cântece hip-hop6  

5. nivelul maxim la care se poate ajunge: Exterminare – genocid, asasinat, împingerea către 
sinucidere – chiar dacă se întâmplă rareori, totuşi cazurile extreme de tulburări de 
alimentaţie sau subminarea încrederii în sine ce merg până la sinucidere au suport în 
mesajele stereotipice ce apar frecvent în media. 

Un studiu din 2010, realizat la fiecare 5 ani în cadrul GLOBAL MEDIA MONITORING PROJECT, 
care a inclus şi România, a arătat următoarele date: 

 24% dintre persoanele intervievate în cadrul ştirilor audio-vizuale şi din presa scrisă 
sunt femei (în creştere de la 17% în 1995) 

 1% dintre ştiri se referă la subiecte referitoare la egalitatea de gen şi la discriminarea 
de gen 

 37% dintre ştiri sunt realizate de jurnaliste, mai ales în domenii legate de lumea 
mondenă (43%) sau problematica socială (44%) (prin contrast, subiectele legate de 
economie şi politică sunt în proporţie de 70% realizate de bărbaţi). 

Astfel, în media din România, la nivelul anului 2010, deşi femeile prezentatoare şi reportere 
reprezintă 60% din total, femeile sunt subiecte de ştiri doar în 32% din articolele monitorizate. 
Mai mult, 63% dintre ştiri consolidează stereotipurile de gen, în timp ce numai 5% le contestă, 
iar 32% sunt neutre din acest punct de vedere. Ca material vizual, femeile apar în 37% din 
fotografiile de pe prima pagină a ziarelor, dar vârsta femeilor care apar în aceste imagini este 
considerabil mai mică decât cea a bărbaţilor din fotografii similare. (Sursa: 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2010/national/Romania.pdf)  

Un alt raport7, din 2011, arată că la TV prezenţa femeilor şi bărbaţilor în emisiunile de 
divertisment este distribuită egal, în timp ce în emisiunile de tip talk-show doar 12% din invitaţi 
sunt femei. Ca subiecte abordate, viaţa personală este discutată în mai mare măsură în cazul 
femeilor decât al bărbaţilor, iar ţintele aluziilor sexuale şi referirile la aspectul fizic sunt 
preponderent femeile. În presa scrisă, bărbaţii apar în 75% din articolele din ziarele generaliste 
(cu subiecte legate mai ales de politică şi sport), în timp ce femeile sunt majoritare în ştirile din 
tabloide şi în cele din domeniul artei şi divertismentului. 

Mihaela Miroiu8 observă că în România, pentru mass media, „VIP-urile masculine sunt politicieni, 

                                                             
6 „Ce faci pisi? Ahh, yaa! Hai să te scot prin parc, dar întâi să îţi pun o pungă-n cap. Ce faţă ai, îţi sparg 
dinţii.” sau „Utilitatea ta pe Pamânt, c***, e relativă, mori în morţii tăi din proprie iniţiativă.” (sursa: Paraziţii – 
„Cum să jigneşti o femeie”, http://www.versuri.ro/versuri/jjjmk_parazitii-cum-sa-jignesti-o-femeie.html) 
7 Sursa: http://blogul-medusei.blogspot.ro/2011/09/cum-apar-femeile-in-mass-media-si.html 
8 Sursa: Grunberg, Laura (coord) (2005). Mass media despre sexe. Aspecte privind stereotipurile de gen în mass 
media din România. Bucureşti. Editura Tritonic 
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oameni de afaceri, fotbalişti, oameni de cultură, VIP-urile feminine sunt vedete: cântăreţe, top-
modele, sportive, prezentatoare, soţii de politicieni în egală proporţie cu politicienele“. 

În aceeaşi lucrare9, Laura Grunberg arată că imaginea femeii în serialele TV româneşti 
prezentată dintr-o perspectivă de gen conservatoare şi tradiţionalistă, în concordanţă cu 
stereotipurile de gen preponderente în societate: „femeile din serialele româneşti sunt identificate 
predominant prin aspecte exterioare, ce ţin de frumuseţe şi tinereţe, în timp ce bărbaţii sunt 
caracterizaţi de maturitate, competenţă şi experienţă. In ceea ce priveşte statutul de dependenţă 
versus independenţă financiară, acestea sunt preponderent prezentate ca fiind subordonate 
bărbaţilor pe piaţa muncii”. Cele mai frecvente stereotipuri de gen identificate în serialele 
analizate sunt „femeia isterică”, „femeia fatală”, „amanta şefului” şi „femeia uşoară”. 

Daniela Rovenţa-Frumuşani10 identifică patru categorii la care este de obicei redusă femeia în 
media: (Frumuşani, 2009, p.83).  

 Femeia – mamă: respectată, chiar venerată, se ocupă de copii, cămin şi familie, fiind 
dată ca model pozitiv 

 Fecioara: tânără, castă, urmărind să rămână pură până la căsătorie, ceea ce o face un 
model pozitiv 

 Femeia uşuratică (pentru a folosi un eufemism): de obicei, femeia independentă, care 
are propria afacere sau are succes la bărbaţi, care îşi doreşte să fie observată, să 
atragă privirile şi să fie atinsă de bărbaţi – stereotip sexist, care implică un model 
aparent negativ, dar de obicei căutat şi admirat în publicitate 

 Femeia frigidă: femeia voluntară, care cultivă atitudini şi comportamente „non-
feminine”, care sfidează normele feminităţii. Sunt considerate neatractive, intră în 
categoria femeilor singure şi sunt suspecte din cauza nonconformismului lor. 

Adriana Milică11 face o clasificare a stereotipurile de gen ce apar în spoturilor publicitare la bere, 
difuzate la TV în România: 

 Spoturi în care protagoniştii sunt bărbaţi: aceştia sunt reprezentaţi ca 
vânători/cuceritori (puternici, curajoşi, atraşi de băutură şi de distracţii de o seară), un 
simbol al puterii (bărbatul este cel care ia deciziile în familie, are autoritate, are 
dreptul să admire sexul opus – fără a fi judecat de alţii, întreţine financiar familia – aşa 
că are dreptul să îşi satisfacă nevoile primare: mâncare, băutură şi femei frumoase), 
pasionaţi de sport (fotbal de obicei), pescuit şi tehnologie, acţionează sub stimulul 
impulsului de moment şi evită să se lase supus de consoartă (evită să i se îngrădească 
libertatea masculină printr-o relaţie de cuplu în care este supus la fel de fel de corvoade 
masculine. 

 Spoturi în care personajele principale sunt femei: femeile nu ştiu să conducă, să 
parcheze şi nu se pricep la mecanică (fiind neajutorate în lipsa bărbatului), dar se 
adaptează uşor la situaţii, îşi cicălesc şi îngrădesc libertatea partenerului de viaţă, 
încercând să-l schimbe. 

