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Adevăr despre vârstă, adevăr despre gen (True 
to Age, True to Gender – TAG) este un proiect 
Erasmus+ cofinanțat de Comisia Europeană 
care se ocupă de capitalul de  gen  cu care 
contribuie cursanții de sex feminin la 
programele de educație a adulților vârstnici. 

Vom începe incursiunea în acest manual 
punând câteva întrebări.

Sunt formatorii din domeniul educației adulților 
care sunt implicați în educația vârstnicilor 
pregătiți să identifice și să includă experiența 
de gen a femeilor, problemele lor sociale și 
valorile lor în programele educaționale pe care 
le dezvoltă pentru ei? 

Sunt formatorii din domeniul educației adulților 
conștienți de datoria lor de a împuternici 
cursanții vârstnici în general și cursanții 
vârstnici de sex feminin în special? Și dacă da, 
cum își pot ei demonstra disponibilitatea de 
a face asta? 

Finalmente, în ce măsură valorile de gen, 
valorile feminine se suprapun cu valorile 
fundamentale și universale europene?  Acum, 
sarcina formatorilor nu se reduce doar la 
transmiterea de cunoștințe dintr-o anumită 
disciplină, iar rolul lor nu este limitat doar la 
facilitatea învățării educabililor. Ei ar trebui 
să sprijine cursanții vârstnici ori de câte ori 

este posibil, prin includerea capitalului lor de 
gen în program, prin abordarea egalității de 
gen, prin scoaterea în evidență a aspectelor 
legate de bătrânețe și a stereotipurilor sociale 
denigrante cu privire la vârsta bătrâneții și la 
gen.    

Formatorii din domeniul educației adulților 
sunt preocupați de valori și schimbarea 
atitudinilor. În ceea ce privește valorile 
sociale, fiecare societate (inclusiv societățile 
europene) privesc înapoi în propria istorie, 
delimitând din ea propriul set de valori. 
Formatorii din domeniul educației adulților 
ar trebui deopotrivă să își amintească că 
valorile sunt interconectate. Dacă una dintre 
ele este șubredă și celelalte devin vulnerabile. 
Un exemplu pentru acest fapt este slaba 
egalitate de gen într-o țară în care politicienii 
bărbați iau decizii privitoare la corpul femeilor 
(întreruperea sarcinii, de exemplu). Mai mult, 
democrația este amenințată atunci când 
guvernul nu respectă legea. Și pacea este 
amenințată atunci când o mare parte din PIB 
este investită în arme și armată, în timp ce o 
parte mai mică este investită în educație și 
știință.  Valorile au un impact major asupra 
procesului decizional, angajamentului, 
comportamentului, acțiunilor și culturii.
În plus, experiența partenerilor de proiect a 
arătat că doar puțini europeni ar putea numi 
cu certitudine cele mai elementare „valori 

Introducere
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europene”, cele din care sunt derivate toate 
celelalte valori europene. 

Mai mult, valorile, fie ele individuale sau 
sociale, nu sunt stabile.  Pe de o parte, 
care dintre valorile sociale ale femeilor 
sunt importante în societățile europene de 
astăzi și, pe de altă parte, cum pot valorile 
europene de bază (drepturile universale ale 
omului; principiile democratice; principiile 
statului de drept; separarea dintre politică 
și religie; judecata bazată pe rațiune, ființa 
umană ca măsură a tuturor lucrurilor) să le 
îndeplinească?  Europenii de astăzi gândesc 
și acționează într-o manieră umanistă, adică 
rațional, secular, prin observarea literei legii, 
protejând în mod democratic și respectuos 
drepturile omului. Dar sunt valorile și drepturile 
europene fundamentale aplicate în mod egal 
bărbaților și femeilor?

Valorile femeilor pot fi susținute prin 
discutarea problemelor de gen.  Așadar, 
aceste probleme reprezintă temele modulelor 
conținute în acest manual și subiectele unui 
curs combinat dezvoltat în cadrul proiectului 
TAG pentru formatorii din domeniul educației 
adulților.

Fiecare modul are un titlu atractiv scurt, urmat 
de un subtitlu mai lung.  Mai mult, fiecare 
modul debutează cu introducere care explică 
tema modulului, obiectivele și semnificația 
acestuia.  Aceasta este urmată de titlurile a 
trei UnitatreUnitateae în rubrica  Modul pe 
scurt.  Formatorii din domeniul educației 
adulților și cursanții vârstnici sunt sistematic 
provocați să identifice tezele importante 
prezentate în modul și să le discute.

Sunt șapte module și două anexe incluse 
în prezentul manual, toate scrise în limba 
engleză.  Doar conținutul modulelor va fi 
tradus integral în diferitele limbi naționale ale 
țărilor reprezentate de organizațiile partenere.

Editorii



PERSOANELE VÂRSTNICE, 
FEMEILE VÂRSTNICE ȘI 
IMPLICAREA LOR
CUM CONTRIBUIE EDUCAȚIA ADULȚILOR VÂRSTNICI LA PARTICIPAREA CIVICĂ ȘI 
SOCIALĂ ACTIVĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE? ÎN CE MĂSURĂ ÎI AJUTĂ EDUCAȚIA SĂ 
ÎȘI CUNOASCĂ DREPTURILE ȘI SĂ ÎI ÎNCURAJEZE SĂ SE IMPLICE ÎN JUSTIȚIA SOCIALĂ?

Modulul 1
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PERSOANELE VÂRSTNICE, FEMEILE VÂRSTNICE ȘI IMPLICAREA LOR Modulul 1

Educația adulților vârstnici se referă la 
combinarea cunoștințelor academice și la 
declanșarea cunoștințelor experiențiale, 
la care contribuie atât cursanții, cât și 
formatorii. Este vorba, de asemenea, despre 
stimularea unor procese de învățare noi. Dar 
nu numai asta! Educația persoanelor vârstnice, 
pe care societatea tinde să le excludă, este 
menită să le sprijine în a deveni cetățeni 
activi, implicați, ce își aduc contribuția 
în comunitate. Numai vârstnicii (femeile 
vârstnice) dedicați și implicați devin titulari de 
drepturi, care se bucură de și care sprijină o 
justiție socială mai amplă.

Speranța de viață în întreaga lume a crescut 
continuu în ultimele secole, împreună cu 
dezvoltarea științifică. Aceste fenomene au 
generat oportunități și soluții care au permis 
segmentului de vârstnici din cadrul populației 
lumii să sporească și să ajungă la noi etape 
ale vieții. Bătrânețea este un termen care se 
referă în prezent în primul rând la persoanele 
de peste 65 de ani, după cum declară 
Organizația Mondială a Sănătății (2011), deși 
există țări în care acest prag este mai mic, 
așa cum este, de exemplu, în Australia, unde 
delimitarea este la 50 de ani (OFTA, 2019) și 
în Africa, unde pragul bătrâneșii este pus la 55 
de ani (Sagner, Kowal, Dowd, 2002).

În ciuda diferitelor numere care îl definesc 
care s-au schimbat și vor continua să se 

Unitatea 1.  Adulții vârstnici și importanța 
implicării lor sociale

schimbe cu timpul – bătrânețea reprezintă de 
fapt pentru toți oamenii etapa finală a ciclului 
de viață.  Mobilitatea limitată, fragilitatea 
crescută și susceptibilitatea la boli, răniri și 
degradări reprezintă factori ce caracterizează 
vârsta bătrâneții în comparație cu adulții mai 
tineri (OMS, 2011).  Există multe schimbări 
ce survin odată cu vârsta în ceea ce privește 
interacțiunea familială și socială, relațiile de 
muncă, oportunitățile de învățare și timpul 
liber (OMS, 2011; OFTA, 2019).

Persoanele vârstnice se confruntă adesea 
cu stereotipuri bazate pe vârstă – convingeri 
ultrasimplificate și exagerate despre oameni 
sau evenimente – ce pot fi de natură pozitivă 
sau negativă. Dar stereotipurile distorsionează 
realitatea și lasă la o parte particularitățile. 

Modul pe scurt

Modulul este format din trei unitați de  învățare, 
urmate de secțiunile dedicate verificării 
înțelegerii și referințelor bibliografice..
• Unitatea 1.  Adulții vârstnici și importanța 

implicării lor sociale
• Unitatea 2.  Contribuția educației adulților la 

participarea socială și la activismul femeilor
• Unitatea 3. Posesor de drepturi la bătrânețe
• Verifică-ți înțelegerea. Următoarele afirmații 

sunt adevărate sau false?
• Referinţe bibliografice
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Stereotipurile inhibă adesea implicarea 
persoanelor vârstnice în viața lor comunitară 
și personală.  Pentru a ilustra acest aspect, 
suntem siguri că toți ați auzit despre faptul 
că persoanele vârstnice sunt mai puțin 
productive în comparație cu adulții mai 
tineri,  că nu pot învăța bine datorită vechilor 
lor patternuri de învățare, că sunt înțelepți, dar 
uituci (OFTA, 2019). Unele persoane vârstnice 
pot fi uituce, dar nu neapărat toate.

De ce este atât de importantă implicarea 
adulților vârstnici în comunitate?  Persoanele 
vârstnice sunt experte și posedă un capital 
social și cultural esențial pentru comunitate, 
ce nu poate fi pierdut.  Haideți să aruncăm 
o privire la  beneficiile implicării adulților 
vârstnici în comunitate (OFTA, 2019).

Beneficii pentru ei înșiși:
• se simt apreciați;
• încrederea și pofta lor de viață cresc, în 

timp ce sănătatea și bunăstarea lor se 
ameliorează;

• primesc mai multe oportunități de a-și 
exprima ideile și nevoile, știind că opiniile lor 
contează;

•  încrederea lor în instituțiile guvernamentale 
este îmbunătățită;

• sentimentul lor de împlinire crește;
• pot ajuta la risipirea miturilor și stereotipurilor 

asociate cu îmbătrânirea.

Beneficii pentru instituțiile guvernamentale:
• învață din variatele cunoștințe și experiențe 

ale vârstnicilor;
• înțeleg mai bine oportunitățile oferite de o 

piață de consum mare și în creștere;
• pot beneficia de experiențele persoanelor 

vârstnice în activismul social;
• sunt mai de încredere răspunzând ideilor 

comunității;
• se pot afla în fruntea unei abordări cu totul 

noi a fenomenului îmbătrânirii.

 Beneficii pentru comunitate:
• poate învăța din cunoștințele și experiența 

adulților vârstnici;
• poate beneficia de ajutorul, munca, timpul, 

relațiile sociale și orice altceva ce persoanele 
vârstnice sunt dispuse să ofere;

• poate dezvolta relații între generații, 
demonstrând că acele comunități care 
sprijină toate vârstele sunt bune pentru 
toate generațiile;

• va deveni mai coezivă, capabilă să utilizeze 
mai mult capital social și să promoveze 
asumarea responsabilității asupra deciziilor;

• calitatea deciziilor sale și rezultatele sale 
pentru comunitate vor crește.

Unitatea 2.  Contribuția educației adulților la participarea 
socială și la activismul femeilor

În ciuda pașilor făcuți pe drumul echității 
de gen de-a lungul anilor, femeile sunt încă 
considerate a fi o categorie vulnerabilă.  Ca 
și în cazul persoanelor vârstnice, femeile 
sunt predispuse la o serie de stereotipuri 

care le împiedică să fie complet angajate 
social și politic.  Cu cât aceste două criterii 
se împletesc mai mult, cu atât este mai 
dificil pentru femeile vârstnice să-și aducă 
contribuția în comunitate. Participarea 
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socială este definită ca implicarea unui individ 
în activități care asigură interacțiunea cu alți 
membri ai societății sau cu comunitatea din 
afara mediului familial sau de acasă (Aroogh, 
Shahboulaghi, 2020). Participarea socială se 
bazează pe relații sociale și implică acțiuni 
prin care resursele personale sunt partajate cu 
ceilalți. În funcție de tipul de resurse personale 
partajate, pot exista trei tipuri de participare 
socială (Aroogh, Shahboulaghi, 2020):
• participare socială comunitară/ colectivă – 

activitățile sunt împărțite între membrii unui 
grup, iar timpul e principal resursă implicate 
în partajare;

• participare socială productivă – implică 
furnizarea de servicii sau produse către 
ceilalți, iar principalele resurse partajate sunt 
abilitățile și competențele;

• participarea socială politică – implică luarea 
deciziilor cu privire la grupurile sociale; 
la acest tip de participare socială se 
poate face, de asemenea, referire ca fiind 
activism  social  , deoarece implică eforturi 
îndreptate spre a face schimbări politice sau 
sociale.

Competența socială și civică  este 
fundamentală pentru fiecare persoană 
dintr-o societate bazată pe cunoaștere și 
se exprimă prin capacitatea unei persoane 
de a participa eficient și constructiv la viața 
socială și profesională și de a se implica activ 
în societăți din ce în ce mai diverse (Brand, 
Schmidt-Behlau, 2019). Deci, întrebarea este: 
cum încurajăm femeile în general și în special 
femeile vârstnice pentru participarea socială 
comunitară și politică?  Rezultatele cercetării 
mai multor studii de caz sugerează că 
programele de educație a adulților joacă un rol 
esențial în modul în care cursanții adulți, fie ei 
tineri sau mai în vârstă, fie bărbați sau fie femei, 

înțeleg și experimentează participarea socială 
activă (Brand, Schmidt-Behlau, 2019).  Astfel, 
cheia pentru implicarea femeilor, inclusiv a 
femeilor vârstnice, în participarea socială și 
cetățenia activă este aceea de a le ajuta:
•  să își cunoască propriile resurse și modul în 

care să le folosească mai bine;
•  să se simtă împuternicite să acționeze în 

numele credințelor lor;
•  să simtă că vocea și opiniile lor contează;
•  să înțeleagă principiile societății civile și ale 

schimbării sociale;
• să-și găsească motivația față de o 

cauză și să-și modeleze propria voce. 

Pentru a atinge toate aceste obiective, 
programele de educație a adulților – adică 
toate formele de învățare asumate de 
persoanele mature – menite să declanșeze 
participarea socială și activismul femeilor ar 
trebui să se concentreze pe trei dimensiuni-
cheie (DGR-CE, 2003):
• capacitate – dezvoltarea unui sentiment de 

influență, de competență și a abilității de a 
induce schimbarea;

• responsabilitate  – asumarea 
responsabilității pentru o anumită problemă 
socială, structurarea unei reacții și 
gestionarea unei provocări;

• identitate –  formarea identității personale, 
dezvoltarea convingerilor, opiniilor, ideilor, 
conexiunilor dintre și despre sine și ceilalți 
oameni. În acest sens, programele de 
educație a adulților au potențialul de a crește 
gradul de  conștientizare, de structurare a 
cunoștințelor, de modelare a atitudinilor, 
de cultivare a resurselor personale și  de 
formare a competențelor comunitare și 
civice – toate acestea fiind imperative pentru 
promovarea femeilor și vârstnicilor activi din 
punct de vedere social și comunitar.
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Unitatea 3. Posesor de drepturi la bătrânețe

Fiecare om are drepturi și aceste drepturi 
nu se diminuează pe măsură ce oamenii 
îmbătrânesc.  Dimpotrivă, pe anumite 
scene politice se consideră că vârstnicii ar 
trebui să aibă drepturi mai specifice decât 
adulții mai tineri. În acest sens, Organizația 
Națiunilor Unite dezbate Convenția drepturilor 
persoanelor vârstnice de zeci de ani, dar nu a 
fost încă adoptată.
Drepturile persoanelor vârstnice se 
intersectează adesea cu stereotipurile legate 
de vârstă.  De exemplu, persoanele în vârstă 
sunt percepute frecvent ca o povară pentru 
generațiile mai tinere, ceea ce ar putea fi 
adevărat în cazurile în care statul are un deficit 
de resurse. Totuși, dacă persoanelor vârstnice 
li se permite să-și păstreze munca plătită și 
dacă au pensii sau economii, acestea vor fi, de 
fapt, în măsură să-i sprijine pe cei tineri plătind 
jucăriile, hainele sau activitățile din timpul liber 
ale nepoților sau contribuind la plata ipotecilor 
ori a ratelor lunare pentru mașină.  În loc să 
promoveze ideea dependenței de sistemele 
de protecție socială, factorii de decizie politică 
se pot concentra pe capacitarea persoanelor 
vârstnice de a fi active și autosuficiente. A avea 
drepturi include dreptul de participare, dreptul 

de a avea opinii, dreptul de a lua decizii și de a 
avea un cuvânt de spus în procesul decizional 
guvernamental (OFTA, 2019).  Toți oamenii, 
inclusiv cei vârstnici, au resurse personale – 
timp, abilități, competențe, cunoștințe etc. – ce 
pot fi folosite în beneficiul comunității. Fiecare 
persoană vârstnică  își poate găsi propriul 
loc în sistemul  social  într-un mod pozitiv, 
într-o manieră care să nu fie o povară pentru 
alte generații, ci o valoare  adăugată.  Astfel, 
stimularea participării sociale comunitare, 
productive și politice reprezintă o modalitate 
sănătoasă de a-i face pe adulții vârstnici să 
beneficieze de drepturile lor și, mai mult, de a 
„despovăra” generațiile mai tinere. Asumarea 
unei abordări de parteneriat cu persoanele 
vârstnice înseamnă că rezultatele și 
beneficiile sunt comune. Tratarea persoanelor 
vârstnice ca fiind egale cu alte părți interesate 
este importantă pentru creșterea încrederii 
și pentru crearea relațiilor de muncă 
colaborative și a parteneriatelor autentice 
(OFTA, 2019). În felul acesta se validează 
autenticitatea vechiului proverb african: „cei 
care își respectă bătrânii, își netezesc propriul 
drum spre succes”.
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Bătrânețea este etapa finală a ciclului 
de viață.

ADEVĂRAT FALS

Stereotipurile privitoare la vârstă 
sunt credințe specifice care reflectă 
particularitățile realității la bătrânețe.

ADEVĂRAT FALS

Implicarea persoanelor vârstnice 
aduce beneficii pentru ei înșiși, 
pentru guvernare și pentru întreaga 
comunitate.

ADEVĂRAT FALS 

 

Participarea socială se bazează 
pe relații sociale și implică acțiuni 
prin care resursele personale sunt 
împărtășite cu ceilalți. 

ADEVĂRAT FALS

Programele de educație a adulților sunt 
capabile să ofere cunoștințe, dar nu pot 
dezvolta abilități și forma atitudini.

ADEVĂRAT FALS

A fi posesori de drepturi la bătrânețe 
este un obiectiv ce poate fi atins 
cel mai bine prin împuternicirea 
vârstnicilor de a fi activi și 
autosuficienți.

ADEVĂRAT FALS

Verifică-ți înțelegerea.
Următoarele afirmații sunt adevărate sau false?
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Acest modul se referă la poziția anterioară și 
actuală a femeilor în societate și la dezvoltarea 
lentă a drepturilor femeilor până la momentul 
în care acestea au devenit titulare de drepturi 
în societățile europene moderne. Drepturile 
femeilor nu sunt garantate. Dimpotrivă, sunt 
necesare eforturi ale femeilor împuternicite 
pentru a le proteja.

Deoarece femeile reprezintă jumătate din 
populația planetei noastre, nu putem ignora 
pur și simplu rolul lor în formarea istoriei 
lumii.  De la începutul omenirii, femeile au 
trebuit să depășească multe obstacole pentru 
a-și putea schimba condiția de „mamă” și 
pentru a li se permite să participe în societate 
împreună cu bărbații.
 
Din perioada preistorică până în perioada 
modernă, societatea s-a așteptat ca 
femeile să fie în primul rând gospodine și 
mame.  Principalele lor îndatoriri erau să 
procreeze și să se asigure că familia era bine 
hrănită și îngrijită și că gospodăria lor era 
condusă corespunzător. Revoluția din 1789 
din Europa dă naștere unei noi tehnologii care 
necesită mai multe mâini în fabrici.  Femeile 

Unitatea 1. Rolurile sociale ale femeilor în trecut și prezent

încep să participe în aceeși măsură cu bărbații 
la munca industrială, deși primesc salarii mai 
mici decât aceștia.

La sfârșitul secolului al XIX-lea femeile au 
început să se înscrie la studii universitare și să 
lucreze în anumite sectoare. Înainte de asta, o 
femeie căsătorită care muncea nu era privită 
cu ochi buni. Principala ei îndatorire era să 
aibă grijă de soțul și copiii ei.

Revoluția industrială și industriile de război 
aveau nevoie de mai multe mâini.  În timpul 
războiului a existat un deficit de muncă 
masculină, iar femeile au înlocuit bărbații la 
locurile de muncă. În consecință, noul lor rol în 
fabrici a fost acceptat social, chiar dacă erau 
căsătorite.

Modul pe scurt

Modulul este format din trei unitați de  învățare, 
urmate de secțiunile dedicate verificării 
înțelegerii și referințelor bibliografice..
• Unitatea 1.   Rolurile sociale ale femeilor în 

trecut și prezent
• Unitatea 2. Lungul marș către drepturile 

femeilor și egalitatea de gen în statele 
membre ale Uniunii Europene

• Unitatea 3. Drepturile femeilor, egalitatea de 
gen și valorile europene

• Verifică-ți înțelegerea.  Următoarele afirmații 
sunt adevărate sau false?

• Referinţe bibliografice
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Începând cu secolul al XIX-lea  s-a simțit o 
schimbare de valori și a început o nouă eră de 
rebeliune față de tradiție, familie și religie.  În 
secolul al XX-lea societatea a recunoscut 
drepturile egale ale femeilor în comparație cu 
drepturile bărbaților.
 
Astăzi, rolurile femeilor s-au schimbat 
drastic.  Practic nu există nicio profesie 
care să nu fie accesibilă atât bărbaților, cât 
și femeilor.  Atât unii, cât și ceilalați pot fi 
asistenți medicali, prim miniștri, președinți, 
soldați, profesori, astronauți, artiști, actori, 
informaticieni, medici etc.  Cu toate acestea, 
știm deopotrivă faptul că, în unele domenii, 
femeile sunt slab reprezentate. Unele profesii 
sunt încă dominate de bărbați, inclusiv 
anumite domenii ale științei, tehnologiei, 
ingineriei, matematicii și medicinei în unele 
țări.  Nu numai că femeile sunt mai puțin 
reprezentate în unele domenii de muncă, ci 
sunt și plătite mai puțin pentru a face aceeași 
muncă și pentru a ocupa aceeași poziție ca 
omologii lor de sex masculin. Deși rolurile 
femeilor s-au schimbat în ultimii 100-300 
de ani, unele aspecte ale vieții lor au rămas 
aceleași. Pentru multe femei, a lucra în afara 
casei înseamnă a avea două locuri de muncă 

cu normă întreagă – unul la locul de muncă 
și celălalt acasă. În general, femeile sunt cele 
care au grijă de casa lor și de restul membrilor 
familiei. Ele fac comisioanele și plătesc 
facturile, ele planifică evenimentele școlare și 
excursiile.

