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Ce este, fatã sau bãiat? Este prima întrebare pe care o punem atunci când se
naºte un copil (sau, mai nou, atunci când se aºteaptã rezultatul unei sonograme în
primele luni de sarcinã). Rãspunsul, bazat pe sexul biologic al noului nãscut,
atrage o serie de ritualuri, comportamente ºi aºteptãri diferenþiate din partea
familiei, bisericii, ºcolii, societãþii în general. Aºteptãrile sunt bine cristalizate.
Dacã te naºti astãzi în România fatã, atunci de a doua zi ai toate ºansele sã þi se
înþepe urechile pentru cercei, sã primeºti îmbrãcãminte de culoare roz (dar ºi
bleu), pãpuºi ºi truse de machiat. Ai ºanse mai mari sã devii secretarã, profesoarã,
doctorã (dar nu chirurg) decât tractoristã, preºedintã de þarã sau guvernatoarea
Bãncii Naþionale. Dacã alegi meseria de model vei fi mai bine plãtitã decât bãrbaþii.
Dacã vei fi jucãtoare profesionistã de tenis vei câºtiga mai puþin decât bãrbaþii la
multe din marile turnee din circuitul profesionist. În medie, te vei cãsãtori mai
devreme decât bãrbaþii, vei petrece mai multe ore la bucãtãrie decât ei ºi vei fi mai
expusã violenþelor domestice. Dacã te naºti bãiat atunci rozul nu va fi printre
culorile garderobei tale. Vei primi un nume bãrbãtesc, maºinuþe, roboþi ºi Lego,
vei fi dat de mic la sport, vei avea mai mare libertate de miºcare decât fetele, dar
vei trãi în medie mai puþin decât ele. Nu vei fi bine vãzut dacã plângi, în medie vei
avea mai mari ºanse decât femeile sã pierzi custodia copiilor în caz de divorþ, sã
ajungi la închisoare sau în poziþii de conducere.
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Existã diferenþe biologice incontestabile între femei ºi bãrbaþi de exemplu, doar
femeile pot sã dea naºtere la copii sau sã alãpteze iar majoritatea bãrbaþilor au o forþã
muscularã mai mare decât a femeilor. Cu toate acestea, identificarea sau autoidenti-
ficarea unei persoane ca fatã/femeie sau bãiat/bãrbat (identitatea de gen) conþine în
mod implicit o informaþie ce trece dincolo de simpla descriere a anatomiei cuiva.
Sexul unei persoane este saturat de semnificaþii sociale ºi este un mijloc de a
categorisi oameni, o etichetã care prescrie (atitudini, comportamente, aºteptãri) ºi nu
doar descrie o realitate. �Eticheta� de femeie sau bãrbat, pusã iniþial pe baza
organelor genitale, a aspectului exterior, este prima identitate pe care o primim pe
lume. Eticheta biologicã devine, însã, repede una socialã care opereazã ca o normã
socialã, produce uneori corelaþii iluzorii, pune accent pe diferenþe mai mult decât pe
asemãnãri ºi funcþioneazã ca �predicþie autocreatoare� în sensul dat de Robert
Merton.

Mult timp, sociologia a abordat diferenþele dintre bãrbaþi ºi femei exclusiv, sau
preponderent, în termeni de diferenþe date, naturale sau biologice, ºi nu de inegalitãþi.
Pentru a sublinia diferenþele sociale, economice ºi culturale dintre bãrbaþi ºi femei,
pentru a marca distincþia între acestea ºi sexul anatomic ºi a pune accent pe meca-
nismele sociale complexe prin care anumite diferenþe dintre femei ºi bãrbaþi se
transformã în inegalitãþi, sociologia a �inventat� conceptul de gen operând cu
distincþia sex-gen. S-a creat astfel un vocabular ºi un context teoretic adecvat pentru
a studia modalitãþile prin care identitatea sexualã dobânditã (sexul) împreunã cu cea
prescrisã de o anume societate la un anume moment (genul) influenþeazã interacþiunile
umane, opþiunile, oportunitãþile de realizare, deciziile etc. În continuare va fi prezentatã
evoluþia acestei problematici.

Ce este genul ºi de ce meritã sã îl studiem?

Termenul gen (gender în englezã) a fost preluat recent de ºtiinþele umane din
lingvisticã1 pentru a surprinde un nou tip de înþelegere a relaþiilor dintre femei ºi
bãrbaþi, cu accent pe aspectele culturale ºi sociale. Separarea analiticã sex-gen a
reprezentat o intervenþie sociologicã importantã care a schimbat nu doar limbajul
academic, ci ºi pe cel politic. Miºcarea de femei, adicã feminismul de dupã anii
1970, a contribuit la acest demers de denaturalizare a relaþiilor ºi a raporturilor
dintre femei ºi bãrbaþi.

1. În lingvisticã, termenul desemneazã o categorie gramaticalã prin care numele ºi adjectivele
sunt codificate ca feminine, masculine sau în unele þãri, ca neutre. Existã controverse în
legãturã cu folosirea genului deoarece sunt limbi (maghiarã, finlandezã) unde nu existã ºi nu
are sens, sau altele care au ambigen extins ºi asupra fiinþelor nonumane ºi asupra lucrurilor
(limbile latine).
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Genul este un sistem simbolic prin care corpurile intrã în socialitate. Dacã sexul
se referã la diferenþele biologice dintre femei ºi bãrbaþi, genul se referã la modul în
care o anumitã culturã defineºte aceste diferenþe, la deosebirile între modul în care
femeile ºi bãrbaþii îºi trãiesc viaþa ºi la modul în care indivizii îºi vãd viaþa lor ºi a
altora în termenii dihotomiei masculin-feminin.

Existã ambiguitate în folosirea termenilor sex ºi gen atât în limbajul comun cât ºi
în cel ºtiinþific. Deseori termenii sex�gen se folosesc interºanjabil: sex pentru gen
sau gen ca un eufemism pentru sex. În limbajul comun, termenul sex se referã atât
la o categorie de persoane (de un anumit sex) cât ºi la o activitate (a face sex). De
aceea este bine ca în cercetare sã se facã distincþia între sex ºi activitate sexualã sau
între gen (construct social) ºi sex (categorie demograficã). Ambiguitatea derivã ºi
din neînþelegerea uneori a faptului cã diferenþele de gen la care se referã cercetãrile
sunt diferenþele medii, detectabile într-un anumit context de cercetare ºi nu diferenþe
individuale, particulare.

Termenul gen, în contexte diferite, se referã la:

1. persoane: de obicei femeilor li se atribuie ºi li se cere feminitate, iar bãrbaþilor
masculinitate.

2. fenomene non-umane: în Grecia Anticã numerele impare erau considerate masculine
ºi cele pare feminine. Pisicile le considerãm de obicei feminine indiferent de

Sex se referã la acele caracteristici genetice ºi morfofiziologice înnãscute,
observabile, prin care se definesc (ºi se diferenþiazã) corpurile bãrbaþilor de cele
ale femeilor. Existã astfel persoane de sex feminin; persoane de sex masculin
sau, mult mai rar, persoane hermafrodite (cu sex ambiguu).
Gen se referã la acele înþelesuri ºi norme sociale ºi culturale ataºate/prescrise
sexelor în anumite sisteme sociale particulare, prin intermediul cãrora oamenii
sunt catalogaþi drept feminini, masculini sau androgini (atunci când se combinã ambele
caracteristici). Genul se referã deci la calitãþile, gusturile, aptitudinile, aºteptãrile,
rolurile, responsabilitãþile asociate femeilor ºi bãrbaþilor într-o anumitã societate.
Existã diverse instrumente pentru a mãsura gradul de feminitate/masculinitate
al unei persoane ca de exemplu Inventarul Bem de rol de sex asumat (BEM
SEX ROLE INVENTORY, BSRI). Acest inventar conþine 60 de caracteristici ale
personalitãþii, dintre care 20 sunt în mod stereotip feminine (spre exemplu afec-
þiunea, blândeþea, înþelegerea, sensibilitatea faþã de nevoile celorlalþi), 20 mas-
culine (ambiþia, independenþa, asertivitatea etc.) ºi 20 se constituie ca termeni
generali (fericit, încrezãtor etc). Acest inventar mãsoarã gradul de conºtien-
tizare/asumare a rolului de sex prin rãspunsurile date în mod spontan de subiecþii
care îºi dezvãluie preferinþa spre un rol asumat feminin sau masculin. Sandra
Bem este o �avocatã� a stilului de viaþã androgin, considerând cã feminitatea ºi
masculinitatea extremã au efecte negative asupra individului. Studii recente
aratã cã un procent semnificativ din populaþie corespunde unei personalitãþi
androgine � care afiºeazã ºi se adapteazã la un comportament atât feminin cât
ºi masculin (bãieþii în proporþie mai mare decât fetele). Existã ºi contestatari ai
unor asemenea mãsurãtori.
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sexul lor. Armele nucleare sunt considerate masculine (indiferent de câte femei
lucreazã în industria armamentului) iar anumite meserii sunt considerate tipic
masculine sau feminine; muzica rock este consideratã masculinã ºi cea latino
femininã; existã cercetãri în care naþiunile sunt clasificate dupã gradul lor de
feminitate/masculinitate2.

3. anumite orientãri de gândire, sentimente: empatia sau aplecarea spre detalii sunt
considerate trãsãturi feminine, spiritul analitic ºi tendinþa spre violenþã sunt
considerate ca fiind masculine etc.

Judith Lorber, pentru care genul �ca ºi limbajul, religia sau tehnologia este o
invenþie umanã care ne organizeazã viaþa socialã�3, remarcã ºi o altfel de ambiguitate.
Pentru individ genul = asemãnare. Ne naºtem cu un anume sex ºi încercãm ca
indivizi sã intrãm în pielea genului prescris, sã semãnãm cât mai bine cu tipul de
feminitate sau masculinitate al epocii în care trãim, cu cei de acelaºi �gen� cu noi.
Pe de altã parte, însã, pentru societate, genul = diferenþã. La nivel social cel mai
important lucru este ca ceea ce faci sã fie perceput ca fiind diferit de ceea ce face cel
de sex sau gen opus (apar de exemplu denumiri diferite pentru aceleaºi slujbe:
secretarã ºi asistent administrativ, coafezã ºi stilist etc.).

Facem la tot pasul, în viaþa de zi cu zi, eforturi explicite sau implicite sã cores-
pundem genului prescris. Ne purtãm, îmbrãcãm, vorbim, miºcãm conform standar-
delor de feminitate/masculinitate considerate corecte, adecvate, normale la un anume
moment. Societatea sancþioneazã devierea de la normele de gen prescrise, presiunea
socialã de respectare a acestora fiind puternicã. Bãrbaþii, pentru care masculinitatea
echivaleazã tradiþional cu succesul, se sinucid, de exemplu, în medie mai des decât
femeile din motive de eºec profesional, de nereuºitã publicã, iar femeile, pentru care
feminitatea normalã este asociatã cu împlinirea în sfera privatã, mai des din dragoste
ºi neîmplinire în viaþa de familie. Persoanele care au identitãþi de sex/gen ambigue
(homosexualii, bisexualii, pansexualii, travestiþii, transgenderii, transsexualii, androginii)
au diverse probleme de integrare în societate.

2. Vezi Hofstede, Geert et al., 1998, Masculinity and Femininity. The taboo dimensions of
national cultures, Londra: Sage Publications.

3. Lorber, Judith, 1994, Paradoxes of Gender, Londra: Yale University Press.

Homosexual � persoanã care este atrasã sexual ºi întreþine relaþii sexuale cu
persoane de acelaºi sex. �Gay� se referã la bãrbatul homosexual iar �lesbianã�
la femeia homosexualã. Termenul a fost introdus pentru prima datã în 1860,
într-un pamflet, de cãtre nuvelistul Karl Maria Kertbeny.
Bisexual � persoanã care este atrasã sexual ºi întreþine relaþii sexuale cu
indivizi de acelaºi sex sau de sex opus.
Pansexual � persoanã cu o orientare sexualã caracterizatã printr-un potenþial
de atracþie (esteticã, dragoste romanticã, dorinþã sexualã) faþã de oameni,
indiferent de identitatea lor de gen sau de sexul biologic.
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Genul nu este un simplu sistem de clasificare prin care femeile ºi bãrbaþii biologici
sunt sortaþi, separaþi, socializaþi în roluri sociale echivalente. În cele mai multe
societãþi, identitãþile de gen sunt considerate nu doar distincte, formând un sistem
binar, dar sunt ºi evaluate diferit. Caracteristicile masculine sunt uneori considerate
mai folositoare din punct de vedere social, mai dificil de performat, mai grele ºi mai
importante decât cele feminine.

Diferenþierea de gen apare atât la nivel individual (fiecare individ opereazã cu un
set de stereotipuri ºi prejudecãþi în definirea masculinului ºi femininului), cât ºi la
nivel structural (orice societate prescrie, pe baza sexului, comportamente ºi modalitãþi
de interacþiune socialã pentru membrii sãi). Acest pattern instituþionalizat de dife-
renþiere de gen, denumit sistemul de sex/gen al unei societãþi, variazã istoric ºi între
culturi, având impact asupra vieþilor femeilor ºi bãrbaþilor.

Genul exprimã, deci, diferenþe ºi inegalitãþile universale (dar nu uniforme) dintre
bãrbaþi ºi femei sau între bãrbaþi ºi între femei. Când analizãm din punct de vedere
sociologic genul, vorbim despre ierarhie, putere, inegalitate ºi nu doar despre
diferenþe, fiind interesaþi printre altele de stereotipurile de gen care stau la baza
prejudecãþilor ºi discriminãrilor de gen (sexismul).

Travestit � persoanã care se identificã cu sexul lui de la naºtere dar care
ocazional poartã hainele sexului opus.
Transsexual � persoanã care trãieºte permanent ca membru al genului opus
sexului atribuit la naºtere.
Transgen/transgender � termen umbrelã pentru a descrie persoane a cãror
identitate de gen nu corespunde cu cea asociatã sexului biologic la naºtere
(persoane care nu se conformeazã rolurilor de gen tipice). Nu implicã vreo formã
specialã de orientare sexualã. Transgenderii se pot identifica drept heterosexuali,
homosexuali, bisexuali, pansexuali, asexuali, androgini sau transsexuali.
Queer � (�ciudat� în englezã), termen colectiv pentru minoritãþi sexuale dar ºi
pentru comunitãþi cu practici sexuale considerate non-normative (ca de exemplu
sadomasochismul). Din anii 90 �queer studies� se contureazã în ºtiinþele sociale
ca domeniu de sine stãtãtor .
LGBT � abreviere folositã ca termen colectiv pentru comunitatea persoanelor
lesbiene, gay, bisexuale ºi transgen.
Comentariu: Discuþiile libere despre sexualitate au demarat de abia în secolul XX.
Pânã de curând ele au fost dominate de presupunerea cã sexualitatea normalã
este cea heterosexualã. Raportul Kinsey din anii 1960 în SUA, întocmit pe baza
a 10,000 de interviuri cu femei ºi bãrbaþi de clasã de mijloc a schimbat radical
percepþia despre sexualitate a publicului american ºi nu numai.



212 IDENTITATE {I DIFERENÞÃ

În general se practicã distincþia între douã tipuri de discriminãri de gen4:

1. Discriminare directã: tratarea mai puþin favorabilã a unei persoane de un anume
sex/gen pe motive de apartenenþã la acel sex, comparativ cu tratarea unei persoane
de alt sex/gen în situaþii, contexte similare (salarii inegale pentru acelaºi tip de
activitate; hãrþuire sexualã, promovarea unei femei pe listele unui partid în
sistemul de cote pentru femei � discriminare pozitivã); este o formã de discrimi-
nare vizibilã, de cele mai multe ori uºor de identificat ºi documentat.

2. Discriminare indirectã: aplicarea de prevederi, criterii sau practici, în aparenþã
neutre, care, prin efectele pe care le genereazã, afecteazã persoanele de un anume
sex; aceastã formã subtilã poate trece neobservatã, este mai greu de documentat
fiind uneori consideratã naturalã (de exemplu baremul de înãlþime impus la
probele de admitere în unele academii militare sau de poliþie este o formã de
eliminare/discriminare indirectã a candidaþilor femei, care în medie au înãlþimi
mai mici decât bãieþii).

Putem vorbi, de asemenea, ºi de discriminare de gen structuralã: slabã
reprezentare a femeilor sau bãrbaþilor în diferite domenii (de exemplu, procentul
slab de femei membre ale parlamentului). Dacã primele douã forme de discriminare
pot fi sancþionabile, evidenþierea discriminãrii structurale prin metode statistice are
mai ales rolul de a impulsiona ºi justifica nevoia de elaborare a unor mãsuri speciale
de reducere a dezechilibrelor de gen din domeniile respective.

O distincþie importantã este ºi cea între sexismul individual/atitudinal ºi sexismul
instituþional, cel care apare în cadrul organizaþiilor dincolo de prejudecãþile individuale
existente sau nu printre membrii acestora. Lipsa reglementãrilor legate de îngrijirea
copiilor, de combaterea violenþei domestice sau a hãrþuirii sexuale sunt, de exemplu,
forme impersonale de sexism instituþional. Aceasta este forma de discriminare de gen
care prezintã un interes special pentru sociologi.