Reprezentarea femeii implicate în politică este analizată de Oana Băluţă12: „Noile media sunt o 
oportunitate pentru politiciene care să îşi face cunoscute interesele, cariera şi parcursul politic, 
aspecte care, aşa cum am văzut, sunt mai degrabă eludate în media tradiţionale. Controlul asupra 
blogurilor, paginilor de Facebook, conturilor de Twitter, al website-urilor este unul personal de 
această dată în sensul în care politiciana ori staff-ul său decid conţinutul, ceea ce se publică şi cum 
se publică. Prin practici adecvate noilor media, politicienele se pot detaşa de stereotipurile 
vehiculate în media tradiţionale, pot intra în contact cu presa locală, pot interacţiona mai bine cu 

                                                             
9 Idem 
10 Sursa: Rovenţa-Frumuşani, Daniela (2009), Concepts fondamentaux pour les etudes de genre, Paris, Editions 
des Archives Contemporaines 
(http://books.google.ro/books/about/Concepts_fondamentaux_pour_les_%C3%A9tudes_d.html?id=wtH6_phQ9
DYC&redir_esc=y) 
11 Sursa: http://www.philippide.ro/traditie-inovatie_2012/51MILICA%20Adriana%20final.pdf 
12 Sursa: http://www.sferapoliticii.ro/sfera/183/art10-Baluta.php 
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cetăţenii, deci cu viitorii votanţi (să ne readucem aminte că mass-media au tendinţa de a anihila 
simbolic politicienele) şi îşi pot construi un tip de vizibilitate publică şi politică necesare în 
activitatea lor. Desigur că sunt conştientă de ierarhiile privind accesul la noile media, de gradul de 
acoperire al acestora în raport cu media tradiţionale, că cele din urmă rămân principala sursă de 
informare a cetăţenilor despre politică, de profilul utilizatorilor pregnanţi ai acestor medii ori că 
un comentariu poate fi şi scos din context, dar, cu toate aceste neajunsuri, noile media pot fi un 
instrument pozitiv de promovare individuală. Totodată, social media, de pildă pagina de Facebook 
poate fi în continuare un instrument prin care sunt reîntărite stereotipuri, dar diferenţa în acest 
caz o face rolul activ al politicienei în sensul în care ea ori staff-ul au decis să recurgă la 
stereotipuri.” 

Într-o lucrare de cercetare despre „Statutul femeilor în filmul românesc contemporan”13, 
realizată de Raluca Dan, care acoperă 12 filme – producţii româneşti realizate în perioada 2009 – 
2013, se arată că „La fel ca televiziunea şi celelalte mass-media, produsele cinematografice 
stârnesc subiecte de conversaţie, stabilesc agenda discuţiilor publice şi confirmă sau distrug 
stereotipuri.”. În filmele româneşti, stereotipurile de gen acţionează similar ca în restul societăţii, 
adică sunt foarte numeroase şi uşor de recunoscut, respectiv femeile sunt subreprezentate şi de 
obicei plasate în poziţii dependente, decorative şi care îşi folosesc frumuseţea pentru a obţine 
anumite avantaje: 

 59,90% dintre personaje sunt bărbaţi şi 40,10% (doar în 3 filme sunt mai multe 
personaje femei decât bărbaţi); dintre personajele existente, 33,3% dintre 
personajele feminine nu au nume, fiind definite prin statutul lor marital, parental sau 
ocupaţional, în timp ce în cazul bărbaţilor doar 19,90% sunt anonimi şi descrişi 
exclusiv prin statusul lor ocupaţional 

 În funcţie de vârstă, personajele feminine se împart astfel: 47,80% – sub 30 ani, 
23,18% între 30 – 40 ani, 14,49% între 40 – 50 ani şi 14,49% peste 50 ani 

 61,76% dintre personajele feminine necăsătorite, cu vârsta sub 30 de ani, au un 
aspect fizic atrăgător, iar dacă sunt personaje principale sau importante în 
desfăşurarea acţiunii apar în scene cu nuditate 

 Pesonajele principale sunt 62,86% personaje masculine şi 37,14% personaje 
feminine; dintre personajele feminine în roluri principale, 63,28% sunt femei sub 30 
de ani şi necăsătorite, iar 64,28% sunt cotate drept atrăgătoare din punct de vedere 
fizic (faţă de personajele principale masculine, dintre care doar 36,36% au sub 30 de 
ani). Dintre toate cele 13 personaje principale feminine, doar una are o ocupaţie ce 
iese aria profesiilor considerate feminine, fiind arhitect. 

 Echipele de producţie includ 75,50% bărbaţi şi 24,50% femei, dar femeile prezente 
nu sunt aproape deloc implicate în crearea de conţinut (pentru realizarea celor 12 
filme, au fost implicate doar două femei scenarist şi o femeie regizor). 

Recunoaşterea manifestării stereotipurilor în mass media implică atât fondul, cât şi forma 
mesajelor transmise. 

1) Structura şi conţinutul mesajelor pot include diferite forme de 
manifestare a stereotipurilor de gen. 

Media nu este doar o sursă de informaţii, educaţie şi divertisment. Prin 
selectarea temelor abordate, a subiecţilor / protagoniştilor, a frecvenţei şi a 
intervalelor orare sau a canalelor de prezentare, a regulilor de formulare a 
ştirilor şi a perspectivelor surprinse în materialele realizate, a imaginilor 
suport etc., prin media se transmit mesaje la nivel global. O imagine des 
utilizată pentru a înţelege cum se decupează şi se prezintă în media un 
subiect din realitate este cea de alături:  

Există diverse modalităţi prin care cei implicaţi în mass media pot să 
generalizeze şi să perpetueze stereotipurile de gen, atunci când decid structura şi conţinutul 
produselor ce urmează a fi difuzate, indiferent că este vorba de ştiri, reclame, reviste, filme, 

                                                             
13 Sursa: https://www.academia.edu/11177719/Statutul_femeilor_in_filmul_romanesc_contemporan  
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fotografii, cântece, cărţi, jocuri video, articole etc. Astfel, luarea deciziilor, fără conştientizarea şi 
controlul propriilor stereotipuri de gen (deoarece fie că nu s-au confruntat, fie nu au observat 
încă efectele semnificative pe care acestea le pot avea în viaţa oamenilor afectaţi de ele), poate 
duce la: 

 Abordarea sau neglijarea unor subiecte, persoane sau situaţii pornind de la propria percepţie 
asupra realităţii 

 Prezentarea (în scris, vizual, verbal etc.) a elementelor alese dintr-o singură perspectivă – cea 
stereotipică, cu favorizarea sau nu a unor anumite aspecte 

 Influenţarea prin repetiţie şi impunere unu mod „corect” de percepere a mesajelor transmise 
şi de interpretare a realităţii. 

2) Forma mesajelor 

Forma mesajelor transmise diferă mult, în funcţie de canalul şi modul de transmitere, de tipul 
produsului care conţine mesajul etc. Indiferent însă de toate aceste variabile, forma depinde de 
limbajul utilizat, fie că este vorba de comunicare verbală, vizuală, non-verbală etc. 

Stereotipurile de gen implicite se pot recunoaşte observând cuvintele alese şi comportamentele 
celor care transmit mesajele. 

a. Limbajul verbal 

Limbajul joacă un rol important, pentru că limbajul neadecvat poate discrimina, răni, afecta 
demnitatea celuilalt sau dimpotrivă, poate contribui la tratamentul corect al oamenilor. 

