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Gen și intersectionalitate 
 

Intersectionalitatea este studiul intersectiei dintre multiple forme sau sisteme 

de opresiune precum sexismul, homophobia, rasismul, transfobia, abilitismul, 

xenophobia, classism etc. Se considera ca atunci cand mai multe tipuri de dominare 

sau discriminare actioneaza in acelasi timp ele nu pot fi private separat, pentru ca nu 

actioneaza separat, ci, impreuna, produc noi tipuri de opresiune.  
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 După cum putem vedea în graficul de mai sus, există diverse aspecte ale vieții 

precum educația, vârsta, sau statusu cetățeniei, care determină gradul în care o 

persoană are acces la putere sau este marginalizată. Acest mod de a privi oamenii 

este util deoarece ne ajută să evităm binaritatea de oprimat-opresor, bun-rău, etc., și 

ne aduce în schimb o viziune nuanțată aspra cine suntem și felul în care experimentăm 

lumea prin perspectiva voastră unică, cât și felul în care structurile opresive ne 

afectează într-un mod unic, la intersecția tuturor acestor aspecte ale vieții. 

 

Persoanele trans și non binare nu sunt afectate doar de opresiunea de gen, și 

e important să fim conștientx de acest lucru pentru a putea să ne înțelegem mai bine 

pe noi înșine și pe cex din jurul nostru. 

 

Explorarea propriei intersecționalități 

 

Te invit să te uiți la graficul de mai sus și să te poziționezi în fiecare categorie. 

Apoi să reflectezi, pentru fiecare dintre ele: 

 

La ce am acces datorită aspectelor care mă poziționează mai aproape de 

putere? 

 
 

 

La ce nu am acces datorită aspectelor ce mă poziționează mai departe de 

putere? 

 
 

 

În ce fel unic m-a format intersecționalitatea mea? 
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 Ce prezumții am față de alte persoane trans care nu iau în calcul 

intersecționalitatea lor? Cum aș putea avea o perspectivă mai nuanțată? 

 
 

 

 Felul în care privim genul este profund impactat de cultura din care venim, etnia, 

clasa socială, dizabilitatea sau neurodivergența noastră. De multe ori avem o 

perspectivă singulară asupra ceea ce  înseamnă să fii trans, iar intersecționalitatea 

vine să ne provoace această gândire. 

 

 Cum putem fi mai intersecționalx în practică: 

 

 

• Începe de la a-ți recunoaște propriile privilegii și felul în care ești impactatx de 

sistemele opresive 

• Dă-și timp să cunoști persoanele din jur în deplinătatea lor, nu doar dintr-o 

perspectivă singulară a genului lor 

• Fii curiosx față de nuanțele pe care le aduce intersecționalitatea în viața ta și a 

celorlaltx 

• Informează-te despre cum este genul impactat de alte identități și realități 

• Începe să privești lumea din jur printr-o lentilă intersecțională: de la criza 

economică, la pandemie, orice va fi trăit diferit de cei mai marginalizați 

• Fii activx în a adresa stereotipurile în cadrul comunității tale: char dacă 

persoanele trans au o realitate dificilă din cauza situației legale, a lipsei 

accesului la sănătate, sau a discriminării, asta nu înseamnă că vor fi automat 

empatici cu alte categorii oprimate, cum ar fi cu persoanele trans rome 

• Cere organizațiilor LGBTQIA+ și trans să ofere o paletă largă de servicii și 

evenimente intersecționale ce pof fi accesate de toată lumea 

• Întreabă-te: a cui perspectivă lipsește din această conversație? 

 

  

 

 