Când vine vorba despre femei vârstnice, rolul 
lor poate fi redus din nou la a fi menajere, 
bunici și sprijin emoțional pentru soții lor, 
precum și la a fi îngrijitorii altor membri ai 
familiei (nepoții, de exemplu). A fi bătrân este 
adesea o provocare în multe țări din vestul și 
estul UE, deoarece persoanele vârstnice sunt 
privite de sus și considerate o povară socială 
pentru alte generații.
 
Cu toate acestea, bătrânețea nu reprezintă o 
piedică pentru ca vârstnicii să continue să fie 
fundamentul solid și de netăgăduit al societății 
noastre. Dacă suntem dispuși să ascultăm și 
să învățăm, vom înțelege că importanța lor 
depășește rolul lor de bunici.  Corpurile lor 
pot fi mai fragile, dar experiența lor poate fi 
un ocean de înțelepciune care poate ghida 
generațiile mai tinere. Vârstnicii sunt esențiali 
pentru transmiterea valorilor culturale către 
descendenți.  Ei sunt gardienii patrimoniului 
cultural și social.
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Unitatea 2. Lungul marș către drepturile femeilor și egalitatea 
de gen în statele membre ale Uniunii Europene

De-a lungul secolelor, femeile s-au 
luptat să aibă drepturi egale cu cele ale 
bărbaților.  Indiferent că ele s-au considerat 
feministe sau nu, femeile și acțiunile lor au 
fost esențiale pentru modelarea mișcărilor 
feministe.

În timpul Revoluției Franceze, femeile 
europene au început să arboreze steagul 
cererii egalității sociale și au mărșăluit la 
Versailles sub sloganul „Libertate, egalitate și 
fraternitate”.

În acei ani, au fost modelate primele 
revendicări pentru drepturile politice ale 
femeilor, menite să impună femeile ca 
cetățeni.  O realizare importantă a fost 
Declarația Drepturilor Femeilor și Cetățenilor, 
scrisă de Olympe de Gouges în 1791. Acesta 
este unul dintre primele documente istorice 
care apără drepturile egale sau egalitate 
juridică și dreptul femeilor de a vota.
 
Femeile doreau să participe la chestiuni de 
stat, la crearea legilor la care până mai înainte 
au fost doar supuse.  Mișcarea sufragetelor 
a apărut cu Flora Tristán în frunte.  Grupurile 
feministe din mișcarea muncitorească 
au fost influențate de „Originea familiei, 
proprietății private și a statului” scrisă de 
Friedrich Engels în 1884.  Unele dintre ele au 
creat asociații și, la scurt timp după aceea, 
au aderat la mișcările sufragetelor de la nivel 
național și internațional.  După crearea unei 

federații în Statele Unite ale Americii în 1890 
a urmat înființarea organizațiilor National 
Union of Women’s Suffrage Societies în 
Marea Britanie în 1897, Deutscher Verein für 
Frauenstimmrecht în Germania în 1902 și 
l’Union française pour le suffrage des femmes 
în Franța în 1909.  Aceste organizații au fost 
membre ale Alianței Internaționale pentru 
Votul Femeilor, fondată la Berlin în 1904, care 
a fost o mișcare auto-proclamată pentru 
apărarea drepturilor omului. 

După decenii de luptă și lobby, femeile și-
au obținut dreptul de vot în diferite state 
europene în secolul XX.        

Deși dreptul de vot fusese deja acordat 
femeilor din mai multe state americane încă 
din 1869, Finlanda a fost primul stat care a 
implementat cu adevărat acest drept, în 1906, 
printr-o reformă care a înființat un parlament 
ales prin vot universal. A fost urmată de 
Norvegia în 1907, apoi de Danemarca și 
Islanda în 1915. Primul Război Mondial a 
creat condițiile care au permis introducerea 
dreptului de vot în mai multe țări: Rusia 
în 1917 (după revoluție), Letonia, Estonia, 
Polonia, Regatul Unit (în special cu restricții 
de vârstă până în 1928), Germania și Austria 
(după răsturnarea monarhiilor și înființarea 
republicilor) în 1918, urmate de Olanda și 
Luxemburg în 1920. În Spania, a doua republică 
nou-înființată a acordat femeilor dreptul de vot 
în 1931. În 1929 România acordă drept de vot 
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limitat femeilor.  Femeile franceze au primit 
acest drept în aprilie 1944, în conformitate 
cu dorința generalului de Gaulle. Femeile din 
Italia și Slovenia (Slovenia ca parte a Fostei 
Federații Iugoslave) au obținut dreptul de vot 
în 1945. Grecia a trebuit să aștepte înființarea 
unei monarhii parlamentare pentru ca votul să 
devină universal în Constituția din 1952.

Această perioadă postbelică s-a distins prin 
începutul așa-numitului nou feminism și a fost 
marcată de numele lui Simone De Beauvoir și 
a lui Betty Friedan. În acele vremuri se vorbea 
deja despre patriarhat, despre egalitatea 
dintre bărbați și femei și despre drepturile 
femeilor asupra trupurile lor.  Simone De 
Beauvoir a publicat „Al doilea sex” în 1949, în 
care și-a subliniat dictonul: Cineva nu se naște 
femeie, ci devine femeie. 

Apoi, în anii ‘70, va fi urmată de Kate 
Millet.  Nu există nici o diferență intelectuală 
și emoțională între sexe. Psihologul american 
Betty Friedan a denunțat în „Mistica feminității” 
că stereotipul masculin impus femeilor în 
anii ‘50 a dus la autodistrugere. În acest 
stadiu apare Teoria Ciudată, care respinge 

clasificarea indivizilor în categorii universale 
și fixe. Identitatea sexuală este acum produsul 
unei construcții culturale și nu face parte 
dintr-un determinism biologic, devenind gen.

Astăzi, există multe mișcări ale femeilor 
care încearcă să se rupă de viziunile unice 
și unificatoare asupra genului.  Acestea 
promovează diversitatea lor bazată pe 
muncă.  De fapt, activitatea lor comună 
a avut deja unele roade, iar femei de pe 
toate continentele au implementat diferite 
strategii de acțiune prin intermediul 
Organizației Națiunilor Unite, al organizațiilor 
nonguvernamentale sau al asociațiilor.  În 
1995, în timpul celei de-a patra Conferințe 
Mondiale privind Femeile, au fost convenite 
o serie de angajamente fără precedent 
și  drepturile femeilor au fost recunoscute ca 
drepturi ale omului. La mai mult de douăzeci 
de ani de la adoptarea Declarației de la Beijing 
și a  Platformei de acțiune, nicio țară nu a 
atins încă egalitatea de gen, iar discriminarea 
împotriva femeilor persistă încă.  Din acest 
motiv, mișcările feministe din întreaga 
lume continuă să lupte pentru a îmbunătăți 
condițiile sociale și de viață ale femeilor.
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Unitatea 3.  Drepturile femeilor, egalitatea  
de gen și valorile europene

Egalitatea de gen „nu înseamnă că femeile 
și bărbații vor deveni la fel, ci că drepturile, 
responsabilitățile și oportunitățile femeilor și 
bărbaților nu vor depinde dacă se nasc bărbați 
sau femei.”  (UN Women, Entitatea Națiunilor 
Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea 
Femeilor).

În conformitate cu  articolul 2 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană (TUE), valorile 
fondatoare ale UE sunt „demnitatea umană, 
libertatea, democrația, egalitatea, statul de 
drept și respectul pentru drepturile omului, 
inclusiv pentru drepturile persoanelor care 
aparțin minorităților”. A face parte din Uniunea 
Europeană înseamnă a împărtăși și a apăra 
valorile sale fundamentale.

Principiul egalității între femei și bărbați stă 
la baza tuturor politicilor europene, precum 
și la baza integrării europene. Acest principiu 
se aplică tuturor domeniilor. Deși inegalitățile 
există încă, UE a înregistrat progrese 
semnificative:
• legislația privind egalitatea de tratament;
• integrarea perspectivei de gen în toate 
celelalte politici;
• măsuri specifice pentru promovarea 
femeilor.

Comisia Europeană a elaborat strategia UE 
privind egalitatea de gen cu obiective de 
politică și acțiuni pentru a înregistra progrese 

semnificative  în direcția unei Europe egale 
pentru bărbați și femei până în 2025.

Obiectivele-cheie  sunt  încetarea violenței 
de gen;  contestarea stereotipurilor de gen; 
eliminarea diferențelor de gen pe piața muncii; 
obținerea unei participări egale în diferite 
sectoare ale economiei; abordarea diferențelor 
de remunerare și de pensii între femei și 
bărbați; eliminarea diferențelor de gen privind 
serviciile de îngrijire și realizarea echilibrului de 
gen în procesul decizional și politic.

În pofida provocărilor generate de 
criza COVID-19, Comisia Europeană a 
depus eforturi semnificative pentru a 
implementa  Strategia privind egalitatea de 
gen  în ultimul an.  Aceasta și-a consolidat 
lupta împotriva violenței de gen.  În iunie 
2020 a fost publicată prima strategie a UE 
privind drepturile victimelor,  iar în februarie 
2021 a fost lansată o consultare publică 
privind o nouă inițiativă legislativă pentru a 
sprijini mai bine victimele și a urmări penal 
autorii violenței de gen.  Comisia a adoptat 
Actul Serviciilor Digitale în decembrie 2020, 
care clarifică responsabilitățile platformelor 
online, contribuind astfel la siguranța femeilor 
pe internet.  Odată cu adoptarea propunerii 
directivei de consolidare a principiului 
egalității  de remunerare prin mecanisme 
de transparență salarială și de asigurare a 
respectării legislației la începutul lunii martie 



LUNGUL MARȘ CĂTRE DREPTURI, EGALITATE ȘI VALORI EUROPENE

17

2021, Comisia Europeană a făcut un pas major 
pentru a îmbunătăți respectarea dreptului 
la remunerare egală și pentru a combate 
discriminarea salarială.  Tot la începutul lunii 
martie 2021, Comisia Europeană a adoptat 
un plan de acțiune pentru punerea în aplicare 
a Pilonului European al Drepturilor Sociale, 
care pune în centrul său egalitatea de gen și 
stabilește, printre altele, obiective ambițioase 
pentru participarea femeilor pe piața muncii 
și pentru furnizarea de educație și îngrijire 
copiilor preșcolari, aspect foarte important 
în acest context.  În 2020, au fost anunțate o 
serie de acțiuni pentru a se asigura că fetele și 

tinerele femei participă în mod egal la studiile 
TIC și își dezvoltă competențele digitale.
Nu există nicio îndoială că s-au făcut progrese 
uriașe în ultimele secole în ceea ce privește 
drepturile și egalitatea femeilor. Cu toate 
acestea, strategia în sine, împreună cu 
obiectivele sale, ne reamintesc că mai sunt 
multe de făcut pentru a realiza adevărata 
egalitate de gen.
 
Pentru a reduce decalajul de gen prezent 
în toate societățile, trebuie să începem să 
scăpăm de segregarea de gen încă din 
copilărie.
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Din preistorie până în perioada 
modernă, femeile au avut mai multă 
putere decât bărbații și au ocupat 
principalele poziții guvernamentale.

ADEVĂRAT FALS

Al II-lea Război Mondial creează 
un deficit de forță de muncă 
masculină. Femeile au înlocuit bărbații 
în industria de război. Noul rol al 
femeilor în fabrici a fost acceptat 
social chiar și după ce s-au căsătorit.

ADEVĂRAT FALS

Marea Britanie a fost prima țară 
europeană care a acordat femeilor 
drept de vot.

ADEVĂRAT FALS 

 

Nicio țară nu a atins încă egalitatea 
de gen, iar discriminarea împotriva 
femeilor continuă să persiste. 

ADEVĂRAT FALS

A face parte din Uniunea Europeană 
înseamnă a împărtăși și a apăra 
valorile sale fundamentale.

ADEVĂRAT FALS

Verifică-ți înțelegerea.
Următoarele afirmații sunt adevărate sau false?
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MIC MANUAL 
DESPRE GEN
CE ESTE GENUL ȘI DE CE CURSANȚII VÂRSTNICI AR TREBUI SĂ STUDIEZE 
DESPRE EL?  CE DOMENII ALE VIEȚII AFECTEAZĂ ȘI CUM?  CE LIMBAJ 
DEZVĂLUIE, ASCUNDE ȘI IMPUNE GENUL?

Modulul 3
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Genul poate fi definit ca o construcție 
culturală a ideilor despre masculinitate și 
feminitate, uneori slab corespunzătoare cu 
potențialul real al bărbaților și femeilor. Cu 
alte cuvinte, genul dezvăluie modul în care 
fiecare dintre noi a fost socializat în raport 
cu sexul nostru. Pe măsură ce femeile se 
apropie de vârsta bătrâneții, ele au tendința 
de a-și accepta stigmatul și de a fi invizibile 
ca ființe umane. Femei invizibile, „întindeți-
vă după carte: este o armă", ar spune Bertolt 
Brecht. Educația despre femei, despre poziția 
lor socială, despre promovarea identității lor 
sociale reprezintă o armă. În acest modul, 
oferim un ghid privind modul în care femeile își 
pot prelua controlul asupra propriei identități. 
Pe măsură ce vei lectura, amintește-ți că genul 
impactează toate domeniile vieții și că limbajul 
ar trebui să fie neutru din punct de vedere al 
genului ori de câte ori este posibil.

Ați observat vreodată cum se comportă 
cuplurile în interviurile publice? Jurnalistul 
se adresează mai întâi bărbatului și abia 
apoi femeii.  Bărbații vorbesc, iar femeile 
cel mai adesea așteaptă pentru a confirma 
ideile lor sau pentru a adăuga  propriile lor 
gânduri.  Acestea sunt așteptările sociale 
legate de gen. Conceptul de gen nu echivalează 
cu conceptul de sex.  „Femeile nu se nasc ca 
femei, ci devin femei”, susține Simone de 
Beauvoir, descriind diferența dintre atributele 
biologice atașate sexului și atributele sociale 

Unitatea 1.  Cadrul conceptual al noțiunii de gen

atașate genului.  Clasificarea socială de gen 
sau construcția de gen  începe chiar din 
momentul în care omul se naște. Spunem 
adesea lucruri de genul:  „Ce fetiță drăguță!”, 
„Ce băiat puternic!”, „Băieții nu plâng!”, „Fetele 
se joacă cu păpușile, nu cu camioanele.”. 
Alte concepții eronate prezumă faptul că 
fetelor le place culoarea roz, în timp ce băieții 
preferă culoarea albastră, că fetele trebuie 
să vorbească cu blândețe, în timp ce băieții 
pot utiliza un limbaj dur. Este de asemenea 
obișnuit să considerăm anumite profesii 

Modul pe scurt

Modulul este format din trei unitați de  învățare, 
urmate de secțiunile dedicate verificării 
înțelegerii și referințelor bibliografice..
• Unitatea 1.  Cadrul conceptual al 
noțiunii de gen
• Unitatea 2. Domeniile vieții sunt impactate 

de rolul de gen
• Unitatea 3.  Gen și limbaj
• Verifică-ți înțelegerea
• Referinţe bibliografice
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ca fiind specific feminine, iar altele specific 
masculine. Toate aceste remarci și idei 
consolidează rolul de gen al unei persoane.

Rolul de gen este construit social, dar ceea 
ce a fost construit poate fi și deconstruit, prin 
educație, schimbări politice sau ideologice 
etc.  Construcției sociale a genului îi sunt 
atașate atribute, roluri sociale, stereotipuri 
despre bărbați și femei care sunt diferite, în 
funcție de timpul istoric și contextul cultural.

Genul poate fi definit ca o construcție culturală 
a ideilor despre masculinitate și feminitate, care 
uneori corespunde în mod vag potențialului 
real al bărbaților și femeilor.  Genul este 
inclus  într-un context socio-cultural mai larg, 
în care sunt integrați și alți factori importanți 
pentru analiza sa, cum ar fi originea rasială 
și etnică, vârsta, nivelul sărăciei etc.  Cu 
alte cuvinte,  genul dezvăluie modul în care 
fiecare dintre noi a fost socializat în raport cu 
sexul nostru; este o fațetă a așteptărilor și 
experiențelor socio-culturale.

În fiecare societate, femeilor și bărbaților 
le sunt repartizate diferite sarcini, roluri și 
poziții sociale, astfel încât există diferențe 
și inegalități între femei și bărbați în ceea ce 
privește responsabilitățile atribuite, activitățile 
desfășurate, accesul la resurse și controlul 
asupra acestora, precum și oportunitățile de 
a se implica în procesul de luare a deciziilor.

În ciuda progresului înregistrat de la 
cea de-a  patra Conferință Mondială 
a  Femeilor  de la Beijing din 1995, normele 
patriarhale discriminatorii mențin în 

continuare inegalitățile de putere. Unul dintre 
punctele cheie pentru  accesul femeilor la 
drepturile lor este autonomia economică a 
femeilor.

Independența economică a femeilor 
reprezintă un motiv pentru a crește gradul 
de conștientizare cu privire la rolul de gen în 
vederea ajutării comunităților să găsească 
modalități de a schimba credințele, 
atitudinile și normele sociale existente, 
care restricționează  echitatea și egalitatea 
de gen.  Femeile vârstnice, în special, ar 
trebui să studieze problemele de gen și să-
și îmbunătățească gândirea critică, astfel 
încât să poată lupta împotriva discriminării și 
pentru a se auto-actualiza.

Cercetările indică faptul că există diferite 
abordări ale procesului de învățare în cazul 
bărbaților și femeilor, dat fiind fapul că fiecare 
context educațional, fie el formal, informal sau 
non-formal, incumbă stereotipuri de gen, ce 
pot prejudicia dezvoltarea individului.  Aceste 
lucruri pot și adesea afectează negativ 
experiența de învățare atât a bărbaților, cât și 
a femeilor. 

Experiențele legate de rolul de gen influențează 
modul în care cunoștințele sunt dobândite, 
așteptările pe care persoana și le face despre 
sine, alegerea tematicii și nivelul de încredere 
în sine a cursanților. Utilizarea lentilelor de gen 
pentru a deconstrui astfel de norme învățate ar 
trebui inclusă în domeniul educației adulților 
vârstnici ca o modalitate de promovare a 
subiectivității (sociale) a cursanților vârstnici 
contemporani.
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Unitatea 2. Domeniile vieții sunt impactate de rolul de gen

Socializarea de gen are loc prin intermediul 
a patru  agenți fundamentali ai socializării: 
familie, școală, grupuri de co-vârstnici și mass-
media. Fiecare agent consolidează rolurile de 
gen prin crearea și menținerea așteptărilor 
normative pentru comportamentul specific 
genului.  Agenții secundari, cum ar fi religia 
și locul de muncă, întăresc, de asemenea, 
astfel de comportamente. În timp, expunerea 
repetată la acești agenți conduce bărbații 
și femeile înspre un False sentiment că 
acționează în mod natural mai degrabă decât 
să urmeze un rol construit social.
 
Potrivit autorilor Gamble & Gamble, 
familia este o sursă primară a identității 
de  gen,  deoarece ea oferă membrilor săi 
primele experiențe de socializare. Familiile își 
dezvăluie propriile valori, propriile tipuri de 
comunicare și propria influență în dezvoltarea 
rolului de gen. Aceiași autori susțin că familiile 
continuă să se reinventeze pentru a reflecta 
dinamica vieții secolului XXI.

Majoritatea băieților și fetelor învață foarte 
devreme care sunt activitățile mai apreciate 
în cazul băieților și fetelor.  Același lucru 
se întâmplă și cu activitățile pe care sunt 
descurajați să le întreprindă.

Prietenia bărbaților  nu poate implica același 
tip de intimitate care caracterizează prietenia 
femeilor. Unii observatori consideră prietenia 
între bărbați ca fiind mai puțin profundă și 
mai superficială.  Poate că o explicație mai 
bună este aceea că tipul de apropiere pe care 
îl ating bărbații este pur și simplu diferit față 

de cel atins de femei. Pentru femei, apropierea 
reprezintă intimitate; pentru bărbați, apropierea 
înseamnă loialitate.

Rolul de gen modelează unele dintre 
diferențele de trăsături de personalitate în 
contexte specifice.  Se spune că femeile 
sunt mai agreabile cu prietenii și cu colegii 
de muncă.  Bărbații sunt mult mai puțin 
nevrotici cu părinții decât femeile, dar nu 
există diferențe de gen în ceea ce privește 
neuroticismul manifestat în relațiile cu prietenii 
și colegii de muncă. Diferențele de gen pot fi 
specifice situației sau contextului. Diferențele 
de personalitate dintre genuri se pot datora 
diferitelor roluri sociale mai degrabă decât 
diferențelor înnăscute.  Cu toate acestea, 
slabele diferențe de gen în contextul locului de 
muncă pot fi atribuite faptului că mediile de 
lucru sunt mai susceptibile de a constrânge în 
mod similar atât comportamentul bărbaților, 
cât și cel al femeilor. Așadar, orice diferențe 
între rolurile de gen vor fi mai mici la locul de 
muncă decât în general.

Normele sociale și culturale determină 
comportamentul și credințele în cadrul unui 
anumit grup cultural sau social. De exemplu, 
este mai probabil ca femeile vârstnice să 
facă voluntariat, în timp ce este mai probabil 
ca bărbații să fie implicați în activități fizice 
în cadrul comunității.  Femeile vârstnice sunt 
mai des implicate în educație comparativ cu 
bărbații.  Normele sociale și culturale au un 
impact puternic asupra comportamentului 
individual într-o mare varietate de contexte.
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Sănătatea, boala și violența sunt diferențiate 
în funcție de gen.  Normele determină ceea 
ce este (in)acceptabil în interacțiunile 
umane.  Violența bazată pe gen  afectează în 
principal femeile și fetele. Abuzul poate fi fizic, 
sexual, psihologic sau verbal.  Crizele cresc 
și mai mult riscul de abuz.  Violența online 
împotriva femeilor, care include discursurile 
instigatoare la ură bazate pe gen, este o 
formă de violență bazată pe gen care ia rapid 
amploare.

Diferența de remunerare între femei și 
bărbați  este o consecință a diferitelor 
inegalități cu care se confruntă femeile în ceea 
ce privește accesul la muncă, promovarea și 
recompensele.