Dacă ne referim la comunicarea verbală, limbajul folosit în media poate fi inclusiv sau, 
dimpotrivă, unul sexist. Limbajul inclusiv este cel care utilizează termeni ce nu creează 
discriminări, diferenţieri, categorisiri de gen. Un exemplu este folosirea de cuvinte fără marca de 
feminin pentru denumiri de ocupaţii ce pot fi specifice fie femeilor, fie bărbaţilor (de exemplu, în 
armată, funcţia de pilot sau de maior nu are formă la feminin, deşi există femei – pilot sau maior). 
Similar, s-a făcut trecerea de la „stewardesă” la „însoţitor de bord”, pentru a se elimina 
segregarea orizontală şi discriminarea de gen pe piaţa muncii.  

În schimb, limbajul sexist include termeni şi expresii care exclud, jignesc sau trivializează fie 
femeile, fie bărbaţii, după caz (etichetări, încadrarea 
indivizilor în categorii pe baza stereotipurilor, folosirea 
de etichete jignitoare, umor deplasat, folosirea 
cuvintelor care exclud). 

Folosirea unui limbaj sexist în mediul public este 
relativ rareori intenţionată (nefiind „politic corect” să 
discriminezi în mod direct şi la vedere o anumită 
persoană sau categorie), aşa că, de cele mai multe ori, 
utilizatorii se prevalează de fel de fel de acoperiri 

pentru a părea că respectă principiile egalităţii de gen: fie că se invocă umorul (glume, pamflete), 
fie că se face apel la diverse stiluri de exprimare (eufemisme, diminutive etc.) sau la un limbaj 
nonverbal care să schimbe sensul cuvintelor folosite (de exemplu unii prezentatori TV fac gestul 
de a pune ghilimele în aer, atunci când rostesc anumite cuvinte, sau unii reporteri aruncă priviri 
piezişe pentru a-şi arăta părerea faţă de un interlocutor, în timpul unui interviu). 

Mult mai grav însă este faptul că majoritatea celor care folosesc un limbaj sexist o fac în mod 
neintenţionat, din ignoranţă, neatenţie sau nepăsare, fiind o formă uşor observabilă a gândirii 
lor stereotipice şi a necunoaşterii sau a neînţelegerii problemelor ce pot apărea în societate în 
urma discriminării şi intoleranţei faţă de diversitate. 

Vocabularul existent în limba română are deja integrată o componentă de gen, prin faptul că a 
fost dezvoltat în timp şi poartă tradiţiile şi cultura locală, existând diferenţe marcate între genuri. 
Astfel, în română, existenţa formelor feminine / masculine / neutre ale substantivelor şi 
adjectivelor, precum şi a acordului de gen la marea majoritate a substantivelor, pronumelor, 
adjectivelor nu permite folosirea unui limbaj complet neutru din perspective de gen. Mai mult, în 
timp s-au creat perechi de cuvinte în care cele masculine au sens pozitiv iar cele feminine au 
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sens negativ, peiorativ – de exemplu: celibatar (cavaler, burlac) / fată bătrână, curtean / 
curtezană, general / generăleasă, patron / matroană etc. Sau substantivele epicene (cuvinte cu o 
singură formă, indiferent dacă se referă la fiinţe de gen masculin sau feminin), care se referă la 
situaţii diferite, în funcţie de gen: de exemplu, cuvinte precum victimă, calfă, santinelă, ordonanță 
(care au formă doar la feminin) –indică persoane inferioare, subordonate, în timp ce oaspete, 
rector, decan, ministru, mecanic etc. (care nu au forme la feminin) sunt denumiri de persoane cu 
roluri sau ocupaţii importante, de obicei masculine. 

Cuvintele şi expresiile alese de fiecare, în scris sau în vorbire, sunt direct corelate cu modul 
propriu de gândire (şi deci cu erorile sale de gândire), precum şi cu valorile, credinţele, 
stereotipurile, prejudecăţile fiecăruia. Există unele indicii ce pot fi imediat observate ca mărci ale 
limbajului sexist: 

 Folosirea de generalizări şi de cuvinte cu caracter absolut: toţi, niciodată, întotdeauna 
etc. 

 Utilizarea de apelative stereotipice, eufemistice, peiorative, de diminutive sau de forme 
excesiv de politicoase, pentru a desemna persoanele din categoriile discriminate: 
drăguţă, domnişorică, păpuşă, stimată şi frumoasă doamnă etc.  

 Aplicarea de calificative de întărire a unor stereotipuri 
 Referiri stereotipice la vestimentaţie, aspect corporal, comportamente etc. 
 Glume sau aluzii cu tentă sexuală 

b. Limbajul nonverbal şi micro-comportamentele manifestate faţă de 
subiectele abordate 

Mesajele verbale sunt întotdeauna însoţite de o componentă non-verbală – fie că este vorba de 
limbajul trupului (mimică, privire, gesturi postură etc.)celor care transmit informaţia, fie că este 
vorba de alte tipuri de limbaje non-verbale: limbajul timpului, al spaţiului, al imaginilor, hainelor, 
culorilor, stilului de comunicare etc. 

„Când vorbeşti, toată persoana ta vorbeşte." (Virginia Satir) 

Limbajul non-verbal este influenţat de reacţiile favorabile sau nefavorabile, uneori 
imperceptibile la nivel raţional, dar imediat percepute la nivel emoţional, care apar în relaţiile 
dintre oameni, în funcţie de persoane şi de categoriile cărora le aparţin. Reacţiile negative sunt 
de obicei denumite „micro-comportamente inechitabile” sau „micro-agresiuni” (sau 
dimpotrivă, micro-privilegii, în cazul reacţiilor pozitive). 

Subtile, efemere, frecvente, aparent inofensive, adesea inconştiente sau neintenţionate, greu de 
înregistrat şi de dovedit post-factum, de obicei nerecunoscute nici de persoanele care le 
manifestă, micro-comportamentele inechitabile transmit mai multe despre adevăratul mod de 
gândire faţă de ceilalţi, decât comportamentele declarative, oficiale ale unei persoane. Astfel, 
micro-mesajele transmise prin gesturi, mimcă, priviri, postură etc. chiar şi – sau mai ales – 
neintenţionat, trădează cele mai ascunse gânduri, prejudecăţile şistereotipurile care ne 
guvernează interacţiunea cu cei din jur. 

În relaţia cu reprezentanţii propriului gen sau ai celuilalt gen, micro-comportamentele 
inechitabile sunt dovezi ale biasului de gen, care au ca rezultat devalorizarea, descurajarea, 
marginalizarea sau subminarea persoanelor care nu fac parte din „club”. Ele pot include 
următoarele tipuri de comportamente aparent minore: 

 Modul de privire şi grimase / expresii faciale – de exemplu, unele femei privesc diferit 
femeile, faţă de cum se uită la bărbaţi, mai ales în relaţia cu bărbaţi – şefi, contact vizual 
doar cu bărbaţii (când în grup există şi bărbaţi şi femei), rotirea ochilor etc. 