Sexism

Comportamente, reguli, practici, politici, limbaj, norme, legi care exprimã un
tratament inegal, defavorabil faþã de un individ sau un grup, datorat apartenenþei
acestuia la un anume sex/gen. Cu toate cã atât femeile cât ºi bãrbaþii pot fi
victime ale sexismului, termenul se referã mai ales la femei � cele majoritar
supuse acestei forme de discriminare.
Sexismul împotriva femeilor, cu înþelesul general de urã faþã de femei, se numeºte
misoginism. (majoritatea misoginilor sunt bãrbaþi dar existã ºi femei misogine).
Sexismul împotriva bãrbaþilor, în sens de urã faþã de bãrbaþi, se numeºte misandrie.
(majoritatea misandrilor sunt femei dar existã ºi bãrbaþi misandri).

4. În România, ele sunt identificate în Legea egalitãþii de ºanse între femei ºi bãrbaþi, Legea
nr. 202/2002.
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Pentru diminuarea discriminãrilor de gen sunt þãri care promoveazã politici de
discriminare de gen pozitivã (în SUA se foloseºte termenul de acþiune afirmativã):
tratament, reguli, legi, politici care favorizeazã femeile pentru cã sunt femei. Este
vorba, de exemplu, de alocarea unui numãr special de locuri pentru fete la Academia
Militarã sau de sistemul de cote electorale, sistem auto impus în diverse forme în
multe þãri; la nivelul Uniunii Europene existã o recomandare faþã de partide prin care
se încurajeazã aplicarea sistemului de cote pentru bãrbaþi ºi femei. Tema discriminãrilor
de gen face obiectul unor documente importante naþionale ºi internaþionale (precum
CEDAW-Convenþia asupra eliminãrii tuturor formelor de discriminare faþã de femei5).
Tema politicilor afirmative de gen este complexã, adepþii ei fiind la fel de numeroºi
ca ºi opozanþii .

Astãzi se vorbeºte din ce în ce mai des despre discriminarea multiplã. Cea mai
simplã sau la îndemânã conceptualizare a discriminãrii multiple este de discriminare
uni-axialã � perspectivã în care se recunoaºte existenþa unor caracteristici diferite ale
oamenilor/cetãþenilor iar în funcþie de ele poate avea loc un tratament diferenþiat ºi
nedrept ºi fiecare formã de discriminare dispune de un pachet (legi, programe,
politici) independente. O a doua perspectivã asupra conceptului de discriminare
multiplã este cea de discriminare adiþionalã, în care se alãturã douã sau mai multe
tipuri de discriminare bazate pe diverse criterii ºi se abordeazã aditiv soluþii de
combatere a lor.6 Se ºtie însã cã nu suntem în întregime suma identitãþilor noastre
luate în parte, de aceea a fost nevoie de încã un pas: discriminarea multiplã ca
discriminare intersecþionalã, care nu reprezintã alãturarea a douã sau mai multe surse
de discriminare, ci este rezultatul unei sinergii a acestora. Dezbaterea este la început,
definirea coerentã a acestei realitãþi nu s-a realizat încã ºi se cautã instrumente de
investigaþie adecvate pentru a mãsura acest fenomen. În abordãrile teoretice, realizate
cu precãdere de cãtre legiºti sau teoreticieni ai dreptului/filozofiei dreptului, existã
un punct de vedere comun despre ceea ce ar putea fi, din aceastã perspectivã, o definire
a discriminãrii multiple: acele forme de discriminare, directe, indirecte, care sunt
specifice unui grup din cadrul unei populaþii ce întruneºte simultan mai multe carac-
teristici/identitãþi, ºi care, datoritã acestei suprapuneri, sunt þinte ale discriminãrii7.
Cu toate acestea discuþia este mult mai complexã ºi ridicã întrebãri pertinente.

5. Detalii la http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/.
6. În acest spirit, grupurile de femei rome au reuºit sã introducã în România conceptul de

discriminare multiplã definit ca �orice faptã de discriminare bazatã pe douã sau mai multe
criterii de discriminare� (art, 4, par. g din legea 340/2006 care modificã ºi completeazã legea
202/2002.

7. Discriminarea multiplã în România, 2007, Societatea de Analize Feministe AnA ºi Institutul
Naþional de Cercetare ªtiinþificã în domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale (INCSSPS),
Bucureºti: Mediaprint.
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Dincolo de diverse subtilitãþi de abordare teoreticã ºi practicã, genul ca variabilã
ºi categorie de analizã este omniprezent ºi trebuie luat în calcul. Ca o posibilã
concluzie, definiþiile genului ºi ale conceptelor adiacente lui sunt într-o dinamicã
permanentã care trebuie studiatã. Aºa cum este important sã studiem problemele de
clasã, rasã sau etnicitate, tot aºa de important este sã acordãm atenþie mecanismelor
prin care se reproduc stereotipurile de gen ºi se transformã anumite diferenþe de
sex-gen în inegalitãþi de gen. Adicã este important sã fim sensibili la dimensiunea de
gen a vieþii sociale.

Discriminare multiplã sau intersecþionalitate?

În literatura de specialitate se face uneori distincþie între discriminarea multiplã
ºi cea intersecþionalã atunci când se studiazã diferite forme de inegalitate,
discutându-se în prelungirea unor întrebãri precum:

1. Sunt oare diferite forme de inegalitãþi (de gen, rasã, etnie, vârstã, religie, etc)
similare astfel încât sã poatã fi tratate în acelaºi mod în cadrul unor politici
antidiscriminatorii? Nu, afirmã unii teoreticieni � categoriile diferã din mai
multe puncte de vedere între ele ºi deci nu pot fi abordate în acelaºi mod: îþi
poþi alege religia dar nu ºi vârsta, îþi poþi ascunde sexualitatea dar nu ºi
genul, gradul de dizabilitate se poate modifica în timp dar e mai puþin probabil
pentru cineva sã îºi schimbe sexul etc.

2. Care categorie de discriminare conteazã cel mai mult într-o anumitã situaþie?
Este de exemplu genul mereu cel mai în mãsurã sã ofere explicaþiile majore
legate de o anume situaþie de discriminare? Putem oare analiza fiecare
categorie în parte ºi însuma apoi rezultatele sau toate categoriile de inega-
litate luate in discuþie rezultã de fapt din interacþiunea dinamicã dintre o serie
de factori individuali ºi instituþionali? Este oportun sã construim un fel de
�olimpiadã a opresiunii� în care diverse grupuri sã intre în competiþie pentru
titlul de cel mai discriminat beneficiind astfel de politici sociale preferenþiale
sau trebuie gãsitã o variantã de abordare teoreticã ºi practicã mai puþin
competitivã?

Autoare precum Crenshaw Kimberley, Mieke Verloo sau Anje-Marie Hancock
studiazã din perspectivã feministã aceastã tematicã propunând distincþia între
discriminarea multiplã (folositã pe considerente de simplificare ºi aplicabilitate
ºi în cadrul politicilor de egalitate din cadrul UE) ºi cea intersecþionalã. O
abordare intersecþionalã a problemelor de discriminare în care genul are un loc
important, spun ele, ar putea duce la o reformã sistemicã în ce priveºte de
exemplu politicile privind egalitatea de ºanse.

Surse: Crenshaw, Kimberley, 1991, Mapping the Margins: Intersectionality, Identity
Politics and Violence Against Women of Color, Stanford Law Review, 43(6),
1241-1299, ºi Franken, Martha, Woodward, Alison, Cabo, Anna ºi Bagihole,
Barbara, 2007, Teaching Intersectionality. Putting Gender at the Center, colecþia
de volume editatã ATHENA, http://www.athena3.org.
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Dinamismul modelelor de gen: genul se schimbã

Genul este un concept dinamic. Este universal în sensul cã toate societãþile funcþioneazã
dupã anumite reguli ºi norme de gen, dar nu este uniform întrucât aceste norme
variazã. Feminitatea ºi masculinitatea sunt concepte istorice ºi culturale, având în
consecinþã înþelesuri fluctuante, sunt asimilate în mod diferit de diferiþi membri ai
unei culturi ºi sunt întotdeauna contextuali.

Modelele de gen variazã de la o culturã la alta, de la o perioadã istoricã la alta,
între bãrbaþii ºi femeile aceleiaºi culturi, de-a lungul vieþii fiecãrui individ în parte.
Factori sociali precum clasa, vârsta, rasa, etnicitatea, localizarea geograficã etc.,
modeleazã permanent semnificaþiile, înþelesurile, modalitãþile de exprimare ale
genului fiecãrui individ în parte.

Este, din acest punct de vedere, adecvat sã folosim pluralul ºi sã vorbim de
feminitãþi ºi masculinitãþi. Feminitatea sau masculinitatea fiecãruia dintre noi se
schimbã de la o etapã la alta a vieþii. Îmbãtrânim, trupul este altul, mintea este alta,
experienþele de viaþã sunt altele. Feminitatea unei femei de 20 de ani este diferitã de
cea a aceleiaºi femei la 50 de ani. Masculinitatea poate însemna putere muscularã
sau capacitatea de a-þi þine femeia acasã în funcþie de clasa socialã ºi epoca din care
provii. Virilitatea este masculinitatea tinereþii aºa cum realizarea economicã poate fi
masculinitatea maturitãþii. Dincolo de asemãnãri, un adolescent din Europa comparativ
cu unul din Africa sau Asia învaþã ºi trãieºte alte modele de gen. Nu existã o
feminitate a femeii în general, cãci existã o mare diversitate între femei ºi existã
diverse feminitãþi ale femeilor de diferite etnii, vârste, rase sau nivel de educaþie.

Nici distincþiile de sex nu sunt absolute ºi imune la interpretãri subiective. Biologii
ºi endocrinologii au descoperit cã nu toþi indivizii pot fi încadraþi strict în una din
cele douã categorii. Conceptul de sex nu mai este considerat static, absolut, deoarece
distincþiile legate de sex le fac oamenii care trãiesc în contexte culturale ºi temporale
diferite. Gândirea noastrã despre sex ºi gen a evoluat în decursul timpului ºi va
continua sã evolueze sub impactul progreselor rapide ale ºtiinþei. Omenirea nu a
gândit dintotdeauna în termeni de �sexul tare� (bãrbaþii) versus �sexul slab� (femeile),
de feminin nu doar ca diferit, dar ºi ca opus ºi deseori inferior masculinului. Se pare
cã pânã în secolul XVIII se credea cã existã un singur sex ºi cã organele genitale
interne ale femeii erau inversul organelor genitale bãrbãteºti, corpul bãrbatului fiind
considerat o versiunea superioarã a corpului femeii. Apoi ierarhiile au devenit
orizontale, �inventându-se� douã sexe, dezvoltându-se o nomenclaturã anatomicã ºi
pentru genitaliile feminine (organe care aveau pânã atunci acelaºi nume, precum
ovar�testicol, au primit nume separate, organe care nu erau distinse prin vreun
nume, precum vagin, au fost identificate printr-un nume specific, structuri considerate
comune � scheletul, creierul � au fost diferenþiate8). Deci ºi din acest punct de vedere
privite, înþelesurile despre sex ºi cu atât mai mult despre gen, sunt într-o dinamicã
permanentã.

8. Laquer, Thomas, 1997, Facerea sexului. Corp ºi gen de la greci la Freud, Bucureºti: Editura
Humanitas.
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Natura în sine dar ºi antropologia, arta, istoria sau literatura aduc, de asemenea,
argumente în favoarea caracterului dinamic ºi fluid al genului. Natura este mult mai
diversã decât credem. Deºi foarte rãspândit, dimorfismul sexual nu este universal.
Din peste 2 milioane de specii, aproximativ 2000 (0,1%) sunt asexuate. Aºa cum
existã nevertebrate fãrã dimorfism sexual (care produc simultan sau consecutiv
spermã ºi ouã), specii de peºti cu inconsistenþã în comportamentul sexual (mascul
fertil, femelã fertilã) sau pãsãri ºi reptile care se reproduc prin partogenezã (prin ou
nefecundat), tot aºa existã ºi oameni cu identitãþi sexuale ambigue în raport cu cele
considerate normale de cãtre societate. Existã �anormalitãþi� hormonale, ca de
exemplu sindromul feminizãrii testiculare (þesutul embrionic nu rãspunde la testo-
steron, hormonul masculin) în urma cãrora rezultã copii cu organe genitale exterioare
feminine ºi organe interne masculine. Existã �anormalitãþi� cromozomiale, fiind
vorba de persoane care suferã de sindromul Turner (condiþie geneticã întâlnitã rar la
fete, cauzatã de lipsa unui cromozom X care afecteazã caracteristicile feminine) sau
de sindromul Klinefelter (boalã geneticã la bãieþi cauzatã de exces de cromozom X
care afecteazã caracteristicile masculine). Existã, de asemenea, indivizi care se nasc
cu un sex ambiguu (hermafrodiþi � condiþie prenatalã în care existã ovare ºi testicule)
sau, din varii motive, îºi schimbã sexul ºi genul pe parcursul vieþii. În literatura de
specialitate sunt cunoscute câteva cazuri celebre. Harold Garfinkel a studiat ºi a
descris cazul �Agnes� al unui bãiat care se simþea femeie ºi care la 19 ani este supus
unei operaþii de schimbare de sex9. Studiile fãcute pe asemenea cazuri au arãtat cât
de mult se structureazã imaginea noastrã despre alþii în jurul identitãþii sexuale, cât
de importantã este dimensiunea culturalã în construirea identitãþii de gen, cât de
complexã este munca de �dobândire� ºi de afiºare a genului ºi cât de dinamicã poate
fi identitatea de gen.

Studiile antropologice au relevat existenþa unor modele de gen dintre cele mai
diverse în cadrul societãþilor primitive, demonstrând faptul cã genul variazã trans-
cultural, având înþelesuri variate în diferite culturi. Sunt culturi care încurajeazã o
masculinitate stoicã ºi rigidã în manifestãrile ei, pe când altele una mai relaxatã,
bazatã pe empatie ºi participare la viaþa comunitãþii. Existã populaþii primitive care
combinã diferit faþã de culturile vestice organele genitale, orientarea sexualã ºi
statusul de gen, recunoscând nu doar douã ci trei sau patru genuri. S-a descoperit,
de exemplu, existenþa populaþiei Navaho în care existã 3 genuri: bãrbaþii masculini,
femeile feminine ºi aºa-numiþi �nadle� � cei al cãror sex este ambiguu la naºtere
(te naºti sau poþi decide sã devii nadle). Antropoloaga Margaret Mead10 a descris
comportamentele tipice ale membrilor a trei culturi din Noua Guinee, identificând
populaþii care dupã standardele europene ar fi etichetate feminine (populaþia Arapesh �
unde bãrbaþii se comportã feminin, legitimând un alt tip de feminitate/masculinitate

9. Garfinkel, Harold, 1967, Studies in Ethnomethodology, capitolul V, Englewood Cliffs, NJ:
Prentice Hall. Cazul este celebru mai ales cã s-a dovedit cã Agnes l-a minþit pe Garfinkel, care
a crezut cã suferã de sindromul feminizãrii testiculare când de fapt persoana se tratase în
prealabil doi ani cu hormoni feminini (a recunoscut acest lucru mult timp dupã ce Garfinkel
ºi-a publicat rezultatele celor peste 35 de ore de interviuri etnometodologice cu ea).

10. Mead, Margaret, 1935, Sex and temperament in three primitive societies, New York: Morrow.
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în cadrul cãreia bãrbaþii gãtesc, cântã, îngrijesc bolnavii etc.), masculine (populaþia
Mundugumor în care femeile au comportamente masculine) sau populaþii în care
rolurile de gen sunt inversate (populaþia Tchambuli).

Istoria aduce ºi ea dovezi ale dinamismului înþelesurilor genului ºi ale relaþiilor
de gen. Ceea ce înseamnã astãzi a respecta canoanele feminitãþii sau masculinitãþii
diferã de înþelesurile de acum câteva secole. Astãzi, în societãþile europene, nu se
mai aºteaptã, de exemplu, ca fetele sã fie virgine la cãsãtorie, dar acum câteva sute
de ani ele purtau centuri de castitate pentru a li se proteja virginitatea. Pânã nu
demult, femeile nu aveau drept de vot iar astãzi avem nu doar regine (Anglia,
Olanda), dar ºi femei preºedinte de þarã, prim miniºtri (India, Germania, Irlanda,
Filipine sau Letonia) sau femei miniºtri ai apãrãrii. Relaþiile de familie dintre femei
ºi bãrbaþi s-au schimbat, de asemenea, de-a lungul timpului. De la perioada de
tiranie a tatãlui (pater familias) în Roma anticã la epoca în care cãsãtoria avea
scopuri exclusive de procreaþie, dragostea fiind asociatã mai curând cu legãturile
extraconjugale, la modelele familiale de azi în care bãrbaþii îºi iau concedii parentale
pentru creºterea copiilor, este o cale lungã parcursã la nivelul de mentalitãþilor legate
de rolurile de gen.

O succintã incursiune în istoria artei ne poate convinge de schimbãrile permanente
ale modelelor de feminitate/masculinitate. Operele de artã conþin implicit informaþii,
mesaje, aluzii legate de simbolistica de gen a epocii cãrora aparþin. De exemplu,
feminitatea rubensianã a secolelor XVI-XVII a fost înlocuitã cu idealul de frumuseþe
�90-60-90� al anilor 2000.