Aproximativ 30% din diferența totală de 
remunerare între femei și bărbați se explică 
prin suprareprezentarea femeilor în sectoarele 
economice cu salarii relativ mici, cum ar fi 
îngrijirea și educația.  Pe de altă parte, este 
foarte mare proporția bărbaților (peste 80%) 
angajați în sectoare economice mai bine 
plătite, cum ar fi știința, tehnologia, ingineria și 
matematica (STEM). Femeile petrec în medie 
mai puține ore în muncă plătită decât bărbații, 
dar mai multe ore în munca neremunerată.

Plafonul de sticlă: poziția în ierarhie 
influențează nivelul de remunerare – mai puțin 
de 10% dintre liderii companiilor de top sunt 
femei. Profesia cu cele mai mari diferențe în 
ceea ce privește câștigurile orare în UE este 
cea de manager: cu 23% mai puține câștiguri 
pentru femei decât pentru bărbați.

În unele cazuri, femeile câștigă mai puțin 
decât bărbații pentru munca prestată în locuri 
de muncă cu valoare egală.

Inegalitățile în ceea ce privește succesul 
profesional sunt uneori atribuite faptului că 
femeile își întrerup parcursul profesional 
după ce au copii, pentru că își iau concediu. 
Mai mult, femeile sunt acuzate că, în mod 
intenționat, caută locuri de muncă cu mai 
puține ore și salarii mai mici pentru a fi mai 
flexibile pentru copiii lor.

Diferența de remunerare între femei și bărbați 
a fost, de asemenea, atribuită diversității 
caracteristicilor locurilor de muncă (nivel de 
educație, ore lucrate, ocupație etc.)

Pandemia a exacerbat inegalitățile existente 
între femei și bărbați în aproape toate 
domeniile vieții.
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Unitatea 3. Gen și limbaj

Structura lingvistică a limbii noastre materne 
ne antrenează să vedem lumea și să gândim 
în anumite moduri. De exemplu, în majoritatea 
limbilor există substantive de gen masculin și 
de gen feminin, care condiționează modul în 
care vedem lumea. Bătrânețea este în general 
de genul feminin, în timp ce succesul este de 
cele mai multe ori de genul masculin – genul 
neutru nu se regăsește în toate limbile.

S-a constatat că un limbaj neutru din punct 
de vedere al genului poate crește participarea 
egală a bărbaților și femeilor pe piața muncii 
(reduce disparitatea de gen).

Femeile se pot simți excluse prin limbajul 
folosit și sunt adesea omise lingvistic. Trebuie 
să ținem cont de faptul că limbajul este o 
alegere și putem combate limbajul sexist 
în toate domeniile și manierele: în aparițiile 
publice, social media etc.

Limbajul incluziv de gen include pe toată lumea, 
chiar și bărbații. Nu face rău nimănui. Cuvintele 
care incumbă particula masculină (în engleză, 
cuvântul „man”, care înseamnă „bărbat”, este 
parte din multe cuvinte compuse: „freshman”= 
boboc, „chairman” = președinte etc.) pot fi 
înlocuite cu expresii neutre (cum ar fi „student 
în anul întâi” în loc de „boboc”, „hei, voi!” în loc 
de „hei, băieți!” etc.).  Pe scurt, limba este un 
instrument pentru construirea comunităților 
și avem nevoie de o lume care să ia femeile în 
serios și din punct de vedere lingvistic.

Diferențele de comunicare între bărbați și 
femei încep în timpul copilăriei.  Fetelor li 
se spune să-și folosească manierele, să 
se joace în liniște și să se poarte ca niște 
domnișoare. Cu toate acestea, este în regulă 
ca băieții să folosească un limbaj dur și să 
se joace gălăgios.  Fetele au voie să-și arate 
emoțiile, în timp ce băieții nu ar trebui să 
plângă în majoritatea culturilor.

Unii autori subliniază că educația sau 
condiționarea socială pot influența atitudinile 
de gen în vorbire și scriere (de exemplu, pentru 
a face vorbirea mai mult sau mai puțin corectă 
din punct de vedere politic). Femeile ar trebui 
să fie mai „corecte din punct de vedere politic” 
decât bărbații.

Limbajul joacă un rol esențial în modul în 
care interpretăm lumea, în care gândim și 
ne comportăm.  Cuvintele pe care le alegem 
reflectă adesea ipoteze inconștiente despre 
valori, roluri de gen și abilitățile femeilor și 
bărbaților.

În prezent este larg acceptat faptul că 
folosirea genurilor în limbaj poate reflecta 
sexismul. O gamă largă de practici lingvistice 
a fost considerată sexistă.

Cercetările indică faptul că bărbații și femeile 
socializează diferit și, în consecință, au stiluri 
diferite de a vorbi și de a folosi anumite 
cuvinte.
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Termenul _____________ se referă la 
concepția societății despre cum este 
de așteptat să acționeze și să se 
comporte bărbații și femeile. 
 
a)părtinire de gen 
b)atitudini sexuale 
c) rol de gen 
d) orientarea sexuală

Care dintre următoarele este cel mai 
bun exemplu de stereotip de gen?

a)Femeile sunt de obicei mai scunde 
decât bărbații. 
b)Bărbații nu trăiesc la fel de mult ca 
femeile. 
c) Femeile tind să fie prea emoționale, 
în timp ce bărbații tind să fie mai 
realiști. 
d) Bărbații dețin mai multe locuri 
de muncă bine plătite, în poziții de 
conducere decât femeile. 

Numai femeile sunt afectate de 
stratificarea de gen.

ADEVĂRAT FALS 

 

Verifică-ți înțelegerea.
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RĂSPUNS

1.C / 2.C / 3. FALS

Studiile care se concentrează asupra 
modului în care femeile și bărbații își exercită 
autoritatea în funcțiile profesionale sugerează 
că, din punct de vedere lingvistic, femeile 
încearcă să minimizeze diferențele de statut 
dintre ele și subordonații sau pacienții lor, în 
timp ce bărbații tind să utilizeze strategii care 
întăresc diferențele de statut.

S-a constatat că bărbații văd conversația ca 
pe un mijloc de a face schimb de informații 
și de a rezolva probleme.  Bărbații evită 
subiectele personale și discută evenimente, 
sport, știri și fapte.  Ei spun mai multe 
povești și glume decât femeile, dorind să își 
demonstreze statutul și puterea. Bărbații sunt 
direcți, duri, iar discursul lor include argou sau 
înjurături. Când li se atribuie o sarcină, bărbații 
trec direct la la lucru și construiesc relațiile în 
timp ce lucrează la proiect. Bărbații reflectă și 
procesează în plan intern informațiile pentru 
luarea deciziilor.

În general, femeile evită să folosească un 
limbaj agresiv și amenințător, indiferent 
de poziția lor.  Ele își manifestă statutul 
subordonat prin politețea și blândețea cu care 
vorbesc. Femeile evită comunicarea directă și 
amenințătoare.
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Acest modul se referă la ageism, stereotipuri 
și prejudecăți care rezultă din procesele 
afective și cognitive privind femeile 
vârstnice. Stereotipurile despre femeile 
vârstnice sunt în mare parte negative. Ele 
există la toate nivelurile și în toate domeniile 
vieții sociale, având impact asupra 
percepțiilor de grup și asupra vieții femeilor 
vârstnice. Stereotipurile despre persoanele 
vârstnice izvorăsc din scheme primitive de 
gândire și afectează emoțiile, cunoașterea și 
comportamentul femeilor vârstnice, precum 
și relațiile fiecăruia dintre noi cu acestea. La 
nivel economic, femeile se confruntă cu 
inechitate socială, fiind adesea plătite 
mai puțin și expuse în mai mare măsură 
riscului de sărăcie decât bărbații (decalajul 
de venituri). Crearea stereotipurilor despre 
femei începe deosebit de devreme, așa cum 
observăm la o lectură mai atentă a iubitelor 
basme din copilărie. Când femeile îmbătrânesc 
și vârsta lor reproductivă s-a terminat, ele 
devin în cea mai mare parte invizibile din punct 
de vedere social.

Stereotipul poate fi definit ca o convingere 
că anumite atribute sunt caracteristice 
membrilor unui anumit grup. Stereotipia 
apare atunci când cel care percepe inferează 
un set preconceput de trăsături bazându-se 
pe caracteristicile grupului, iar acest lucru se 
poate întâmpla rapid și inconștient, datorită 
cunoștințelor limitate ale individului. Utilizarea 
stereotipurilor pare a fi universală, iar crearea 
stereotipurilor începe devreme.  În plus, 

Unitatea 1. Negativismul stereotipurilor și consecințele 
acestora asupra vieții femeilor vârstnice

stereotipurile privind viața și biologia, cum ar 
fi vârsta și sexul, se formează mai devreme 
și rămân mai puternice decât stereotipurile 
fără legătură cu criteriul biologic. Vârsta și 
genul sunt categorii sociale ample, pe care 
individul le observă, în general, primele atunci 
când întâlnesc o persoană. Îmbătrânirea este 
un proces puternic individualizat și complex, 
care, însă, continuă să fie stereotipizat, mai 
ales în culturile occidentale. Stereotipurile 

Modul pe scurt

Modulul este format din trei unitați de  învățare, 
urmate de secțiunile dedicate verificării 
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privind îmbătrânirea în cultura contemporană 
sunt cel mai adesea negative, descriind ultima 
parte a vieții ca fiind o perioadă marcată de 
boală, singurătate, dependență și slabă 
funcționare fizică și mentală.

În acest context, femeile tind să trăiască 
mai mult decât bărbații și, prin urmare, au de 
obicei, la bătrânețe, mai multe interacțiuni cu 
sistemul de sănătate decât bărbații. Ageismul 
(discriminarea bătrânilor) și stereotipurile 
privind persoanele vârstnice în general se 
reflectă asupra sănătății fizice și mentale 
și asupra stării de bine a vârstnicilor. De 
exemplu, stereotipurile negative internalizate 
pot produce profeții care se auto-îndeplinesc 
prin întruchiparea stereotipurilor și pot 
contribui la slăbiciune și dependență.

Mass-media joacă de asemenea un rol esențial 
în dezvoltarea și perpetuarea stereotipurilor 
de gen. Un studiu în curs de desfășurare 
asupra stereotipurilor în publicitate, realizat 
de agenția media UM în asociere cu Credos, 
a relevat că aproape o treime dintre femeile 
de toate vârstele intervievate se simt tratate 
cu superioritate de publicitate, dar acest 
sentiment este resimțit cel mai acut de 
femeile vârstnice. Femeile vârstnice sunt, 
de asemenea, de acord că „societatea se 
așteaptă de la ele să dispară din viața publică 
pe măsură ce îmbătrânesc”.
Analizând în mod specific atitudinile femeilor 
aflate la menopauză, studiul a constatat că 
jumătate dintre femei nu cred că această 
etapă a vieții a fost reprezentată autentic pe 

niciunul dintre canalele din cultura populară. Și 
ele consideră publicitatea ca fiind unul dintre 
cei mai răi infractori, afirmând că reclamele 
eșuează să portretizeze femeile aflate la 
menopauză cu cât de mică sensibilitate. 

Incluse în rândul factorilor dăunători, 
stereotipurile privind femeile vârstnice sunt 
prezente în reclame care le portretizează ca 
fiind incompetente privind tehnologia sau, 
în mod ofensator și mai fățiș, stângace și 
demodate ori caraghioase „oi care se dau 
drept miei” 1.

Femeile aflate la menopauză atribuie lipsa 
actuală de conștientizare unei lipse de 
înțelegere, dat fiind faptul că oamenii tind să 
nu vorbească despre menopauză.  Și acest 
lucru ar putea explica de ce unii bărbații nu 
sunt siguri în legătură cu ce este menopauza. 
Cu toate acestea, UM afirmă un aspect 
important pentru branduri și anume faptul 
că pierd din vedere un imens, neexploatat, 
potențial comercial, deoarece un sfert din 
femeile aflate la menopauză spun că petrec 
mai mult timp și cheltuie mai mulți bani pe 
fitness, pe produsele pentru îngrijirea pielii și 
pe vacanțe.

Ca să nu mai vorbim că șase din zece femei 
cred că publicitatea joacă un rol amplu în 
contestarea stereotipurilor în societate.  În 
ciuda unor campanii recente puternice și 
premiate, publicul feminin dorește reflecții 
mai precise și mai înțelegătoare ale femeilor 
ca ele, în toate rolurile și ipostazele vieții lor. 

1 .ht tps ://www.warc.com/newsandopin ion/
n e w s / o l d e r - w o m e n - f e e l - s t e r e o t y p e d - i n -
advertising/41039

https://www.warc.com/newsandopinion/news/older-women-feel-stereotyped-in-advertising/41039
https://www.warc.com/newsandopinion/news/older-women-feel-stereotyped-in-advertising/41039
https://www.warc.com/newsandopinion/news/older-women-feel-stereotyped-in-advertising/41039
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Unitatea 2. Rezultatele veniturilor mai  
mici în viața femeilor vârstnice 

Europa îmbătrânește. Peste 130 de milioane 
de persoane din Uniunea Europeană, sau 
aproximativ un sfert din populația totală, 
primesc o pensie.  În general, sistemele 
naționale de pensii se asigură că cetățenii 
vârstnici primesc un venit stabil la finalul 
vieții lor în câmpul muncii și că nu riscă să 
fie afectați de sărăcie.  De fapt, riscul de a fi 
sărac în UE este mai mic în rândul persoanelor 
în vârstă de peste 65 de ani, comparativ cu 
populația sub 65 de ani.  Cu toate acestea, 
în timp ce persoanele vârstnice sunt destul 
de bine protejate împotriva sărăciei, există 
diferențe clare între bărbați și femei în cea mai 
mare parte a UE.

Inegalitățile severe în rândul vârstnicilor 
sunt în mare parte un produs al sărăciei 
și al dezavantajării pe tot parcursul vieții. 
Educația și oportunitățile de muncă precare, 
împreună cu lipsa conexiunilor sociale, pot 
avea consecințe pe termen lung, adesea 
înrăutățite de factori precum reducerea 
veniturilor la pensionare și impactul de a 
avea multe afecțiuni cronice care le afectează 
sănătatea pe termen lung.  Diferențele de 
gen adesea substanțiale în ceea ce privește 
pensiile reflectă diferențele de gen privind 
remunerarea, programul de lucru și durata vieții 
profesionale, cu care s-au confruntat femeile 
în timpul vieții lor profesionale. Diferențele 
de remunerare pot fi determinate de nivelul 
de educație și de calificare, precum și de 
diferite forme de segregare și discriminare de 
gen. Sarcinile casnice și de îngrijire a copiilor 

și rudelor vârstnice mai fragile cad mai ales în 
seama femeilor. Ca urmare, ele se confruntă 
cu mai multe întreruperi în carieră și mai multă 
muncă cu fracțiune de normă decât bărbații. 
În cele din urmă, vârsta legală de pensionare 
pentru femei este încă mai mică decât cea 
a bărbaților în unele sisteme de pensii, ceea 
ce duce la perioade de contribuție la fondul 
de pensii mai scurte și, deci, la beneficii mai 
scăzute. 
În plus, în toate statele membre ale UE, venitul 
mediu din pensii al unei femei este în prezent 
mai mic decât cel al unui bărbat.  În același 
timp, femeile tind să trăiască mai mult decât 
bărbații și, deci, necesită venituri pentru 
perioade mai lungi de timp.  Pentru UE în 
ansamblu, valoarea medie a pensiei femeilor 
se ridică la 60% din valoarea medie a pensiei 
bărbaților. 

Singura modalitate de a modifica această 
situație este aceea de a asigura egalitatea 
de șanse și de a reduce inegalitățile rezultate, 
inclusiv prin luarea de măsuri pentru eliminarea 
discriminării și pentru împuternicirea și 
promovarea incluziunii sociale, economice 
și politice a tuturor, indiferent de vârstă, sex, 
dizabilitate, rasă, etnie, origine, religie, statut 
economic etc.

„Inegalitățile se acumulează și se consolidează 
de-a lungul vieții unei persoane. Ele ne vizitează 
și se adăpostesc în perioada târzie a vieții, 
adesea exacerbându-se reciproc și provocând 
un cu atât mai mare dezavantaj.” (Jolly, 2014)
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Unitatea 3. Cum afectează stereotipurile/ prejudecățile 
sănătatea holistică a femeilor vârstnice

Sănătatea și îngrijirea pe termen lung 
reprezintă aspecte strâns legate de bătrânețe 
și ageism, deoarece vârstnicii necesită adesea 
acces la ele.

Atât stereotipurile pozitive, cât și cele 
negative privind îmbătrânirea pot avea 
efecte favorabile și constrângătoare asupra 
acțiunilor, performanței, deciziilor, atitudinilor 
și, în consecință, asupra sănătății holistice a 
unui adult vârstnic.

Credințele și stereotipurile discriminatorii în 
funcție de vârstă pot interfera cu procesul 
de căutare a serviciilor de îngrijire medicală 
și cu recomandările privind diagnosticul 
și tratamentul. Acestea pot contribui, de 
exemplu, la disparitățile de gen în îngrijirea 
sănătății adulților vârstnici dacă femeile 
vârstnie sunt percepute ca fiind prea 
fragile pentru a fi supuse unor tratamente 
agresive.  Ageismul duce, de asemenea, la 
tratamentul lipsit de respect al pacienților 
vârstnici, concretizat în comunicarea ca unor 
bebeluși sau în alte forme de infantilizare ori 
în minimizarea plângerilor și preocupărilor 
pacienților  pentru sănătate ca fiind „doar 
bătrânețe”.  Identitățile intersecționale pot 
conduce la o povară cumulativă pentru 
pacienții femei vârstnice, ce pot avea un 
istoric de tratament lipsit de respect din alte 

motive (de exemplu, sexism, rasism, părtinire 
împotriva lesbienelor). Reducerea ageismului 
și sexismului și promovarea unor viziuni 
mai realiste și mai diverse asupra femeilor 
vârstnice ar putea îmbunătăți relațiile medic-
pacient, ar putea facilita aderarea la tratament 
și ar putea reduce disparitățile în ceea ce 
privește sănătatea și asistența medicală.

Având în vedere că ageismul și 
stereotipurile negative despre persoanele 
vârstnice  sunt  omniprezente, nu este 
surprinzător faptul că profesioniștii din 
domeniul sănătății le expun și ei.  Studiile 
asupra medicilor arată că atitudinile lor 
sunt „complexe și mixte” (Meisner, 2012, p. 
61). Așadar, medicii pot exprima atât aspecte 
pozitive, cât și negative ale stereotipurilor 
privind persoanele vârstnice,  iar motivele 
pentru care lor nu le place să lucreze cu 
persoane vârstnice sunt, de asemenea, 
complexe. Aceste motive ar putea avea de-a 
face cu detașarea, probabil ca o strategie 
de gestionare a terorii, după cum afirmă 
Martens, Goldenberg și Greenberg („O 
perspectivă asupra ageismului din prisma 
managementului terorii”, 2005) sau, în Statele 
Unite ale Americii, ar putea avea mai mult 
de-a face cu economia, datorită faptului că 
rambursarea serviciului medical din sistemul 
de asigurări medicale de stat este mai mică 
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decât valoarea primită de către medici de la 
sistemel de asigurări private pentru aceleași 
servicii (Meisner, 2012).  În plus, medicii sunt 
instruiți să „vindece” și, în general, preferă să 
lucreze cu pacienți care au boli acute, ce pot fi 
vindecate, mai degrabă decât cu pacienți care 
au boli cronice, care pot doar să fie gestionate 
(adesea cu succes mixt) (Taylor, 2012).

Este nevoie de mai multe cercetări asupra 
vârstei, genului și a altor disparități în domeniul 
sănătății și al asistenței medicale, cu atenție 
mai mare acordată identităților de confluență. 

Atât profesioniștii din domeniul sănătății, cât 
și pacienții vârstnici au nevoie de mai multă 
educație. Persoanele vârstnice au nevoie, de 

asemenea, de educație cu privire la ageism și 
stereotipuri, astfel încât să le poată recunoaște 
și rezista.  Percepțiile pozitive despre sine 
pot aduce beneficii în planul sănătății fizice 
și bunăstării („An inconvenienced youth? 
Ageism and its potential intergenerational 
roots”, North & Fiske, 2012)  și pot reduce 
probabilitatea materializării stereotipurilor 
negative.  Femeile vârstnice, în special, pot 
beneficia în mai mare măsură de antrenarea 
asertivității și a altor forme de împuternicire. 
Dacă femeile vârstnice nu s-ar mai teme să 
le spună medicilor lor despre simptomele 
pe care le au și ar fi capabile să insiste să 
obțină informațiile de care au nevoie, calitatea 
serviciilor medicale pe care le acesează s-ar 
putea îmbunătăți.



AGEISMUL ȘI SEXISMUL ÎN VIAȚA FEMEILOR VÂRSTNICE Modulul 4

33

Unul dintre principalii factori de 
influență asupra nivelului de sărăcie al 
unei persoane este nivelul scăzut de 
educație.

ADEVĂRAT FALS

Diferența dintre bărbați și femei în ceea 
ce privește pensiile este rezultatul 
diferenței de remunerare.

ADEVĂRAT FALS

Femeile trăiesc mai mult decât bărbații.

ADEVĂRAT FALS 

 

Un stereotip este întotdeauna negativ. 

ADEVĂRAT FALS

Stereotipurile ageiste și sexiste devin 
din ce în ce mai puțin populare.

ADEVĂRAT FALS

Stereotipurile despre persoanele 
vârstnice nu sunt niciodată pozitive.

ADEVĂRAT FALS

Perioada de menopauză a femeilor 
este bine reprezentată în reclame.

ADEVĂRAT FALS

Atât stereotipurile negative, cât și cele 
pozitive afectează viața holistică a 
persoanelor vârstnice.

ADEVĂRAT FALS

Persoanele vârstnice sunt tratate 
asemeni copiilor de către medic.

ADEVĂRAT FALS

Verifică-ți înțelegerea.
Următoarele afirmații sunt adevărate sau false?
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Modulul oferă o imagine de ansamblu asupra 
modului în care sunt construite rolurile de gen 
și identitatea de gen și asupra modului în care 
acestea influențează reprezentările femeilor 
vârstnice în mass-media și, eventual, a propriei 
lor percepție de sine. Construcțiile culturale de 
vârstă și gen pot avea impact asupra percepției 
corpului. Ca instrument cultural, mass-
media joacă un rol important în transmiterea 
și amplificarea imaginilor ce pot influența 
percepțiile corpului îmbătrânit. În consecință, 
acest modul analizează multiplele moduri în 
care femeile vârstnice sunt marginalizate în 
mass-media și modul în care acestea sunt 
supuse ageismului vizual.