 Gesturi şi poziţii corporale – de exemplu, sărutatul mâinii unei femei sau poziţia 
protectoare a unui bărbat faţă de o femeie, folosite pentru a transmite ideea de 
superioritate într-un context aparent egal 

 Tonul vocii, modul de pronunţie a numelui unei persoane – cu folosirea de intonaţii 
diferite faţă de cea uzuală în anumite cazuri sau pronunţia constant greşită a numelui 
cuiva 

 Nerecunoaşterea meritelor unei persoane – lăudarea unei iniţiative prezentate de 
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cineva şi ignorarea ei când este prezentată de altcineva, mai ales dacă este vorba de o 
femeie aflată într-o poziţie subalternă 

 Modul de dare a cuvântului într-o şedinţă – prin ignorarea repetată a unor persoane de 
celălalt gen şi acceptarea discuţiilor doar cu reprezentanţii unui anumit gen 

 Modul de comunicare cu anumite persoane – ascultarea cu braţele încrucişate, 
evitarea contactului vizual, verificarea mesajelor din telefon în timpul unei discuţii faţă 
în faţă, întreruperea repetată 

 Modul de alegere a cuvintelor, nuanţele date acestora prin voce şi mimică – oftat, ton 
protector sau superior, ton ridicat fără rost, sarcasm etc. 

 Acţiuni sau remarci aparent prietenoase, inofensive, glumeţe, dar cu conotaţii sexiste 
sau neadecvate pentru anumite categorii de persoane – de exemplu, bancuri cu blonde, 
invitaţii nepotrivite (petreceri în postul Paştelui, referiri la soţii ca însoţitoare la 
conferinţe etc.), colinde de Crăciun difuzate continuu în decembrie, chiar dacă există 
angajaţi sau clienţi în zonă care nu sunt de religie creştină. 

Pentru a se recunoaşte micro-comportamentele inechitabile, trebuie să se identifice o 
abordare sau o reacţie injustă sau nedreaptă, într-o anumită conjunctură, reală sau doar 
percepută astfel de una din părţile implicate. Astfel, un micro-comportament inechitabil poate 
apărea când o persoană este tratată într-o manieră nedreaptă sau injustă: de exemplu, atunci 
când cineva se referă apreciativ la logica sau inteligenţa femeilor din subordine, dar are pe faţă 
un zâmbet persiflant, este vorba de o micro-agresiune. 

Micro-comportamentele inechitabile, lipsite de respect faţă de anumite persoane sau categorii 
de persoane, de obicei nu sunt examinate cu atenţie şi descurajate, ele fiind considerate minore 
şi mai mult asociate cu personalitatea şi subtilitatea de manifestare a oamenilor, decât cu 
discriminarea de gen. Mary Rowe, care le-a studiat cu începere încă din anii 1970, a arătat însă 
că aceste comportamente inechitabile, aparent minore, nesemnificative pe moment, pot avea un 
impact cumulativ negativ important asupra sentimentelor de stimă de sine şi de incluziune 
socială a celor vizaţi. Metoda cea mai simplă de a verifica dacă cineva manifestă în mod 
inconştient astfel de micro-comportamente inechitabile este de a evalua câteva aspecte legate de 
gândirea şi comportamentele celor implicaţi, care să evidenţieze stereotipurile şi prejudecăţile 
de gen dominante: 

1. Verificarea percepţiilor 
Discuţii cu cei din jur, pentru a vedea dacă percepţiile proprii sunt similare cu percepţiile 
celorlalţi şi dacă lor li se pare că este vorba de un tratament inechitabil faţă de unele persoane. 

2. Identificarea modului preponderent de gândire 
Micro-comportamentele inechitabile observate trebuie să aibă un caracter repetitiv şi constant, 
nu să constituie un incident ocazional. 

3. Reacţia celor vizaţi de micro-comportamentele inechitabile 
Persoanele care constată că sunt subiectul unor micro-comportamente inechitabile trebuie să 
aibă o reacţie – să pună întrebări clarificatoare, să dea dovadă de asertivitate în comunicare, 
pentru ca eventualele situaţii neconştientizate să fie semnalate. În caz contrar, înseamnă 
acceptare prin acord tacit a respectivelor comportamente, care se vor menţine în timp. 

Mai mult, nu doar bărbaţii manifestă astfel de micro-agresiuni. Ele se întâlnesc şi la femei, între 
persoane tinere şi mai în vârstă, între cei cu educaţie şi cei cu nivel mai redus de educaţie, între 
cei care vin din Ardeal şi cei din „Regat” etc. 

Metoda cea mai simplă de diminuare sau eliminare a micro-comportamentelor inechitabile este 
auto-cunoaşterea şi dezvoltarea personală, respectiv pregătirea persoanelor pentru a-şi 
(re)cunoaşte stereotipurile, pentru a deveni conştient(ă) de semnificaţia comportamentelor 
verbale şi nonverbale (mai ales a celor neintenţionate) şi pentru a avea reacţii adecvate atunci 
constată că alţii au astfel de comportamente. 

c. Alte limbaje folosite, care prezintă aspecte stereotipice 

Pentru a identifica stereotipurile de gen este suficient să privim aspectul elementelor care 
însoţesc conţinutul şi subliniază mesajele transmise în media. 
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În web design şi în marketing, culorile şi forma fonturilor folosite au un rol foarte atent studiat. 
Astfel, există siteuri „feminine” (cu nuanţe de roz, roşu, galben, verde etc. – culori energizante şi 
culori naturale, cu fonturi italice şi cursive), în timp ce în cele „masculine” predomină nuanţele 
de gri şi albastru, precum şi fonturi aldine. 

În filme, apar mereu stereotipuri de gen clasice, pentru a sublinia caracteristicile personajelor: 
mamele întotdeauna pregătesc la micul dejun ouă cu şuncă sau clătite, tatăl întotdeauna întârzie 
să plece spre birou, iar copiii se grăbesc să prindă autobuzul spre şcoală – mai au timp doar să 
soarbă din cafea/suc şi să muşte eventual dintr-o felie de pâine prăjită; câinii recunosc întotdeauna 
personajul negativ – feminin sau negativ – şi latră la el, dar se împrietenesc instantaneu cu 
personajele pozitive; apartamentul burlacului are vedere spre parc sau spre ocean, iar femeia de 
afaceri iese la jogging în parc. 

În publicitate, femeile sunt mai des prezentate în interior (fie că se află într-o casă, în birou, la 
club sau la un spectacol), în timp ce bărbaţii apar de mai multe ori afară, în natură, pe un vas de 
croazieră sau pe stadion. Cînd apar familii, situaţia tipică este familia în care copilul plânge că 
mama spală prea multe vase, iar tatăl îi promite că va cumpăra o maşină de spălat vase. Cînd 
reclamele includ femei în rolurile principale, femeile apar de mai multe ori parţial dezbrăcate 
decât bărbaţii, iar produsele pe care le promovează sunt fie legate de îngrijirea casei sau a 
copiilor (pentru că se presupune că femeile adoră detergenţii, produsele de curăţenie sau un 
anumit tip de deodorant), fie sunt produse adresate aproape exclusiv bărbaţilor (maşini sau 
produse de ras, de exemplu). 

În muzică sau în videoclipurile muzicale, sexismul şi misoginismul sunt extrem de des întâlnite. 
Textele melodiilor includ deseori stereotipuri de gen, iar în videoclipuri, femeile (fie ele 
interprete, dansatoare sau personaje în povestea prezentată) apar în mod repetat ca femei-
obiect, cu vestimentaţie sumară şi mişcări provocatoare, care intră într-o relaţie de cele mai 
multe ori cu valenţe sexuale cu figurile masculine prezente. 