De asemenea masculinitatea idilicã a lui Michelangelo este în timp contrapunctatã
de o masculinitate ironizatã ºi detronatã prin gesturi artistice ca cele ale artistei Valie
Export care, în cadrul unui film experimental, plimbã ostentativ un bãrbat în lesã pe
strãzile din Viena.

Moda oferã de asemenea argumente legate de caracterul dinamic, evolutiv al
genului. Fiecare epocã are moda potrivitã mentalitãþilor ºi imaginilor despre gen ale
momentului. De la corsetele feminine, dar periculoase realmente pentru sãnãtate, la
fustele scurte ºi pantalonii lejeri, femeile au parcurs un drum lung de �eliberare�, nu
doar în ceea ce priveºte îmbrãcãmintea. Între bãrbatul efeminat cu peruci ºi pudrat
din Evul Mediu ºi metrosexualul contemporan, care îºi clãdeºte cu grijã musculatura
în sãlile de forþã ºi se îmbracã tot mai sofisticat la limita dintre feminin ºi masculin,
existã similitudini ºi o întreagã istorie a evoluþiei mentalitãþilor cu privire la normele
culturale ale genului.

Literatura oferã ºi ea tot atâtea dovezi ale variaþiei ºi schimbãrilor raporturilor de
gen în timp. Marile romane, personajele ºi poveºtile lor sunt tot atâtea mãrturii ale
mentalitãþilor, prejudecãþilor ºi cutumelor de gen ale epocilor ºi þãrilor respective.

Faptul cã genul nu este un concept static ci în permanentã schimbare este o
premisã de lucru importantã pentru sociolog. Interesat de aspectele dinamice ale
vieþii sociale, sociologul are astfel temeiul ºi motivaþia de a studia cu atenþie acest
aspect al vieþii sociale.
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Teorii sociologice despre gen

�Trebuie genul construit ca o categorie generalã sau problemele genului trebuie
sparte în influenþe specifice ce afecteazã comportamentul bãrbaþilor ºi femeilor în
contexte diferite? Existã caracteristici ce separã bãrbaþii de femei în termeni de
identitate ºi comportament social în toate culturile sau diferenþele de gen trebuie sã
fie explicate în special în termeni de alte diferenþe ce divid societatea (diferenþe de
clasa de exemplu)�11. Întrebãrile pe care ºi le pune Anthony Giddens sunt legate de
ceea ce el considerã a fi una din dilemele sociologiei contemporane: cum sã se
ajungã la o înþelegere satisfãcãtoare a genului în analiza sociologicã? Sunt diferenþele
dintre femei ºi bãrbaþi justificate în exclusivitate genetic ºi hormonal, sunt ele
rezultat al adaptãrilor evoluþioniste, al proceselor psihice, este vorba de comporta-
mente învãþate, de construcþii sociale sau de o combinaþie de factori naturali ºi
sociali/culturali? Câte întrebãri tot atâtea rãspunsuri ºi direcþii de cercetare.

Interesul sociologic pentru gen este unul relativ recent. Anii 1970 au marcat o
schimbare importantã de atitudine faþã de aceastã problematicã, fiind perioada în
care s-au dezvoltat ºi studiile de gen, ca domeniu interdisciplinar în care genul a
început sã fie studiat cu mare atenþie la frontiera dintre mai multe discipline:
psihologie, istorie, sociologie, antropologie, lingvisticã, filozofie.

Studii despre femei/ feministe/de gen/despre masculinitate

Studiile de gen sunt un domeniu interdisciplinar de analizã a problematicii de gen.
S-au dezvoltat ca o consecinþã academicã a miºcãrii feministe fiind considerate
o inovaþie în curricula învãþãmântului superior din ultimele decenii. În America,
þara de baºtinã a feminismului, primul curs a fost þinut în anii 1960.
Sub aceastã titulaturã s-a conturat un teren larg de cercetãri care, intrând în
polemicã cu abordãrile tradiþionale, a oferit replici pertinente la teoriile sociologice,
psihologice, psihanalitice, filozofice, istorice etc. despre relaþiile ºi raporturile de
gen.
Numele lor nu este aleatoriu ci implicã o politicã curricularã diferitã. Studiile
despre femei accentueazã abordãrile descriptive în analiza situaþiei femeilor,
studiile feministe accentueazã asupra aspectelor teoretico�normative inspirate
de diverse orientãri feministe, studiile de gen pun accent pe analiza relaþiilor de gen.
Polemicile în jurul acestui domeniu þin de:

� considerarea acestora ca studii autonome sau integrarea lor în programe
existente (separe versus integrare);

� titulatura lor;
� legitimarea lor ca cercetãri în primul rând teoretice sau aplicate.

11. Giddens, Anthony, 1989, Sociology, volumul II, UK: Polity Press, pp. 703-704.

Ê
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Pentru a studia genul este nevoie în mod firesc de o perspectivã teoreticã care sã
ghideze procesul de cercetare ºi sã ofere mijloace de interpretare a datelor. Rând pe
rând pozitiviºtii, fenomenologii sau adepþii teoriilor critice au propus paradigme de
interpretare a problematicii de gen. Feminismul este cel care a criticat sistematic
sociologia �oarbã� la gen sau, oricum, insensibilã la gen, cantonatã în prejudecãþi ºi
stereotipuri de gen contribuind major la dezvoltarea cercetãrilor ºi la creionarea unui
domeniu de sine stãtãtor: sociologia genului.

Genul în sociologia clasicã

Din perspectiva importanþei acordate genului se poate spune cã în sociologia clasicã
mult timp genul a fost ignorat. Variabila sex era omisã din cercetare, femeile nefiind
obiect de analizã. Se considera de multe ori normal sã se facã cercetare pe eºantioane
de bãrbaþi, dar sã se tragã concluzii despre oameni în general. Interesul în cercetare
era preponderent pentru sfera publicã, dominatã de bãrbaþi, sau se considera cã
structurile ºi instituþiile sociale sunt neutre la gen ºi, în consecinþã, nu are sens o
preocupare specialã pentru gen. Studiul clasic al lui Weber despre birocraþie poate fi
un asemenea exemplu de cercetare �oarbã la gen�.14 Dacã nu era ignoratã, atunci
problematica de gen era pseudo-inclusã sau marginalizatã. Problematica de gen se
aborda cel mai des în cadrul sociologiei familiei, dar nu se acorda importanþã
subiectului în alte zone. Atunci când era studiat, accentul se punea pe diferenþele de
gen ºi nu pe inegalitãþile de gen, pe înþelegerea mecanismelor complexe prin care
aceste diferenþe produc stratificãri sociale ºi discriminãri. Dacã erau incluse femeile

În ultimii 20 de ani s-au dezvoltat studiile despre bãrbaþi/despre masculinitate
(men�s studies/masculinities studies) ca rãspuns la înflorirea studiilor despre
femei ºi ca o reacþie criticã faþã de lipsa de echilibru în abordarea problematicii
de gen în cadrul acestora. În multe universitãþi studiile despre bãrbaþi/despre
masculinitate fac parte integrantã din programele de studii pentru femei sau
studii de gen. Ca autori cunoscuþi în acest domeniu pot fi amintiþi Pierre Bourdieu12

ºi R.W. Connell cel care lanseazã în literatura de specialitate conceptul de
masculinitate hegemonicã13.

Sursa: adaptare dupã Dragomir, Otilia ºi Miroiu, Mihaela (coord.), 2002, Lexicon
Feminist, Iaºi: Editura Polirom, p. 346, ºi Mihaela Miroiu, 2003, Politici ale
echitãþii de gen. Ghid pentru învãþãmântul superior din Europa Centralã ºi de
Est, Bucureºti: Editura Politeia.

Ê

12. Bourdieu, Pierre, 2003, Dominaþia masculinã, Bucureºti: Editura Meridiane.
13. Connell, R.W., 2005, Masculinities, ediþia a II-a, UK: Polity Press.
14. Weber, Max, [ 1904]2007, Etica protestantã ºi spiritul capitalismului, traducere de Ihor Lemnij,

Bucureºti: Editura Humanitas.
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în analizã, atunci acestea erau tratate ca un caz special iar interpretarea se fãcea dupã
norme masculine, caracteristicile, comportamentele identificate la bãrbaþi fiind luate
drept etalon. Durkheim este un sociolog care poate fi citat în acest context. Se mai
pot identifica cercetãri, precum cele marxiste, în care genul apare mai consistent,
dar este �alienat�, experienþele femeilor fiind reinterpretate deseori cu ajutorul unor
categorii masculine (procreaþia echivalentã cu reproducerea forþei de muncã sau
munca domesticã definitã ca muncã neproductivã).15

Construcþii teoretice ale identitãþii de gen

Din perspectiva poziþiei pe care se situeazã diverse abordãri în cadrul disputei naturã
versus culturã, temã perenã a dezbaterilor filozofice legate de definirea condiþiei
umane, se pot distinge câteva direcþii de gândire ºi cercetare care pun accent: a) pe
naturã ca factor determinant în creionarea identitãþii de gen (sociobiologii, psihanaliºtii,
pozitiviºtii); b) pe factorul cultural ca fiind decisiv în conturarea identitãþii de gen
(reprezentanþii teoriilor învãþãrii sociale, funcþionaliºtii, conflictualiºtii sau adepþii
abordãrilor microsociale precum etnometodolologii); sau care c) încearcã o negociere
între cele douã poziþii tranºante (constructiviºtii, adepþii perspectivelor biosociale).
Ne vom referi succint la fiecare, iar apoi vom prezenta pe scurt contribuþiile
feminismului la sociologia genului.

Gen ºi gene. Ne naºtem femei sau bãrbaþi

O bunã perioadã de timp sociologii au considerat cã bãrbaþii ºi femeile sunt prin
naºtere diferiþi ºi inegali în capacitãþile lor fizice, intelectuale, emoþionale sau morale.
Este totuºi biologia destin? Misterul începe din momentul procreãrii. În funcþie de
distribuþia diferitã a cromozomilor sexuali X ºi Y în cea de-a 23 pereche de
cromozomi, rezultã sexul individului. Sexul feminin este dat de perechea de cromo-
zomi (XX) pe când sexul masculin de perechea (XY), bãrbatul fiind cel care decide
sexul noului nãscut. Cromozomul sexual X pare astãzi un gigant pe lângã Y dar
cercetãrile spun cã cei doi cromozomi erau identici acum 240-300 milioane de ani.

Pornind de la deviza �biologia este destin�16 adepþii determinismului biologic
(sociobiologii) sau ai teoriilor evoluþioniste susþin primatul naturii în faþa culturii,
folosind mai des comparaþii cu lumea comportamentului animal decât date obþinute
din cercetãri antropologice sau de istorie. Hormonii, cromozomii, mãrimea creierului,
genetica sunt, din punctul lor de vedere, responsabile de diferenþele de comportament
dintre femei ºi bãrbaþi. Omul, societatea sunt produse ale evoluþiei, ale procesului de
selecþie, ierarhiile sociale, inclusiv rolurile de gen, sunt justificate în mod natural.

15. Clasificare preluatã din March, Artemis, 1994, Female Invisibility in Androcentric Sociological
Theory, în Elizabeth Kamarack Minnich, Transforming Knowledge, Philadelphia: Temple
University Press.

16. Wilson, E.O., 1978, On Human Nature, Cambridge: Harvard University Press.
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Astfel, femeile sunt echipate genetic nu doar sã facã copii, dar sã ºi aibã grijã de ei,
fãrã a fi echipate genetic sã facã matematicã, iar bãrbaþii sunt predispuºi la violenþã
datoritã structurii lor hormonale (testosteronului). Aceste diferenþe ar apãrea în mai
toate societãþile, ceea ce, spun ei, constituie un argument în favoarea afirmaþiei cã factorii
naturali ar fi cei responsabili de diferenþele ºi inegalitãþile dintre femei ºi bãrbaþi.

Pe aceeaºi linie determinist-esenþialistã de explicare a diferenþelor de gen merge
ºi ºcoala psihanaliticã care influenþeazã ºi cercetãrile sociologice ale epocii. Punând
accent pe sexualitate sau pe libido, ca izvor al comportamentului uman, Sigmund Freud
considerã, de exemplu, cã existã diferenþe majore între sexe ºi cã acestea sunt inevitabile
ºi naturale. Diferenþierea de gen ar aparea în stadiul falic, când fata dezvoltã invidia
de penis ºi complexul Oedip, iar bãiatul dezvoltã frica de castrare. Pentru Freud,
masculinitatea este asociatã cu activitatea ºi feminitatea cu pasivitatea, gelozia ºi
narcisismul: �mai spunem despre femei cã interesele lor sociale sunt mai slabe iar
capacitatea lor de sublimare a impulsiilor mai sãracã decât la bãrbaþi. [ �] Nu uitaþi
cã am descris femeia doar în mãsura în care fiinþa ei este determinatã de funcþia
sexualã. Aceastã determinare merge desigur foarte departe, însã sã nu pierdem din
vedere cã femeia poate fi o fiinþã omeneascã. Dacã vreþi sã ºtiþi mai multe despre
feminitate faceþi apel la propria dumneavoastrã experienþã de viaþã ori adresaþi-vã
poeþilor�.17În prelungirea lui Freud, Carl Jung, fondatorul psihologiei analitice,
vorbeºte de anima � depozitarul de caracteristici feminine din inconºtientul masculin
versus animus � depozitarul de caracteristici masculine din inconºtientul feminin18.

Chodorow versus Freud

În prelungirea ºcolii de gândire psihanalitice, Nancy Chodorow propune o inver-
sare a teoriei lui Freud. Ea analizeazã structura asimetricã a funcþiei de pãrinte,
considerând mama ca fiind personajul cheie în crearea identitãþii de gen a
copilului. Fetele cresc cu un simþ al similaritãþii ºi continuitãþii în raport cu mamele
lor, dezvoltându-ºi o personalitate bazatã pe ataºamentul faþã de ceilalþi. Bãieþii
îºi dezvoltã identitatea de gen prin separare de mamã, prin �represiunea senti-
mentelor�. Taþii sunt mai puþin prezenþi lângã bãieþii lor ºi de aceea aceºtia dezvoltã
un sens mai precar al identitãþii de gen. Chodorow respinge accentul pus de
Freud pe stadiul falic ºi invidia de penis dar acceptã argumentul de bazã privind
dezvoltarea de mai târziu a personalitãþii ºi deci a diferenþelor de sex care depinde
crucial de primii ani de viaþã ºi de influenþa acestora în procesele inconºtiente.

Sursa: Nancy Chodorow, 1978, The reproduction of mothering, Berkley, LA:
University of California Press.

17. Freud, Sigmund, 1995, Vina de a fi femeie. Noi prelegeri de introducere în psihanalizã,
Bucureºti: Editura Mediarex, pp. 156-157.

18. Jung, Carl Gustav, 2004, Arhetipuri ºi inconºtientul colectiv, Bucureºti: Editura Trei.
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Emile Durkheim acceptã ºi el primatul naturii asupra culturii în privinþa diferen-
þelor de gen. În acest sens, susþine: �Trãind mai mult decât bãrbaþii în afara vieþii
comune femeia este mai puþin influenþatã de aceasta. Societatea îi este mai puþin
necesarã cãci este înzestratã cu mai puþinã sociabilitate. Fiind o fiinþã socialã mai
complexã bãrbatul se poate menþine în echilibru doar gãsind în jurul lui mai multe
puncte de susþinere [ �] Cele douã sexe nu participã în mod egal la viaþa socialã.
Bãrbatul este mult mai activ implicat [ �] gradul lui de socializare este mult mai mare
decât al ei. Gusturile, aspiraþiile, umorul lui au în mare parte o origine colectivã, în
timp ce ale ei sunt plasate sub influenþa imediatã a organismului. Bãrbatul are, deci,
cu totul alte nevoi decât femeia. Ea (instituþia matrimonialã) nu poate conveni
simultan la douã fiinþe dintre care una este aproape integral un produs al societãþii iar
cealaltã este încã un produs al naturii�19.

Insistenþa pe argumentele biologiei în explicarea diferenþelor de gen corespunde
unei atitudini conservatoare din punct de vedere ideologic sau politic ºi admite cã
diferenþierile ºi inegalitãþile dintre femei ºi bãrbaþi din viaþa realã (economicã,
socialã politicã) sunt pe cât de naturale pe atât de inevitabile. În astfel de abordãri se
poate remarca modul pervers în care funcþioneazã ceea ce sociologii numesc �eroare
de atribuire� (de gen), fiind fundamentalã tendinþa de a subestima rolul situaþiei în
crearea comportamentului. Multe cercetãri demonstreazã cã trãsãturile personale ale
indivizilor sunt responsabile de comportamentul lor, astfel cã trebuie sã ne abþinem
sã asociem comportamente anumitor cauze ºi situaþii externe ºi contextuale. Dacã
aºteptãm sã existe o corelaþie între sex ºi un anume comportament � de exemplu
comportamentul la votare � atunci acea corelaþie (iluzorie) se produce în mintea
noastrã ºi facem afirmaþii generalizatoare de tipul: femeile voteazã mai conservator
decât bãrbaþii.