După cum s-a discutat deja în alte capitole, 
societatea atribuie anumite roluri sociale 
genurilor, bazându-se pe sexul biologic 
al fiecăruia. În majoritatea societăților, 
acesta este un sistem binar de „bărbat” și 
„femeie”. Persoanele care nu se identifică cu 
genul atribuit lor sau care nu reușesc să se 
încadreze în aceste categorii sunt descrise ca 
„non-binare” sau „gen-ciudat”.

Rolurile de gen implică anumite așteptări 
cu privire la ceea ce este un comportament 
adecvat și acceptabil pentru un bărbat sau 
pentru o femeie.  Sau, după cum afirmă 
Institutul European pentru Egalitatea de 
Gen, rolurile de gen sunt „norme sociale și 
comportamentale care, într-o anumită cultură, 

Unitatea 1. Construcția socială și culturală a genului 
(feminin)

sunt în mare măsură considerate adecvate din 
punct de vedere social pentru persoanele de 
un anumit sex” (Roluri de gen, 2021). Exemple 
pentru modul în care genurile sau rolurile 
de gen influențează comportamentul sunt 
îmbrăcămintea, ocupațiile profesionale și 
sarcinile privind îngrijirea copiilor.

Identitatea de gen,  pe de altă parte, descrie 
modul în care o persoană se identifică pe 
sine în termeni de gen.  „Feminitatea” oferă 
o descriere culturală a ceea ce înseamnă 
să fii femeie, care poate varia foarte mult 
de concepțiile și ideile unui individ.  Cu 
toate acestea, rolurile culturale de gen pot 
influența, de asemenea, o persoană la nivel 
subconștient, astfel încât aceasta să nu fie 

Modul pe scurt

Modulul este format din trei unitați de  învățare, 
urmate de secțiunile dedicate verificării 
înțelegerii și referințelor bibliografice..
• Unitatea 1. Construcția socială și culturală a 

genului (feminin)
• Unitatea 2.Imaginea corporală și percepția 

(de sine)
• Unitatea 3. Reprezentări ale corpului feminin 

(îmbătrânit) în mass-media: ageismul vizual 
și dubla marginalizare a femeilor vârstnice

• Verifică-ți înțelegerea.  Următoarele afirmații 
sunt adevărate sau false?

• Referinţe bibliografice
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Unitatea 2. Imaginea corporală și 
percepția (de sine)

Rolurile de gen sunt indisolubil legate de 
reprezentările și percepțiile corporale. Normele 
sociale nu dictează doar comportamentul, ci 
și ceea ce constituie un corp „acceptabil”.  În 
general, în societățile occidentale, tineretul 
este preferat vârstei înaintate – atât în cazul 
bărbaților, cât și în cazul femeilor.  Cu toate 
acestea, există un dublu standard pentru 
îmbătrânire: cercetătorii au descoperit că 
în toate grupele de vârstă, atât bărbații, cât 
și femeile sunt percepuți ca fiind mai puțin 
atractivi pe măsură ce avansează în vârstă, 
dar nu în aceeași măsură.  Femeile sunt, 
de asemenea, văzute ca fiind mai puțin 
feminine pe măsură ce îmbătrânesc, în 
timp ce masculinitatea bărbaților vârstnici 
este percepută ca neschimbată (Deuisch et 
al.  ).  De asemenea, femeile sunt percepute 
ca fiind vârstnice mai devreme decât 
bărbații. Totuși, în funcție de context, femeile 
vârstnice ar putea fi percepute mai favorabil 
decât bărbații vârstnici în raport cu rolurile de 
gen tradiționale, cum sunt cele de îngrijitoare, 
educatoare sau cele care se derulează, în 
general, în contexte sociale care necesită o 
anumită căldură emoțională  (Kornadt et al., 
2013, p. np.).
 

Construcțiile culturale de vârstă și gen pot 
influența imaginea corporală individuală, 
modul în care cineva își vede și își percepe 
propriul corp.  Deoarece îmbătrânirea în 
multe privințe este priviră ca un proces 
negativ (de exemplu, femeile devin mai puțin 
atractive odată cu vârsta, dar ar trebui să fie 
atractive – și, prin urmare, tinere – în funcție 
de stereotipia rolului lor de gen), imaginea 
corporală se poate schimba negativ pentru 
femeile vârstnice. O formă extremă a acestui 
fenomen este gerontofobia, o teamă puternică 
de a îmbătrâni. Dar chiar dacă o persoană nu 
experimentează gerontofobia, mulți oameni 
sunt supuși ageismului (discriminării pe 
criteriul vârstei).  În timp ce ageismul poate 
îmbrăca multe forme și se poate manifesta pe 
diferite niveluri, în ceea ce privește imaginea 
corporală, el apare adesea ca o presiune 
pentru a respecta standardele (imposibile) 
de frumusețe chiar și la vârste avansate și 
în forma stereotipurilor privind persoanele 
vârstnice (Rocha & Terra, 2014, pp. 258-259).

În timp ce bărbații și femeile, deopotrivă, 
trebuie să facă față provocărilor îmbătrânirii și 
schimbării corpurilor, femeile sunt afectate în

neapărat conștientă de ele.  Reprezentările 
femeilor în mass-media, atât fictive, cât și non-
fictive, nu numai că sunt influențate de aceste 
concepții culturale, dar, la rândul lor, le pot 

influența pe acestea într-o mare măsură. Prin 
urmare, vizibilitatea contează: reprezentările 
vizuale ale diversității feminine sunt un pas 
important către egalitatea de gen.
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Unitatea 3. Reprezentări ale corpului feminin (îmbătrânit) 
în mass-media: ageismul vizual și dubla marginalizare a 
femeilor vârstnice

În general vorbind, mass-media scoate în 
prim plan mai des bărbați decât femei.  În 
filme, de exemplu, bărbații au roluri mai mari 
și mai semnificative, mai mult timp de dialog 
la dispoziția lor.  Aspectul lor fizic este mai 
puțin relevant. Chiar și după debutul mișcării 
„Me Too”, surprinzător de puține filme trec 
testul Bechdel, care întreabă dacă un film 
prezintă cel puțin două femei, al căror nume 
este prezentat și care vorbesc între ele despre 
altceva decât despre un bărbat.
 
Când vine vorba despre reprezentarea 
femeilor vârstnice, situația este și mai 
problematică. În primul rând, există o diferență 
de vârstă în distribuție: în timp ce actorii de 
sex masculin pot fi distribuiți cu ușurință când 
au 40-50 de ani în roluri principale atractive, 
femeile de peste 40 de ani sunt rareori 
văzute în roluri majore sau măcar distribuite 
pe ecran  (Butter, 2015).  Corpurile femeilor 
mai tinere sunt reprezentate ca atractive, 
în timp ce corpurile feminine îmbătrânite 
devin practic invizibile. Acest fapt conduce la 
impresia că persoanele vârstnice și mai ales 
femeile vârstnice nu sunt suficient de demne 
sau suficient de interesante pentru a apărea 
pe ecran. Cercetătoarea suedeză în domeniul 
mass-media, Maria Edström, numește acest 

fenomen o „anihilare simbolică” a femeilor 
vârstnice.

În general, vârsta este descrisă ca negativă 
în mass-media.  Persoanele vârstnice 
sunt reprezentate ca o povară pentru 
societate.  Sănătatea lor se deteriorează, 
competențele lor se diminuează.  Edström 
susține că în publicitatea TV apar imagini 
pozitive, cum ar fi „bunicul perfect”, 
„aventurosul bătrânel” sau „productivul 
bătrâior”, dar punctează că aceste „idei de 
îmbătrânire de succes și portretele mai 
pozitive pot fi problematice”, deoarece 
generează o presiune și mai mare pentru a se 
conforma așteptărilor societății.

Atât bărbații, cât și femeile se află de la o 
vârstă fragedă sub presiunea culturală, de a se 
conforma rolurilor de gen. Cu toate acestea, 
odată cu înaintarea în vârstă, limitările acestor 
roluri de gen cresc odată cu invizibilitatea 
femeilor vârstnice în mass-media: femeile 
vârstnice sunt marginalizate în mass-media 
pentru că sunt femei și pentru că sunt (mai) în 
vârstă. Femeile care aparțin deopotrivă și altor 
grupuri marginalizate (PoC, cu dizabilități, 
minorități religioase etc.) sunt și mai puțin 
vizibile.  Reprezentarea în mass-media – nu 

 mai mare măsură de această presiune. Acest 
aspect este important, deoarece imaginea 
negativă asupra propriului corp poate avea 
un impact negativ asupra sănătății mentale 

și fizice, precum și asupra stării de bine a 
persoanei. O reprezentare vizuală mai diversă 
a femeilor de toate vârstele ar putea ajuta.
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numai în filme, ci și la TV, în reclame, literatură 
și artă – are o influență majoră asupra 
modului în care este percepută o persoană și 
asupra modului în care o persoană se percepe 
pe sine.

Dacă sunt reprezentate, femeile vârstnice 
sunt adesea stereotipizate ca „mama 
autoritară care controlează”, „buna gospodină” 
sau „femeia-vrăjitoare bătrână” care caută să 
fie mereu tânără prin promiscuitate.  Aceste 
stereotipuri întăresc impresia că femeile 
vârstnice au o valoare mai mică pentru 
societate, deoarece au devenit mai puțin 
productive sau dăunează stabilității sistemului 
(tânăr și masculin).  Deși există o serie de 
personaje feminine mai în vârstă pe ecran, 
care sunt descrise ca femei independente, 
de succes, active sexual, rareori aceste 
reprezentări depășesc de fapt stereotipurile 
existente: femeile sunt încă în cea mai mare 
parte relevante în sfera privată, în calitate de 
matroane, supuse privirii masculine ca fiind 
atractive din punct de vedere sexual în ciuda 
vârstei lor sau în lumea profesională, văzute 

ca fiind o amenințare la adresa instituției 
dominate de bărbați (Chrisler 2007, 170-71).
Dar de ce este relevant acest 
lucru?  Reprezentarea în mass-media (filme 
TV, publicitate, literatură și artă) are o influență 
majoră asupra percepției și auto-percepției 
unei persoane. Redarea pe ecran a femeilor 
vârstnice ca fiind invizibile, neplăcute și 
indezirabile va influența modul în care femeile 
vârstnice sunt sau nu sunt văzute în afara 
ecranului.  Prin urmare, este important să 
ne implicăm critic în reprezentările femeilor 
vârstnice și să încurajăm o portretizare 
mai diversă a vârstei, a rolurilor de gen și 
a feminității.  Dacă doriți să vă îmbunătățiți 
propria imagine corporală și percepția de sine, 
puteți face un efort conștient pentru a elimina 
stereotipurile.  Încercați să găsiți reprezentări 
mai realiste ale persoanelor vârstnice și să 
puneți la îndoială trendul mass-mediei de a 
reprezenta femeile vârstnice. Rețineți că ceea 
ce vi se prezintă nu este neapărat și ceea 
ce ar trebui să înțelegeți ca fiind „normal”: 
îmbătrânirea este la fel de individuală ca și 
corpurile și personalitățile noastre.
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Genul și sexul biologic sunt același 
lucru.

ADEVĂRAT FALS

Femeile și bărbații sunt reprezentați în 
mod egal în mass-media.

ADEVĂRAT FALS

Imaginea corporală are legătură cu 
starea de bine.

ADEVĂRAT FALS

Verifică-ți înțelegerea.
Următoarele afirmații sunt adevărate sau false?
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FEMEILE VÂRSTNICE ȘI EGALITATEA 
DE GEN ÎN PROGRAMELE DE 
EDUCAȚIE A ADULȚILOR VÂRSTNICI
CUM SUNT ROLURILE DE GEN ALE BĂRBAȚILOR ȘI FEMEILOR ȘI CAPITALUL DE GEN 
(CA EXPERIENȚĂ) REFLECTATE ÎN EDUCAȚIA ADULȚILOR VÂRSTNICI ȘI CUM PUTEM 
PROGRAMA O EDUCAȚIE DIFERENȚIATĂ PE GEN ȘI BAZATĂ PE CONCEPTE PENTRU 
FEMEILE VÂRSTNICE? CARE SUNT MODURILE DE A GÂNDI, DE A VEDEA ȘI DE A 
CUNOAȘTE PENTRU FORMATORII DIN DOMENIUL EDUCAȚIEI ADULȚILOR?

Modulul 6
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Rolurile de gen și (in-)egalitățile de gen sunt 
rareori abordate în programele educaționale 
pentru adulții vârstnici. Cu toate acestea, 
bărbații și femeile mai în vârstă se implică în 
educația adulților vârstnici, deoarece doresc 
să aparțină, să fie sprijiniți din punct de 
vedre social, politic și psihologic. Ei intră în 
programele de educație ca reprezentanți ai 
genului lor. Prin urmare, capitalul lor de gen 
trebuie să își găsească locul în programele 
educaționale. Există diferențe importante între 
a fi un cursant bărbat vârstnic sau o cursantă 
femeie vârstnică. În general, a fi o femeie 
vârstnică este considerat a fi un dezavantaj 
cumulativ (a fi femeie și a fi bătrână, a fi mai 
vulnerabilă decât bărbații și a fi dependentă de 
bărbați etc.). Este important să se identifice 
capitalul de gen pe care femeile îl aduc 
în educație și să se elaboreze programe 
educaționale de abilitare pentru și împreună 
cu acestea.

Cu aceste povești am vrut să deschid discursul 
care îl face pe cititor să se confrunte cu tabuuri 
legate de îmbătrânire; am vrut să deschid 
subiecte precum slăbiciunea, boala, teama de 
moarte, pierderea demnității.  Această carte 
vorbește despre a fi pierdut și nesigur în situații 
de zi cu zi care erau odată situații de rutină. Am 
dezvoltat această carte lent, cu conștiința 
propriei mele îmbătrâniri, mai ales după ce 
părinții mei au murit, când am început să 
ascult vocile din jurul meu, voci ale persoanelor 

Unitatea 1. Abordarea problemelor femeilor 

vârstnice pe care nu le auzisem înainte. Totul 
este scris în povestiri, de la ireversibilitatea 
procesului de a deveni invizibil, sentimentul 
de vinovăție în ceea ce privește părinții și chiar 
povești care nu sunt ale mele, dar care m-au 
impresionat profund.
Unii ar putea argumenta că nu doar 
literatura, ci și domeniul educației adulților 
se ocupă de probleme legate de gen de mult 
timp. Participarea femeilor sau lipsa acesteia 
la educația adulților a fost explorată vreme 
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de decenii. Dominanțele privind stilurile de 
învățare ale femeilor au fost examinate.  Au 
fost în centrul atenției diferite roluri sociale 
ale femeilor, de la rolul de mamă și soție la 
rolurile lor profesionale. Au fost sondate atât 
responsabilitățile lor, cât și consecințele pe 
care schimbările rolurilor femeilor le-au avut 
asupra identităților femeilor.  Dar rareori au 
fost examinate identitățile femeilor ca atare, 
ca fiind ale lor și doar ale lor, nu în raport cu 
bărbații și cu reacțiile lor în aceleași contexte, 
deși, așa am văzut înainte,  femeile vârstnice 
ar trebui să știe cine sunt și ar trebui să 
fie conștiente că pot crește și pot deveni 
cine simt că pot deveni.  Cu toate acestea, 
studiile privind femeile vârstnice și capitalul 
de gen pe care acestea îl aduc în educația 
adulților au fost rareori explorate și luate în 
considerare pentru dezvoltarea unui program 
educațional.  În plus, femeile vârstnice nu 
solicită deschis mai multă vizibilitate, ele se 
adaptează.  Identificarea modurilor în care 
femeile își pot depăși această condiție, în care 
pot lupta pentru egalitatea de gen și pot deveni 
conștiente de cine sunt, reprezintă o sarcină 
fundamentală în dezvoltarea programelor 
educaționale pentru femeile vârstnice.

Concentrându-vă pe situațiile femeilor, veți 
descoperi că acestea sunt descrise în legătură 
cu situațiile bărbaților. Și veți descoperi, 
de asemenea, că adesea datele statistice 
referitoare la femei lipsesc, astfel încât se 
poate deduce că analizele, teoriile, cercetările 
empirice sau practicile sunt doar despre 
aproximativ jumătate din populație. Pentru a 
ilustra acest punct, Frederick Gros, un filosof 
francez, autor al celei mai bine vândute 
cărți „Filosofia mersului pe jos” susține că 
mersul pe jos duce la gândire și că mulți 
mari gânditori din istorie au descris mersul 

lor ca un proces de gândire (Gros, 2000). El 
nu menționează nici măcar o singură femeie, 
iar cititorul se întreabă, pe bună dreptate, de 
ce nu se regăsesc și femei pe lista marilor 
gânditori. Lupta pentu echitate între barbate 
și femei ar fi mai rodnică dacă ar exista date 
despre ambele categorii.

Formatorii din domeniul educației adulților 
repetă că toate grupurile de vârstnici sunt 
eterogene, datorită experiențelor lor de viață 
și a cadrelor de referință atât de diverse. 
Totuși, ei uită să sublinieze că eterogenitatea 
persoanelor vârstnice se datorează, de 
asemenea, și genului lor. Dacă datele 
privind persoanele vârstnice, în general, nu 
sunt importante pentru studiile statistice, 
datele despre female vârstnice par a fi și 
mai puțin importante. În studiul PIAC, de 
exemplu, persoanele de peste 65 de ani 
nu au fost abordate de statele membre, cu 
excepția Germaniei, care a realizat un studiu 
suplimentar adresat persoanelor cu vârsta de 
peste 65 de ani și nevoilor acestora. 

Există numeroase abordări ale problemelor 
femeilor în cercetare și educație, însă cea mai 
comună dintre ele este abordarea opozițională, 
bazată pe distincția sexelor biologice, dintre 
bărbați și femei. Diferențele dintre bărbați și 
femei sunt adesea prezentate într-un mod 
dihotomic – femeile se opun bărbaților și 
invers. Femeile sunt fragile și neputincioase, 
iar bărbații sunt puternici. Categorizarea 
genurilor începe devreme în dezvoltare, cu 
sentimentele că băieții nu ar trebui să își arate 
emoțiile și că fetele ar trebui să se poarte 
frumos.
Această abordare opozițională a fost 
intensificată de diferite religii care au analizat 
și separat rolul femeilor și bărbaților. Femeile 
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și bărbații au avut roluri economice diferite 
în domeniul producției, reproducerii și 
consumului. Femeile sunt supuse bărbaților 
din punct de vedere politic, economic, 
pedagogic și, practic, în toate modurile în 
care societatea își reflectă puterea, putere 
care este, cu puține sau fără excepții, investită 
în bărbați. Kant, de exemplu, se referă, în 
„Metafizica Moralei”, la „superioritatea naturală 
a soțului față de soție în capacitatea sa de a 
promova interesul comun al gospodăriei” și 
menționează lipsa capacității tuturor femeilor 
de a vota (Mosser, Kant și feminismul de Kurt 
Mosser, Dayton/Ohio). Deoarece bărbații și 
femeile nu sunt la fel, ei sunt definiți de multe 
atribute masculine și feminine, care ar trebui 
recunoscute în educația adulților vârstnici. 
Femeile și bărbații ar trebui tratați în mod egal. 
Dar este într-adevăr așa? Diferențele de gen 
sunt construite și deconstruite. Identitatea 

bărbaților și a femeilor se formează diferit. 
Rolul de gen nu este stabil. Dimpotrivă, el 
este destul de dinamic, depinzând de timp și 
spațiu, de contextele sociale, politice, istorice 
și culturale. Cercetători precum Hugo, 1990, 
Lewis, 1988, Stalker, 2005, Belenky et al. 
(1986) argumentează faptul că femeile sunt 
unice, dar absente din cercetările empirice, 
fiind nevoie să le fie dedicată atenție. Alte 
cercetări susțin că femeile și bărbații sunt 
deopotrivă categorii complexe și diverse. 
Abordarea dihotomică funcționează diferit 
în contexte diferite. În contexte patriarhale, 
există o definiție a valorilor, abilităților și 
acțiunilor bărbaților, iar valorile, abilitățile și 
acțiunile femeilor sunt deficitar definite și doar 
în raport cu cele ale bărbaților. Ca urmare, 
poveștile, experiențele și cunoștințele tuturor 
femeilor sunt necesare pentru ca ele să își 
atingă propria emancipare autentică.
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Unitatea 2. De ce este necesară o educație diferențiată  
de gen a adulților vârstnici 

Traseul educațional spre egalitatea de gen 
necesită consolidarea identității femeilor și 
creșterea nivelului lor de înțelegere asupra 
propriului gen și rolul de gen. Acesta presupune, 
de asemenea, încurajarea femeilor să își ia 
propriile decizii, să conteste stereotipurile 
cu privire la femeile vârstnice, să oprească 
discriminarea și să demoleze prejudecățile.

Orice tip și format de educație pentru 
persoanele vârstnice are propria sa tematică, 
desigur. Dar, în același timp, orice tip și 
format de educație pentru adulți reprezintă 
educație pentru abilitare, deoarece toate 
grupurile de vârstnici și, în special, grupurile 
de femei vârstnice, tind să fie împinse către 
periferia societății. Prin urmare, formatorii și 
mentorii sunt preocupați de atingerea unui 
nivel mai bun de înțelegere a ceea ce este 
și ce ar putea fi bătrânețea diferențiată pe 
gen în societatea europeană contemporană. 
Formatorii din domeniul educației adulților 
au nevoie de cunoștințe despre problemele 
specifice vârstei și, totodată, despre cele 
specifice genului.  Ei vor dobândi mai întâi o 
perspectivă teoretică asupra acestor aspecte 
și vor delimita situațiile în care egalitatea 
de gen este atinsă sau nu. Aceste teme se 
vor afla în centrul programelor educaționale 
pentru femeile vârstnice și vor include 
dreptul femeilor de a-și explora identitatea, 
de a nu fi descrise ca fiind mai bune sau 
mai puțin bunedecât bărbații, așa cum este 

cazul societăților patriarhale. În general, în 
patriarhate bărbații sunt prezentați ca având 
abilități și calități mai bune decât femeile. 
În aceste societăți, femeile există ca soții 
și mame bune, ca persoane care au grijă de 
comfortul tuturor, dar ele nu există pentru ele 
însele. La fel ca și alte grupuri marginalizate 
social, femeile rareori știu ce ar putea deveni 
și nu se consideră titulari de drepturi. Valorile 
lor umane sunt apropiate de valorile europene 
de bază.
           
