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Gen & media 
 

 Media este una din cele mai importante arii din viețile noastre. De la cea tradițională 

(TV, ziare) până la cea socială (Instagram, TikTok, Twitter) media are acces la majoritatea 

populației și are puterea de a forma și schimba opinii despre orice. 

 E important să ne creștem nivelul de gândire critică despre felul în care este prezentat 

genul în media, și să fim pregătitx să îi ajutăm și pe cex din jur să facă asta. 

 

 Pune un cronometru pentru 2 minute si gândește-te la toate persoanele trans vizibile 

pe care le știi din media (articole, filme, emisiuni, etc.). Notează-le pe toate: 

 

 

  

 

 Dintre aceste persoane:  

 

• Care sunt portretizate într-un mod pozitiv?  

• Care sunt normative (trec drept cis)? 

• Care sunt personaje centrale? 

• Care sunt portretizate stereotipic? 

• E cineva portretizat într-un mod intersecțional? 

 

 Media este condusă și impactată de privitori (ratingul unei emisiuni), de publicitate și 

sponsori, de interesele și conexiunile eonomice și politice ale conducerii, și de propriile 

percepții și viziuni asupra lumii ale celor care o crează. În continuare, foarte multe persoane 

din România nu cunosc personal o persoană trans, așa că, informația la care aceștia au acces 

pentru a-și forma o opinie este de cele mai multe ori oferită de mass media. 

 

 De cele mai multe ori felul în care este portretizată identitatea de gen este unul 

senzaționalist, privind persoanele trans ca niște ființe ciudate, diferite, ale căror suferințe 

intime vrem să le consumăm fie pentru a le compătimi, sau, de multe ori pentru a le ridiculiza. 
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Alte ori, persoanele trans sunt jucate de persoane cis, lucru care întărește și mai tare ideea 

că persoanele trans nu sunt cu adevărat trans, și că identitatea trans e o invenție. Problema 

principală este că foarte puține persoane trans reușesc să ajungă în roluri de regizor sau 

scriitor de film care sa și fie finanțat cu bugete ce le-ar permite dezvoltarea de povești trans 

autentice. Există multiple persoane trans care ar putea să scrie și să joace aceste roluri, sau 

să regizeze emisiuni și filme, ceea ce ar face ca publicul larg să aibă acces la o reprezentare 

mai realistă a realităților trans. 

 

La ce trebuie să fim atentx când consumăm media, mai ales știri și filme: 

 

• cine este invitatx să ”reprezinte comunitatea”, cine nu: dacă scopul este unul 

educativ, mai degrabă persoanele care nu vor face ”valuri” vor fi vizibilizate, cele care 

se încadrează în normele de feminitate sau masculinitate asociate genului său, etc. 

Dacă scopul este unul senzaționalist, atunci persoanele vizibilizate sunt acelea 

vulnerabile, ce pot fi manipulate de moderatori pentru a oferi motive ca ratingul să 

crească. Niciuna dintre aceste opțiuni nu este bună sau rea, mai degrabă ar trebui ca 

reprezentarea trans să fie atât de diversă încât atât reprezentările ”stereotipice”, cât și 

cele ”atipice” să fie doar o fracțiune din întreaga diversitate; 

• care povesti sunt spuse, care nu: persoanele trans sunt extrem de diverse, așa că 

avem nevoie să auzim toate aceste experiențe care să ne ofere mai mult spațiu de a 

ne regăsi. Da, multe persoane trans sunt singure, respinse de părinți sau prieteni, și 

în același timp multe persoane trans sunt acceptate, fac parte din comunități sau relații 

ce le afirmă genul, cu părinți ce le sprijină procesul. Toate aceste povești sunt 

importante, și a portretiza un singur mod de viață ca urmare a coming out-ului sau a 

tranziției este dăunător. 

• sursele poveștilor legate de persoane trans: atunci când vorbim despre articole și 

reportaje: cine le-a scris? din ce perspectivă? Ce surse există pentru a dovedi ce este 

afirmat? Pe ce site este articolul? Ce alt fel de informații găzduiește? Este extrem de 

ușor în era social media să avem acces la informații eronate, false, cu sau fără intenție. 

De aceea trebuie să fim vigilentx, și să avem grijă ce consumăm. O varietate largă de 

surse de informații te poate ajuta să ai informație cât mai completă. 

• scopul poveștilor: oricând consumăm media de orice fel, e important să realizăm că 

în spatele poveștii există un scop. Uneori autorx vrea să ne informeze, să ne schimbe 

părerea sau comportamentul, sau chiar să ne vândă ceva. Acest scop dictează 

nuanțarea articolului sau video-ului, și îl face să fie ”biased”. De aceea, e important ca 

articolele pe care le citim să aducă nuanțe diferite, pe baza cărora să putem mai apoi 

să ne formăm o opinie. 

 

Află mai multe: Documentarul Disclosure (Netflix): https://www.imdb.com/title/tt8637504/  

https://www.imdb.com/title/tt8637504/