Pe de altã parte, este ºtiut faptul cã biologia ultimelor decenii a fãcut progrese
uluitoare. Azi se ºtie cã diferenþele de sex conteazã în procesele de îmbolnãvire sau
de îmbãtrânire, cã prezenþa extra cromozomului X ºi implicit a estrogenului (hormonul
feminin) la femei oferã o anumitã protecþie contra unor boli genetice ºi nu numai.
Geneticienii considerã cã ar fi descoperit gena masculinitãþii situatã în cromozomul
Y, dar nu au reuºit încã identificarea genei feminitãþii asfel încât unii susþin faptul cã
determinarea geneticã a feminitãþii s-ar face prin lipsa genei active a masculinitãþii.
Astfel de descoperiri aduc argumente în favoarea impactului ºi rolului naturii asupra
destinului uman (a sexului asupra genului!) redeschizând bãtãlia teoreticã �naturã
versus culturã�.

Nu ne naºtem ci devenim femei ºi bãrbaþi20

Argumentele biologice au influenþat major gândirea despre gen, despre diferenþele ºi
inegalitãþile de gen din vieþile oamenilor. Aceste diferenþe înnãscute nu produc însã
în mod automat inegalitãþile economice, politice ºi sociale dintre femei ºi bãrbaþi

19 .Durkheim, Emil, 1993, Despre sinucidere, Iaºi: Editura Institutul European, p. 69, p. 315.
20. Parafrazã la sintagma celebrã a lui Simone de Beauvoir �Nu ne naºtem, ci devenim femei�, de

Beauvoir, S, 2002, Al doilea sex, Bucureºti: Editura Humanitas.



223GEN {I SOCIETATE

care se pot observa în societatea contemporanã. De fapt, se pare cã ar fi tocmai
invers. Inegalitãþile de gen se transformã, se �osificã� în timp în diferenþe observabile
de comportament, atitudini, trãsãturi ale femeilor ºi bãrbaþilor. Diferenþele biologice
sunt doar o precondiþie, un set de potenþialitãþi care se transformã, datoritã unor
mecanisme sociale complexe, în inegalitãþi de gen.

Moºtenirea geneticã sau ereditatea (natura) joacã un rol important în conturarea
identitãþii noastre de gen, dar factorii culturali sunt cei decisivi în construirea ei.
Aceasta ar fi teza principalã a adepþilor teoriilor învãþãrii sociale, teorii care opereazã
tot în paradigma naturã versus culturã, dând câºtig de cauzã culturii.

Genul se învaþã spun teoriile învãþãrii sociale sau ale dezvoltãrii cognitive (având
la bazã teoriile lui J. Piaget, L. Kohlberg)21 care pornesc de la premisa cã originea
diferenþelor de gen ºi implicit a inegalitãþilor de gen se gãseºte în procesul de
socializare de gen, de învãþare a rolurilor de gen cu ajutorul unor instituþii sociale
importante precum familia, ºcoala, biserica, media etc. Copilul se naºte cu un sex ºi
prin mecanisme specifice învaþã genul conform ideilor ºi prejudecãþilor dominante
ale epocii sale. Pas cu pas, etapã cu etapã, cu sprijinul fiecãrei instituþii sociale în
parte, copilul capãtã �consistenþã de gen� ºi interiorizeazã, prin procesul de socializare
de gen, normele de gen adecvate. Ceea ce vede, aude ºi experimenteazã în familie,
jucãriile pe care le primeºte, poveºtile pe care le citeºte, filmele pe care le urmãreºte
la televizor, ce i se spune în bisericã sau i se transmite la ºcoalã, toate acestea
contribuie la conturarea ºi asumarea, prin diverse mecanisme de socializare specifice,
a unui anume model de feminitate-masculinitate.

Genul în termeni de roluri de gen

Paradigma funcþionalistã, dominantã în sociologie pânã în anii 1960, este cea care a
insistat mult pe interpretarea genului în termeni de roluri de gen. Diferenþele de gen
sunt considerate naturale, femeile ºi bãrbaþii fiind socializaþi pentru roluri complemen-
tare expresive, respectiv instrumentale (T. Parsons22), îndeplinind funcþii manifeste
ºi latente (R. Merton23), astfel încât, pe ansamblu, societatea sã funcþioneze armonios.
Pentru ca o familie sã funcþioneze, adulþii trebuie sã se specializeze în anumite roluri
particulare. Funcþionaliºtii ajung astfel la concluzia cã diferenþele de gen au contribuit
la stabilitatea generalã a societãþii.

Perspectiva funcþionalistã asupra genului este oarecum similarã cu cea a socio-
biologilor, doar cã ea nu pretinde cã stratificarea de gen trebuie în mod necesar sã
existe, recunoscând chiar faptul cã o bazã biologicã a diviziunii muncii a devenit
disfuncþionalã în societãþile moderne.

Criticile generale aduse abordãrilor funcþionaliste sunt valabile ºi cu privire la
problematica de gen tratatã din aceastã perspectivã. Recunoaºterea rolului învãþãrii
sociale este beneficã, oferã o explicaþie a originii diferenþelor de gen, dar ridicã ºi

21. Vezi Piaget, J., 1972, Construirea realului la copil, Bucureºti: Editura Didacticã ºi Pedagogicã.
22. Parsons, Talcot, 1951, The Social Sistem, Londra: Tavistock.
23. Merton, Robert, 1968, Social Theory and Social Structure, New York: The Free Press.
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multe probleme. Considerând diferenþele de gen ca naturale se justificã inegalitãþile
de gen. Noþiunea de rol pune în general accent mai mult pe individ decât pe structuri
sociale, implicã complementaritatea rolurilor (separate dar egale) ignorând astfel
problemele de conflict ºi putere. Aºa cum în sociologie nu se discutã despre �roluri
de clasã� sau �roluri de rasã� tot aºa ar trebui sã nu se discute doar despre roluri de
gen, terminologia rolurilor nefiind aplicabilã nici la gen.

Pe de altã parte, socializarea (inclusiv cea de gen) nu apare într-un vacuum, ea
este un proces prin care oamenii se adapteazã la un mediu care este structurat (ºi) de
inegalitãþile de gen. Teoriile socializãrii explicã originea inegalitãþii de gen, dar nu
sunt satisfãcãtoare pentru a desluºi cum este reprodusã inegalitatea. Limitându-ne sã
gândim diferenþele de gen doar în termeni de alegeri învãþate, modelele de instituþio-
nalizare ale inegalitãþii de gen sunt omise, punându-se un accent prea mare pe
consens, stabilitate, continuitate. Nu toþi cei implicaþi în procesul de socializare de
gen recunosc ºi acceptã aºteptãrile prescriptive pentru un anumit rol de gen (unii se
socializeazã mai �bine� decât alþii!). Dacã afirmãm cã învãþarea, socializarea de
gen în copilãrie are o influenþã covârºitoare, este greu sã explicãm cum, totuºi, se
produce schimbarea. Accentul ar trebui pus pe stratificarea de gen ºi nu pe sociali-
zarea de gen, prioritarã fiind nevoia de schimbare socialã.

Genul în termeni de relaþii de putere

Dacã pentru pozitiviºti societãþile sunt mai ales funcþionale, clasa, rasa, genul fiind
considerate de cele mai multe ori variabile dependente ce pot fi explicate în termeni
de roluri ºi aºteptãri, pentru conflictualiºti societãþile sunt mai ales dinamice iar
genul, în acest context, este analizat în termeni de relaþii de putere ºi nu de roluri de
gen, dar în aceeaºi paradigmã a primatului culturii asupra naturii. Clasa, rasa, genul
sunt, de exemplu în cadrul analizei marxiste, mijloacele prin care unii oameni sunt
supuºi discriminãrilor ºi sunt oprimaþi iar familia este nucleul unde se reproduc
relaþiile de tip burghez-proletar. Ca urmare, susþin marxiºtii, originea stratificãrii de
gen trebuie cãutatã în instituþiile capitalismului, care beneficiazã de pe urma subordonãrii
femeilor. Bãrbaþii deveniþi puternici în perioada preindustrialã, datoritã forþei fizice
foarte preþuite, au fost absolviþi de responsabilitãþile creºterii copiilor. Femeile,
asemenea proletarilor, au acces la resurse numai prin intermediul bãrbaþilor. În
sprijinul teoriei luptei de clasã, F. Engels discutã pe larg legãtura dintre subjugarea
femeilor ºi apariþia proprietãþii private capitaliste din perioada industrializãrii24.
Pentru el, revoluþia socialã este cea care va elimina diferenþele de clasã ºi implicit
nevoile de prostituþie sau sclavie ale femeilor. Dacã bãrbaþii nu vor mai fi preocupaþi
de proprietate ºi de moºtenire atunci, spune el, monogamia va deveni naturalã.

Obiecþiile importante aduse paradigmei marxiste sunt aplicabile ºi în legãturã cu
tratarea problematicii de gen: accentul prea mare pus pe aspectele economice care
ar permite convertirea femeilor la roluri conceptualizate în scheme centrate pe bãrbaþi

24. În Engels, F., 1967, Originea Familiei, Proprietãþii Private ºi a Statului, ediþia VI-a, Bucureºti:
Editura Politicã.
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(ca în cazul analizei reproducerii forþei de muncã) sau �alienarea� unor concepte
(femeile �forþate� sã îºi gândeascã experienþele în termenii unor categorii masculine).

Teoriile conflictualiste non marxiste acceptã faptul cã relaþiile dintre femei ºi
bãrbaþi nu pot fi abordate exclusiv prin diferenþele de sex sau diferenþe economice,
lãrgind astfel aria de investigare a tematicii conflictului social prin includerea
aspectelor legate de vârstã, etnie, religie, profesie. Dominarea economicã a bãrbaþilor
ar fi un dat, dar mai importante sunt credinþele culturale despre rolurile celor douã
sexe pe care se sprijinã o structurã socialã ce îi plaseazã pe bãrbaþi în poziþii de control.

Dacã pentru funcþionaliºti, o revizuire majorã a structurii sociale reprezintã un
potenþial de dezordine socialã sau de consecinþe neprevãzute, conflictualiºtii considerã
cã nicio structurã socialã nu este în ultimã instanþã de dorit dacã este menþinutã prin
opresiunea unei majoritãþi a cetãþenilor ei. Pentru ei, stratificarea de gen este
funcþionalã pentru bãrbaþi, dar nu ºi pentru femei.

De la macro la micro. Genul se face

Dacã pozitivismul ºi perspectivele critice abordeazã genul din perspectivã institu-
þionalã, macrosocialã, sociologia fenomenologicã, pentru care cuvintele cheie sunt
interacþiune, intenþionalitate, normã, culturã, este interesatã de aspectele microsociale
ale construirii genului. Genul este, în acest caz, o construcþie bazatã pe acordul
societãþii privind faptul cã oamenii numiþi femei ºi bãrbaþi deþin anumite caracteristici
definite ca feminine sau masculine. Este vorba tot despre o abordare culturalã versus
cea naturalã a genului. Interacþioniºtii, pentru care statusul unui individ într-un grup
se construieºte din mici detalii ale vieþii zilnice, din �performãri� ce tind sã încor-
poreze ºi sã exemplifice valorile oficial acreditate ale societãþii, considerã cã procesul
de socializare încurajeazã femeile ºi bãrbaþii sã îºi dezvolte anumite trãsãturi de
personalitate care le determinã rolurile de gen. Relaþia subiectiv/obiectiv devine
astfel descriptibilã ºi semnificativã pentru cercetare.

Pentru Erving Goffman expunerile de gen sunt în esenþã expresii sociale conven-
þionale, prescrise, ale genului. Ne etalãm genul, spune Goffman, în modul în care ne
îmbrãcãm, ne purtãm pe stradã, comunicãm unii cu alþii. �Etichetarea de gen oferã
o soluþie pentru diverse probleme organizatorice întâlnite în anumite situaþii sociale �
ca de exemplu: cine ia micile decizii, cine cedeazã, cine face primul pas, cine
conduce, cine opreºte astfel încât întoarcerile, opririle, miºcãrile sã poatã fi coordo-
nate ºi începuturile ºi sfârºiturile sã fie sincronizate (în acelaºi mod, diviziunea de
gen tradiþionalã a muncii oferã o soluþie pentru organizarea anumitor servicii perso-
nale � cele pe care le numim domestice), dar de ce genul ºi nu alte atribute sunt
invocate în aceste probleme organizatorice ºi cât de adaptat este genul la a le face faþã
rãmâne o problemã deschisã.�25

25. Goffman, Erving, 1979, Gender Advertisments, New York: Harper & Row, Publishers, Inc.



226 IDENTITATE {I DIFERENÞÃ

Tot în contextul abordãrilor culturaliste ale genului poate fi amintit Pierrre
Bourdieu interesat de paradigma dominaþiei masculine ºi a construcþiei sociale a
categoriei de sex26. Bourdieu considerã cã primatul universal acordat masculinitãþii
în taxonomiile culturale are temei în logica schimburilor simbolice, în construcþia
socialã a relaþiilor de rudenie ºi cãsãtorie, în cadrul cãrora femeile sunt socotite
obiecte de schimb. Conceptul de habitus, specific demersurilor sale, împreunã cu cel
de capital simbolic sau de capital cultural devin instrumente de analizã logicã a
cunoaºterii sociologice, implicit a celei despre gen. Studiul privind dominaþia
masculinã are în centru ideea interiorizãrii inconºtiente si pasive a dominaþiei
femeilor de cãtre bãrbaþi chiar în societãþile actuale, considerate feminizate, ºi
abordeazã teme precum construcþia socialã a corpurilor, încorporarea dominaþiei,
violenþa simbolicã ºi femeile în economia bunurilor simbolice, raporturile dintre
virilitatea ca obligaþie ºi violenþã �obligatorie� în societate. Forþa ordinii masculine,
spune autorul �rezidã în faptul cã aceasta nu are nevoie de nicio justificare: viziunea

A face gen (doing gender)

În prelungirea constructiviºtilor, sociologii Candace West ºi Don Zimmerman au
introdus sintagma doing gender ºi distincþia dintre sex (ce scrie pe certificatul de
naºtere) � categorie de sex (alocarea socialã a sexului � ce sex îºi declarã
persoana) � gen (validarea categoriei de sex în procesele de interacþiune).
Conform acestei direcþii de cercetare, genul se realizeazã permanent (gender
as accomplishment), în rutina încorporatã în interacþiunile zilnice. Nu este o
componentã a identitãþii noastre fixe ci un produs al interacþiunilor sociale.
Genul unei persoane este ceva ce persoana face în interacþiuni cu alþii nu ceva
ce acea persoanã este. Realizând în mod constant gen, bãrbaþii dominã ºi
femeile sunt dominate, alcãtuindu-se o ordine socialã în conformitate cu �diferen-
þele naturale�. Dacã facem gen �aºa cum trebuie�, simultan menþinem, reproducem
ºi legitimãm anumite aranjamente instituþionale bazate pe categoriile de sex.
Daca eºuãm ca indivizi în a face gen aºa cum trebuie putem fi traºi la rãspundere,
sancþionaþi. Beneficiile unei asemenea abordãri þin printre altele de accentul
redus pe rolul socializãrii de gen ºi de posibilitatea schimbãrii, deconstruirii genului.
Consideratã recent de cãtre unii autori ca o teorie mai curând a persistenþei,
menþinerii genului în societate aceºtia propun un program teoretic de �degenizare�
a cercetãrii (degendering sau undoing gender), program în care sã se urmãreascã
modalitãþile în care interacþiunile sociale pot reduce inegalitãþile de gen creând
premizele unor societãþi �post gen�, în care genul sã fie o categorie irelevantã
pentru viaþa socialã.

Pentru detalii vezi: Candice West, Don Zimmerman, 1998, Doing gender, în
Myers, K.A., Anderson, C.D., Risman, B.J. (editori), Feminist Foundations. Toward
Transforming Sociology, Londra: Sage Publications, sau Barbara Risman, 2010,
Gender vertigo, Yale University Press.

26. Bourdieu, 2003, op.cit.
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androcentricã se impune ca fiind neutrã ºi nu are nevoie de discursuri de legitimare.
Ordinea socialã funcþioneazã ca o imensã maºinãrie simbolicã care are tendinþa de a
ratifica dominaþia masculinã pe care aceasta se fondeazã27.

Ne naºtem ºi devenim femei/bãrbaþi

În ianuarie 2005, Lawrence Summers, preºedinte al Universitãþii Harvard, a creat
rumoare afirmând public faptul cã lipsa femeilor în ºtiinþã ºi inginerie se poate datora
atât diferenþelor sociale (dificultãþi de armonizare a carierei cu viaþa de familie) cât
ºi celor genetice. Disputa aprigã declanºatã nu doar în comunitatea ºtiinþificã a scos
la ivealã o nouã direcþie de abordare a problematicii de gen, una în care se repun în
drepturi aspectele biologice, fãrã a fi însã ignorate cele sociale. Este vorba despre
perspectivele biosociale în teoretizarea genului.