Online, în comentarii pe Social Media, bloguri sau forumuri, sub masca anonimatului, este pe 
scară largă vizibil misoginismul, însoţit adesea de un limbaj injurios şi obscen. Astfel, Internetul, 
gândit iniţial ca un spaţiu liber, egal deschis şi accesibil unor mari majorităţi de oameni din toate 
categoriile, a integrat rapid stereotipurile de gen din societate, fiind dominat de bărbaţi (sau cel 
puţin de utilizatori cu nume de bărbaţi), care sunt mai activi, mai violenţi şi mai abuzivi. 

Stereotipurile de gen sunt prezente inclusiv în basme şi în produsele media adresate copiilor – 
de la filmele de animaţie la haine, jucării, accesorii, cărţi sau mobilier pentru camera copiilor – 
prin culorile folosite, prin alegerea temelor (jocuri şi jucării pentru fete versus jocuri şi jucării 
pentru băieţi: jocurile şi jucăriile pentru fete sunt colorate mai ales în roz, alb, galben şi includ 
păpuşi, podoabe, seturi de haine, de făcut prăjituri sau servit ceai, în timp ce cele pentru băieţi au 
culori mai închise – negru, albastru, roşu închis etc. şi sunt mai mult maşini, arme, seturi pentru 
construcţii), modul de abordare a temelor (prinţesa răpită de răufăcători şi salvată de un curajos 
cavaler, Albă ca Zăpada protejată de cei şapte pitici, iar finalul este obligatoriu căsătoria dintre 
prinţesa neprihănită şi chipeşul cavaler, care au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi), aspectul 
personajelor feminine din filmele de animaţie (cele pozitive sunt tinere, frumoase, suple, cu corp 
gen clepsidră, cochete, isteţe – dar nu într-atât încât să se descurce singure, fără ajutorul unui 
cavaler neînfricat, în timp ce personajele feminine negative sunt urâte, bătrâne, neîngrijte, fără 
dinţi, cu haine demodate, invidioase şi agresive). 

 

Sursa: 
http://clarewbrown.files.wordpress.com/201

2/10/disney-princess-screencaps-princess-
tiana-disney-princess-32182218-2560-

1440.jpg?w=500&h=281 
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Aceste moduri prin care cei implicaţi în media (fie ei manageri, redactori, reporteri, producători, 
scenarişti, prezentatori, cameramani, moderatori, bloggeri, copywriteri, editori, fotografi etc.) îşi 
manifestă, în mod inconştient sau nu, stereotipurile de gen au efecte importante la nivel 
individual, organizaţional şi social: 

 Actorii din media nu pot fi imparţiali în prezentarea realităţii, pe care o percep şi o relatează 
deformat, prin filtrul propriilor stereotipuri şi prejudecăţi de gen. Astfel, cei care se 
informează doar dintr-o singură sursă vor învăţa treptat să vadă lumea prin aceeaşi oglindă 
înşelătoare. 

 În media, în mare măsură, femeile nu pot avea şanse egale în competiţia cu bărbaţii, pentru a 
ocupa un loc de protagonist (cu excepţia zonelor cu puternic impact de sexism – în publicitate, 
emisiunile de scandal etc.), fie că este vorba de ştiri, filme, voice-over, invitate în emisiuni de 
tip talk-show pe teme politice sau economice, de experţi invitaţi în emisiuni pe teme 
ştiinţifice sau de comentatori pe teme economice în presa scrisă. 

De exemplu, într-o emisiune TV pe teme medicale, un medic (bărbat) specialist în neonatologie, în cadrul unei 
campanii de promovare a hrănirii naturale a bebeluşilor, explica ce trebuie să simtă o mamă când îşi 
alăptează pentru prima oară copilul, folosind enunţuri prescriptive, deşi era clar pentru toată lumea 
privitoare că vorbea din cărţi sau din auzite, iar credibilitatea lui era cel puţin îndoielnică, indiferent de 
experienţa sau de specializarea sa în domeniu. Întrebarea care se poate pune este de câte ori sunt invitate 
femei-expert în emisiuni despre fisiunea nucleară sau despre performanţele proceselor de combustie din 
motoarele auto. 

 Prezenţa în media, în posturi de decizie, a femeilor este limitată – nu de lipsa de performanţă, 
ci de percepţia stereotipică a celorlalţi faţă de capacitatea lor de a se impune în poziţii înalte. 
De exemplu, la fel ca şi în celelalte domenii de activitate, numărul femeilor care reuşesc să 
treacă dincolo de plafonul de sticlă ce limitează posibilităţile de promovare în posturi cheie 
este extrem de redus, fie că este vorba de femei ce conduc trusturi media, de femei-regizor de 
film sau de bloggeri de top.  

De exemplu, în ZeList, între blogurile din Top 15 doar două îşi leagă numele de femei: www.bookblog.ro – cu 
o echipă în care se află preponderent femei şi www.simonatache.ro, iar pe trafic.ro sunt 5 bloguri personale 
de femei în primele 15, dintre care pe poziţii mai înalte se află blogurile Laurei Cosoi şi Danei Rogoz).  

 Subiectele alese, modul de abordare al acestora şi persoanele incluse în prezentarea 
subiectelor depind de vederile şi perspectivele celor care iau decizia. Dacă aceştia sunt 
adepţii rolurilor şi normelor de gen tradiţionale, atunci problemele şi soluţiile discutate vor 
include percepţii discriminatorii de gen – conţinutul fiind împărţit pe domenii pentru femei 
(sănătate, modă, educaţia copiilor etc.) şi domenii pentru bărbaţi (economie, finanţe, sport, 
afaceri etc.). Iar dacă este vorba de ştiri, situaţiile alese pentru a fi prezentate vor fi puternic 
stereotipice, referindu-se la anumite tipologii frecvente: femeia-victimă şi bărbatul-agresor, 
bătrâna sau bătrânul-neajutorat, femeia tânără şi bărbatul bogat etc. 

 Anumite categorii de persoane sunt invizibile – ele lipsesc aproape complet în media, fie că 
este vorba de situaţii reale, fie de opere de ficţiune, iar când sunt prezentate, se află de obicei 
într-un contex defavorabil – de exemplu, în presă, în reclame, în emisiunile TV, ba chiar şi în 
filme, doar ca excepţii apar în roluri centrale femei cu aspect non-standard, imigrante, femei 
în vârstă, femei supraponderale, femei cu dizabilităţi etc. 

 Femeile (şi cele în devenire, începând încă de la 8 – 10 ani) învaţă din media care sunt 
dimensiunile „normale” (în sensul de obligatorii) şi forma „standard” a diferitelor părţi ale 
corpului feminin. Similar, ele află în mod repetat că, pentru a avea succes în viaţă, pe lângă 
rolurile tradiţionale (soţie, mamă) şi cele moderne (angajată sau persoană independentă 
profesional), principala lor sarcină în viaţă este să se îngrijească pentru a arăta bine şi a fi 
dezirabile pentru bărbaţii care le vor aduce fericirea. În acest scop, orice metode sunt 
recomandabile: dietele, chirurgia estetică, tratamentele cosmetice şi de întinerire, curele de 
detoxifiere, meditaţia, masajul etc. – orice pentru a avea şi a-şi menţine imaginea promovată 
de media. Cele care nu aderă la acest mod de a vedea viaţa sunt ignorate de media, sau 
vizibile doar la categoria „Aşa nu!”, fiindu-le chiar negată feminitatea, pornind de la cele trei 
vini majore: fie nu au un partener de viaţă sau viaţă privată, fie nu au copii, fie nu au un aspect 
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atractiv conform normelor de gen. 

