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IDENTITATE DE GEN ȘI IDENTIFICARE 
  

 Dacă ești la curent cu știrile din lume, cine ce mai face, ce discuții sau noutăți mai 

apar- cu siguranță ai auzit măcar o dată discutându-se despre identitatea de gen. Fie că ai 

aflat că Eliot Page se identifică drept bărbat trans, că Demi Lovato se identifică drept persoană 

non binară și folosește pronumele they, sau din contră despre cum Convenția de la Istanbul 

nu a fost ratificată de anumite țări tocmai pentru că includea termenul ”gen” în ea. Oricum ar 

fi, în ultima perioadă observăm din ce în ce mai multă vizibilitate asupra identității de gen și a 

procesului de identificare. Multe persoane se simt mai în siguranță să își asume identitatea de 

gen, lucru care aduce cu sine o discuție interesantă: ce înseamnă a te identifica cu un anumit 

gen? Se referă doar la persoane trans? Ce treabă am eu cu aceste lucruri? 

 

Sa incepem cu inceputul. Toata lumea are o identitate! Fie că ne gândim la ea, sau că 

o luăm de-a gata, identitatea noastră ne influențează viața într-o grămadă de feluri! 

Unele persoane nu se gândesc niciodată la asta, și cred ca doar persoanele trans, 

gay, sau rome au o identitate pentru ca vorbim mai des despre asta, și despre importanța 

recunoașterii acesteia.  Acest lucru e cumva de asteptat, daca identitatea noastra este una 

majoritara (fie suntem albi, heterosexuali, fără dizabilități, sau nu avem nici o problema cu 

genul atribuit la naștere) suntem crescuți sa trăim crezand ca noi suntem etalonul, norma, și 

toți ceilalți care nu sunt ca noi trebuie sa se explice, si sa ne facă să îi înțelegem mai bine. Dar 

de fapt procesul ăsta ar trebui să fie de toate părțile! Suntem ființe complexe, a căror identitate 

este intersecțională, cu realități și experiențe unice de viață care ne oferă privilegii, acces, 

bunăstare, sau din contră- ne limitează și opresează. Nu am făcut nimic pentru a avea o 

identitate sau alta, de multe ori felul în care  suntem percepuți și tratați se bazează pe 

momentul în istorie în care ne aflăm, cultura locului, etc. 

 

Deși cu toții avem o identitate, nu toți trecem prin procesul de conștientizare și asumare a 

acesteia. Asumarea identității este un proces, și dacă vorbim despre identitatea de gen, auto 

identificarea nu ar trebui sa fie “rezervată” doar pers trans și non binare- adică celora care nu 

se identifică cu genul atribuit. Toată lumea ar beneficia din a se gândi și din a fi conștienți de 

cine sunt, ce anume îi face pe ei să fie ei, ce tipuri de cuvinte preferă pentru a se descrie, cu 

ce limbaj și pronume se simt mai confortabili să fie adresați. Lucrul ăsta ar putea duce la mai 

multă conexiune, relații mai autentice și respect pentru procesele fiecăreia. 
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Pentru persoanele trans e cumva necesar să treacă prin acest proces uneori mai devreme, 

alteori mai intens decât ceilalți, pentru că nu există prea multe drumuri bătătorite. Fiecare 

dintre noi trebuie să explorăm ce simțim, și încotro vrem să mergem. A avea un nume pentru 

identitatea ta îți dă spațiu să exiști și să te simți mai puțin singur. Acesta nu e fix ci într-o 

continuă evoluție și transformare. 

 

Una dintre paradigmele pe care se bazează societatea noastră românească este binaritatea. 

Nu doar în ceea ce privește genul, ci în foarte multe dintre aspectele vieții noastre. Ne uităm 

în jur și judecăm persoane, evenimente, lucruri ca fiind bune sau rele, frumoase sau urâte, 

dezirabile sau indezirabile, rușinoase sau demne de mândrie. 

 

În ultimii ani am început să privim genul, ca și alte arii din viața noastră, ca un spectrum, ca o 

posibilitate, ca o continuă explorare lipsită de constrângeri. Cate persoane, atatea locuri în 

acest spectrum, în acest univers ce nu poate fi cuprins.  

 

A fi o persoana binară nu ar trebui văzut ca o identitate constrangatoare deoarece atât femeile 

cât și bărbații, fie ca sunt trans sau cis, sunt extrem de diverși și complecși. A fi o persoana 

binară înseamnă pur și simplu că te identifici cu unul din cele două genuri M sau F, atât! Ce e 

constrângător e sa impui binaritatea de gen asupra celorlalți. Și cu toții facem asta, fie prin a 

presupune ce-si doresc ceilalți bazat pe genul lor, fie prin a avea anumite așteptări de la 

oameni bazat pe genul perceput, etc. 