Nu toþi sociologii acceptã faptul cã diferenþele biologice ºi cele sociale pot fi
separate, unele fiind exclusiv naturale ºi altele exclusiv culturale. Unii considerã cã
ele se intersecteazã. Corpul ºi circumstanþele în care acesta se reproduce nu sunt
niºte entitãþi separabile. Semnificaþiile corpului sau ale sexului se schimbã în funcþie
de înþelesurile noi atribuite în raport cu nivelul de cunoaºtere ºtiinþificã ºi cu
mentalitãþile epocii. Corpul uman nu mai este în acest caz considerat un dat ci este
supus alegerilor individuale ºi eforturilor umane de �agency� în diverse contexte (ne
schimbãm forma, sexul, mãrimea corpului prin diverse tehnici: operaþii estetice,
body building, piercing etc.). Faptul cã, de exemplu, la vârsta de 20 de ani un bãiat
are un risc de trei ori mai mare decât o fatã sã moarã este un lucru care þine în egalã
mãsurã de biologic (tendinþa spre violenþã datã de hormonii masculini) ºi de social
(încurajarea prin educaþie a spiritului de aventurier, o mai mare îngãduinþã faþã de
vicii precum fumatul sau drogurile etc.).

Genul se construieºte

Pentru a explica dimensiunea instituþionalã, social-constructiviºtii trec dincolo de
socializarea indivizilor genizaþi ºi se preocupã de studiul interacþiunilor dintre indivizi
ºi instituþii. Pentru ei genul se construieºte, fiind mai importante instituþiile ºi
categoriile cognitive decât situaþiile. În loc sã considere sexul ca fiind determinat
biologic ºi genul construit cultural, sociologii din aceastã orientare concep atât sexul
cât ºi genul ca produse construite social.

Pentru adepþii determinismului biologic ºi ai teoriilor învãþãrii, femeile ºi bãrbaþii
sunt în mod fundamental diferiþi unii de alþii, diferenþele dintre ei sunt mai mari
decât cele dintre femei sau dintre bãrbaþi ºi inegalitatea de gen este rezultatul inevitabil
al diferenþelor de gen. La polul opus, dintr-o perspectivã social constructivistã, nici
diferenþele nici inegalitãþile de gen nu sunt inevitabile prin natura lor ºi nici nu pot
fi explicabile doar prin referire la socializarea de gen a copiilor. Diferenþele biologice
nu stau la temelia diferenþelor de gen care sunt mai curând un produs al inegalitãþilor

27. Ibidem, p. 18.
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de gen ºi nu invers. Societãþile care definesc masculinitatea prin forþã fizicã vor
încuraja bãrbaþii sã îºi cultive un anume tip de imagine corporalã ºi de patternuri de
comportament care, potenþial, vor contribui la anumite inegalitãþi de gen. Studiile
antropologice ale lui Claude Levi-Strauss28 sugereazã, de exemplu, faptul cã natura
minþii umane, care opereazã universal în toate culturile, produce o predispoziþie de
organizare a reprezentãrilor asupra lumii în jurul anumitor distincþii. În logica dualã
utilizatã de oameni pentru majoritatea reprezentãrilor, existã tendinþa de a conceptualiza
în termeni de opoziþii, inclusiv opoziþii de tip feminin-masculin. Din perspectivã
constructivistã, indivizii �purtãtori� de gen (genizaþi) îºi negociazã identitãþile în
cadrul societãþilor la rândul lor genizate, iar aceste societãþi, prin instituþiile lor
sociale produc exact acele diferenþe pe care noi le presupunem ca fiind proprii
indivizilor.

Gen ºi feminism

Feminismul este cel care, în prelungirea disputelor epistemologice din anii 1950 �
perioadã în care s-au adus critici majore marilor sisteme tradiþionale de gândire, a
redimensionat ºi impulsionat cercetarea despre gen la începutul anilor 1970. A studia
în cadrul unei perspective feministe natura inegalitãþilor de gen si dimensiunea de
gen a instituþiilor sociale înseamnã, în principal, a considera genul ca fiind central
analizei iar relaþiile de gen ca fiind problematice, produs al forþelor culturale, istorice,
politice create ºi recreate constant de oameni.29 Odatã cu feminismul, problematica
genului devine obiectul unor studii sistematice, înscriindu-se în spaþiul temelor de
cercetare abordate explicit.

Feminism � set de teorii sociale, miºcãri sociale ºi politice, filozofii morale
motivate de interesul pentru problema egalitãþii sociale, politice, economice
între femei ºi bãrbaþi ºi de gãsirea de soluþii pentru diminuarea discriminãrilor de
gen din societate.
De fapt nu se poate vorbi de feminism ci de feminisme, de variante inspirate din
diverse ºcoli de gândire (feminism liberal, marxist, psihanalitic, socialist, radical,
ecofeminism, feminism postmodern, cultural, post colonial, postumanist). Între
diferite variante de feminism existã anumite puncte comune precum tratarea
femeilor ca un grup social distinct sau considerarea �opresiunii� ca fiind comunã
tuturor femeilor, dar existã abordãri diferite în ceea ce priveºte definirea genului,
cauzele/sursele inegalitãþilor de gen (socializarea, tipul de relaþii economice,
patriarhatul, o combinaþie de mai mulþi factori) sau strategiile de diminuare/
combatere a acestora.

28. Strauss, C.L., 1978, Antropologie structuralã, Bucureºti: Editura Politicã.
29. Harding, Sandra, 1987, The science question in Feminism, Ithaca, New York: Cornell

University Press.
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Studiile de gen sau cele feministe de orientare sociologicã au trecut prin diverse
etape. Iniþial s-a încercat rectificarea excluderii femeilor ºi a problematicii de gen din
cercetarea sociologicã, atrãgându-se atenþia asupra perspectivei unilaterale de cercetare.
Principala grijã a fost �adãugarea� femeilor (adicã variabila sex), acolo unde ele
lipseau în mod evident. Totodatã, feminismul a avut în sociologie un program de
recuperare nu doar a femeilor ci a unei problematici de cercetare de interes special
pentru femei (dar nu exclusiv pentru femei) care fusese ignoratã, marginalizatã sau
pseudo-inclusã în cercetarea sociologicã. Teme ca maternitatea, sexualitatea, violenþa
domesticã, munca casnicã, pornografia, relaþia public-privat, reconsiderarea instituþiilor

Pentru unii autori, teoriile feministe, alãturi de cele postcoloniale, fac parte din
familia aºa-numitelor teorii sociale emancipatorii, teorii care urmãresc sã emanci-
peze �ocupanþii� unor categorii sociale precum femeile, minoritãþile rasiale, etnice
sau sexuale sau cei din þãrile în dezvoltare. Aducerea acestora în centrul socio-
logiei înseamnã reorientarea cercetãrii în jurul unor teme ca genul, sexualitatea,
rasa, etnia etc.30.
Ann Oakley, Judith Lorber, Sandra Harding, Dorothy Smith, Julia Kristeva, bell
hooks, Jessie Bernard, Shulamit Reinhardz, Arlie Hochschild, Uma Narayan, Rossi
Braidotti, Judith Butler, etc sunt doar câteva reprezentante, asumat feministe, cu
contribuþii semnificative în zona sociologiei dar ºi a filozofiei, psihologiei, studiilor
culturale,etc.

Miºcarea de femei � Scurt istoric
Îºi are originea în SUA ºi a trecut prin diverse �valuri de feminism�
� Valul 1 (al drepturilor, 1848-1920). Începe odatã cu �Declaraþia Sentimentelor�

a lui Elisabeth Cady Stanton de la Seneca Falls. Numitã ºi miºcarea sufra-
getelor, este perioada în care femeile, prin miºcãri de stradã, încep sã obþinã
dreptul la vot.

� Valul 2 (al libertãþilor, 1960-70). Perioadã a revoltelor epistemologice, este
puternic influenþatã de douã cãrþi bestselleruri: �Al doilea Sex�, Simone de
Beauvoir ºi �Mistica femininã�, Betty Friedan. Temele principale de interes
devin: violenþa domesticã, viol marital, hãrþuire sexualã, sãnãtatea repro-
ducerii, liberalizarea avortului, acces la învãþãmântul superior, pe piaþa muncii.
Motto-ul acestei perioade este �ceea ce este personal este politic�.

� Valul 3 (al autonomiei, 1990�..): În contextul lumii postcoloniale, postsocia-
liste ºi globale, al societãþilor consumeriste ºi informaþionale, reprezentantele
noului val, tinere feministe, pun accentul pe diferenþele între femei, nu doar
dintre femei ºi bãrbaþi, pe identitãþi multiple, pe diversitatea ºi relevanþa
pluralitãþilor de experienþe, pe reevaluarea sexualitãþii în toate ipostazele ei.

Pentru miºcarea de femei din România vezi ªtefania Mihãilescu, 2006, Din
istoria feminismului românesc, Iaºi: Editura Polirom.

30. Cuff, E.C., Sharrock, W.W. ºi Francis, D.W., 2008, Perspectives in Sociology, ediþia V-a,
Londra: Routledge, (partea a V-a, Emancipatory sociology: feminism, queer theory and
postcolonial theory, pp. 367-396).
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sociale din perspectivã de gen sunt predilecte cercetãrilor de acest tip. În etapa
urmãtoare, cercetarea feministã a încercat nu doar sã critice ci sã teoretizeze, din
perspectivã feministã, anumite aspecte legate de problematica de gen. Accentul s-a
deplasat pe studierea genului ca generator de structurã socialã ºi pe analiza genului
în corelaþie cu alte componente ale matricei inegalitãþilor � rasa, clasa, orientarea
sexualã, vârsta, educaþia etc. Este vorba de o extindere a problematicii corelatã cu un
efort de a include mai mult decât a exclude.

Evident cã în funcþie de varianta de feminism asumatã, genul este diferit definit
ºi utilizat. Feminismul radical al anilor 1980 caracterizeazã genul ca un sistem de
dominare a bãrbaþilor prin intermediul controlului sexualitãþii ºi al capacitãþilor de
reproducere ale femeilor. Feminismul marxist pune accent pe diviziunea de gen a
muncii ºi se axeazã pe analiza modului în care instituþii precum economia ºi familia
(mai larg capitalismul ºi patriarhatul) structureazã vieþile femeilor. Feminismul liberal
accentueazã importanþa socializãrii de gen ºi crede în reforma politicã ºi legislativã
ca soluþie pentru egalitatea de gen. Existã, de asemenea, perspective etnice asupra
genului integrate în variantele de feminism colonial conturat ca o revoltã asupra
feminismului �alb, al clasei de mijloc, heterosexual�. Deºi, în general, cercetãrile
feministe conþin un program de dezenþializare ºi denaturalizare a genului, existã ºi
variante de feminism esenþialist care, pe linia determinist biologicã, idealizeazã
feminitatea ºi atribuie diferenþe fundamentale datorate naturii mai curând decât
culturii sau care pun accent pe privilegiul epistemic al femeilor datorat unor experienþe
sociale îndelungate de subordonare ºi a unor experienþe biologice unice (menstruaþia,
graviditatea, naºterea, alãptarea etc.) pe care bãrbaþii nu le au ºi care le oferã
posibilitatea unei cunoaºteri specifice (feminism perspectival).

Sintetizând, se poate afirma cã cercetarea feministã a contribuit în sociologie la:

� �autonomizarea� genului � dacã multe tradiþii intelectuale au ignorat genul sau
l-au considerat ca fiind derivat, ca un epifenomen, feminismul a adus programatic
genul în centrul investigaþiei sociologice;

� revalorizarea unor resurse teoretice ºi empirice �noi� � experienþele femeilor�
resursã firav utilizatã pânã la acel moment devine centralã;

� lãrgirea tematicii de investigaþie: pe lângã contribuþii aduse la crearea de
domenii noi de cercetare (sociologia genului de exemplu) sau la critica patriarha-
tului din perspective multidisciplinare, cercetarea de sorginte feministã a fãcut
muncã de pionierat pe subiecte de cercetare precum: maternitatea; violenþa
domesticã; viol; hãrþuire sexualã; munca domesticã; gen ºi conversaþie; gen
ºi sociologia emoþiilor; analiza criticã a impactului social al heteronormativitãþii;
feminizarea sãrãciei; genizarea indicatorilor/statisticilor etc.

� dezvoltarea cercetãrilor interdisciplinare.
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Câteva concluzii

Aceastã succintã trecere în revistã a direcþiilor principale de abordare a problematicii
de gen în sociologie evidenþiazã faptul cã sociologia a parcurs un drum lung de la
ignorarea femeilor ºi femininului la tratarea variabilei sex drept variabilã demo-
graficã, apoi la considerarea ei ca o variabilã independentã ºi, în final, la tratarea
genului ca o categorie analiticã de cercetare a vieþii sociale, ca un concept intersecþional
(analizat în interrelaþionare cu alte criterii de identificare socialã precum clasa, rasa,
etnia, naþionalitatea, vârsta etc.) ºi în mod multidimensional.

Alãturi de clasificãrile deja propuse, mai putem vorbi despre existenþa unor
abordãri ale genului din perspective esenþialiste versus nonesenþialiste (cu accent
fie pe diferenþele fie pe asemãnãrile de gen), care pot fi identificate ca fiind perspective

Genul ca instituþie socialã

A înþelege genul în context instituþional înseamnã a-l considera ca fundament al
structurii ºi funcþionãrii instituþiilor, prezent în procesele, practicile, imaginile ºi
ideologiile din cadrul diverselor sectoare ale vieþii sociale, acolo unde se intersec-
teazã cu alte categorii sociale importante precum etnia, clasa, vârsta. Conceptul
de instituþie se aplicã unei arii largi de fenomene. În timp ce instituþiile tradiþionale
precum familia, economia, politica, sunt acceptate ca fiind în mod distinct sociale,
genul nu este, el fiind redus în multe studii ºi în cultura popularã la biologie,
psihologie, la fenomene individuale, fiind considerat de multe ori natural ºi
inevitabil. De ce nu ar fi ºi genul tratat ca o instituþie socialã?
Conceperea genului prin prisma proprietãþilor sale istorice, instituþionale ºi
colective l-a caracterizat mai bine ºi l-a fãcut mai accesibil analizei sociologice.
�Genul influenþeazã vieþile individuale ºi interacþiunile umane, are o istorie care
poate fi urmãritã, o structurã care poate fi examinatã, s-a schimbat în feluri care
pot fi documentate, stabileºte aºteptãri pentru indivizi, ordoneazã probleme
sociale, este încorporat în mod voit/asumat în identitãþi ºi face parte din orga-
nismele sociale majore ale societãþii� afirmã Judith Lorber care, în prelungirea
altor sociologi precum Anthony Giddens, promoveazã o astfel de paradigmã.
Conceptualizarea genului ca instituþie pune sub semnul întrebãrii naturaleþea ºi
inevitabilitatea genului ºi submineazã în acelaºi timp gândirea dihotomicã. Dualismele
în cadrul cãrora o categorie a unei perechi este aleasã sã fie �altfel�, diferitã ºi
de mai micã valoare decât cea consideratã ca normã se dilueazã, distincþiile
fiind în acest context constructe sociale ºi nu date biologice sau de naturã
divinã. O asemenea conceptualizare explicã patternurile pe piaþa muncii (de ce
persistã, de pildã, segregarea ocupaþionalã?), din familie (de ce munca domesticã
este fãcutã preponderent de femei?) normele de sexualitate (de ce existã violenþa
mai ales asupra femeilor?), micropoliticile de autoritate (de ce majoritatea liderilor
sunt bãrbaþi?) ºi reprezentãrile culturale simbolice (de ce sunt vãzute femeile
prin ochii bãrbaþilor?).
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maximaliste versus minimaliste (în funcþie de accentul pus pe diferenþele de gen).
Conceput iniþial preponderent în termeni de roluri de gen iar apoi de relaþii de putere,
genul a fost analizat mult timp independent de alte variabile ºi categorii de analizã.

Experienþa dobânditã în ultima decadã a cercetãrilor în domeniul sociologiei
genului sugereazã faptul cã, în cercetarea sociologicã, nu este de dorit nici o insensi-
bilitate la gen (ignorarea variabilei sex sau marginalizarea problematicii de gen), dar nici
o suprasensibilate la gen (încercarea de a explica orice prin prisma exclusivã a genului).

Dupã experienþe ºi orientãri atât de diverse, s-a ajuns la acest moment ca în
abordarea genului sã se procedeze la o analizã permanentã a corelaþiilor lui cu alte
categorii importante de analizã precum clasa, etnia, rasa, vârsta etc. fãrã sã fie
consideratã ca explicaþie exclusivã pentru nimic, el însuºi fiind în cãutare de explicaþii31.
Femeile nu mai sunt considerate doar victime pasive ale stratificãrilor de gen,
caracterul agentic al femeilor fiind luat în considerare. Astãzi, în contextul general al
unui interes cu totul special pentru problemele legate de corp, aspectele de corporalitate
ale genului sunt în atenþia cercetãrilor. Pe de altã parte, paralel cu eforturile tot mai
rafinate de înþelegere a persistenþei inegalitãþilor de gen în societate, a apãrut ºi propunerea
de a acorda atenþie teoreticã ºi practicã proceselor de rezistenþã la gen, cele care creeazã
premizele unui model de societate fãrã gen, degenizatã, în care genul sã fie irelevant.

Dimensiunea de gen a societãþii

Aspecte globale

Inegalitatea de gen este un fenomen care transcende frontierele dintre culturi, religii,
naþiuni, niveluri de trai. În ciuda unor progrese remarcabile, în lume persistã încã o
serie de dezechilibre de gen. Din punct de vedere demografic, femeile trãiesc în medie
mai mult decât bãrbaþii, populaþia globalã scade ºi pe de altã parte se masculinizeazã.
Dacã în þãrile dezvoltate raportul femei/bãrbaþi este cu puþin în favoarea fetelor,
excedentul de bãieþi din alte regiuni ale lumi se datoreazã persistenþei diverselor
practici religioase ºi/sau tradiþii. Sunt date statistice care indicã faptul cã aproximativ
70% din sãracii lumii, 60% din muncitorii cu salariu minim din lume sunt femei; în
regiuni precum Africa Subsaharianã peste 55% din persoanele noi infectate cu
virusul HIV sunt femei; existã încã în lume þãri precum Kuweit sau Arabia Sauditã
în care femeile nu au drept de vot; doar 5% din totalul laureaþilor premiilor Nobel
sunt femei, marea lor majoritate fiind laureate în ultimii 10 ani32.