Concluzia este că toţi cei implicaţi în media, atât la nivel organizaţional, cât şi la nivel individual, 
trebuie să îşi dea seama de puterea pe care o au formatorii de opinie şi cei care difuzează public 
informaţii (asupra destinatarilor acestora, precum şi a utilizatorilor neintenţionaţi) şi să îşi 
asume responsabilităţile pentru rolul lor în acest proces de influenţare, fie ea şi doar implicită, 
neintenţionată şi neconştientizată: 

 Responsabilitatea de a avea respect faţă de oameni: să îşi conştientizeze şi controleze 
stereotipurile în general şi stereotipurile de gen în special 

 Responsabilitatea de a apăra drepturile omului: să asigure tuturor condiţii echitabile, 
nediscriminatorii, prin limtarea acţiunii implicite a stereotipurilor de gen 

 Responsabilitatea de a contribui la egalitatea de gen: să acţioneze în vederea reducerii 
discriminării de gen, a conştientizării publicului asupra pericolului stereotipurilor şi 
prejudecăţilor de gen. 

IMAGINEA FEMEII ÎN MASS MEDIA DIN ROMÂNIA 
Iată un exemplu, de-a dreptul minor şi amatoristic, de firmă care îşi face reclamă la produse pe 
pagina de prezentare: 

 
Emisiuni şi reclame la TV: 

 

Sursa: http://spynews.ro/monden/video-
dan-capatos-si-asistentele-zburati-de-la-
antena-1-studioul-a-fost-distrus-
69351.html 

 
Reclama KFC cu tricouri ude (iun 2015) 

 
Reclama Zizin – Dă cu pace şi în vacanţă 
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Reclama Sprite – Decolteul bate prietenia 

 
http://www.220.ro/reclame/O-Reclama-
Romaneasca-Veche-Si-Penibila/wVAD06yYrH/  

  
Reclama Hochland – Blind test caşcaval 

Sursa: https://publicitateromaneasca.wordpress.com/ 

La jucării: 

  
Sursa: http://www.vice.com/ro/read/magazinele-romanesti-de-jucarii-sunt-o-calatorie-prin-sexismul-

anilor-50-148 

În spaţiul public: 

Pe Internet se prezintă în cascadă situaţia unei biserici în care este interzis accesul femeilor, iar 
articolele explică diversele accidente ale femeilor care îndrăznesc să intre în perimetrul 
respectiv prin acţiunea unui blestem: 

 

Sursa: http://ziaruldevalcea.ro/2013/12/27/la-
patru-luni-dupa-moartea-mamei-monicai-
blestemul-de-la-frasinei-loveste-din-nou-o-tanara-
a-disparut-fara-urma-in-zona-manastirii-politia-o-
cauta-de-o-luna/ 
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Sau anunţuri care exprimă discriminarea de 
gen:  

 
 
 
 
 
 

Sursa: http://metropotam.ro/La-zi/world-class-
romania-a-fost-gasita-vinovata-de-discriminare-

art3508512376/ 

 
În muzică: iată nişte versuri din textul cântecului „Toate-s la fel" (Paraziţii): 
„Vreţi haine de blană şi ochelari de soare 
Când noi toţi bărbaţii vrem să vă scoatem din ţoale 
Vreţi bani, diamante, farduri, carduri şi PIN-uri 
Noi vă dăm s-aveţi să ardeţi în chinuri 
Vreţi să dăm explicaţie că aşa e viaţa-n doi 
Noi vrem maşini cu loc să nu aveţi loc şi voi 
Vreţi să vă lăsăm tot şi să ne închidă pârnaia 
Vreţi pe Himalaya nu vă mai place la Sinaia 
Vreţi să vă ţinem de mână să citim în astre 
Sentimentele noastre-s reale ca unghiile voastre 
Vor palate, cai albi ca-n poveste 
Şï toate peste noapte se vor neveste.” 
Sursa: 
http://www.versuri.ro/versuri/geljjj_parazitii-dan-
lazar-toate-s-la-fel.html  

 
Sursa: 

http://www.eva.ro/divertisment/stiri/parazitii-
featuring-daniel-lazar-toate-s-la-fel-articol-

43887.html 

În comentariile politice: 

Sursa: 
http://ro.avoiceformen.com/recomandate/politica-in-

minijup/ 

Sursa: http://totb.ro/de-la-rasism-la-
misoginie-politicieni-romani-reclamati-

pentru-discriminare-in-2014/ 
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Sursa: http://adevarul.ro/news/politica/nasterea-
domnitei-inox-politicii-mioritice-
1_549307af448e03c0fddbf0d6/index.pdf 

 
Sursa: 
http://adevarul.ro/news/politica/politica-
romaneasca-nevoie-doamne-muieri-satui-
1_5480634ba0eb96501e5c4d5d/index.print 

Pe Internet: 

 
Sursa: http://fulgerica.com/2009/11/06/femeia-

blonda-la-volan/  
Sursa: http://fulgerica.com/2015/02/25/femeia-

la-volan-69-astazi-alimentez-singura/ 

Desigur, există şi persoane – fie publice, fie nu, precum şi organizaţii care iau poziţie împotriva 
stereotipurilor de gen în media: 

 
Sursa: http://www.cariereonline.ro/articol/m-

am-saturat-de-stereotipurile-de-gen 

Sursa: http://gardieniiculturii.ro/misoginismul-se-
canta/ 
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Sursa: 
http://www.magazinulprogresiv.ro/articole/indu

stria-dilema-vinde-sau-nu-vinde-sex  
Sursa: 

http://nupublicitatiiofensatoare.blogspot.ro/2015/
03/billa-sau-despre-unde-si-care-este.html 

Sursa: 
http://www.garbo.ro/articol/Social/18110/miso

gin-umilit-in-public.html 

 
Sursa: http://www.gandul.info/scoala-media-

fem/spotul-mediafem-un-statement-impotriva-
prejudecatilor-13795104 

Sursa: http://www.elle.ro/lifestyle/care-treaba-
cu-femeile-din-reclamele-de-la-televizor-369681/ 

Sursa: http://www.discriminari-
urbane.ro/index.php/stiri/303-confesiuni-cat-de-

dificil-este-sa-fii-femeie-in-bucuresti 
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Sursa: http://gardieniiculturii.ro/construi-constructie-ruina/ 

STRATEGII PENTRU ELIMINAREA STEREOTIPURILOR DE GEN ÎN MASS 
MEDIA 
În mod tradiţional, media acceptă că informaţiile furnizate trebuie să fie colectate şi editate 
pornind de la trei principii de bază: precizie, corectitudine şi reprezentare echilibrată, 
considerându-se a patra putere în stat. În realitate, prin componentele informale care fac parte 
din media în prezent, dar şi prin interesele politice diverse şi controlul limitat al societăţii asupra 
celor care furnizează informaţii în spaţiul public, mesajele transmise nu sunt nici pe departe pe 
cât de echilibrate, corecte şi exacte s-ar putea dori sau presupune.  