Rolurile sociale (un concept care determină 
identitatea socială a fiecăruia) sunt asumate, 
lăsate în urmă sau pierdute de-a lungul vieții. 
Femeile vârstnice și bărbații vârstnici pierd 
multe roluri, dar își pot asuma unele noi. O 
creștere a numărului de roluri sociale ale 
femeilor înseamnă mai multe posibilități 
pentru creșterea lor personală. Rolurile sociale 
necesită angajamentul femeilor vârstnice. Cu 
cât este mai mare angajamentul unei femei 
vârstnice, cu atât este mai bună capacitatea 
ei de a învăța, de a fi independentă și activă. 
Nivelul cunoștințelor și abilităților ei crește, 
sfera intereselor ei se lărgește și ea devine 
capabilă să își asume responsabilități mai 
complexe. O femeie cu mai multe roluri sociale 
va fi, de asemenea, mai pregătită pentru a se 
ajuta pe ea și pe ceilalți. Și toate acestea vor 
genera o identitate de sine pozitivă și bine 
structurată.



FEMEILE VÂRSTNICE ȘI EGALITATEA DE GEN ÎN PROGRAMELE DE EDUCAȚIE A ADULȚILOR VÂRSTNICI

45

Unitatea 3.  Programarea educației 
 pentru femeile vârstnice 

Formatorii și mentorii cursanților vârstnici 
nu se pot concentra doar pe subiectele sau 
temele lor, pe cunoștințele lor teoretice, 
pe metodele de utilizare etc., ci trebuie să 
țină cont de faptul că educația persoanelor 
vârstnice se referă, de asemenea, la 
emanciparea vârstnicilor, fie ei bărbați sau 
femei. Cursantele vârstnice ar trebui să-
și schimbe atitudinea cu privire la propria 
persoană, ca femei în vârstă, și cu privire 
la bătrânețe în general, prin dezvoltarea 
de puncte de vedere relevante. Educația 
adulților vârstnici este transformativă atât 
pentru formatori, cât și pentru cursanți. 
De asemenea, educația este menită să 
sensibilizeze publicul larg cu privire la 
cine sunt femeile vârstnice, cu privire la 
valorile și drepturile lor, la identitatea și 
la experiențele lor de gen, pe care le aduc 
cu sine în procesul de instruire. Pentru a fi 
transformativă din punct de vedere social, 
educația persoanelor vârstnice este însoțită 
de campanii publice.

Din diferite motive, femeile vârstnice nu 
sunt un grup omogen. Există diferențe 
uriașe în cadrul unui grup și între grupurile 
de femei vârstnice. Spre exemplu, ele pot 
fi vârstnici care lucrează, femei vârstnice 
care se confruntă cu pensionarea sau aflate 
în etapa post-pensionare, după faza vieții 
profesionale etc. Prin urmare, atât din punct 

de vedere individual, cât și al societății, 
este important să se promoveze activitățile 
educaționale pentru toate grupurile de 
femei vârstnice.

Programele mai vechi de educație a adulților 
nu pot fi pur și simplu adaptate la nevoile 
percepute ale cursanților vârstnici. Acestea 
trebuie să fie personalizate și, în cea mai 
mare parte, construite de la zero. Mai 
exact, schițele de programe sunt construite, 
obiectivele sunt stabilite și metodele sunt 
selectate, dar conținutul depinde de nevoile, 
interesele, dorințele, aspirațiile cursanților. 
Ele depind de timpul, de spațiul și de mediul 
cultural. Dar ar trebui, deopotrivă, să existe 
un set de obiective, mai mult sau mai puțin 
evidente, centrate pe conținuturi care să le 
permită cursantelor vârstnice să țină seama 
de propriile valori și de capitalul de gen, pe 
care le aduc în procesul de educație. Pentru 
a ilustra acest punct, într-un grup de cursanți 
englezi, rolurile de bunici au fost discutate 
pornind de la o compilație de informații 
extrase din cercetări. Bunicile au descoperit 
că trebuie să-și pună sănătatea pe primul 
plan pentru a nu suferi de sindromul bur-out 
al bunicilor. Grupul a discutat, de asemenea, 
povestea Rosei Luxembourg în comparație 
cu feministele slovene, Danica și Angela 
Vode. Alte teme incluse au vizat relațiile 
din familie după pensionare și prejudecățile 
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privind femeile vârstnice. Grupul a vizitat 
Centrul de Studii pentru Femei din Zagreb 
și a dezbătut mișcarea „Me Too”. Programa 
a conținut, deopotrivă, spectacolul „Oldies”, 
o piesă de teatru slovenă, în care au jucat 
persoane vârstnice ce nu sunt actori 
profesioniști, urmat de o discuție critică. Au 
fost identificate declarațiile jignitoare ale 
unor politicieni la adresa femeilor și au fost 
formulate reacții într-o scrisoare colectivă 
destinată editorului unei reviste. Au fost 
identificate de către cursanți și discutate 
apoi stereotipurile despre femeile vârstnice.

Cum se concepe un program de educație 
pentru adulți vârstnici

Planificarea implementării și programarea 
conținutului unui program educațional sunt 
aspecte necesare pentru a obține coerență 
între diferitele elemente ale programului. 
(1) În trecut, programarea a fost considerată 
ca o anticipare a măsurilor necesare a fi 
luate pentru atingere scopurilor; principala 
strategie de programare era orientată spre 
obiective. 
(2) A început o discuție cu participanții cu 
privire la modul de adaptare a obiectivelor 

la nevoile lor. Atâta timp cât doar obiectivele 
erau importante, structura programelor de 
educație a adulților era clară. 
(3) Mai târziu, a început să aibă loc 
adaptarea obiectivelor și găsirea echilibrului 
între seturi de nevoi adesea diametral 
opuse. 
(4) În trecut, accentul a fost pus pe 
conținutul și metodele structurate. 
(5) În prezent, accentul a fost mutat pe 
identificarea nevoilor. 
(6) Un program educațional pentru adulții 
vârstnici și femeile vârstnice este înțeles 
ca un proces dinamic care gestionează 
cunoștințe și abilități, desigur, dar și 
valori, atitudini față de învățare, impactul 
circumstanțelor sociale și culturale.

Programarea conținuturilor și planificarea 
livrării nu este un proces liniar, bazat 
pe o singură metodologie. Dimpotrivă, 
programarea conținuturilor și planificarea 
furnizării unui program educațional pentru 
adulții vârstnici este mai degrabă un 
proces creativ, inovator (în care învățarea 
prin încercare și eroare este prezentă). 
Se utilizează diferite metode, modele și 
abordări.
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Grupurile de femei vârstnice sunt 
foarte eterogene.

ADEVĂRAT FALS

Programele pentru educația adulților 
vârstnici pot fi adaptate noilor 
obiective.

ADEVĂRAT FALS

Programele pentru educația adulților 
vârstnicui pot fi pur și simplu orientate 
spre obiective.

ADEVĂRAT FALS

Verifică-ți înțelegerea.
Următoarele afirmații sunt adevărate sau false?
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Acest modul reprezintă o demonstrație despre 
modul de utilizare a noilor tehnologii, 
a competențelor și a metodelor de învățare TIC 
(Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor) 
în educația femeilor vârstnice.

Învățarea față în față este o formă de 
predare/ învățare în care conținutul cursului 
este transmis în mod direct cursanților, iar 
învățarea membrilor grupului este declanșată 
pentru a crea noi cunoștințe.  Acest lucru 
asigură interacțiunea în timp real între 
cursanți și, totodată, cu formatorul. Învățarea 
față în față este un tip tradițional de 
învățare.  În contextul educației adulților, 
cursanții beneficiază de un nivel mai ridicat 
de interacțiune cu colegii lor din grupul de 
studiu. Învățarea față în față oferă membrilor 
grupului oportunitatea de a se conecta unii 
cu ceilalți. Acest tip de predare uzează de 
metode precum: învățarea colaborativă, 
învățarea exploratorie, proiectele de grup, 
jocul de rol, jocurile, simulările, dezbaterile, 
discuțiile de grup etc.

Unitatea 1. Digitalizarea metodelor de învățare interactive 
față în față: metode T.I.C în educație 

Aceste metode sunt destul de utile în 
învățarea și educația adulților.  Cu toate 
acestea, în era digitală și de la debutul 
crizei sanitare Covid-19, a devenit din ce 
în ce mai importantă adaptarea acestor 
metode de învățare prin utilizarea noilor 
tehnologii2. Acum, probabil vă întrebați cum 
să procedați cu digitizarea/ digitalizarea 
acestor metode interactive de învățare? 
 
Acest lucru se poate realiza prin învățare 
mixtă3 sau prin învățare multimodală, o 
abordare care combină educația/ formarea/ 
învățarea față în față cu activitățile de 
învățare online, concentrându-se în același 
timp pe experiența cursanților.
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Activități Abordare față în față
Învățare mixtă sau 
învățare combinată/ 
multimodală

Cursanții adulți sunt implicați 
în proiectul de învățare 

Cursanții adulți se întâlnesc 
într-o sală de studiu pentru a 
lucra împreună și a contribui 
la proiect

Cursanții adulți folosesc rețele 
de comunicare și comunități 
online, precum și aplicații 
de mangament al sarcinilor 
pentru a-și planifica activitatea 
și a-și urmări progresul. De 
asemenea, utilizează servicii 
de partajare a fișierelor (de 
exemplu, documente Google) 
pentru a colabora și a oferi 
feedback cu privire la progresul 
proiectului.

Cursanții adulți exersează 
conversația într-o limbă străină 
pe perechi sau în grupuri mici

Cursanții adulți sunt împărțiți 
pe grupuri mici în timpul 
sesiunii de formare și discută 
o temă

În plus față de discuțiile de 
grup, cursanții adulți utilizează 
texte online și servicii de voce 
(de exemplu, chat, grupuri de 
Facebook).

Cursanții adulți practică 
dezbateri

Cursanții adulți vizionează un 
material video împreună cu 
grupul de studiu și discută 
mesajul pe care l-au înțeles.

Formatorul poate partaja 
un link al unui material vide, 
oferind posibilitatea cursanților 
să-l vizioneze acasă, să ofere 
feedback prin email și apoi să 
discute materialul în grupul de 
studiu.

Evaluare Cursanții adulți realizează teme 
scrise și dau teste parțiale și 
finale.

Sunt utilizate statistici ale 
activităților pentru a monitoriza 
progresul cursanților adulți 
. Ei răspund la întrebări și 
dau teste, predau materiale 
digitale și participă la evaluări 
încrucișate unii cu alții.
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Unitatea 2.   Egalitatea de gen și T.I.C

Potrivit Uniunii Internaționale de 
Telecomunicații, „în 2019, ponderea femeilor 
care utilizează internetul în întreaga lume 
a ajuns la 48%, comparativ cu 58% dintre 
bărbați”4. Diferența de gen a scăzut în Europa, 
în timp ce ea a crescut în statele arabe, Asia, 
Pacific și Africa. Din 2013 au existat mai mulți 
noi utilizatori de internet bărbați decât femei. 

În plus, a fost identificat „paradoxul egalității de 
gen în domeniul TIC”5. Statele care reușesc mai 
bine decât celelalte să atingă nivelul general 
de egalitate, cum sunt statele europene, 
includ cele mai puține femei care dobândesc 
competențele avansate necesare pentru 
cariere în sectorul tehnologiei. În prezent, doar 
aproximativ 17% din cei aproape 8 milioane 
de specialiști în domeniul IT din Europa sunt 
femei6. Acest paradox relevă necesitatea unor 
măsuri de încurajare a incluziunii femeilor în 
sfera formării competențelor digitale, în pofida 
vârstei acestora.

De asemenea, a devenit evident faptul că TIC 
a condus la crearea de locuri de muncă, atât 
pentru bărbați, cât și pentru femei (conform 
documentului UNESCO numit „ITC și Gen”7). 
Cu toate acestea, economia informațională 
continuă să reproducă forme de segregare de 
gen, în care bărbații ocupă locuri de muncă 

înalt calificate, cu valoare adăugată ridicată, 
în timp ce femeile rămân concentrate în 
sectoare necalificate, cu valoare adăugată 
scăzută. 

Pe de altă parte, competențele TIC sunt, de 
asemenea, instrumente pentru transformarea 
socială și promovarea egalității. Să luăm în 
considerare câteva exemple:
    • În multe locuri, ONG-urile testează inițiative 
de comerț electronic care fac legătura directă 
între femeile meșteșugari și piețele globale 
cu ajutorul internetului. ONG-urile își sprijină 
activitățile prin furnizarea de informații privind 
piața și producția. De exemplu, W.T.F.O. 
(Organizația Mondială a Comerțului Echitabil)8 

sprijină micii producători marginalizați, iar 
74% dintre aceștia sunt femei fermieri și 
meșteșugari.
    • Guvernele au inițiat programe de guvernare 
electronică, care utilizează TIC pentru a oferi 
cetățenilor un acces electronic mai bun la 
serviciile guvernamentale, însoțite, în unele 
cazuri, de o strategie explicită pentru a 
asigura accesul efectiv al femeilor și al celor 
care se confruntă cu dificultăți în accesarea 
acestor servicii. De exemplu, în Danemarca, în 
Portugalia9, în Marea Britanie sau în Estonia10.
    • Formatorii din domeniul sănătății utilizează, 
în unele țări, radiodifuziunea pentru a 

Spre deosebire de cursurile exclusive online, 
segmentul online al cursurilor mixte nu 
înlocuiește complet educația/ formarea/ 
învățarea față în față, cu ajutorul unui 
formator sau facilitator al învățării. Formatorul încorporează tehnologia în procesul de 

instruire pentru a îmbogăți experiența de 
învățare și a extinde înțelegerea anumitor 
subiecte.
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disemina informații privind sănătatea sexuală 
și reproductivă a femeilor. La radio France 
Inter11 sunt difuzate programe care abordează 
sexualitatea feminină și imperativele culturale 
ale societății privitoare la aceasta. 

În plus, rețelele sociale de astăzi reprezintă un 
instrument puternic utilizat în lupta împotriva 
inegalității de gen12. Acestea permit schimbul 
de informații și descătușează vocea femeilor, 
datorită emergenței mișcărilor sociale, cum ar 
fi „Me Too” („și eu”). Această mișcare, axată pe 
abuzul sexual din America, s-a extins în toate 
problemele de gen și către abuzul sexual în 
societate în ansamblu. Această replică cheie 
s-a răspândit în întreaga Europă, aplicându-se 
inegalităților și abuzurilor femeilor din diferite 
medii profesionale, de la industriile culturale 
sau privind distracțiile la sport și politică.

Unele studii arată că, deși TIC cunoaște acum 
o bună stabilitate în Europa, instrumentele 
nu ajung încă în mod egal la bărbați și femei. 
Este încă necesar să se promoveze utilizarea 

Unitatea 3. T.I.C și educație pentru femei (vârstnice)

De la apariția lor în anii ‘50, odată cu 
automatizarea sarcinilor, și până la 
democratizarea internetului, noile tehnologii 
au schimbat considerabil societatea și 
condițiile de muncă. Ele au generat în mod 
constant noi moduri de a face lucrurile. Ca 
urmare a acestui fapt, multe locuri de muncă 
au dispărut treptat și au apărut noi sarcini 
care necesită competențe specifice. Astăzi, 

mai mult ca oricând, este important ca adulții 
să învețe continuu pentru a-și îmbunătăți 
abilitățile profesionale, pentru a deprinde noi 
abilități și pentru a putea rămâne integrați 
social și activi. 
Studiul prezentat în documentul de 
comunicare intitulat „Transformarea în 
realitate a unui spațiu european al învățării 
pe tot parcursul vieții”13, publicat de Comisia 

4. From ITU, International Telecommunication 
Union, Bridging the gender divide, 2019
5. From UNESCO, ICT Gender paradox
6. From EIGE, Women in ICT sector
7. From UNESCO, ICT and Gender 
8. From, WTFO website
9. The Portugal Plan, in ICT for Elderly People: 
″Yes, ‘They’ Can!″
10. The underlying causes of the digital gender 
gap and possible solutions for enhanced digital 
inclusion of women and girls
11. France inter
12. Les femmes à l’assaut du numérique

lor și crearea valorii asociate prin educație și 
formare. Este esențial să se abordeze întreaga 
populație și, în special, femeile vârstnice, care 
sunt, în mod tradițional, cele mai vulnerabile 
în ceea ce privește aspectele legate de 
egalitatea de gen. Utilizarea noilor tehnologii 
și a TIC este necesară urgent în educația 
femeilor vârstnice pentru a le capacita și a le 
apropia de tendința socială generală.

https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/bridging-the-gender-divide.aspx
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367416.page=74
https://eige.europa.eu/publications/work-life-balance/eu-policies-on-work-life-balance/women-in-ict
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/Gender-ICTs_FR.pdf
https://wfto.com/who-we-are
https://core.ac.uk/download/pdf/62717788.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/62717788.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_STU(2018)604940_EN.pdf
https://www.franceinter.fr/sexualite
https://jean-jaures.org/sites/default/files/les_femmes_et_it_0.pdf


METODE TIC PENTRU EGALITATEA DE GEN

53

Europeană și de Consiliul Europei în cadrul 
Rezoluției privind învățarea pe tot parcursul 
vieții, a evidențiat importanța învățării pe 
tot parcursul vieții pentru competitivitate 
și gradul de inserție profesională, dar și 
pentru incluziunea socială, participarea 
civilă activă și creșterea personală. Acest 
lucru este cu atât mai adevărat în ceea ce 
privește persoanele și femeile vârstnice, 
care sunt adesea excluse din societate din 
cauza lipsei lor de educație și formare.

Pentru femeile vârstnice, învățarea 
organizată este o modalitate de a ieși 
din rutina lor zilnică de gospodine sau 
pensionare și de a găsi o nouă direcție de 
carieră.

Mai multe organizații au apărut pentru 
a accepta provocarea de a ajunge la 
persoanele vârstnice cel mai puțin 
calificate pentru a le instrui să facă față 
transformărilor digitale actuale și viitoare. 
De exemplu: 
• Silver geek14: este rezultatul unei acțiuni 
colective în Poitou-Charentes (Franța), 
inițiată în 2014, care a pus tehnologia 
digitală la dispoziția persoanelor vârstnice. 
Proiectul își propune să rupă izolarea 
persoanelor vârstnice și promovează 
legăturile sociale intergeneraționale. De 
atunci, atelierele digitale distractive au fost 
conduse de aproximativ o sută de voluntari 
de servicii civice. Acestea sunt furnizate 
în fiecare săptămână, folosind facilitățile 
organizațiilor pentru sau ale persoanelor 
vârstnice ori cele ale centrelor comunitare. 
În cadrul atelierelor au fost utilizate tablete 
și console de jocuri.

• Old’up15: dezvoltă acțiuni pentru publicul 
educabil vârstnic, care includ două 
generații de vârstnici, de la 70 la peste 90 
de ani. Acțiunile se desfășoară în cămine și 
locuințe, precum și în cadrul rețelei publice 
de centre de îngriire. În 2019, Old’up a lansat 
un proiect experimental privind utilizarea 
tabletelor digitale de către nonagenari.

Toate aceste lucruri au devenit posibile prin 
diferite abordări de educație digitală: 
• Edutaintment: un amestec de materiale 
educaționale și divertisment (de exemplu: 
joc de evadare, joc serios).
• Mooc: un tip de învățământ la distanță 
deschis, care se poate adresa multor 
participanți.
• Simulări numerice: Simulările virtuale, 
numite și simulări ecranizate, sunt o 
recreare a realității descrise pe un ecran 
de computer. Ele se concentrează pe 
oameni prin aceea că stimulează exersarea 
abilităților lor motorii, a abilităților de luare a 
deciziilor sau de comunicare, prin utilizarea 
unui software adecvat și a realității virtuale.

Prin accesul la internet și la dezvoltarea 
competențelor TIC, femeile, inclusiv cele 
vârstnice, au posibilitatea de a-și începe 
propriile afaceri, de a-și vinde propriile 
produsele pe piețe noi, de a găsi locuri 
de muncă mai bine plătite și de a avea 
acces la servicii de educație, de sănătate 
și financiare. Acest fapt contribuie la 
combaterea inegalităților de gen.

13.  From DDV International, Adult Education 
and Development
14. Silver geek website
15. Old’up website

https://www.dvv-international.de/fr/education-des-adultes-et-developpement/numeros/ead-722009/documents/education-et-formation-des-adultes-il-nrsquoest-jamais-trop-tard-pour-apprendre#:~:text=De%20r%C3%A9centes%20recherches%20confirment%20combien,et%20la%20formation%20des%20adultes.&text=Des%20recherches%20sur%20les%20adultes,co%C3%BBts%20des%20soins%20de%20sant%C3%A9
https://www.dvv-international.de/fr/education-des-adultes-et-developpement/numeros/ead-722009/documents/education-et-formation-des-adultes-il-nrsquoest-jamais-trop-tard-pour-apprendre#:~:text=De%20r%C3%A9centes%20recherches%20confirment%20combien,et%20la%20formation%20des%20adultes.&text=Des%20recherches%20sur%20les%20adultes,co%C3%BBts%20des%20soins%20de%20sant%C3%A9
https://silver-geek.org/
https://www.oldup.fr/
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It is important to give older people 
access to the digital tools, ensuring 
that particularly older women 
participate in continuous ICT training 
notwithstanding their advanced age.

ADEVĂRAT FALS

ICT cannot be used to promote gender 
equality.

ADEVĂRAT FALS

Women are more independent when 
they use internet for business, but this 
does not improve their equality with 
men.

ADEVĂRAT FALS

Verifică-ți înțelegerea.
Următoarele afirmații sunt adevărate sau false
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Cine sunt femeile depreciate sau 
uitate din trecut și prezent din țările 
UE, ale căror vieți ar putea constitui 
sursă de învățare despre femei?
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Introducere

Poveștile despre femei excepționale uitate, din 
trecut și prezent, din diferite perioade istorice și 
variate medii culturale, sunt foarte instructive. 
Deși sunt povești atât de diferite, ele permit 
extragerea de generalizări și învățarea multor 
lucruri din viața acestor femei. Poveștile fac 
posibilă înțelegerea relațiilor de putere din 
cadrul societăților și contextelor sociale. Aflăm 
despre puterea personală, despre dominația 
socială sau religioasă a acestor femei și, mai 
presus de toate, putem deduce că susținerea 
emancipării femeilor a fost făcută prin aceea 
că au primit o bună educație, adesea la 
inițiativa și datorită minții deschise, educației 
și pasiunii de a descoperi și schimba a taților 
lor. Tații rebeli „au creat” fiice rebele, tații cu 
mintea deschisă și liberali și-au făcut fiicele 
să fie liberale și deschise la minte. Acest lucru 
este de înțeles, deoarece bărbații au constituit 
modele de comportament, nu femeile, iar 
fiicele au fost respectuoase față de imaginea 
taților lor. Evident, fiicele își puteau admira 
tatăl și soțul, identificându-se cu ei.