 

E important de zis că binaritatea de gen compulsivă dăunează tuturor. Imaginați-vă că nu ar 

exista binaritatea de gen, cu toții să putem să ne exprimăm așa cum simțim; băieții să poată 

purta fuste dacă asta își doresc, fetele să nu fie constrânse să aibă doar anumite meserii, 

masculinitatea si feminitatea să nu depindă de gen. 

 

În schimb, în acest moment, dacă ești pus într-o cutiuță de gen atunci toate așteptările sociale 

sunt vărsate peste tine și la orice pas ești analizat prin ele. Cât păr ai pe corp, cum te tunzi, 

cum te îmbraci, dacă te machiezi sau nu, cât de mult sex poți sa faci, ce tip de corp trebuie să 

ai, ce scoala să urmezi și cât de empatic sau puternic să fii. E cam greoi- nu? 

Rolurile de gen sunt produsul principal al binaritatii de gen- care pune femeile și bărbații în 

completă opoziție deși diferențele dintre bărbați, sau diferențele dintre femei, sunt, de multe 

ori, mai mari decât între cele două genuri.  

 

Identitatea de gen nu se exprimă doar în binaritate. Există multe persoane care se identifică 

drept non binare, fluide, agender sau genderqueer. Persoanele non binare sunt complexe în 

înțelegerea propriei identități, existând o diversitate de feluri în care persoanele își descriu 

identitatea și ce înseamnă asta pentru ele. Pe scurt însă, putem spune că persoanele non 

binare nu se identifică nici ca femeie, nici ca bărbat- ci undeva între sau în afara celor două 

categorii binare. Pentru multe persoane e greu să perceapă că cineva există în afara binarității 

de gen- e de înțeles că ne este greu să ne obișnuim cu ceva ce e nou sau diferit pentru noi, 
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însă persoanele non binare au existat dintotdeauna în multe culturi din întreaga lume, iar 

astăzi 

 

Bine, dar poate să întrebați: e identitatea o alegere sau e ceva cu care ne naștem? Răspunsul 

e mai complex decât da sau nu. Da, ne naștem în corpuri cu realități specifice, cu compoziții 

chimice unice nouă care ar putea fi considerate de unii drept a predetermina ce identitate de 

gen avem. Însă realitatea e mult mai complexă; da, ne naștem cu un sex biologic ce determină 

așteptările sociale de gen asupra noastră. Pentru multe persoane identitatea de gen e ceva 

cu care simt că s-au născut- poate nu au putut pune în cuvinte dintotdeauna, însă e ceva ce 

simt a fi un adevăr intern profund real. Multe persoane care nu sunt trans  descriu folosind 

aceleași cuvinte identitatea lor. De exemplu, dacă am întreba mai multe femei cis ”ce 

înseamnă pentru tine că ești femeie?” - am primi răspunsuri extrem de variate- unele bazându-

se pe biologie, altele pe sentimentele interioare și percepția de sine. Dacă e să vorbim despre 

alegere atunci când vine vorba de identitate, atunci aceasta vine la momentul în care alegem 

să ne acceptăm identitatea, și de a trăi sau nu în acord cu ea. 

 

Oricum ar fi, întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem este de ce avem nevoie ca identitatea 

cuiva să aibă un motiv sau o explicație de a fi așa cum este pentru a fi acceptată și valorizată? 

 

În această explorare a identității e important de menționat ca fiecare persoană este singura 

expertă în propria sa identitate. Poate părea simplu, dar e un adevăr uneori greu de conținut- 

tindem să genizăm persoanele din jurul nostru pe baza experiențelor noastre, însă acest lucru 

de multe ori stă în calea conexiunii și creării unui spațiu mai sigur de explorare. 

Autodeterminarea fiecărei persoane este, deci, un ingredient cheie în discuția despre gen. 

 

De asemenea, fiecare persoană are propria sa călătorie în a-și explora și accepta genul- 

pentru unii începe în copilărie, alte persoane au curajul de a-și asuma identitatea abia mai 

târziu în viață. Unele sunt ”out, loud, and proud!”, altele preferă să nu împărtășească cu multe 

persoane cine sunt. Oricum ar fi, fiecare experiență este la fel de validă, nu există un singur 

fel de ne explora identitatea, sau o rețetă pe care trebuie să o urmăm cu toți. 

 

Identitatea noastră de gen nu trebuie privită doar ca un rezultat final, ci mai degrabă ca o 

călătorie care arată diferit pentru noi toți. Dacă ești o persoană care își explorează propria 

identitate, dă-ți timp și spațiu pentru a te descoperi, a afla ce îți place, ce te face fericită. 

Înconjoară-te de persoane ce trec prin experiențe similare, a fi în comunitate cu alte persoane 

poate fi vindecător. 

 