Chiar dacă media militează pentru libertatea de opinie şi de exprimare în spaţiul public, 
condamnând eventualele încercări de cenzură din exterior, totuşi în media nu există libertate 
deplină. Fie există interese politice sau economice (de care nu ne ocupăm aici – nu abordăm 
situaţiile de manipulare şi de propagandă în media, care implică anumite intenţii şi interese 
specifice), fie mesajul este distorsionat ca urmare a filtrelor implicite, individuale sau 
organizaţionale.  

„Prejudecata este o părere fără judecată.” (Voltaire) 

Astfel, manifestarea stereotipurilor şi a prejudecăţilor de gen transpare, la o observare mai 
atentă, prin alegerile subiective – adesea inconştiente, neintenţionate şi mai ales necontrolate, 
ale celor implicaţi în aducerea în spaţiul public a informaţiilor adresate publicului larg, prin care 
ei au un mare impact: 

 Influenţează opinia publică şi atitudine indivizilor din publicul ţintă 
 Condiţionează discursul public şi impun priorităţi politice, culturale şi economice 
 Reconfigurează politicile publice prin ştirile aduse şi menţinute în prim plan 
 Menţin şi generalizează stereotipurile şi normele de gen în societate. 

Cauzele pentru care subiectul egalităţii de gen este rareori abordat în media, iar stereotipurile 
de gen persistă în spaţiul public se numără printre următoarele: 

 Accesul limitat al femeilor în media este urmarea stereotipurilor şi prejudecăţilor de gen ale 
celor care iau deciziile în media. Mai mult, conceptele specifice egalităţii de gen nu sunt 
cunoscute în media, de aceea orice abordare este obligatoriu amatoristică şi ambiguă sau 
discriminatorie – situaţie extrem de vizibilă, de exemplu, atunci când se relatează în mod 
repetat cazuri de violenţă domestică, hărţuire sexuală sau alt tip de discriminare de gen. 

 Egalitatea de gen nu este o prioritate pentru media, aşa că deciziile asupra modului de 
abordare a realităţii (în mod sensibil, neutru sau negativ faţă de perspectivele de gen) sunt 
lăsate la bunăvoinţa sau priceperea celor care lucrează la materialele respective. 

 Cum discriminarea indirectă de gen este greu de dovedit, iar publicul nu este exigent în ceea ce 
priveşte inegalitatea de gen, multe stereotipuri sau aspecte legate de gen nu sunt conştientizate 
de actorii din domeniul media, de aceea nu au şanse să devină prioritare în lipsa unor iniţiative 
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venite din exterior – de la ONG-uri sau instituţiile europene. 

Totuşi, prin media, în acelaşi timp, se poate produce o schimbare socială pozitivă relevantă, dacă 
actorii din domeniu îşi conştientizează propriile stereotipuri de gen şi îşi doresc să ia parte la 
transformarea societăţii umane. 

De exemplu, tabloidul britanic „The Sun” a anunţat, la începutul acestui an, că a decis să nu mai publice 
imagini de femei topless, după ce timp de 40 de ani, în fiecare număr, s-a respectat tradiţia de a avea zilnic o 
poză cu o femeie parţial dezbrăcată pe pagina 3. Această tradiţie – cu „fata de la pagina x” – a fost preluată 
de multe publicaţii din presa scrisă din România, totuşi încă nicio publicaţie nu a preluat şi decizia de a 
renunţa la ea. 

Pentru a reduce impactul stereotipurilor de gen din media, este nevoie de abordări şi acţiuni pe 
mai multe planuri: individual, organizaţional şi social sau politic. 

Primul pas – şi cel mai important – constă în conştientizarea stereotipurilor şi a prejudecăţilor 
de gen şi dezactivarea gândirii stereotipice, printr-o adevărată cură de dezintoxicare la nivel 
individual. 

„Din fericire pentru minţile serioase, o prejudecată recunoscută 

este o prejudecată decontaminată.” (Benjamin Haydon) 

Se spune că gândirea stereotipică este o formă de lene în gândire şi că jurnalistul sau specialistul 
media care se lasă influenţat de stereotipurile de gen păcătuieşte prin omisiune în furnizarea 
informaţiilor despre situaţii reale (din lenea de a gândi, mai mult decât din interese ascunse sau 
din răutate). Pentru a deveni critici în gândire şi a ne controla stereotipurile de gen, avem nevoie 
de cunoştinţe şi date utile, dar şi de empatie, de atenţie faţă de fapte şi mai puţin faţă de opinii şi 
interpretări personale, de înţelegere a consecinţelor propriilor acţiuni, precum şi de aderarea la 
valori etice, care să ne facă să devenim conştienţi în timp real de ceea ce spunem şi de ceea ce 
facem. 

Iată câteva strategii de eliminare a stereotipurilor de gen la nivel individual: 

 Înainte de a lua decizia de a aborda un subiect, este necesară o etapă de analiză a modului de 
alegere a respectivei teme, la fel cum, după un articol, un reportaj, un conflict sau orice altă 
relaţie inter-umană, trebuie ca fiecare să-şi pună întrebarea dacă reacţiile şi deciziile proprii 
au fost influenţate de faptele reale sau de opiniile şi emoţiile personale faţă de respectivele 
situaţii. 

La fel ca la programele AAA, preluarea controlului asupra stereotipurilor implică o serie de paşi 
succesivi: 

1. Recunoaşterea problemei (toţi judecăm rapid pe baza stereotipurilor pe care ni le-
am creat în timp) 

2. Identificarea stereotipurilor uzuale, ori de câte ori ne aflăm în faţa unei persoane 
sau situaţii pe care o vedem sau o analizăm pentru prima dată 

3. Înţelegerea stereotipurilor de gen şi a modurilor lor de manifestare 
4. Stabilirea priorităţilor – ce stereotipuri pot fi abordate mai întâi 
5. Găsirea de argumente şi de contra-argumente contra stereotipurilor de gen 
6. Renunţarea la gândirea stereotipică în zonele prioritare alese 
7. Auto-observare, pentru că stereotipurile pot reapărea foarte uşor. 

 Observarea atitudinilor şi comportamentelor proprii sau ale celorlalţi, pentru a identifica 
stereotipurile şi prejudecăţile de gen: atenţie la vocabularul utilizat sau la atitudinile 
implicite şi la comportamentele manifeste faţă de persoane ce fac parte din anumite categorii 

 Renunţarea la judecăţi stereotipice implicite: „femeile nu se pricep la şofat” sau 
„bărbaţii nu plâng”, şi recunoaşterea lor imediată la alţii, ca semn al gândirii 
stereotipice 

 Conştientizarea şi blocarea atitudinilor, comentariilor şi acţiunilor discriminatorii, 
bazate pe stereotipuri de gen 

 Alte recomandări pentru a evita activarea stereotipurilor: 
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 Folosirea unui limbaj inclusiv adecvat, fără a folosi termeni cu conotaţie 
negativă sau jignitoare pentru anumite categorii de persoane 

 Evitarea furnizării de informaţii inexacte, incorecte, incomplete, 
distorsionate, scoase din context 

 Cunoaşterea prevederilor legislaţiei anti-discriminare 
 Referirea la persoane pe baza caracteristicilor lor individuale, nu la 

apartenenţa lor la anumite grupuri sau categorii  
 Protejarea imaginii persoanelor ce fac parte din grupuri defavorizate 
 Pentru teme dificile, cooptarea unui expert pentru a explica clar şi 

relevant situaţia 
 Condamnarea materialelor sau situaţiilor discriminatorii din media şi 

prezentarea aspectelor pozitive, nu doar a celor negative 

 Identificarea bunelor practici în ceea ce priveşte egalitatea de gen şi generalizarea lor 

 Participarea la programe de educaţie, de dezvoltare personală şi de mindfulness14, pentru a 
ajunge la controlul manifestării propriilor stereotipuri de gen, prin capacitatea de a distinge 
între fapte şi opinii, a identifica stereotipurile şi prejudecăţile de gen care condiţionează 
primele impresii în situaţiile uzuale, înţelegerea impactului uriaş al media asupra imaginii şi 
rolului de gen. Teme ce trebuie cunoscute pentru a aborda corect problematica de gen: gen, 
egalitatea de gen, violenţa de gen, împuternicirea femeilor, limbajul inclusiv etc. 