Pe de altă parte, femeile au început să-și 
deschidă drumul spre succes în moduri 
destul de tradiționale. Fiindu-le permis să fie 
plăcute, bune la conversație și divertisment, 
vorbind mai multe limbi străine și cântând la 
instrumente muzicale, practicând diverse arte 
în intimitatea lor, ele s-au apropiat mai mult de 

cei aflați la putere, la Curtea suveranului, de 
exemplu, și au devenit mai puternice în timp 
ce respectau, dar și ocoleau conveniențele și 
normele sociale. Nu multe dintre ele au fost în 
mod deschis active din punct de vedere social 
și profesional în a se opune obstacolelor 
ridicate împotriva lor, și anume lipsa accesului 
la educație, la sporturi – în special, la ciclism, 
care era considerat imoral pentru femei – și 
accesul limitat la muncă profesională.
 
Se pare că lupta socială pentru drepturile 
femeilor s-a născut odată cu societatea 
civică. Se poate spune că există paralele între 
societatea civică și angajamentul față de 
drepturile femeilor. În plus, aceste povești ne 
fac să înțelegem că UE prețuiește drepturile 
omului și ale femeilor: dreptul la întrunire, 
dreptul la libertate, dreptul la exprimare, 
dreptul de a lucra împreună, dreptul de a avea 
realizări. Drepturile civile sunt încorporate în 
drepturile femeilor de astăzi și acesta este 
practic modul în care multe femei uzitează, 
fără să realizeze, de drepturile omului, de 
drepturile lor civile. Aceste drepturi nu sunt 
acordate o dată pentru totdeauna, ci sunt 
mereu puse în pericol în vremurile noastre de 
criză politică, economică și sanitară. Trebuie 
să fim mereu conștienți de acest fapt, altfel 
riscăm să pierdem acest drepturi căștigate de 
femei. 



58

POVEȘTI DE VIAȚĂ ALE FEMEILOR DEPRECIATE

SOFIA IONESCU-
OGREZEANU  
(25 Aprilie 1920 – 21 Martie 2008)

Realizări:

•  Prima femeie neurochirurg din lume.
•  Inovator al unor tehnici de chirurgie cerebrală 

care devin cunoștințe revoluționare în 
domeniul neurochirurgiei.

Sofia OGREZEANU s-a născut la Fălticeni, 
Suceava (partea de est a României), în familia 
Ogrezeanu. Tatăl ei, Constantin Ogrezeanu, 
a lucrat ca funcționar bancar și a mai fost 
căsătorit. După moartea fetiței sale din 
prima căsătorie, a divorțat și s-a mutat de 
la București la Fălticeni pentru a scăpa de 
tristețea pierderii unui copil. Mama ei, Maria 
Șincai, o casnică cu 25 de ani mai tânără 
decât tatăl ei, era originară din Bucovina, din 
partea de nord țării. Ea a fost numită Sofia 
– ceea ce înseamnă „înțelepciune” în limba 
greacă – și Gherghina – care este un sinonim 
pentru floarea de dalie. Ambele sale nume 
descriu trăsături de personalitate manifestate 
întreaga ei viață. A avut o soră cu patru ani 
mai tânără decât ea.

A urmat școala primară și apoi „Liceul de 
Fete” din orașul ei natal. La vârsta de 13 ani, 

a plecat împreună cu sora ei pentru a petrece 
o vacanță cu bunicii materni. Datorită faptului 
că era nevoie să prindă un tren dimineața 
foarte devreme, tatăl lor le-a trezit cu grijă 
cântându-le un cântec și le-a oferit fiecăreia 
un trandafir din mica grădină din fața casei. 
Avea să fie ultima amintire a Sofiei cu tatăl 
ei, pentru că acesta moare cât timp surorile 
sunt plecate. Din acel moment se apropie de 
familia colegei sale de școală și prietenei sale, 
Aurelia Dumitriu, al cărei tată, Vasile Dumitriu, 
a fost medic și „un om bun și grijuliu”, după 
cum îl descrie ea. Acesta devine un model 
pentru ea, înlocuind cumva golul lăsat de 
moartea propriului ei tată și aprinzând astfel 
interesul ei pentru școala de medicină.

Mai târziu, se simte tratată rău la școală, așa 
că o roagă pe mama ei să o trimită la „cea 
mai bună școală care există”, astfel încât 

Fuente de imagen https://www.eans.org/page/
SofiaIonescu-Ogrezeanu-Bio

România
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merge la București în ultimii doi ani de liceu, 
frecventând Școala Centrală de Fete „Marica 
Brâncoveanu”. Animată de mila profundă 
pentru suferința oamenilor și de convingerea 
ei că îi poate ajuta, își dorește să aplice pentru 
Facultatea de Medicină Umană din București, 
dar comisia ei tutelară (compusă dintr-un 
avocat, mama ei și alte rude) se opune. 
Conform legii de atunci, mamele văduve nu 
aveau drepturi depline de luare a deciziilor 
asupra copiilor. Mama ei luptă pentru dorința 
Sofiei și, în cele din urmă, învinge, așa că 
începe să studieze medicina în 1939.

În vacanța de vară din 1942 are grijă de 
soldații răniți într-un spital de război organizat 
în orașul natal, Fălticeni. În februarie 1943, pe 
când era încă la școală, concurează pentru un 
stagiu de pregătire în oftalmologie la spitalul 
„Profesor Doctor Cantacuzino” din București, 
pe care îl primește. În vacanța de vară din 
1943 lucrează ca medic într-o clinică rurală 
din Baia, județul Suceava.

În noiembrie 1943 începe un stagiu de 
practică la Serviciul de Neurochirurgie al 
Spitalului Nr. 9 din București, intrând în prima 
echipă de neurochirurgi români, coordonată 
de prof. dr. Dimitrie Bagdasar – considerat a fi 
fondatorul neurochirurgiei românești. Ceilalți 
membri ai echipei au fost Constantin Arseni și 
Ionel Ionescu, viitorul ei soț.

În 1944, în timpul celui de-al doilea război 
mondial, un copil cu răni la cap în urma unui 
bombardament este adus la spital. Profesorul 
Bagdasar are o rană la mână și nu poate 
face operația. Ceilalți membri ai echipei se 
confruntă, de asemenea, cu rețineri pentru a 
intra în operație. Copilul riscă să moară, așa că 
Sofia, chiar dacă este încă studentă în anul 5, 

se oferă să efectueze intervenția chirurgicală 
care i-a schimbat viața. Intervenția este un 
succes și îi oferă profesorului Bagdasar o 
bună dovadă privind abilitățile Sofiei, astfel 
încât acesta o invită să rămână în echipă și să 
se specializeze în Neurochirurgie. 

Și-a luat diploma în medicină în ianuarie 
1945. Se căsătorește în 1945 cu Ionel 
Ionescu, colegul ei neurochirurg, devenind 
Sofia Ionescu-Ogrezeanu. Anii care au urmat 
sunt plini de îngrijorare și bucurie, lucrând 
necontenit (de la ora 5 dimineața) pentru 
a reuși într-o profesie dominată de bărbați 
(până în 1989, în România existau doar 8 
neurochirurgi femei). Își ia toate examenele 
pentru a ajunge la cea mai înaltă distincție din 
domediul medical și devine una dintre cele 
mai bune minți din sfera neurochirurgiei.

Marea aventură neurochirurgicală, începută în 
1944, durează 47 de ani de carieră de succes. 
Sofia își dezvoltă chiar propriile tehnici 
chirurgicale, ce urmează să fie recunoscute 
mai târziu ca fiind practici revoluționare în 
domeniul ei. Este autorul a peste 120 de 
articole științifice, publicate și republicate 
în reviste științifice din întreaga lume: Acta 
Chirurgica Belgica, Journal of Surgery, 
Neurology, Psychiatry, Neurosugery, Revue 
Roumaine d’Endocrinologie. 

Recunoașterea amplă a meritelor ei vine abia 
cu câțiva ani după pensionarea ei. Pentru 
contribuția valoroasă la dezvoltarea clinică 
și științifică a neurochirurgiei în România, dar 
și pentru sprijinul profesional oferit pentru 
formarea rezidenților în neurochirurgie, dr. 
Sofia Ionescu-Ogrezeanu a fost numită 
membru de onoare al Academiei Române de 
Științe Medicale în 1997. În 2005, la Congresul 
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Internațional al Femeilor Neurochirurgi, a 
primit recunoaștere pentru că a fost prima 
femeie neurochirurg din lume și pentru 
procedurile chirurgicale inovatoare, care 
au contribuit la dezvoltarea domeniului 
neurochirurgiei.

A murit în 2008. Ea este acum văzută ca 
deschizătoare de drumuri pentru celelalte 
femei neurochirurgi din întreaga lume, care 
i-au călcat pe urme.
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SARMIZA BILCESCU 

(27 Aprilie 1867 – 26 August 1935)

Realizări:

• Prima femeie din Europa care a obținut 
vreodată o licență în drept;

• Prima femeie din lume cu un doctorat în 
drept (de la Universitatea din Paris);

•  Prima femeie europeană admisă vreodată 
într-un Barou (fostul Barou Ilfov, acum 
Baroul București, din Romania);

• Fondatoare a „Societății Domnișoarelor 
Române”, una dintre primele asociații 
feministe din România;

•  Membră a mai multor asociații feministe din 
întreaga lume.

Sarmiza BILCESCU s-a născut în București, 
într-o familie cu o bună poziție socială. 
Tatăl ei, Dumitru Bilcescu, a fost director al 
Controlului Financiar, cofondator al Băncii 
Naționale a României și prieten apropiat al 
mai multor politicieni români proeminenți ai 
vremii. Mama ei, Maria Georgian, a fost foarte 
pasionată de artă și literatură și și-a încurajat 
fiica să urmeze studii superioare. Ambii săi 
părinți au fost animați de ideea păstrării și 
promovării valorilor și identității românești, 
fapt pentru care Sarmiza a fost numită după 
celebra cetate dacică, Sarmisegetusa. Miza, 
după cum era strigată de familia și prietenii 

apropiați, a fost băiețoasă în copilărie și agrea 
să petreacă timp afară. Până la vârsta de 
șapte ani, a fost educată de mama ei și de un 
tutore privat sever, Vasile Păun. După aceea, 
a urmat diferite școli și a fost educată de 
savanți importanți ai timpului, inclusiv Spiru 
Haret și Frédéric Damé. Având, de asemenea, 
o pasiune pentru artă și, în special, pentru 
muzică, a luat lecții de pian de la renumitul 
profesor și compozitor Eduard Wachmann.
În 1884, la vârsta de 17 ani, se înscrie fără 
dificultate la Facultatea de Litere a Universității 
din Paris – care începuse să accepte studente 
în 1871 (după ce prima studentă acceptată 

Fuente de imagen https://ro.wikipedia.org/wiki/
Sarmiza_Bilcescu-Alim%C4%83ni%C8%99teanu 

România
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vreodată la Universitatea Sorbona, de către 
Facultatea de Științe, fusese deja înscrisă 
în 1867) –, dar se întoarce acasă la doar 
6 săptămâni după aceea, din cauza unei 
epidemii de holeră care a început la Paris în 
acea perioadă. Între timp, tatăl ei, mânat de 
dorința ca fiica sa să își poată gestiona mai 
bine importanta ei avere, o convinge să se 
pregătească pentru o carieră în drept, așa 
că se întoarce la Paris – însoțită de mama 
ei, care va sta cu ea pe tot parcursul anilor 
de studiu – și își depune dosarul pentru a fi 
acceptată la Facultatea de Drept. În ciuda 
faptului că în Statele Unite ale Americii (Iowa), 
femeile au început să practice dreptul în 1869, 
Franța și o mare parte din Europa era încă 
reticentă în a accepta femeile ca intelectuali 
egali cu bărbații.
În decembrie 1884 susține examenul de 
admitere la Facultatea de Drept a Universității 
de la Sorbona, iar deliberările durează două 
săptămâni. Edmond Louis Armand Colmet De 
Santerre, profesorul de drept civil, recunoaște: 
„Am ezitat să-i acordăm domnișoarei Bilcescu 
autorizația pe care a solicitat-o, temându-ne că 
va trebui să facem pe polițiștii în amfiteatre”. 
După zile întregi petrecute așteptând pe 
holurile facultății, mama Sarmizei îl întâlnește 
pe A. E. Pichard, secretarul Facultății de Drept, 
și îi spune: „Vin dintr-o țară străină îndepărtată, 
dar acolo nu se contestă dreptul femeilor de 
a obține o educație. Cu este posibil, domnule, 
ca într-o țară în care chiar deasupra porților 
închisorii stă scris «Libertate, Egalitate și 
Fraternitate», să împiedicați o femeie să se 
educe?” Secretarul consideră argumentul 
ca fiind întemeiat și repovestește discuția 
Consiliului Facultății. În cele din urmă, 
Sarmiza este admisă, dar lupta sa nu s-a 
terminat: după acceptare, ea este invitată să 

părăsească  sala de clasă de către profesorul 
Paul Sonday, care strigă: „Fără femei! Știința 
se face între bărbați!”, iar câteva luni mai 
târziu este împiedicată să intre în clădirea 
universității de către portar. Lucrurile se 
schimbă când are primul examen. Ea își va 
aminti mai târziu: „Profesorii sunt reticenți să 
se uite la mine. Unul dintre ei pune o întrebare 
dificilă. Eu răspund. Profesorul insistă. 
(...) Încep apoi să detaliez totul, analizez 
excepțiile și vorbesc aproximativ un sfert de 
oră. Fețele profesorilor se luminează: «Bravo, 
domnișoară, foarte bine!». Examenul continuă 
timp de aproape trei sferturi de oră și apoi se 
încheie. Ies din încăpere. După două minute, 
portarul mă invită înapoi în sala de examen. 
(...) Din acel moment, profesorii au avut pentru 
mine acea considerație care este rezervată 
doar elitelor!” După terminarea primului an 
de studii, Colmet De Santerre s-a adresat 
corpului studențesc, menționând „conduita 
exemplară și neobosită, dincolo de orice 
laudă, a lui Bilcescu” și mulțumind studenților 
de sex masculin pentru că „au primit-o ca pe 
o soră”; discursul a fost primit cu aplauze de 
către public. Sarmiza își ia diploma în Științe 
Juridice în 1887. În timp ce se afla la Paris, ea 
continuă să ia lecții de muzică de la renumitul 
profesor Antoine François Marmontel. La 12 
iunie 1890, la vârsta de 23 de ani, Sarmiza 
Bilcescu face istorie, devenind prima femeie 
din lume cu un doctorat în Drept. Ziare din 
întreaga lume (Europa, Australia, Statele Unite 
ale Americii) spun povestea ei. Tema tezei 
sale de doctorat, de 506 pagini, este „Despre 
condiția juridică a mamei în dreptul român și 
francez”, în care promovează egalitatea dintre 
femei și bărbați în cadrul instituției căsătoriei 
și în partajarea drepturilor asupra copiilor lor.
Odată revenită în România, în toamna anului 
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1890, Sarmiza Bilcescu solicită licența de 
a practica dreptul la Baroul din județul Ilfov 
(care, la acea vreme, includea deopotrivă și 
Bucureștiul), iar Consiliul Avocaților îi acordă 
licența de practică, argumentând că „Nu există 
nimic care să se opună cererii petentului de a 
fi înscris ca avocat”.

Nicio femeie nu a reușit să obțină o licență 
de a practica dreptul în Europa înaintea ei. 
Cu toate acestea, ea nu a pledat niciodată în 
instanță, deoarece mentalitățile erau greu de 
schimbat, iar potențialii clienți nu prea aveau 
încredere într-o femeie avocat, dar a plătit în 
mod regulat toate taxele de-a lungul anilor și 
a oferit consiliere juridică oricui îi cerea acest 
lucru, uneori chiar pro bono. La 18 martie 
1894 înființează „Societatea Domnișoarelor 
Române”, axată pe promovarea unității 
culturale a poporului român (România nu-
și unise toate teritoriile la acea vreme) și pe 
sprijinirea femeilor pentru a atinge niveluri 
superioare de educație.În 1897 se căsătorește 
cu Constantin Alimănișteanu, considerat a 
fi „cel mai distins inginer al minelor”, care o 
susține în munca sa în folosul comunității 
până la moartea sa, în 1911. În 1898, Sarmiza 
Bilcescu-Alimănișteanu devine mama unui 
băiat pe care îl adora, numit Dumitru, după 
tatăl ei.

În această perioadă, devine membră în juriul 
Expoziției Cooperatiste, sponsorizată de 
familia regală din România și se împrietenește 
cu Regina Maria a României, căreia îi dă lecții 
de limba română și cu care susține mai târziu 
concerte de pian.
 
A fost un militant activ pentru conservarea 
patrimoniului și tradițiilor culturale românești 
și un important promotor al imaginii României 
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în străinătate. Ea a fost implicată în înființarea 
de cămine și cantine școlare pentru studenții 
la drept, dar și-a oferit, de asemenea, sprijinul 
și pentru alte proiecte privind educația copiilor.
În 1909 înființează o școală în zona rurală 
aparținând uneia dintre moșiile sale, care 
poartă încă numele tatălui ei, Dumitru 
Bilcescu. Ea oferă burse private, din banii 
proprii, pentru studenții săraci care doresc 
să studieze în străinătate. A fost președinta 
Federației Femeilor Universitare. A prezidat 
mai multe baluri de caritate. A fost invitată 
să facă parte din multe societăți feministe 
din întreaga lume: The Advisory Board of 
Women’s Branch of the World’s Congress 
Auxiliary on Government Reform, Queen 
Isabella Association, Société des Amis de 
l’Université de Paris, International Congress 
of Women. 
 
Moare în 1935 de septicemie, cauzată de 
o infecție hepatică. Chiar dacă cariera ei 
de avocat nu a înflorit niciodată, ea a reușit 
să facă o carieră din implicarea socială în 
dezvoltarea comunității și a devenit un model 
și un deschizător de drumuri pentru femeile 
aspirante la un nivel superior de educație.
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ELENA MASERAS – 
PRIMA FEMEIE CARE 
A STUDIAT MEDICINA 
LA UNIVERSITATEA DIN 
BARCELONA
(25 mai 1853 - 4 decembrie 1905) 

Realizări:

• Prima femeie care a studiat medicina la 
Universitatea din Barcelona

În prezent, femeile sunt mai numeroase decât 
bărbații în universități: 58% dintre studenții 
înscriși sunt femei. Aceste date nu ne surprind 
acum, dar nu a fost ușor să ajungem aici. La fel 
ca în multe alte arii, femeile nu au avut acces 
în universități până acum circa un secol.
Încă de la originile lor, amfiteatrele universitare 
au fost deschise doar bărbaților, dar în lumina 
luptei pentru egalitate a femeilor, unele 
universități europene, la mijlocul secolului al 
XIX-lea, unele universități europene au decis 
să accepte treptat femeile în toate domeniile 
de studiu în condiții de egalitate cu bărbații. 
Universitățile din Paris și Zürich au fost 
pionierii acestei inițiative.

În ciuda interdicțiilor, unele femei au reușit 
să se strecoare în sălile de clasă, chiar dacă 

au fost nevoie să facă acest lucru îmbrăcate 
bărbătește (Concepción Arenal).

Elena Maseras, născută în 1853 în Vilaseca, 
Spania, nu a vrut să se deghizeze pentru a 
se înscrie la Universitatea din Barcelona. 
Crescută într-o familie de medici, încă din 
copilărie s-a simțit atrasă de medicină și a 
decis să calce pe urmele familiei sale. Tânjea 
după studii în medicină într-o perioadă în care 
universitatea era închisă pentru femei. În 
ciuda marilor provocări pe care le-a înfruntat, 
și-a dobândit licența în arte. 

După ce a cerut să se înscrie la universitate, 
regele Spaniei, Amadeo de Saboya, i-a 
acordat un Ordin Regal în 1872, care i-a 
permis să se înscrie pentru a studia medicina 

Fuente de imagen https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/9/9c/Elena_Maseras.jpg

Spania
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la Universitatea din Barcelona. Această 
permisiune i-a oferit Elenei posibilitatea să 
își obțină această diplomă în mod privat, dar 
nu i-a permis să participe la cursuri. În 1875, 
profesorul Narciso Carbón a admis-o în clasa 
lui și astfel a putut lua parte la cursuri față în 
față. În pofida faptului că a fost bine primită 
de tovarășii ei de sex masculin, Elena nu 
putea sta lângă ei; ea a trebuit să ocupe un loc 
special pe platformă, lângă profesor.

În 1878, Elena și-a încheiat studiile și a solicitat 
să susțină examenul de licență. Ministerul 
Educației Publice a avut nevoie de mai multde 
3 ani pentru a-i acorda această permisiune. 
Sătulă de aceste obstacole birocratice, Elena 
Maseras a decis să-și redirecționeze cariera 
către predare, lucrând ca profesoară în orașul 
Villanueva i la Geltrú (Catalonia) și, mai târziu, 
în Mahón (Menorca), unde a predat la prima 
școală publică de fete. Pe perioada în care a 
predat, Elena a scris, deopotrivă, pentru un 
ziar republican și democrat numit „El Pueblo” 
(„Orașul”). Articolele ei au tratat subiecte 
legate de sănătate, cultură și timp liber.

Între timp, s-au făcut pași mărunți pentru 
integrarea femeilor în lumea universitară. 
Astfel, în 1888, a fost permisă intrarea 
femeilor în universitate ca studenți privați, dar 
cu condiția autorizării prealabile a Consiliului 
de Miniștri pentru înregistrarea lor ca studenți 
oficiali.

Abia pe 8 martie 1910, printr-un Ordin Regal 
al Ministerului Educației Publice, înscrierea 
femeilor a fost autorizată în aceleași condiții 
ca și bărbații – fără permise speciale și 
permițîndu-le să participe la cursuri. În plus, 
câteva luni mai târziu, a fost recunoscută 
calificarea pentru practica profesională. 
În primul an, 21 de femei s-au înscris la 
universitate.