Pentru mãsurarea, la nivel global, a inegalitãþii de gen s-au dezvoltat ºi se utilizeazã
diverºi indicatori specifici. Rapoartele Dezvoltãrii Umane produse de PNUD33

utilizeazã de exemplu:

31. Alvesson, Mats ºi Due Billing, Yvonne, 1997, Understanding Gender and Organizations,
Londra: Sage Publications.

32. Conform datelor oferite de ILO, UNIFEM, UNDP.
33. http://www.undp. ro.
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� Indicele disparitãþii între sexe în dezvoltarea umanã (IDS): pornind de la indicele
dezvoltãrii umane care cuprinde trei elemente de bazã: longevitatea, nivelul de
educaþie ºi standardul de viaþã, IDS calculeazã separat indici pentru femei ºi
bãrbaþi ºi apoi îi combinã într-un scor final.

� Indicele participãrii femeilor (IPF) care se calculeazã ca medie aritmeticã a trei
indici: participarea la decizia politicã, participarea la decizia economicã, venitul
egal repartizat.

Rapoarte de tip Global gender gap34 produse de Forumul Economic Mondial,
propun, pe de altã parte drept cadru de mãsurare la nivel global a egalitãþii de gen indexul
inegalitãþii de gen (Gender Gap Index) care examineazã discrepanþele de gen între
femei ºi bãrbaþi în patru domenii: participare ºi oportunitãþi economice, reuºitã educa-
þionalã, sãnãtate, supravieþuire ºi reprezentare politicã. Conform raportului pe 2009,
nicio þarã din lume nu a atins egalitatea de gen în toate domeniile, România fiind pe
locul 70 din 115 þãri analizate (era pe locul 47 în 2007!).

Decalaje de gen se menþin ºi pe plan european. La nivel de percepþie, în medie,
40% din populaþia UE considerã discriminarea de gen ca fiind rãspânditã ºi 53% ca
fiind rarã (spre deosebire de discriminarea etnicã, legatã de dezabilitãþi sau de orientare
sexualã care sunt în mãsurã mai mare percepute ca fiind rãspândite)35. În toate þãrile
Uniunii Europene femeile câºtigã în medie mai puþin ca bãrbaþii (din diverse consi-
derente precum preponderenþa în domenii de activitate mai prost plãtite sau lucrul
part time). Pe toate nivelurile de vârstã sunt mai mulþi bãrbaþi decât femei cu slujbe
în UE. Peste tot femeile alocã mai mult timp activitãþilor casnice decât partenerii lor,
þãrile Baltice, Nordice, România ºi Bulgaria fiind, datoritã influenþei religiei sau a
moºtenirilor postcomuniste, ceva mai egalitariene din acest punct de vedere.36 Natalitatea
este în scãdere, vârsta a treia este tot mai feminizatã ºi sunt tot mai multe fete
comparativ cu bãieþi cu diplome de studii superioare.

În România statisticile aratã tendinþe asemãnãtoare cu cele la nivel european, dar
ºi specificitãþi. Se menþine speranþa mai mare de viaþã a femeilor faþã de bãrbaþi (dar
aceasta este mai micã decât media europeanã), îmbãtrânirea ºi feminizarea populaþiei,
decalajul de gen inversat în învãþãmântul superior, distribuþia piramidalã în structurile
de putere ºi decizie (cu femei la bazã ºi foarte puþine la vârfuri), salarizarea medie
mai bunã a bãrbaþilor decât a femeilor. Fenomenul violenþei domestice ºi a traficului
de carne vie este o realitate îngrijorãtoare, reprezentarea femeilor în politicã este sub
media europeanã, femeile rome au probleme specifice în comparaþie cu femeile de
etnie majoritarã (sunt, mai multe ºomere rome decât femei românce; mult mai
puþine fete rome cu educaþie superioarã decât bãieþi etc.)37. De asemenea, majoritatea
populaþiei defineºte egalitatea de ºanse dintre bãrbaþi ºi femei prin �a avea drepturi

34. http://www.weforum.org/en/initiatives/gap.
35. Conform EU Special Eurobarometer 263, Discrimination in the European Union, 2007.
36. Voicu, Mãlina, Voicu, Bogdan ºi Strapcova, Katarina, 2006, Housework and gender inequality

across Europe, Luxembourg: IRISS Working Paper Series.
37. Pentru date concrete: Institulul Naþional de Statisticã, Rapoartele de Dezvoltare Umanã,

www.anes.ro.
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egale� ºi nu în termeni de acces la aceleaºi profesii, obligaþii familiale egale, luarea
deciziilor în comun, timp liber în mod egal etc.38 Cu un grad avansat de instituþiona-
lizare a problemelor de gen (ONG-uri de profil, instituþii internaþionale cu programe
specifice, Agenþie Naþionalã pentru Egalitate de ªanse etc.) sunt ºanse ca decalajele
existente sã fie reduse într-un viitor apropiat.

Dimensiunea de gen a vieþii sociale

Genul este, dintr-o perspectivã sensibilã la gen, un ingredient omniprezent. Putem gãsi
simbolisticã, conotaþii, norme de gen în viaþa cotidianã, în aproape toate instituþiile
sociale. Sã ne referim la unele dintre ele. ªofatul are, de exemplu, conotaþii de gen.
Existã o serie de adevãruri dar ºi de stereotipuri legate de ºofatul femeilor ºi bãrbaþilor.
Se ºtie cã bãrbaþii conduc în proporþie mai mare decât femeile maºina, sunt preponderant
autori de accidente mari, grave, iar femeile de mici ciocniri, se aºteaptã lucruri diferite
în trafic de la unii ºi de la alþii, cuantumul asigurãrilor pentru maºini diferã în funcþie
de sex ºi vârstã. Poþi intui sexul/genul proprietarului unei maºini dupã marcã, dupã
port-bonheurile de la oglindã, sau dupã gradul de curãþenie ºi accesorizare a auto-
vehiculului. Conversaþia dintre oameni are conotaþii ºi simbolisticã de gen. Femeile
sunt în medie întrerupte mai des, vorbesc mai mult iar atât ele cât ºi ei folosesc
diverse strategii de etalare a genului în timpul comunicãrii verbale ºi nonverbale,
fiind de multe ori preferate ca purtãtori de cuvânt ai unor organizaþii. Strada � de la
publicitatea stradalã la tipul de îmbrãcãminte sau la dinamica relaþiilor dintre oameni �
are, de asemenea, dimensiune de gen. Bancurile sunt genizate, dincolo de specificitãþi
regionale sau locale, o analizã de conþinut a lor identificând cu uºurinþã o serie de
stereotipuri de gen. Timpul, aºa cum este trãit ºi perceput de femei ºi bãrbaþi, are o
evidentã dimensiune de gen. Timpul biologic al femeilor (punctat de menstruaþii lunare,
perioada de maternitate sau de alãptare) diferã de cel al bãrbaþilor. Existã de asemenea
o perioadã de timp previzibilã pentru cãsãtorie, pentru prima sau ultima naºtere,
pentru vãduvie � perioade care au o dinamicã a lor în timp fiind ºi o reflecþie a
evoluþiei ºtiinþei ºi medicinii dar ºi a normelor ºi cutumelor de gen. Investiþia de timp
în diverse activitãþi care þin de sfera publicã sau privatã este de asemenea diferitã.

38. Percepþii ºi atitudini faþã de fenomenul de discriminare, Centrul de Sociologie Urbanã ºi
Regionalã CURS, beneficiar CNCD, decembrie 2005.

Dimensiunea de gen a timpului

Petrecerea timpului are dimensiunea de gen. Structura folosirii timpului de cãtre
femei ºi bãrbaþi diferã ºi reflectã rolurile de gen din familie ºi din societate.
Într-un studiu la nivel european pe 10 þãri privind petrecerea timpului de cãtre
femei ºi bãrbaþi s-a constat cã:

� Femeile între 24 ºi 74 ani îºi petrec în medie mai mult timp decât bãrbaþii
pentru activitãþi casnice ºi mai puþin pentru muncã plãtitã sau pentru studiu;
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Dacã reflectãm asupra instituþiilor sociale majore remarcãm de asemenea conþinutul
de gen bogat al acestora.

Familia este o �fabricã� de gen, este locul unde se produc ºi se transmit mesaje
de gen importante pentru toþi membrii acestei instituþii. Socializarea de gen în familie
este foarte importantã, mai ales în copilãrie, atunci când raportul dintre socializat ºi
socializator este net în favoarea adultului. Accentul se pune pe natura formalã a învãþãrii,
pe interiorizarea valorilor culturii ideale ºi nu reale ºi pe asimilarea de calitãþi ºi
abilitãþi generale ºi nu specifice. Tot ceea ce copilul vede, aude, simte, observã în cei
�7 ani de acasã� contribuie substanþial ºi la formarea identitãþii sale de gen.

�Ce are cutare, fatã sau bãiat?... Fatã, cã nu l-am vãzut beat la cârciumã� �
este o vorbã care circulã mai ales în mediul rural ºi aratã diferenþa de atitudine a
pãrintelui (a tatãlui în cazul acesta) faþã de propriul copil încã de la naºtere. Se intrã
în postura de pãrinte cu un set de preconcepþii despre ce simt, ce nevoi ºi dorinþe au
copiii, despre ce fel de adulþi trebuie sã devinã aceºtia. În calitatea lor de �ceilalþi
semnificativi�, pãrinþii se comportã în multe contexte explicit sau implicit diferit cu
copiii în funcþie de sexul acestora. Ei protejeazã mai mult fetele ºi pedepsesc mai des
bãieþii, interacþioneazã ca taþi mai mult fizic cu bãieþii ºi mai mult vocal cu fetele,
îmbracã diferit copiii în funcþie de un cod coloristic specific � roz pentru fete, bleu
pentru bãieþi (aceste constrângeri vestimentare fiind diferite de la o epoca sau culturã
la alta ºi fiind de multe ori mai puternice la bãieþi decât la fete). Copiilor li se dau
jucãrii considerate specifice genului lor: pãpuºi fetelor ºi maºini ºi roboþi bãieþilor.
Jocurile neutre la gen (de tip Lego) sunt considerate de multe ori ca fiind mai
potrivite pentru bãieþi. Camerele copiilor sunt de asemenea amenajate în funcþie de
sexul lor. Pe de altã parte, copiii vãd în familie un anume model de gen (o mamã
casnicã ºi un tatã cap de familie, o mamã singurã sau o familie armonioasã în care
tatãl face multe din treburile casnice, distribuirea ºi utilizarea diferitã a timpului ºi
a spaþiului de cãtre membrii din casã etc.) la care se vor raporta fie prin identificare
fie, din contrã, prin dezicere de el.

Instituþia familiei este într-o permanentã dinamicã. De-a lungul istoriei raporturile
dintre cei implicaþi s-au schimbat radical. Familia modernã aºa cum o percepem noi

� Bãrbaþii îºi petrec ceva mai mult timp în cãlãtorii decât femeile ºi dorm mai
puþin decât ele;

� Ritmurile zilnice la muncã sunt asemãnãtoare;
� Numãrul de ore de muncã anual este mai mic la femei decât la bãrbaþi;
� Femeile fac, în medie, 2/3 din munca în gospodãrie;
� Femeile ºi bãrbaþii sunt implicaþi în activitãþi casnice diferite;
� Femeile petrec mai mult timp la cumpãrãturi;
� Mamele petrec 2-3 ore pe zi mai mult cu copiii decât taþii;
� Bãrbaþii petrec mai mult timp în activitãþi sportive ºi la computer;
� Femeile petrec mai mult timp în casã iar bãrbaþii în afara casei.

Sursa: How Europeans spend their time. Everyday life of women and men,
ediþia 2004, EC, Eurostar, http://europa.eu.int.
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astãzi, este o invenþie a secolului al XIX-lea, fiind rezultat al transformãrilor graduale
din secolele precedente (rolul bisericii în sacralizarea familiei, instituþionalizarea
rolului de mamã ºi gospodinã pentru femei, climatul de moralitate etc.). Familiile
contemporane reprezintã astãzi, din perspectivã de gen, o nouã realitate: o ratã mare
a divorþurilor, multe cãsãtorii perfectate peste 50 de ani, amânarea primei naºteri ºi
probleme crescânde de fertilitate a cuplului, din ce în ce mai multe familii alternative
(concubinaj, cãsãtorii între homosexuali etc.), tot mai multe femei care îºi petrec mai
mult timp în afara casei ºi din ce în ce mai mulþi bãrbaþi care descoperã, sub o
anumitã presiune socialã, bucuriile casnice ºi de pãrinte. Problematica de gen inclusã
în aceastã nouã realitate este densã. Studierea ei este esenþialã pentru gãsirea soluþiilor
de redefinire a acestei instituþii în cadrul unor politici sociale care sã faciliteze
echilibrul între viaþa de familie ºi carierã, mai ales în condiþiile redefinirii majore a
relaþiilor de gen din epoca contemporanã ºi a dinamicii de pe piaþa muncii.

Teme precum maternitatea ca experienþã versus maternitatea ca muncã (a face
copii versus a creºte copii), stratificãri în interiorul instituþiei maternitãþii (mame bune
versus mame �rele� de tip adolescente, necãsãtorite etc.), politicile maternitãþii39,
impactul tehnologiilor moderne de reproducere asupra instituþiei maternitãþii ºi
familiei în general, socializarea de gen în familie, violenþa casnicã sau munca
domesticã sunt doar câteva exemple de preocupãri din domeniul sociologiei familiei
care au ajuns în prim planul cercetãrilor sensibile la gen sau feministe.

Violenþa în familie/violenþa domesticã � violenþa casnicã

Violenþa în familie reprezintã orice acþiune fizicã sau verbalã sãvârºitã cu intenþie
de cãtre un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaºi familii, care
provoacã o suferinþã fizicã, psihicã, sexualã sau un prejudiciu material. Constituie,
de asemenea, violenþã în familie împiedicarea femeii de a-ºi exercita drepturile
ºi libertãþile fundamentale.
Deºi vechi din punct de vedere istoric, fenomenul este cercetat sistematic doar
în ultimii 30 ani. Statistic, violenþa domesticã este una din infracþiunile cele mai slab
raportate autoritãþilor de resort. În România, conform unui sondaj Gallup, aproxi-
mativ 52% dintre femeile din Bucureºti au trãit abuzuri emoþionale sau verbale în
familiile lor, 21% dintre femei au fost victime ale abuzurilor fizice ºi 8% victime
ale abuzurilor sexuale în familie cel puþin o datã în viaþa lor iar 42% din femei
considerã cã violenþa domesticã este foarte comunã în oraºe (Gallup, mai 2003).
Cercetãrile privind violenþa domesticã abordeazã atât tema cauzelor cât ºi a
efectelor violenþei domestice. Pentru combaterea fenomenului existã strategii
de intervenþie (hotline, adãposturi, legi, clinici de terapie) ºi de prevenþie (centre

39. Legat de situaþia României ºi politicile pronataliste din perioada totalitarã vezi: Kligman,
Gail, 2000, Politica duplicitãþii. Controlul reproducerii în România lui Ceauºescu, Bucureºti:
Editura Humanitas; documentarul Decreþeii de Florin Iepan sau filmul regizorului Cristian
Mungiu 4 luni, 3 sãptãmâni ºi 2 zile. Legat de tematica maternitãþii vezi ºi Miroiu, M ºi
Dragomir, O. (coord.), 2009, Naºterea: istorii trãite, Iaºi: Editura Polirom.
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ªcoala este o instituþie socialã profund marcatã de norme, stereotipuri ºi ideologii
de gen, modelele de gen transmise de ea fiind importante pentru plasarea ºi integrarea
individului în societate. La nivel de structuri, programe, relaþii microsociale, politici
educaþionale, ºcoala este o instituþie �gen-izatã�. Ea produce ºi transmite mesaje de
gen, contribuie, prin diverse mecanisme, la procesele de identificare, asimilare sau

de consiliere, campanii de informare audiovizuale, educative etc.). În România,
ca în multe alte þãri, existã legislaþie specialã privind violenþa domesticã (legea
nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea ºi combaterea violenþei în familie)
În abordarea teoreticã ºi practicã a problemei violenþei domestice existã o serie
de probleme printre care: nevoia de informaþie versus dreptul la intimitate, la
viaþã privatã sau opþiunea pentru modelul penal sau terapeutic în abordarea
practicã a fenomenului.