 Aderarea la coduri de etică şi de deontologie pentru profesioniştii din media. 

„Încercarea de a ajunge la adevăr înseamnă respingerea 

stereotipurilor şi a clişeelor de gândire.” (Harold Evans) 

La nivel organizaţional, strategiile care pot duce la eliminarea stereotipurilor de gen în mass 
media se pot referi la: 

 Abordarea unor teme sau realizarea unor produse media care să pună în discuţie 
stereotipurile de gen şi să contribuie la educaţia majorităţii pentru egalitate de gen: 
prezentarea femeilor care au acţionat împotriva normelor şi rolurilor de gen tradiţionale, cărţi 
şi filme despre contribuţiile tuturor oamenilor la dezvoltarea societăţii umane, descompunerea 
miturilor şi aşteptărilor stereotipice faţă de celălalt gen, încurajarea alegerilor de viaţă libere 
de rolurile tradiţionale de gen etc. 

 Organizarea companiilor din sfera media astfel încât să respecte principiile egalităţii de gen, 
cu anularea plafonului de sticlă şi a condiţiilor discriminatorii pentru accesul femeilor în 
orice poziţie din organizaţie şi în orice poziţie cu impact major asupra părţii creative a 
produselor media: 

 Integrarea dimensiunii de gen în sistemul intern de management şi de luare a 
deciziilor, inclusiv crearea unei structuri interne de monitorizare şi identificare a 
stereotipurilor de gen manifestate în propriile produse media 

 Încurajarea femeilor să acceadă spre poziţii de top în organizaţie şi în echipele de 
creaţie 

 Crearea de baze de date referitoare la femei pe care le pot utiliza ca experţi sau 
invitaţi, pentru a face ca femeile să fie mai vizibile în media, în roluri tradiţional 
rezervate bărbaţilor 

 Conţinutul programelor şi produselor media să fie în corelare cu principiile responsabilităţii 
sociale şi să includă abordări din perspective sensibile sau măcar neutre faţă de gen: 

 Includerea de materiale care să conteste stereotipurile de gen şi să explice cum prin 
anumite metode de prezentare se poate afecta demnitatea unor persoane 

 Utilizarea de imagini vizuale (fotografii, desene, personaje etc.) care să nu întărească 

                                                             
14 Mindfulness implică o formă de meditaţie ce ne permite să fim prezenţi, atenţi, conştienţi de ceea facem în 
fiecare moment 



 

POSDRU/144/6.3/S/130458 – „Şanse şi drepturi egale!”  2015 

stereotipurile de gen şi rolurile de gen tradiţionale 

 Crearea şi respectarea unor coduri de conduită, ca parte a managementului organizaţional, 
care să includă o politică de egalitate de gen şi prevederi pentru evitarea discriminării de gen 
atât pe plan intern, cât şi în ceea ce priveşte conţinutul şi forma materialelor promovate în 
spaţiul public 

Un exemplu este codul de etică promovat de Societatea Jurnaliştilor Profesionişti15 care în preambul 
stabileşte că „Un jurnalist etic acţionează cu integritate.”, iar apoi arată că este cel care „dă voce celor fără 
voce” şi „evită gândirea stereotipică, îşi examinează modul în care propriile valori şi experienţe îi 
influenţează modul de raportare a faptelor”. 

 Afilierea sau participarea la reţele şi campanii publice pentru promovarea egalităţii de gen în 
educaţie şi în societate 

 Organizarea de cursuri pentru personalul propriu, în ceea ce priveşte recunoaşterea şi 
evitarea stereotipurilor de gen, utilizarea limbajului inclusiv şi non-sexist, înţelegerea 
aspectelor care contravin egalităţii de gen. 

Pentru a se ajunge la eliminarea stereotipurilor de gen în mass media este nevoie de asemenea 
de strategii naţionale, decise la nivel politic şi social, care să urmărească: 

 Alocarea de resurse pentru programe naţionale de educaţie în vederea recunoaşterii 
importanţei eliminării gândirii stereotipice şi dezvoltării gândiri critice – în educaţie, în mass 
media, pe piaţa muncii şi în viaţa privată 

 Finanţarea de studii de gen, pentru a găsi cele mai adecvate măsuri de promovare a egalităţii 
de gen 

 Crearea şi susţinerea financiară a unor reţele şi forumuri pentru susţinerea eforturilor 
actorilor principali în susţinerea egalităţii de gen (experţi, ONG-uri implicate, sectorul 
academic, agenţiile publice relevante etc.) 

 Stabilirea unor structuri şi reguli pentru monitorizarea şi identificarea derapajelor de limbaj 
şi a discriminării de gen în toate media, nu doar în zona audio-vizuală 

 Introducerea unei materii de studiu în şcoli şi în facultăţile de comunicare şi jurnalism, care 
să explice prezenţa şi modurile de eliminare a stereotipurilor de gen în media. 

„Discriminarea flagrantă, intenţionată, împotriva femeilor este 

departe de a fi doar ceva scris în cărţile de istorie.”  

(Cordelia Fine) 

Există de asemenea strategii folosite în special de ONG-uri preocupate de egalitatea de gen, 
pentru a atrage interesul media asupra evitării stereotipurilor de gen: 

 Crearea de competiţii cu premii pentru jurnaliştii care abordează în mod corect problematica 
egalităţii de gen (cu recompense de genul: vizite de studiu, premii în bani, participarea la 
conferinţe internaţionale etc.) 

 Punerea la dispoziţia media de dosare de presă şi alte produse utile pentru înţelegerea şi 
prezentarea aspectelor legate de gen şi de puterea stereotipurilor de gen în societate 

 Realizarea de programe de training pe teme relevante pentru controlul stereotipurilor de gen, 
adresate diferitelor categorii de persoane din industria media: manageri, editori, redactori, 
ziarişti, prezentatori, reporteri, fotografi, personal de redacţie etc. 

Media este o forţă. Utilizată în mod etic, are un impact major în transformarea în mai bine 
a societăţii umane. Iar schimbarea nu este neapărat o sarcină a guvernului sau a celor 

care conduc organizaţiile, ci este o responsabilitate a noastră, a tuturor. 

                                                             
15 Vezi www.spj.org 
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Egalitatea de gen în lume depinde de noi, de fiecare dintre noi. 

Şi nu uitaţi că stereotipurile de gen sunt pretutindeni! Sau nu? 

 
Sursa: https://identityengendered.files.wordpress.com/2013/12/reverse-gender-stereotypes.jpg  
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