Elena Maseras nu a putut fi martoră la aceste 
schimbări; murise cu cinci ani mai devreme. 
Avea doar 52 de ani, dar numele ei ocupă un 
loc de onoare printre femeile curajoase care 
au luptat pentru egalitatea dintre bărbați și 
femei.
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JUANA NEBUNA 

(6 noiembrie 1479 - 12 aprilie 1555)

Juana de Castilia a fost, de asemenea, 
cunoscută sub numele de Juana La Loca sau 
„Juana cea nebună”. Ea a fost sora mai mare 
a Catherinei de Aragon, ce devenise regina 
Angliei pe perioada căsătoriei ei cu Henric al 
VIII-lea al Angliei. Juana s-a căsătorit cu Philip 
cel Frumos când avea 16 ani și a avut șase 
copii. 

Juana a fost inteligentă și a avut un nivel 
ridicat de educație. Vorbea fluent castiliană, 
leoneză, galico-portugheză, catalană, 
franceză și latină. Îi plăcea să vâneze, inclusiv 
cu șoimi, să danseze și să cânte la o varietate 
de instrumente, inclusiv la clavecin, la chitară 
și la monocord.
În perioada adolescenței, ea a început să pună 
la îndoială religia catolică, iar, după câte se 
pare, mama ei, regina Isabella I, a torturat-o 
ca pedeapsă pentru scepticismul ei. Deși 

crude, aceste practici nu sunt surprinzătoare 
dat fiind faptul că una dintre cele mai mari 
realizări din viața Isabellei a fost Inchiziția. 

Juana a fost împinsă în fața listei urmașilor la 
tron atunci când mulți dintre membrii familiei 
ei au murit. Mai întâi, fratele ei Juan a murit, 
nelăsând copii în viață, iar apoi sora Juanei, 
Isabella, a murit și ea dând naștere fiului 
ei Miquel, care a murit la scurt timp după a 
doua aniversare. Toate acestea au condus la 
faptul că Juana a devenit Prințesă de Asturia 
și moștenitoare a tronului Castiliei. Când 
mama ei, Isabela I a Castiliei, a murit în 1504, 
Juana a preluat tronul Castiliei și Leonului, 
iar apoi a moștenit, la moartea tatălui ei în 
1517, și Regatul Aragonului. Atunci de ce a 
fost poreclită „Nebună”? În 1504, ea a început 
să dea semne de instabilitate mentală. (Un 
psiholog ar putea sublinia faptul că ea a 

Fuente de imagen https://www.nationalgeographic.
com.es/medio/2015/07/30/140_
juana_1_1250x2000.jpg

Spania
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început să se confrunte cu probleme mentale 
în același an în care mama ei, atât o sursă 
de dragoste, cât și de durere intensă, a 
murit.) Juana a avut probleme cu somnul și 
alimentația și, pentru a evita singurătatea, 
tânjea să se alăture soțului ei în călătoriile 
sale. Când a fost împiedicată să facă asta, s-a 
înfuriat.

O altă sursă de furie pentru Juana a fost faptul 
că soțul ei avea multe amante. 

Cea mai cunoscută izbucnire a sa a fost 
atunci când soțul ei a murit, iar ea a călătorit 
cu corpul său din Burgos până la Granada, 
în timp ce era însărcinată. La sosire, ea a 
deschis sicriul soțului ei pentru a-l îmbrățișa 
și a-l săruta. 

Înainte de moartea sa, Philip, din dorința de 
a pune mâna pe tronul Castiliei, a răspândit 
zvonuri despre nebunia Juanei, foarte 
probabil exagerând descrierea lor. Aceste 
zvonuri au fost confirmate de Ferdinand al 
II-lea de Aragon, tatăl Juanei, din dorința 
de a o împiedica pe fiica sa să preia tronul 
Aragonului și, deci, de a evita ca tronul să fie 
mai apoi preluat de Philip, dat fiind faptul că 

între ginere și socru existau multe animozități. 
Fiul Juanei, Carol, a devenit Sfântul Împărat 
Roman și a trimis-o pe Juana la o mănăstire, 
unde aceasta și-a petrecut tot restul vieții, 
până la moartea sa, la vârsta de 75 de ani. 

Așa s-a terminat lunga și tragica viață a Juanei 
cea Nebună. Fără îndoială că porecla ei este 
de înțeles, ținând seama de circumstanțele 
ei personale, marcate de pierderea celor 
dragi și de decepțiile continue provocate de 
soțul ei, pe care l-a iubit cu devotament și 
a cărui moarte a condus la o serioasă criză 
emoțională a Juanei. 

Unii specialiști au argumentat faptul că 
„nebunia” Juanei s-a datorat unei conspirații 
politice, favorizate de tatăl și soțul ei, care 
au nutrit aspirații politice pentru a guverna 
și poseda puterea absolută asupra Castiliei. 
Unii dintre ei chiar afirmă că temperamentul 
ei s-a datorat modului în care a reușit să se 
facă auzită într-o lume dominată de bărbați, 
afirmându-se așadar ca femeie. Această 
abordare ar face din Juana un exemplu clar 
și reprezentativ pentru toate acele femei 
inteligente care au fost excluse de la putere, în 
mod injust, doar pentru că au fost femei.

Referințe bibliografice 
 
https://www.factinate.com/people/facts-
joanna-of-castile-mad-queen/ 
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CAROLINA BEATRIZ  
ÂNGELO  

(16 aprilie 1878 - 3 octombrie 1911)

Viața lui Beatriz Ângelo a fost una de pionierat 
pe mai multe fronturi: ea a făcut parte din 
primul grup de femei care a apărat idea de 
drepturi și îndatoriri egale pentru bărbați și 
femei; ea a fost prima femeie din Europa 
de Vest care a votat; ea a fost prima femeie 
care a efectuat o intervenție chirurgicală; a 
fost prima feministă portugheză și singura 
din vremea ei care a susținut serviciul militar 
obligatoriu pentru femei. 

S-a născut în Guarda, un orășel din Portugalia, 
și și-a obținut diploma în medicină în 
1902, devenind a doua femeie medic din 
Portugalia. În același an, Carolina Beatriz 
Ângelo a fost prima femeie care a efectuat 
o intervenție chirurgicală la spitalul Saint 
José din Lisabona, sub îndrumarea lui Miguel 

Bombarda, medic, om de știință, profesor și 
republican, o figură marcantă la acea vreme. 
Din 1906, Carolina participă la comitete și 
asociații legate de ideile republicane. A fost 
membră a Francmasoneriei și fondatoare a 
Grupului Portughez de Studii Feministe. Ea 
a devenit liderul Ligii Republicane a Femeilor 
Portugheze, după ce a cusut împreună cu 
Adelaide drapelul republicii, arborat pe 5 
octombrie 1910. Până în acel an, Portugalia a 
fost monarhie. 

Pe 28 mai 1911 au avut loc primele alegeri 
în Portugalia pentru a constitui Adunarea 
Națională. Carolina s-a înregistrat imediat ca 
alegător după ce a studiat legea, care tocmai 
fusese formulată pe baza ideilor revoluționare. 
În această lege, ea nu a găsit nicio referire 

Fuente de imagen https://www.parlamento.pt/
Parlamento/Paginas/Carolina-Beatriz-Angelo.aspx 

Portugalia
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explicită la sexul alegătorilor. I s-a refuzat 
dreptul de vot. Așadar, ea și-a susșinut de două 
ori cazul la instanța judecătorească, cerându-
și drepturile. A câștigat procesul argumentând 
că formularea din codul electoral atribuia 
dreptul de vot „tuturor portughezilor cu vârsta 
de peste douăzeci și unu de ani, care, la 1 
mai 1911, erau rezidenți pe teritoriul național, 
care știau să citească și să scrie și care erau 
stăpânul gospodăriei”. Ei bine, ea era cetățean 
portughez, văduvă și mamă – deci, cap al 
familiei – și știa să citească și să scrie – era 
medic ginecolog. 

În ziua stabilită, însoțită de zece camarade de 
la Asociația de Propagandă Feministă care a 
vrut să asiste direct, Carolina Beatriz Ângelo 

a mers la vot. O mulțime de spectatori le 
așteptau la ușa Clubului Estefânia, astfel că 
polițiștii voluntari au decis să păzească locul. 
La ora nouă dimineașa, jurnaliștii se aflau și 
ei deja acolo. Era un moment ce nu trebuia 
ratat. Când Carolina a sosit, n-au lăsat-o să 
intre. Doar bărbații aveau voie să voteze. Cu 
toate acestea, Carolina a votat, devenind 
astfel prima femeie alegătoare din Portugalia 
și Europa de Vest. Politica era o problemă 
masculină. A murit câteva luni mai târziu, la 
vârsta de doar 33 de ani. Trei ani mai târziu, 
legiuitorii proaspetei Republici Portugheze 
au schimbat legea, excluzând femeile de la 
dreptul de vot. A fost nevoie de 63 de ani și 
de o revoluție pentru a declara votul universal 
în Portugalia.
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ADELAIDE CABETE  
(25 ianuarie 1867 - 14 septembrie 1935)

Adelaide de Jesus Damas Brazão s-a născut 
în Alcáçovas, un orășel de la granița cu Spania. 
S-a născut într-o familie din clasa muncitoare. 
S-a căsătorit la vârsta de 18 ani cu un bărbat în 
vârstă de 36 de ani, Manuel Ramos Fernandes 
Cabete, un sergent autodidact, care era tutore 
de latină și greacă și care a încurajat-o și a 
însoțit-o în studiile sale. Adelaide a terminat 
școala primară la vârsta de 22 de ani, a 
terminat școala de gramatică la vârsta de 29 
de ani și a absolvit medicina la vârsta de 33 
de ani. 

„Protecția femeilor însărcinate sărace ca 
mijloc de promovare a dezvoltării fizice 
a noilor generații” a fost titlul tezei sale 
de licență.  Adelaide a propus formularea 
legii care ar permite muncitoarelor să se 

odihnească în ultima lună de sarcină, primind 
o subvenție.  Ea a propus, de asemenea, 
înființarea de maternități, centre de zi, case 
de copii, instituții de solidaritate socială.  Ea 
a promovat primele congrese aboliționiste 
privind prostituția și a organizat în Portugalia 
celebrele Ligi ale Bunătății, ce presupuneau 
muncă voluntară în vederea asistenței sociale, 
condusă de femei.

Din punct de vedere politic, ea a fost 
o republicană implicată, și o feministă 
hotărâtă. A dezvoltat o activitate militantă 
intensă în favoarea instaurării unui regim 
politic republican și a creșterii deminității 
statutului femeilor.  În 1909 a participat 
la fondarea Ligii Republicane a Femeilor 
Portugheze.  Organizația s-a divizat în mai 

Fuente de imagen https://shethoughtit.ilcml.com/
biography/adelaide-cabete/ 

Portugalia
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1911, dând naștere Asociației Propagandei 
Feministe din Portugalia (1911-1918), afiliată 
masonilor. A participat la Congresul Feminist 
Gant (1913) și a fost membră a Consiliului 
Național al Femeilor Portugheze (CNMP), cea 
mai durabilă organizație feministă din secolul 
al XX-lea (1914-1947), din Portugalia.  Ea a 
fost, de asemenea, președinte al Cruciadei 
Naționale a Femeilor, rezultatul mobilizării 
republicanilor privind declararea stării de 
război în martie 1916, pentru a oferi sprijin 
material și moral combatanților și familiilor 
acestora.  Feminismul a lăsat deoparte 
deocamdată eforturile pacifiste.  Ea a văzut 
războiul ca pe o oportunitate de a arăta 
valoarea femeilor.   Adelaide a reprezentat, 
de asemenea, guvernul portughez la primul 
Congres Internațional Feminist (1923), 
care a avut loc în Italia.  În calitate de 
președinte al Cruciadei Naționale pentru 

Femeile Portugheze, ea a organizat primul 
Congres Feminist și al Educației (1924) la 
Lisabona.  La acest congres a prezentat 
și un proiect pedagogic privind lupta anti-
alcool în școli.  Acest proiect a fost o piatră 
de temelie importantă în educația din 
Portugalia. Reprezentând guvernul portughez, 
ea a participat la congresul Consiliului 
Internațional al Femeilor de la Washington în 
1925. A contribuit în presa feministă a vremii 
și anume în revista Alma Feminina, pe care a 
și condu-o (1920-1929).

Deziluzionată de noua situație politică din țară, 
rezultată din impunerea dictaturii din Estado 
Novo (1926), ea a plecat în Angola, unde 
s-a dedicat în principal medicinei.  Adelaide 
Cabete a fost prima și singura femeie care 
a votat în Luanda, unde a trăit, conform noii 
constituții portugheze.
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MARGHERITA HACK 

(12 iunie 1922 - 29 iunie 2013)

Italia

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Margherita_Hack_30_marzo_2007_Roma_primo 
piano.jpg

Progresul cunoașterii are loc pentru că ne 
putem baza pe munca marilor genii care ne-
au precedat.
Margherita Hack 
 
Margherita Hack s-a născut la Florența în 
1922. Tatăl ei, Roberto Hack, a fost un contabil 
florentin protestant de origine elvețiană. Mama 
ei, Maria Luisa Poggesi, catolică din Toscana, 
a absolvit Accademia di Belle Arti di Firenze 
și a fost miniaturistă la Galeria Uffizi.  Ambii 
părinți și-au abandonat religia pentru a se 
alătura Societății Teosofice Italiene, pentru 
care Roberto Hack a fost secretar pentru un 
timp, sub președinția contesei Gamberini-
Cavallini. Atletă în tinerețe, Hack a jucat 
baschet și a concurat la atletism în timpul 
Concursurilor Naționale Universitare, numite 
Littoriali sub regimul fascist al lui Mussolini, 

unde a câștigat probele de săritură în lungime 
și săritură în înălțime.  S-a căsătorit cu Aldo 
De Rosa pe 19 februarie 1944 în biserica 
San Leonardo din Arcetri.  De Rosa a fost 
unul dintre colegii ei de joacă din copilărie. 
Hack a frecventat Liceul Clasic „Galileo 
Galilei” din Florența, iar mai târziu, în 1945, 
a absolvit fizica la Universitatea din Florența 
cu un scor la test de 101/110.  Teza ei în 
astrofizică a abordat variabilele Cepheid, pe 
baza studiilor sale în Observatorul Arcetri. În 
Italia, Hack a fost cunoscută pentru opiniile 
sale antireligioase și pentru criticile continue 
la adresa Bisericii Catolice și a ierarhiei și 
instituțiilor sale.  Ea a fost vegetariană și a 
scris o carte care explică această alegere, 
intitulată „Perché sono vegetariana” („De ce 
sunt vegetariană”). A scris, de asemenea, și o 
carte intitulată „La mia vita in bicicletta” („Viața 
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mea pe bicicletă”). Ea a sprijinit asociațiile de 
animale cu donații și adopții de pisici și câini.
Hack a murit pe 29 iunie 2013, la vârsta 
de 91 de ani. Ea a fost spitalizată timp de o 
săptămână pentru probleme cardiace, de 
care suferea de aproximativ doi ani.  Ea a 
refuzat să aibă o intervenție chirurgicală pe 
cord.  Hack a lăsat moștenire biblioteca sa 
personală, conținând circa 24.000 de cărți de 
astronomie, orașului Trieste.

Activitatea științifică
A fost profesor universitar titular la catedra 
de astronomie din cadrul Universității din 
Trieste din 1964 până la 1 noiembrie 1992, 
când Hack a „rămas pe dinafară” datorită 
seniorității. Ea a fost prima femeie din Italia 
care a administrat Observatorul Astronomic 
din Trieste, între anii 1964-1987, aducându-l la 
faimă internațională.

Membră a celor mai prestigioase asociații de 
fizică și astronomie, Margherita Hack a fost, 
de asemenea, director al Departamentului de 
Astronomie al Universității din Trieste, între 
anii 1985-1991 și 1994-1997. A fost membră 
a Accademia Nazionale dei Lincei (membru 
național la grupa de fizică-matematică și 
științe naturale; a doua categorie: astronomie, 
geodezie, geofizică și aplicații; secțiunea 
A: astronomie și aplicații).  A lucrat la multe 
observatoare americane și europene și a fost 
mult timp, membră a grupurilor de lucru ale 
ESA și NASA. În Italia, cu o intensă activitate 
de promovare, a obținut creșterea activității 
comunității astronomice cu acces la mai 
mulți sateliți, atingând o notorietate la nivel 
internațional.

Hack a publicat mai multe lucrări originale în 
reviste științifice internaționale și mai multe 
cărți de știință, atât pentru publicul larg, cât 
și de nivel universitar. În 1994 a fost distinsă 
cu premiul Targa Giuseppe Piazzi pentru 
cercetare științifică, iar în 1995 cu Premiul 
Cortina Ulisse pentru diseminare științifică. În 
1978, Margherita Hack a fondat revista bilutară 
„L’Astronomia”, al cărei prim număr a apărut 
în noiembrie 1979.  Mai târziu, împreună cu 
Corrado Lamberti, a condus revista de știință 
populară și cultură astronomică „Le Stelle”.

Activitatea socială și politică
Margherita Hack a fost, de asemenea, 
cunoscută pentru activitățile sale în afara 
domeniului științei, în special în domeniile 
social și politic. Era atee și nu credea în nicio 
religie sau formă de supranaturalism.  Hack 
credea, de asemenea, că etica nu derivă din 
religie, ci din „principiile conștiinței”, care 
permit oricui să aibă o viziune seculară asupra 
vieții, respectuoasă față de individualitatea și 
libertatea altor oameni.

Ostilă oricărei forme de superstiție, inclusiv 
pseudoștiințelor, Hack a fost un garant 
științific al CICAP din 1989 și președinte 
de onoare al Uniunii Ateilor Raționaliști și 
Agnosticilor (UAAR).  În 2005, s-a alăturat 
Asociației Luca Coscioni pentru libertatea 
cercetării științifice.  A fost membră a 
Partidului Radical Transnațional.

Hack a candidat la alegerile regionale italiene 
din 2005 din Lombardia pe lista Partidului 
Comuniștilor Italieni, obținând 5.364 de voturi 
în provincia Milano.  După alegeri, ea și-a 
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cedat locul lui Bebo Storti.  Ea s-a alăturat 
din nou Partidului Comuniștilor Italieni în 
alegerile generale italiene din 2006. Ea a fost 
nominalizată pentru mai multe circumscripții 
ale Camerei Deputaților, dar a decis să renunțe 
la loc pentru a se dedica astronomiei.

La 22 octombrie 2008, în timpul unei 
demonstrații studențești în Piazza della 
Signoria din Florența, Hack a ținut o prelegere 
despre astrofizică atingând și subiectul 
experimentelor efectuate la CERN despre 
bosonul Higgs, după o discuție împotriva 
legii 133/08 (care anterior a fost decretul-
lege 112, numit „decretul Tremonti”).  La 21 
ianuarie 2009 a devenit candidată pe lista 
anti-capitalistă pentru alegerile europene din 
iunie.  Nu a fost aleasă pentru că lista nu a 

atins pragul minimde 4%.  În noiembrie 2009, 
printr-o scrisoare deschisă adresată revistei
MicroMega, ea l-a criticat pe președintele 
italian al Consiliului, Silvio Berlusconi, în 
legătură cu acțiunile în justiție în care a fost 
implicat și cu presupusa sa încercare de a le 
eluda.

În timpul alegerilor regionale din 2010, Hack 
a candidat cu Federazione della Sinistra și 
a fost aleasă în districtul Roma cu peste 
7000 de voturi.  În timpul primei reuniuni a 
Consiliului, ea a demisionat lăsând locul 
celorlalți candidați de pe listă.  În octombrie 
2012, ea și-a declarat susținerea pentru Nichi 
Vendola în timpul alegerilor primare ale aripii 
de stânga.
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Biographie (einige ihrer 
Meisterwerke)
Libera scienza in libero stato – Ed. Rizzoli 
– 2010
L’Amica delle stelle. Ed. Storia di una vita – 
Rizzoli - 2000
L’universo nel Terzo millennio.-   Ed. Rizzoli 
– 2017
Nove vite come i gatti. I miei primi 
novant’anni laici e ribelli – Ed. Rizzoli – 2012
Vi racconto l’astronomia – Ed. La Terza – 
2007
Perché sono vegetariana – Ed. Edizioni 
dell’Altana – 2011
I gatti della mia vita – Ed. Scienza Express 
- 2012
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ARTEMISIA GENTILESCHI  
(8 iulie , 1593 - 1656)

Artemisia Gentileschi (8 iulie 1593-1656) a 
fost o pictoriță barocă italiană. Artemisia este 
considerată printre cei mai realizați artiști din 
secolul al XVII-lea, lucrând inițial în stilul lui 
Caravaggio.  Producea lucrări profesioniste 
deja la vârsta de 15 ani.  Într-o eră în care 
femeile aveau puține oportunități de a urma 
o pregătire artistică sau de a lucra ca artiști 
profesioniști, Artemisia a fost prima femeie 
care a devenit membră a Academiei de Arte 
ale Desenului din Florența și a avut o clientelă 
internațională.

Multe dintre picturile Artemisiei prezintă femei 
din mituri, alegorii și biblie, inclusiv victime, 
sinucideri și războinice.  Unele dintre cele 
mai cunoscute opere ale sale sunt „Susanna 
și bătrânii” (în special versiunea din 1610 

din Pommersfelden), „Judith omorându-l 
pe Holofernes” (versiunea ei din 1614-1620 
este în galeria Uffizi), iar „Judith și servitoarea 
sa” (versiunea ei din 1625 este în Detroit 
Institute of Arts). Artemisia a fost cunoscută 
pentru faptul că a fost capabilă să redea 
figura feminină cu mare naturalism și pentru 
priceperea ei în manipularea culorii pentru a 
exprima dimensiunea și drama.  Realizările 
sale ca artist au fost mult timp umbrite 
de povestea violului ei de către Agostino 
Tassi, când era tânără, și de participarea ei 
la procesul violatorului ei. Timp de mulți ani, 
Artemisia a fost privită ca o curiozitate, dar 
viața și arta ei au fost reexaminate de savanți 
în secolele al XX-lea și al XXI-lea, iar acum 
este considerată drept unul dintre cele mai 
progresiști și expresivi pictori ai generației 

Self-Portrait as a Lute Player, 1615–1617

Fuente de imagen https://en.wikipedia.org/wiki/
Artemisia_Gentileschi

Italia
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sale.  Acum i se oferă recunoaștere doar 
pentru talentele ei și operele ei sunt expuse 
în cadrul unor expoziții majore la instituții de 
arte plastice renumite la nivel internațional, 
ar fi National Gallery din Londra. Ea a avut 
o perioadă de viață timpurie în care a fost 
influențată de stilul tatălui ei, derivat direct din 
cel al lui Caravaggio. Cea mai veche lucrare a 
ei care a supraviețuit, pictată de Artemisia la 
vârsta de șaptesprezece ani, este „Susanna 
și bătrânii” (1610, colecția Schönborn din 
Pommersfelden).  Pictura descrie povestea 
biblică a Susannei.  Pictura arată modul în 
care Artemisia a asimilat realismul efectele 
folosite de Caravaggio fără a fi indiferentă la 
clasicismul lui Annibale Carracci și al Școlii 
Baroce de la Bologna.