Munca domesticã (casnicã)

Modelul de familie în care tatãl pleacã la serviciu ºi mama stã acasã este un
model recent. Pânã în secolele 17-18, când totul se producea în familie, munca
nu era separatã de casã. Trecerea de la economia privatã la cea de consum,
progresele tehnologice alãturi de etica protestantã au �inventat� femeia casnicã,
semn de prosperitate a clasei de mijloc. Existã o serie de probleme în cercetarea
muncii casnice printre care:

� lipsa unui cadru conceptual, a unor instrumente metodologice pentru a analiza
munca neretribuitã în diferite instituþii;

� separarea public/privat consideratã fireascã ºi nu problematicã;
� definirea operaþionalã a muncii. Studiile de gen au pus ºi ele problema

extinderii conceptului de muncã: munca de mamã/ tatã; munca domesticã în
general alãturi de munca sportivilor, munca artiºtilor etc. Este vorba de o
reconceptualizare a muncii domestice ca muncã pentru care nu existã un
�job description�, numãr de ore stabilit, delimitãri clare, fiind neplãtitã ºi având
la bazã relaþii sociale diferite de cele de la serviciu.

� mãsurarea muncii casnice: Care ar fi varianta de mãsurare ºi evaluare cea
mai potrivitã?

Economiºtii folosesc douã metode pentru a calcula costurile in gospodãrie:
� costuri de oportunitate (calcul al câºtigurilor potenþiale daca femeia ar fi fost

pe piaþa muncii);
� costuri de înlocuire (se estimeazã timpul consumat si se calculeazã costurile

aferente daca se angajeazã cineva).

Exemplu de cercetare clasicã de pionierat în domeniu: Ann Oakley, 1974, The
sociology of housework, New York: Pantheon Books. În România, Valentina
Marinescu, 2003, Muncile casnice în satul românesc, Studii de caz, Iaºi: Editura
Polirom.
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segregare de gen, creeazã bãrbaþi ºi femei cu orientãri, preferinþe ºi competenþe
diferite, limitând uneori posibilitãþile de exprimare ale individului în viaþa publicã
(valabil mai ales pentru femei) ºi/sau în viaþa privatã (valabil mai ales pentru bãrbaþi).

Problemele legate de dimensiunea de gen a educaþiei se pot analiza sub aspect
cantitativ sau calitativ. În termeni cantitativi se fac referinþe la cifre absolute, la
diverse statistici derivate (indicatori tip rata analfabetismului, rata admiterii, rata
supravieþuirii ºcolare) sau la indicatori sensibili la gen (de tipul celor folosiþi în
rapoartele dezvoltãrii umane). Vorbim astfel de discrepanþe sau discriminãri de gen
în educaþie în cazul în care statisticile demonstreazã: acces limitat pentru un anumit
sex la anumite forme ºi niveluri de educaþie, diferenþieri pe sexe legate de rata
abandonului ºcolar sau de analfabetism; diferenþieri pe sexe legate de gradul ºi
criteriile de promovabilitate în sistemele educaþionale; dezechilibrele în privinþa
structurii pe sexe a specializãrilor obþinute prin absolvirea unei forme de pregãtire
ºcolarã; dezechilibrele (inclusiv consecinþele acestora pentru bãrbaþi ºi femei) între
oferta ºi cererea de educaþie ºi formare profesionalã pe piaþa muncii, structurile
ierarhice administrative ºi manageriale pe sexe din sistemul educaþional. În acest
sens, datele la nivel european aratã o feminizare a educaþiei (mai multe cadre
didactice femei mai ales în învãþãmântul preºcolar, primar ºi gimnazial, mai multe
studente decât studenþi în învãþãmântul superior), dar ºi menþinerea unei masculinizãri
a structurilor de putere (mai mulþi bãrbaþi în funcþii de conducere la nivel de catedre,
ºcoli, inspectorate, universitãþi, ministere). Femeile reprezintã deja majoritatea
absolvenþilor de învãþãmânt superior dar domeniile de studiu se înscriu încã în
anumite tipare genizate. ªtiinþele umane ºi artistice, sãnãtatea cuprind în Europa
aproape jumãtate din femeile licenþiate dar studiile tehnice atrag doar o femeie
licenþiatã din zece bãrbaþi licenþiaþi. Numãrul doctoranzilor femei este mai mic decât
al bãrbaþilor ºi doar 15% dintre profesorii universitari din þãrile membre UE sunt
femei40. În România, majoritatea indicatorilor privind accesul la educaþie a sistemului
relevã în general un anumit avantaj al fetelor. În învãþãmântul obligatoriu rata de
abandon ºcolar era în urmã cu câþiva ani mai ridicatã la bãieþi (fenomenul muncii
copiilor), rata repetenþiei fiind ºi ea de aproximativ douã ori mai micã în cazul
fetelor comparativ cu cea înregistratã la bãieþi, ascendentul fetelor asupra bãieþilor
fiind evidenþiat ºi de rata de tranziþie de la învãþãmântul obligatoriu la cel secundar41.

Sub aspect calitativ, cu referinþã la aspecte legate de ce ºi cum se învaþã în ºcoli,
se discutã despre dimensiunea de gen a educaþiei cu trimitere la42: (i) cadrul legal ºi
politic în care educaþia este conceputã ºi opereazã (curriculum politic ascuns). Din
acest punct de vedere, România, ca ºi multe alte þãri, are o legislaþie naþionalã ºi este
semnatarã a unor documente internaþionale importante care stipuleazã egalitatea de
ºanse între femei ºi bãrbaþi, dreptul la educaþie al oricãrei persoane indiferent de

40. Potrivit statisticilor UE.
41. Pentru date cantitative ºi calitative vezi Perspective asupra dimensiunii de gen în educaþie, 2004,

Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei ºi UNICEF, Bucureºti.
42. Clasificarea urmãtoare este preluatã din Faber, F. ºi Thompson Tetreault, M.K., 1998, Learning

in the Dark. How Assumption of Whitness Shape Classroom Knowledge, în Woysbner, C. ºi
Gelford H. (coord.), Minding Women, Cambridge: Harvard Educational Review, pp. 411-438.
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sexul acesteia, promovând la nivel formal politici educaþionale neutre sau chiar sensibile
la gen. Se poate de asemenea, cerceta, din aceastã perspectivã, curriculum-ul formal
(genul ca descriere), cu referire la modul în care, prin intermediul conþinutului
materialelor educaþionale (programe, manuale etc.), ºcoala defineºte ºi legitimeazã
un anume tip de cunoaºtere, inclusiv cea legatã de rolurile, comportamentele ºi
aºteptãrile de gen adecvate. Din acest punct de vedere studiile realizate pe manualele
ºcolare din România aratã cã în general: vizual, lingvistic ºi ideatic manualele
construiesc o lume tradiþionalã, conservatoare la gen; genul este construit dihotomic,
fiind o tendinþã de esenþializare a diferenþelor de gen; existã discrepanþe majore de
gen între modele de succes promovate. Manualele abundã de bãrbaþi celebri (în
lumea publicã); se promoveazã un model static al relaþiilor de gen. Evoluþia genului
sau istoria relaþiilor de gen nu fac parte din cunoaºterea oficialã; persistã un tratament
omogen, monolitic în definirea genului (perpetuarea unei definiþii a feminitãþii-
-masculinitãþii la singular, lipsitã de specificitatea datã de alte categorii de analizã:
clasã, vârstã, etnie etc.); abundã suprareprezentãri/subreprezentãri sau omisiuni ale
genului: lipsa femeilor din manualele de istorie; subreprezentarea bãrbaþilor în
sfera privatã ºi suprareprezentarea lor comparativ cu a femeilor în sfera publicã;
existã eludãri de gen (tema maternitãþii este aproape inexistentã); persistã abordarea
apoliticã a genului. Discursul firav despre gen pune eventual accent pe diferenþe de
gen nu pe inegalitãþi de gen43. Un ultim nivel de analizã calitativã se referã la
curriculum-ul ascuns (genul ca experienþã), cu referire la modalitãþile prin care
ºcoala �impune� o serie de comportamente, norme, aºteptãri de gen prin intermediul
experienþelor zilnice. Este vorba în acest caz despre climatul din ºcoli (un mediu
�feminin�care pare sã favorizeze fetele în primii ani de ºcoalã creând un mediu ostil
pentru bãieþi; aspecte legate de hãrþuirea sexualã etc.); tipurile de aºteptãri ºi
evaluãri diferenþiate pe sexe din partea profesorilor ºi elevilor (un anumit climat de
neaºteptare pentru anumite performanþe ale fetelor�bãieþilor în anumite domenii);
procesele de etichetare subtilã ºi efectele lor asupra elevilor, interacþiunile cu conotaþii
de gen între elevi, între profesori, între elevi ºi profesori; modelele de gen promovate
de ºcoalã prin structurile administrative existente (doar femei secretare sau femei de
servici versus body guarzi bãrbaþi dar ºi femei), designul claselor etc., toate acestea
contribuie în mod subtil la acceptarea ºi reproducerea unor modele de gen tradiþionale
sau, din contrã, la modernizarea acestora.

Munca. Despre masculinitãþi ºi feminitãþi se poate discuta ºi în contextul analizei
sferei economice, a pieþei muncii. Aºa cum aratã documente recente ale Comisiei
Europene44, motorul creºterii ocupãrii forþei de muncã rãmâne mâna de lucru
femininã. Din anul 2000 încoace, ºase din cele opt milioane de locuri de muncã
create în UE au fost ocupate de femei. Pe de altã parte, procentul de ocupare a forþei

43. Selecþie din concluziile studiului ªtefãnescu, Doina ºi Grünberg, Laura, 2002, �Manifestãri
ale genului în manualele ºi programele ºcolare�, în Vlãsceanu, Lazãr (coord.), ªcoala la rãscruce,
Schimbare ºi continuitate în curriculum învãþãmântului obligatoriu, Iaºi: Editura Polirom.

44. Raportul Comisiei cãtre Consiliu, Parlamentul European, Comitetul European Economic ºi
Social ºi Comitetul Regiunilor � Egalitate între femei ºi bãrbaþi � 2009, Bruxelles, 27.02.2009,
COM(2009) 77 final (www.anes.ro).
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de muncã pentru femeile între 20-40 ani scade cu 15% atunci când ele au un copil
în timp ce procentul bãrbaþilor din aceeaºi categorie de vârstã creºte cu 6%. În 2006
aproximativ o treime dintre femeile angajate lucrau în regim de timp parþial faþã de
doar 7.7% dintre bãrbaþii angajaþi Se menþine ºi diferenþierea de remunerare, femeile
câºtigând în medie cu 15% mai puþin decât bãrbaþii pentru fiecare orã lucratã.
Femeile sunt expuse la un mare risc de excludere ºi sãrãcie, în special în rândul
persoanelor în vârstã ºi al pãrinþilor separaþi. Riscul de sãrãcie al femeilor de peste
65 ani este de 20% adicã cu 5% mai mare decât al bãrbaþilor, în timp ce riscul
familiilor monoparentale este de 34%. Este evident cã femeile au intrat în mai mare
mãsurã pe piaþa muncii comparativ cu numãrul bãrbaþilor care s-au implicat activ în
viaþa privatã. Pe de altã parte, sunt studii care sugereazã cã pe mãsurã ce bãrbaþii
intrã într-o anumitã slujbã/ocupaþie, domeniul respectiv începe sã fie mai bine
remunerat ºi apreciat social.

Din perspectivã de gen spunem cã munca este segregatã atât orizontal cât ºi
vertical. Femei ºi bãrbaþi lucreazã în medie în domenii diferite ºi bãrbaþii ocupã de
cele mai multe ori poziþiile de conducere perpetuând modelul piramidal de distribuþie
a puterii. Pe piaþa muncii întâlnim alãturi de discrepanþe salariale, fenomenul de
�plafon de sticlã� prin care se îngrãdeºte sau se încetineºte promovarea femeilor
(sau, mai rar, a bãrbaþilor), hãrþuirea sexualã, promovarea ca �simbol� (tokenism) în
poziþii de conducere a câtorva �minoritari�-femei sau bãrbaþi doar pentru a fi daþi ca
model, pentru a da bine la evaluãri.

Hãrþuire sexualã

Orice comportament nedorit, de naturã sexualã, exprimat fizic, verbal sau non-
-verbal, care îþi afecteazã demnitatea sau care creeazã un mediu de lucru
intimidant, ostil, umilitor, jignitor.
Exemple de hãrþuire sexualã: comentarii indecente în legãturã cu felul în care
arãþi sau cu viaþa ta privatã; discuþii explicit sexuale; folosirea de expresii ºi
porecle cu conotaþii sexuale; studierea ostentativã a corpului unei persoane;
invadarea spaþiului personal/intim al unei persoane prin apropierea nepermisã
de acea persoanã; curtoazie exageratã; trimiterea de scrisori, mesaje, SMS-uri
pornografice; afiºarea de poze pornografice, calendare, screen savere, reviste
sexi cu femei/bãrbaþi; mângâieri, atingeri, îmbrãþiºãri nedorite; propuneri ºi
avansuri sexuale directe; insistenþe privind acceptarea unei invitaþii sau a începerii
unei relaþii; urmãrirea persoanei; ameninþãri, constrângeri, condiþionarea obþinerii
unor beneficii în plan profesional de oferirea unor servicii de natura sexualã;
obligarea angajaþilor sã poarte îmbrãcãminte sumarã la locul de muncã etc.
Hãrþuirea sexualã în România este reglementatã în acte normative, atât din
sfera civilã, cât ºi din sfera penalã (Legea 202/2002 privind egalitatea de ºanse
pentru femei ºi bãrbaþi; Ordonanþa 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea
tuturor formelor de discriminare; Codul Penal; Codul Muncii).
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Graniþele între ceea ce se poate ºi nu poate fi definit ca hãrþuire sexualã (ºi nu flirt
de exemplu) sunt vagi ºi controversate, ceea ce face ca deseori sã aparã neînþelegeri.
Unii experþi criticã conceptul pentru cã ar restrânge dreptul la liberã exprimare, sau
pentru cã ar menþine anumite stereotipuri ale femeii delicate care necesitã protecþie
specialã. Legislaþia ºi politicile privind hãrþuirea sexualã au fost ºi ele criticate
pentru încercarea de a �regulariza relaþia amoroasã�. Cu toate acestea, fenomenul
este de amploare, victimele hãrþuirii sexuale se plâng ºi este nevoie de cercetãri,
legislaþie ºi politici adecvate pentru abordarea fenomenului.

Genul intervine pe piaþa muncii în multiple feluri. El apare în organizarea socialã
a muncii (segregarea pe sexe a muncii). Se menþine de cele mai multe ori un prototip
al muncii feminine ºi masculine, existând slujbe feminizate (asistenþi medicali, cadre
didactice) care cer calitãþi tradiþional feminine: sã creascã, sã educe, sã hrãneascã,
sã îmbrace copiii, sã aibã grijã de cei mici, bolnavi, în vârstã, cu dezabilitãþi, sã aibã
grijã de casã (marea majoritate a femeilor din UE lucreazã în sectoarele de servicii!!)
ºi slujbe masculinizate care cer calitãþi tipic masculine. Genul este vizibil ºi la nivelul
înþelesurilor pe care oamenii le dau ocupaþiilor, activitãþilor. Nu existã muncã neutrã
la gen, orice loc de muncã sau slujbã are o dozã de masculinitate/feminitate în
funcþie de tradiþia, conþinutul, calitãþile cerute etc. Astfel, unele slujbe devin în timp
mai potrivite pentru femei sau pentru bãrbaþi, ele dezvoltã o simbolisticã de gen, un
limbaj specific, o amenajare specificã a locurilor de muncã, strategii de angajare cu
conotaþii de gen (de exemplu scoaterea verighetei la interviuri) etc. De asemenea,
valorizarea slujbelor (astfel încât unele, de multe ori cele în care predominã bãrbaþii,
sunt sau devin mai importante social ca altele) conþine de asemenea norme de gen.
Sunt pe de altã parte munci/activitãþi/meserii despre care putem spune cã ºi-au
schimbat genul în decursul timpului. De exemplu în unele regiuni mulsul vacii a fost
iniþial o treabã exclusiv a femeilor, fiind consideratã o activitate nemasculinã. Apoi,
odatã cu tehnologizarea, când activitatea a devenit �ºtiinþificã�, laptele nu a mai fost
asociat cu corpul femeii ºi meseria s-a masculinizat. Alt exemplu este meseria de
bucãtar-meserie exclusiv femininã o lungã perioadã de timp dar în care astãzi (ca
activitate publicã) bãrbaþii sunt numeroºi ºi exceleazã. Se pot uºor observa variaþiile
ºi specificul dimensiunii de gen a economiei în contexte economice ºi politice
diferite. În cazul României existã diferenþe importante între perioada comunistã, cu
politicile de omogenizare salariale ºi de protecþie socialã ºi cea de tranziþie în care
ºomajul afecteazã diferit femeile ºi bãrbaþii în funcþie de ramurile economice în care
lucreazã, dezinstituþionalizarea reþelei de creºe ºi grãdiniþe îngrãdeºte participarea
mai largã a femeilor (sau mai rar a bãrbaþilor) pe piaþa muncii, iar populaþia romã (în
special femeile rome) au probleme specifice de integrare în viaþa economicã.

O instituþie socialã cu un rol major în formarea stereotipurilor ºi prejudecãþilor de
gen ale unei societãþi este ºi mass-media. Oglindã a stereotipurilor sociale sau producãtoare
ea însãºi de definiþii ale genului adecvate timpului ºi momentului media au dimensiune
de gen.