Ca artist, Artemisia s-a bucurat de un succes 
semnificativ în Florența.  Ea a fost prima 
femeie acceptată în Accademia delle Arti del 
Disegno (Academia de Arte ale Desenului). Ea 
a menținut relații bune cu cei mai respectați 
artiști ai timpului ei, cum ar fi Cristofano Allori, 
și a reușit să obțină prețuirea și protecția unor 
oameni influenți, începând cu Cosimo al II-lea 
de Medici, Mare Duce de Toscana și, mai ales, 
cu Marea Ducesă, Christina de Lorena. Relația 
ei cu Galileo Galilei, dovedită de o scrisoare pe 
care i-a scris-o omului de știință în 1635, pare 
să își aibă începuturile în anii săi florentini; într-
adevăr, este posibil ca legătura sa cu marele 
învățat să fi stimulat idea reprezentării busolei 
în „Alegoria Înclinației”.

Implicarea ei în cultura de la Curtea din Florența 
nu numai că i-a oferit acces la patroni, dar i-a 
lărgit educația și expunerea la arte. A învățat 
să scrie și să citească și s-a familiarizat cu 
spectacolele muzicale și teatrale.  Astfel 
de spectacole artistice au ajutat-o pe 
Artemisia să redea îmbrăcămintea opulentă 
din tablourile sale: „Artemisia a înțeles că 
reprezentarea figurilor biblice sau mitologice 
în îmbrăcăminte contemporană...  era o 
trăsătură esențială a spectacolului vieții de la 
Curte.”

Alte lucrări semnificative din această perioadă 
includ „La Conversione della Maddalena” 
(„Convertirea Magdalenei”), „Autoportret ca 
și cântăreață la lăută” (în colecția Muzeului 
de Artă Wadsworth Atheneum) și „Giuditta 
con la sua ancella” („Judith și servitoarea sa”), 
aflate acum în Palazzo Pitti. Artemisia a pictat 
o a doua versiune a lui „Judith decapitându-l 
pe Holofernes”, care este acum găzduită în 
Galeria Uffizi din Florența. Prima versiune,mai 
mică (1612-1613) este expusă în Museo 
di Capodimonte, Napoli.  Este cunoscută 
existența a șase variante ale Artemisiei pe 
această temă.

Ea a petrecut timp la Roma, la Napoli și, de 
asemenea, la Londra, unde l-a ajutat pe tatăl 
ei să decoreze tavanul Casei Reginei din 
Greenwich cu „Alegoria Păcii și a Artelor”.
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LOUISE OTTO-PETERS  
(26 martie 1819 - 13 martie 1895)

Germania

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louise_
Otto-Peters,_lithograph_c._1848.jpg

Participarea femeilor la interesele statului nu 
este un drept, ci o datorie.
-Louise Otto-Peters, 1834
 

Louise Otto-Peters a fost poetă, autoare 
și jurnalistă.  Eforturile sale politice fac din 
ea o figură marcantă în istoria femeilor 
germane. Intrată în politică în anii 1830, ea, ca 
multe alte femei, a participat activ la Revoluția 
din 1848. Când participarea politică a femeilor 
a fost interzisă, ea a continuat să scrie și să 
publice. De-a lungul vieții, a scris 60 de cărți, 
povestiri, nuvele, librete de operă, reflecții 
istorice, pamflete, eseuri, poezii și nenumărate 
articole de ziar. Când, în anii 1860 structurile 
sociale au devenit ceva mai puțin constrictive, 
ea a fost cea care a deschis calea pentru 

prima mișcare organizată a femeilor din 
Germania. 

Împreună cu Auguste Schmidt, Ottilie von 
Steyber și Henriette Goldschmidt a fondat 
Asociația Educațională a Femeilor din Leipzig 
în 1865. Organizația a organizat o conferință 
a femeilor cu 300 de participanți în același 
an. Această „bătălie a femeilor”, așa cum au 
numit-o ziarele în mod batjocoritor, a dus la 
fondarea Allgemeiner Deutscher Frauenverein 
(Asociația Generală a Femeilor  Germane, 
ADF) și a marcat, astfel, nașterea mișcării 
organizate a femeilor în Germania.  Louise 
Otto-Peters a fost președinta organizației 
până la moartea ei în 1895.  O preocupare 
principală a ADF a fost sărăcia crescândă a 
femeilor și lipsa posibilităților adecvate de 
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educație.  Prin urmare, ADF și-a propus să 
ajute femeile să se ajute singure, să le ofere 
acces la învățământul școlar, la educația 
vocațională și universitară și, astfel, la locuri 
de muncă plătite independent.  În 1866, ADF 
avea 75 de membri;  până în 1870, avea mai 
mult de 10.000. Bărbații au fost admiși doar 
ca membri de onoare.
 
Ca jurnalistă, Louise Otto-Peters a fost o voce 
pentru mișcarea femeilor.  Din 1849 până în 
1850, ea a publicat ziarul feminist Frauen-
Zeitung, până când reglementările presei au 
împiedicat-o să mai facă acest lucru. În 1865, 
ea a devenit editorul publicației Neue Bahnen, 
care a reprezentat purtătorul de cuvânt al ADF 
și cea mai importantă publicație a mișcării 
femeilor germane.
 
Moștenirea realizării Louisei Otto-Peter 
continuă, chiar dacă numele ei nu este 
familiar multora astăzi. În martie 1894, o nouă 
organizație umbrelă, Federația Asociațiilor 
Femeilor Germane (BDF), a fost fondată 
pentru a contabiliza și organiza multitudinea 
de organizații de femei care se formaseră până 
atunci.  Până în 1913, aproximativ 500.000 
de femei aparțineau mișcării.  După ce BDF 
a decis să-și întrerupă operațiunile în 1933, 
pentru a nu cădea victimă ideologiilor naziste, 
s-a reformat sub numele de „Deutscher 
Staatsbürgerinnen-Verband” (Asociația 
Femeilor Cetățean din Germania) în 1947, 
care funcționează și astăzi.  De asemenea, 
Deutscher Frauenrat (Consiliul Femeilor din 
Germania, care reprezintă aproximativ 12 
milioane de femei și, prin urmare, este cel 
mai mare factor politic de lobby pentru femei 
din țară) urmează tradiția inițiată de BDF. 

Referințe bibliografice
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 Mamele Constituției 
Germane1

Germania

Bestand Erna Wagner-Hehmke,  
Haus der Geschichte, Bonn

Articolul 2, secțiunea 3 din constituția 
germană prevede: „Bărbații și femeile sunt 
egali.”  Faptul că această propoziție a intrat 
în această lege fundamentală se datorează 
eforturilor a patru femei care, alături de 61 de 
bărbați, au făcut parte din Parlamentarischer 
Rat (Consiliul Parlamentar).  Acest for a 
fost ales de unsprezece parlamente statale 
germane din cele trei zone vestice și a avut 
scopul de a iniția un nou început politic 
în 1948/1949 pentru Germania, bazat pe 
principii democratice, la trei ani după sfârșitul 
celui de-al doilea război mondial.

Elisabeth Selbert, Friederike Nadig, 
Helene Weber și Helene Wessel au fost 
reprezentantele unei întregi generații de femei 
care au crescut în Republica de la Weimar, de-a 
lungul celui de-al doilea război mondial, și au 

ajutat la reconstruirea țării după război. Faptul 
că 94% din Consiliul Parlamentar ales erau 
bărbați a fost de fapt o denaturare masivă a 
populației postbelice din Germania, deoarece 
femeile depășeau numeric bărbații cu șapte 
milioane. Organizațiilor de femei li s-a permis 
să își reia activitățile relativ repede după 
sfârșitul războiului și a existat un val de 
activism în direcția reconstruirii unei Germanii 
democratice, cu drepturi egale pentru bărbați 
și femei.  În pofida dominației numerice a 
femeilor în cadrul populației, acest lucru nu 
a condus totuși la o influență mai mare a 
femeilor asupra proceselor de luare a deciziilor 
politice în partidele nou-înființate. Bărbații se 
întorseseră deja în majoritatea pozițiilor de 
putere și de luare a deciziilor.  În consecință, 
participarea politică a rămas neatractivă 
pentru multe femei, iar numărul femeilor 
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membre ale partidelor politice s-a învârtit în 
jurul procentului de 20 % până în anii 1960.
 
„Bărbații și femeile sunt egali” — în 1949, 
aceasta nu a fost o declarație despre o realitate, 
ci denumirea unui program, iar încorporarea 
ei în Legea Fundamentală a fost precedată 
de dezbateri aprinse.  După ce a eșuat de 
două ori în fața Consiliului Parlamentar, 
Selbert a inițiat un amplu protest public, 
organizat de Secretariatul femeilor al SPD, 
de asociațiile non-partizane ale femeilor, de 
politicienii locali și de asociațiile profesionale 
ale femeilor.  Acest lucru a dus la un potop 
de rezoluții, scrisori și declarații îndreptate 
către Consiliul Parlamentar, sprijinându-le pe 
Selbert și Nadig în efortul lor.  Împreună cu 
Helene Weber și Helene Wessel, ele au reușit 
în cele din urmă să-i convingă pe membrii 
Consiliului Parlamentar.  Fără angajamentul 
celor patru femei din Consiliul Parlamentar și 
al numeroaselor femei care au militat în public 
pentru egalitate deplină, această formulare nu 
ar fi fost posibilă.

Desigur, acest succes nu a însemnat că 
femeile din Germania au fost de fapt tratate 
în mod egal. În 1994, la articol a fost adăugată 
următoarea propoziție: „Statul promovează 
implementarea efectivă a drepturilor egale 
pentru femei și bărbați și depune eforturi 
pentru eliminarea dezavantajelor existente”, 
făcând astfel din depunerea eforturilor în 
direcția egalității de gen o responsabilitate a 
forurilor guvernamentale. Dar, deși mai sunt 
încă multe de făcut, Mamele Constituției 
Germane au deschis calea pentru egalitatea 
de gen în Germania și ar trebui să primească 
atenția pe care această realizare o merită.

1. Termenul german ‚Grundgesetz‘ se traduce 
practic ca fiind ‚Lege de bază‘ sau ‚Lege 
fundamentală’, nu ‘Constituție’ (Verfassung), dat 
fiind faptul că inițial s-a considerat a fi o soluție 
de moment și că viitoarea Germanie unificată va 
redacta o constituție ce va fi aprobată de popor. 
Abia în, după reunificare, Legea Fundamentală a 
fost adoptată drept constituție, dar cu denumirea 
ei anterioară. 
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ZORA JANŽEKOVIČ – O 
VIAȚĂ PENTRU MEDICINĂ 
(30 septembrie 1918 - 17 martie 2015)

Slovenia

https://kvarkadabra.net/2020/07/zora-janzekovic/

Dar cine a fost sau, mai degrabă, ce a fost 
Zora Janžekovič?  Ea a fost un medic slove, 
chirurg plastician, care s-a specializat în 
tratamentul rănilor de arsură.  Zora este o 
mare vedetă mondială a științei medicale. Cu 
toate acestea, în Slovenia, ea este încă trecută 
cu vederea, deși numele și fotografia ei au fost 
introduse în manualele din întreaga lume. 

Zora era harnică, foarte imaginativă și 
perseverentă.  Ca și copil, ea a observat 
un medic local la locul de muncă, ceea ce 
i-a generat entuziasmul pentru medicină 
și a făcut-o să își dorească să devină ea 
însăși medic. Aceasta era o alegere destul 
de neobișnuită pentru o fată în vremurile 
în care medicina era încă dominată de 
bărbați.  A studiat medicina la Universitatea 
din Zagreb.  În timpul studiilor s-a îndrăgostit 

de un coleg ucrainean și amândoi au lucrat 
în spitalul din Varaždin în timpul celui de-al 
doilea război mondial, unde Zora a câștigat 
multă experiență.  Apoi, ea a petrecut mai 
mulți ani în așteptarea unui loc de rezident în 
cadrul Departamentului de Chirurgie Plastică 
al Centrului Clinic de la Universitatea din 
Ljubljana. 

Deși ea a fost un tânăr medic foarte implicat, 
nu a putut evita să fie privită cu superioritate 
de către colegii ei de sex masculin.  Ca în 
multe alte țări europene, profesia de chirurg 
a fost considerată prea stresantă pentru 
femei și, prin urmare, nu era accesibilă 
pentru acestea.  Zora a perseverat și a 
dezvoltat o metodă de tratament imediat al 
rănilor de arsură, prin îndepărtarea țesutului 
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mort și acoperind rana cu propria piele a 
pacientului.  A fost o descoperire în chirurgia 
plastică.  Dar, din nou, fiind o femeie doctor, 
care lucrează într-un mic spital din Maribor, cu 
prea puțină finanțare la dispoziție și, mai mult, 
derulându-și activitatea în spatele Cortineri 
de Fier, Zora Janžekovič a trebuit să lupte 
împotriva multor stereotipuri.  Era dificil să 
schimbe mentalitățile și mințile îndoctrinate 
ale colegilor ei. 

Un element crucial pentru recunoașterea ei 
profesională și științifică a fost un congres de 
chirurgie plastică derulat la Ljubljana în 1968, 
unde și-a prezentat metoda (1335 de pacienți, 
tratament bine documentat cu fotografii și 
filme). Din acel moment, chirurgi din întreaga 
lume au început să vină la Maribor să învețe 
de la ea.  Ea a devenit un simbol mondial 
în specialitatea ei (dar, de asemenea, un 
monstru, cu care era dificil de lucrat, femeia 
nebună din Iugoslavi etc.), argumentând că 

rănile de arsură devin contaminate datorită 
tratamentului inadecvat și nu datorită 
mediului. Ea a co-fondat o secție de chirurgie 
plastică în spitalul său și, la o vârstă înaintată, 
o fundație pentru studenții la medicină 
originari din Slovenska Bistrica. Ea a diminuat 
drastic cazurile de contaminare și a ajuns 
pe lista celor mai influenți 25 de medici din 
lume. În ciuda acestui fapt, în Slovenia ea este 
încă necunoscută.
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ANGELA VODE 
(5 ianuarie 1892 - 5 mai 1985)

Slovenia

https://en.wikipedia.org/wiki/Angela_Vode

Angela Vode (1892–1985) s-a născut într-o 
familie săracă din clasa muncitoare. Numele 
ei a fost unul dintre cele mai obscure nume 
după cel de-al doilea război mondial.  Înainte 
de război, ea a fost educator (femeile puteau 
fi doar profesoare sau soții), lider al mișcărilor 
feministe și politician de aripă stângă.  A 
publicat mai multe cărți, dintre care cea mai 
vizibilă este „Gen și soartă”. A devenit de 
timpuriu membră a Partidului Comunist, încă 
de pe vremea când acesta era încă secret, 
în 1940.  Din cauza opoziției sale puternice 
față de Pactul Stalin-Ribbentrop, ea a fost 
exclusă din partid.  În așa-numitul proces 
al lui Nagode din 1947, Angela Vode a fost 
acuzată că este un spion, un dușman al clasei 
muncitoare și că este pe statul de plată al 
guvernelor străine. Condamnată la 20 de ani 

de închisoare, ea a fost eliberată în 1953 din 
cauza deteriorării stării sale de sănătate. Până 
la moartea sa, în 1985, ea a dus o viață uitată, 
izolată, departe de ochii publicului, fără drept 
la muncă, la asigurări sociale și de sănătate, 
dar urmărea și analiza evoluțiile politice, 
rămânând critică la adresa faptelor foștilor 
săi „camarazi”.  În anii ‘70, ea a dorit să-și 
revizuiască atât viața, cât și evoluțiile sociale 
într-o carte.  După moartea ei, manuscrisul a 
fost ascuns în siguranță pentru a fi publicat 
abia mult mai târziu, în 2004, intitulat „Amintiri 
ascunse”. Cartea tratează mișcările feministe 
și revoluționare dinaintea celui de-al doilea 
război mondial.
 
Angela Vode a fost crescută așa cum era 
normal ca fetele să fie crescute în Imperiul 
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Austro-Ungar de atunci (pentru a deveni 
profesoare sau soții!).  Odată căsătorite, 
femeile era forțate (prin lege) să renunțe 
la slujba lor de profesor.  Se presupunea că 
profesoarele căsătorite ar fi un model rău și 
imoral pentru tinerele fete. Angela a lucrat ca 
profesoară până în 1917, când a fost demisă 
pentru că a fost membră a unei mișcări de 
tineret anti-austriece. Apoi a studiat educația 
specială la Praga, Berlin și Viena, pentru a 
deveni profesoară pentru copii cu dizabilități.

Ea a scris „Femei în societatea contemporană”, 
unde a recunoscut diferențele naturale 
dintre bărbați și femei, dar a cerut egalitatea 

socială de gen.  Vode a îndemnat femeile să 
învețe despre trecut și societate pentru a-și 
îmbunătăți poziția socială.  Ea a susținut 
că o căsnicie sănătoasă ar trebui să se 
bazeze pe dragoste, prietenie, respect 
reciproc, înțelegere, dar și pe independență 
economică.  Ea a spus că „...femeile sunt o 
parte organică a societății umane, a națiunii, 
a statului și a familiei, la fel ca și bărbații, 
viața și poziția lor fiind la fel de dependente 
de progresul politic, economic și cultural.” Ea 
a subliniat, de asemenea, că cererea de 
participare activă a femeilor la viața publică 
este legitimă.
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EMILIE DU CHÂTELET – 
MARCHIZA CĂRTURARĂ 
ȘI FEMEIA SECOLULUI 
ILUMINISMULUI 
(17 decembrie 1706 - 10 septembrie 
1749)

Franța

Fuente de imagen https://fr.wikipedia.org/
wiki/%C3%89milie_du_Ch%C3%A2telet#/media/

Fichier:Emilie_Chatelet_portrait_by_Latour.jpg

"Aș implica femeile în toate drepturile omului, 
în special în drepturile spiritului. Se pare că 
ele s-au născut pentru a disimula, iar acest 
exercițiu este lăsat doar sufletelor lor."
Emile Du Châtelet

Aceste cuvinte au fost scrise în secolul al 
XVIII-lea de Emile Du Châtelet, o femeie 
extraordinară care a fost capabilă să-și 
dezvolte calitățile intelectuale și să se impună 
în lumea exclusiv masculină a științei.

Emilie du Châtelet, al cărei nume complet este 
Gabrielle Emile Le Tonnelier de Breteuil, s-a 
născut ca aristocrată la 17 decembrie 1706, 
la Paris, în zorii secolului Iluminismului, fiind 
una dintre figurile marcante ale acestuia. Fiica 
unui bărbat deschis la minte, care i-a oferit 
o educație excepțională pentru o femeie din 

acea epocă, a dansat, a cântat la clavecin, 
a învățat latină, greacă și germană, a fost 
interesată de îmbrăcăminte fină, de operă 
și știință.  S-a căsătorit cu marchizul Florent 
Claude du Châtelet, care părea fermecat de 
inteligența ei, iar cei doi au intrat într-o relație 
flexibilă care i-a oferit marchizei du Châtelet 
libertatea să petracă timp alături de oamenii 
excepționali ai vremii ei, cum ar fi Bernoulli și 
Voltaire.
 
Era pasionată de fizică și analizează munca 
teoretică a lui Leibniz despre energia 
cinetică, pe care o ilustrează cu ajutorul 
experimentelor.  Emilie du Châtelet a scris 
un tratat de fizică, publicat de Academia de 
Științe, o premieră pentru o femeie.
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Ea devine interesată de opera lui Newton 
și începe o traducere a lucrării lui „Principia 
Mathématica”, una dintre cele mai importante 
cărți științifice publicate vreodată, care a 
devenit ulterior „Principiile matematice ale 
filosofiei naturale, publicată în 1756. Această 

lucrare va fi singura traducere în limba 
franceză chiar până astăzi.

La vârsta de 43 de ani, Emilie du Châtelet 
moare la patru zile după nașterea dificilă 
a unei fiice, care nu a supraviețuit. 
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POVEȘTI DE VIAȚĂ ALE FEMEILOR DEPRECIATE

MARIE-ANNE PIERRETTE 
PAULZE – MAMA CHIMIEI 
MODERNE 
(20 ianuarie 1758 - 10 februarie 1836)

Franța

Fuente de imagen http://www.lesromantiques.
com/?a=1123/Antoine-Lavoisier-Marie-Anne-Paulze-
Amours-Historiques

Marie-Anne Pierrette Paulze, soția lui 
Lavoisier, pe atunci Rumford, s-a născut la 
Montbrison pe 20 ianuarie 1758 și a murit 
la Paris pe 10 februarie 1836. A fost un om 
de știință, pictor și ilustrator francez. A fost 
soția și colaboratoarea chimistului Antoine 
Lavoisier (1743-1794).
 
Marie-Anne Pierrette Paulze este fiica 
fermierului Jacques-Alexis Paulze.  Și-a 
pierdut mama când avea doar trei ani.  Tatăl 
ei a decis apoi să o trimită la mănăstirea 
Visitation din Montbrison, pentru a putea 
primi acolo educația clasică a unei tinere 
din burghezia superioară.  Acolo și-a făurit 
caracterul, fiind interesată în mod special de 
știință și desen.  La vârsta de 13 ani, Marie-
Anne s-a căsătorit cu Antoine-Laurent de 

Lavoisier, un fermier cunoscut ca fondatorul 
chimiei moderne și al fiziologiei respiratorii.

Cuplul nu a avut copii. Această circumstanță 
explică, probabil, devotamentul exclusiv pe 
care Marie-Anne și Antoine și l-au arătat 
unul altuia în timpul uniunii lor.  Ea a fost 
un companion prețios pentru soțul ei și a 
colaborat la activitatea sa științifică, prin 
traducerea diferitelor publicații în limba 
franceză și prin desenarea tuturor ilustrațiilor 
din „Tratatul chimic elementar” al acestuia, 
publicat în 1789.

În particular, ea a luat numeroase notițe și 
a făcut multe desene ale experimentelor 
lor, ceea ce le-a permis să-și disemineze 
descoperirile, care nu au fost altceva decât 
preceptele chimiei moderne.
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