Deseori canalele media transmit mesaje stereotipe despre gen. În cazul imaginii
de mai sus, textul blameazã implicit femeile pentru dorinþa lor de a face carierã,
atribuindu-le povara dezechilibrului demografic al unei þãri iar absenþa femeilor din
pozã promoveazã o imagine falsã, cãci populaþia de vârsta a treia, care devine tot mai
numeroasã, este statistic majoritar femininã (femeile trãind mai mult ca bãrbaþii).
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În 1976, Erving Goffman publica un studiu despre modul de transmitere a genului
în cultura americanã prin intermediul presei scrise. Analizând peste 500 de fotografii
din ziare ºi reviste, el observa o serie de �afiºãri/etalãri ale genului�: bãrbaþii sunt
reprezentaþi mai mari decât femeile ºi în general în poziþii de dominare simbolicã;
femeile mai mult decât bãrbaþii ating obiecte ºi oameni, dar nu sunt arãtate manipulând
obiecte; predominã imaginile de dependenþã ale femeilor faþã de bãrbaþi, ale copiilor
faþã de adulþi etc.45

Multe alte cercetãri de acest tip au adus argumente privind faptul cã media este
un puternic ºi influent mediator cultural al stereotipurilor, inclusiv al celor de gen,
fiind un competitor major pe piaþa ofertanþilor de modele de gen care contribuie la
formarea identitãþii de gen individuale ºi colective.

Media, în România ºi în lume, promoveazã stereotipuri ocupaþionale (femeile ºi
bãrbaþii reprezentaþi în genere în roluri tipice feminine ºi masculine), relaþionale
(femeile în calitate de mame, amante, fiice ale cuiva), de comportament verbal ºi
nonverbal, de limbaj, cromaticã, locaþie (bãrbaþii prezenþi mai ales în spaþiul public
versus femeile în spaþiul privat), de statut epistemic (bãrbaþii fac ºtirile, femeile le
citesc). Ziarele, televiziunea, radioul, publicitatea abundã în simbolisticã ºi mesaje
de gen care pledeazã implicit sau explicit mai mult pentru complementaritatea
rolurilor de gen ºi separarea lumii femeilor de cea a bãrbaþilor decât pentru partene-
riatul public ºi privat dintre ei. Se promoveazã de cele mai multe ori conþinuturi
suprasaturate de stereotipuri de gen, pentru cã asta ºi vrea consumatorul de media �
mesaje care sã îi ofere confort ºi nu disonanþã cognitivã în sensul în care foloseºte
termenul Leon Festinger.

Studiile aratã, în general, persistenþa unui conservatorism sau tradiþionalism de
gen în cadrul cãruia predominã un model de gen uniform, restrictiv, prescriptiv,
normativ ºi rigid, neinclusiv ºi uneori discriminatoriu. Se manifestã deseori ºi o
discordanþã între modelul de gen promovat de mass-media ºi realitatea de zi cu zi.
Astfel, de exemplu, între standardele de frumuseþe promovate de media ºi dimen-
siunile medii ale femeilor obiºnuite sunt discrepanþe mari care pot genera efecte
perverse (neîncredere, lipsa stimei de sine, pericolul anorexiei etc.). Cum în ultima
vreme se observã ºi o creºtere a reclamelor cu bãrbaþi �perfecþi� în roluri decorative
este posibil ca efectele negative sã fie în curând resimþite ºi de aceºtia.

Prima paginã a ziarelor abundã în ºtiri �hard� despre politicieni (bãrbaþi de cele
mai multe ori) iar ultima paginã, rezervatã mondenitãþilor, este populatã de femei.
Erotismul ºi senzualitatea femininã sunt supra uzitate. Corpul feminin vinde aproape
orice (pornografia este un fenomen larg rãspândit prin intermediul canalelor media),
stereotipurile de gen fiind deseori combinate cu stereotipurile de vârstã, aspect fizic,
tip de activitãþi. Se creeazã astfel un model al unei feminitãþi echivalente cu tinereþea
ºi frumuseþea ºi a unei masculinitãþi echivalente cu maturitatea ºi reuºita în viaþã.46

Politica este o instituþie socialã cu bogate semnificaþii ºi consecinþe de gen.
Datele statistice aratã menþinerea unor discrepanþe de gen importante la nivel global.

45. Goffman, 1979, op.cit.
46. Pentru un studiu asupra mass-media din România vezi Grünberg, L. (coord.), 2005, Mass-

-media despre sexe, Bucureºti: Editura Tritonic.
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Ultimele statistici aratã cã doar 12 femei au fost alese în lume ca ºefi de state sau de
guvern dintr-un total de 200 de asemenea poziþii. Europa celor 27 de state membre
este, aºa cum se vede ºi în fotografia de mai jos, o Europã a puterii masculine (o
singurã femeie prim ministru în Germania).

Cu toate progresele evidente fãcute, se menþine un dezechilibru între femei ºi
bãrbaþi în ce priveºte ocuparea funcþiilor de decizie atât politice cât ºi economice.
Raportul femei � bãrbaþi în consiliile de administraþie ale celor mai mari 50 de
întreprinderi europene cotate la Bursã era în 2005 de 1:10. În Parlamentele naþionale
proporþia medie de femei este de doar 24% iar în Parlamentul European acesta este
de 33%. (Raport Comisie, 2007).

Tabelul 1. Câºtigarea dreptului de vot al femeilor

1893 Noua Zeelandã 
1902 Australia 
1906 Finlanda 
1913 Norvegia 
1915 Danemarca, Islanda 
1917 Rusia 
1918 Canada 
1920 SUA 
1928 Marea Britanie 
1934 Brazilia, Cuba 
1945 Franþa, Ungaria, Italia, Vietnam 

1946 România, Albania, Panama 
1948 Israel 
1949 China 
1952 Grecia 
1953 Mexic 
�  
1963 Iran, Kenia 
1964 Sudan 
1979 Peru 

De ce se menþine acest decalaj? De ce, în ciuda progreselor fãcute în ceea ce
priveºte participarea femeilor în politicã ºi în general în funcþii de conducere, numãrul
femeilor în politicã nu depãºeºte în medie 25%?47. În statisticile actuale Ruanda �
þarã slab dezvoltatã, este situatã pe primele locuri în lume alãturi de þãrile nordice în
ceea ce priveºte procentul de femei în politicã. Care este atunci legãtura între situaþia
economicã a unei societãþi ºi echilibrul reprezentãrii politice între femei ºi bãrbaþi?
Existã un comportament de votare specific feminin sau masculin cum acrediteazã unele
sondaje sau, dacã sunt luate în calcul ºi alte variabile (rezidenþa, gradul de educaþie,

47. Vezi de exemplu studiu realizat de ANES în 2009, www.anes.ro.
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religia, etnia etc.) profilul votantului de stânga sau de dreapta devine mai nuanþat? Dacã
s-ar realiza un echilibru de reprezentare politicã s-ar observa o modificare a agendei
de prioritãþi a guvernelor, Parlamentelor etc.? S-ar confirma ceea ce sugereazã
anumite studii: faptul cã femeile, în proporþie mai mare decât bãrbaþii, sunt pacifiste,
susþin politicile de control al armelor, de protejare a mediului sau de securitate
socialã ºi sunt mai liberale în ceea ce priveºte atitudinea faþã de avort sau drepturilor
minoritãþilor sexuale? Care femei? Poate, dacã s-ar þine cont ºi de deosebirile între
femei ºi între bãrbaþi, interpretãrile ar fi mai nuanþate. Sistemul de cote, sistemul
paritar de reprezentare reprezintã soluþii universale pentru îmbunãtãþirea raportului
femei/bãrbaþi din politicã? Studiile sociologice încearcã sã rãspundã la astfel de
întrebãri, sã surprindã evoluþia fenomenului, sã gãseascã argumente comune ºi
specifice pentru decalajele existente, argumente legate de diferenþe în socializarea de
gen (proces în care masculinul este de cele mai multe ori asociat cu puterea, lipsa
modelelor feminine de succes etc.), de lipsa parteneriatului privat ºi de dificultãþile
pe care le întâmpinã femeile în a îmbina viaþa publicã cu responsabilitãþile domestice,
de anumite prejudecãþi ºi discriminãri existente la nivelul electoratului sau a partidelor
politice sau/ºi de o serie de specificitãþi socio culturale ºi politice (ca de exemplu
regimurile comuniste care au mimat o democraþie de formã) care determinã persistenþa
dezechilibrelor de reprezentare. Ceea ce este evident este cã a studia dimensiunea de
gen a politicii nu însemnã doar a numãra femeile comparativ cu bãrbaþii din structurile
politice sau din societatea civilã- unde femeile sunt majoritare în multe þãri europene.
Înseamnã a analiza comparativ ºi comportamentele sau atitudinile politice faþã de
diverse teme ºi a analiza, cu sensibilitate la gen, instituþia politicii în strânsã corelaþie
cu celelalte instituþii sociale importante.

Povestea genului în sociologie, prezentatã succint în acest capitol, este una cu
final fericit. Dacã pânã acum 20-30 de ani genul era �cenuºãreasa� cercetãrilor,
astãzi genul stã alãturi de categoriile majore de analizã sociologicã. Pe de o parte, el
este prezent tot mai des în analiza oricãrui sector sau proces social, iar pe de altã
parte este un obiect distinct de studiu, sociologia genului fiind o sociologie de
ramurã recunoscutã. Impactul cercetãrilor se vede la nivelul politicilor sociale,
culturale, educative naþionale, regionale sau globale, politici care sunt tot mai
coerente ºi sensibile la aspectele legate de gen datoritã suportului ºtiinþific din ce în
ce mai riguros ºi sistematic pe care sunt construite.

Enunþuri esenþiale

� Conceptual, empiric ºi normativ genul a devenit astãzi o categorie esenþialã de
analizã a vieþii sociale, studierea lui fiind consideratã importantã în înþelegerea
problemelor sociale.

� Genul se referã la componenta culturalã a identitãþii noastre sexuale (feminitate-
-masculinitate), la acea identitate prescrisã, nu dobânditã, de o anume societate
la un anume moment în timp ºi spaþiu.

� Ce este ºi ce nu este genul:
� dinamic nu static;
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� la plural nu la singular (feminitãþi ºi masculinitãþi multiple implicate în construcþia
genului);

� universal nu uniform;
� diferenþele de gen se referã la diferenþe medii ºi nu la distribuþia lor;
� despre culturã ºi naturã nu doar despre culturã versus naturã; Genul este �întrupat�;
� despre relaþii de putere, nu doar despre roluri sociale de gen/identitãþi de gen.

Genul este relaþional, situaþional, interacþional ºi instituþional;
� despre relaþii de putere între ºi în interiorul genurilor, nu doar între genuri;
� descrie ºi prescrie nu doar descrie;
� se face/se construieºte/se realizeazã, nu doar se învaþã;
� categorie analiticã, nu doar variabilã socialã;
� intersecþional (�gen ºi�: clasã, rasã, etnie, naþionalitate, vârstã etc.). Genul

nu este niciodatã absent dar nici prezent în formã purã el regãsindu-se la inter-
secþia cu alte dimensiuni ale inegalitãþilor sociale ce þin de rasã, clasã, etnie,
vârstã, orientare sexualã, locaþie geograficã, religie etc.;

� diferenþele de gen sunt produse de ºi nu sunt cauze ale inegalitãþilor de gen;
� nu este (nu ar trebui) sa fie explicaþie pentru lucruri, comportamente, situaþii;
� are caracter agentic.

� Problematica de gen se contureazã în jurul a trei mari teme: identitate, inter-
acþiune ºi instituþie ce intervin în producerea de diferenþe de gen ºi în reproducerea
inegalitãþilor de gen. Este vorba de procese ºi experienþe care formeazã elementele
de bazã ale personalitãþilor noastre, ale interacþiunilor noastre cu alþii ºi ale
instituþiilor care ne modeleazã permanent viaþa.

� Viaþa este genizatã. Ca indivizi �facem� zilnic gen, dar genul se reproduce permanent
la nivelul structurilor sociale fiind un ingredient important al micro ºi macrostruc-
turilor sociale. Familia, ºcoala, economia, politica, sportul, religia dar ºi strada
sau muzica au dimensiune de gen: abundã în simbolisticã, norme ºi valori de gen,
perpetueazã, (re)definesc ºi transmit mai departe stereotipuri, comportamente ºi
ideologii de gen. A studia dimensiunea de gen a vieþii sociale înseamnã a plasa
genul în centrul analizei, a-l percepe în strânsã corelaþie cu alte categorii ºi a lãsa
�imaginaþia sociologicã� sã lucreze.

� Conceperea ºi promovarea de politici publice sensibile la gen în diverse sectoare
de activitate, de strategii de promovare a egalitãþii de ºanse între femei ºi bãrbaþi
ºi de management al diversitãþii în societãþile globale de azi se bazeazã pe o înþelegere
corespunzãtoare a mecanismelor de producere ºi reproducere a diferenþelor ºi
inegalitãþilor de gen-adicã pe studierea genului.

Întrebãri ºi sugestii pentru continuarea reflecþiei

� Citiþi cele douã definiþii din Dicþionarul Explicativ al Limbii Române. Sunt ele
echivalente sau puteþi sesiza diferenþe? Dacã da comentaþi-le.
Femeie, femei, s.f. 1. Persoanã adultã de sex feminin; muiere. 2. Persoanã de
sex feminin cãsãtoritã. ¨ (Pop.; urmat de determinãri în genitiv sau de un
adjectiv posesiv) Soþie, nevastã. [ Pr.:-me-ie]�Lat.familia�familie�.
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Bãrbat, -Ã, bãrbaþi, -te, s.m., adj. I. S. m. 1. Persoanã adultã de sex masculin.
¨ Om în toatã firea. 2. Soþ. II. Adj. (Rar) Curajos; voinic; harnic, activ. � Lat.
barbatus. (Sursa: Dicþionarul Explicativ al Limbii Române, 1998)

� Imagineazã-þi cã mâine dimineaþã te vei trezi ºi vei constata cã aparþii celuilalt sex
(eºti bãiat în loc de fatã sau invers). Ce anume crezi cã se va schimba în viaþa ta?
Ce anume va fi diferit? Ce anume vei face la fel sau altfel decât de obicei? Îþi
este uºor sau greu sã te imaginezi în aceastã posturã?

� În ce sens putem vorbi despre dimensiunea de gen a cetãþeniei sau a problemelor
legate de securitatea internaþionalã?

� Dacã nu ar exista diferenþierile de gen, termenii travestit, transsexual nu ar avea
sens. Dacã stilurile de viaþã nu ar fi genizate (nu ar avea conotaþii ºi semnificaþii
de gen) nu ar mai apãrea nevoia de schimbare de sex. Comentaþi.

� Existã þãri (precum Australia, Olanda) unde transsexualul este recunoscut ca atare
din punct de vedere al serviciilor de securitate socialã dar nu este recunoscut în
legislaþia privind cãsãtoria. Care este în acest caz genul oficial/public al unei
asemenea persoane?

� Suntem cu toþii un melanj de identitãþi. Fã o listã cu identitãþile tale de la acest
moment ºi încearcã o ierarhizare a lor generalã sau contextualã. Unde e plasatã
identitatea de gen în aceste contexte?

� Poþi fi o persoanã fãrã prejudecãþi la adresa femeilor (sau bãrbaþilor) ºi totuºi, în
anumite contexte, sã discriminezi instituþional femeile sau bãrbaþii? Construiþi
sau povestiþi din experienþã un exemplu concret.

� Citiþi urmãtorul anunþ în presã pentru ofertã de serviciu: �angajãm persoanã
pentru vânzare confecþii, fãrã experienþã, cu permis de conducere auto pentru
profesioniºti�. Este anunþul discriminatoriu direct sau indirect la adresa femeilor?

� În 2007, firma LG a lansat un telefon special pentru fete. În Germania existã
parcãri speciale pentru femei, cu spaþii mai largi între maºini. Sunt acestea forme
de discriminare de gen? Comentaþi.

� Mulþi dintre cei care considerã diferenþele dintre bãrbaþi ºi femei ca fiind cauzate
de biologie sau de evoluþie acceptã de obicei faptul cã diferenþele rasiale, etnice
sau cele de clasã socialã sunt produse social. Cu toate acestea, nu cu mult timp
în urmã ºi acestea erau la rândul lor considerate ca fiind produse ale moºtenirii
biologice sau ale evoluþiei. Cum s-a produs o astfel de schimbare?

� Citeºte �Strategia Naþionalã pentru Egalitatea de ªanse între femei ºi bãrbaþi
pentru perioada 2010-2012� (www.anes.ro) ºi analizeazã/comenteazã modul în
care este abordatã conceptual problema discriminãrii multiple: ca discriminare
uniaxialã, adiþionalã sau intersecþionalã?

� În anul 2000, Fundaþia Societãþii Deschise (FSD) a efectuat un sondaj de opinie
pe un eºantion reprezentativ de 1839 persoane cu vârsta de 18 ani ºi peste având
ca temã relaþiile de gen în România. La întrebarea �Bãrbaþii pot creºte copii la fel
de bine ca femeile?� peste jumãtate dintre subiecþi au rãspuns cã nu. Comentaþi.

� Cum va arãta România din perspectiva relaþiilor de gen peste 50 de ani? Particulari-
zeazã pronosticurile pe diverse instituþii sociale: familia, ºcoala, politica, media etc.

� Existã sau vor putea exista societãþi în care genul sã fie irelevant?
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