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LENTILA DE GEN: CUM ABORDĂM ȘI VORBIM DESPRE 

GEN CU CEI DIN JUR? 
 

Am stabilit deja diferențele dintre gen și sex, cât și faptul că există mai mult de două sexe și 

două genuri. În ceea ce urmează vom explora împreună cum putem avea discuții cu cei din 

jur, și cum ne putem gândi la gen într-un fel care să centreze autonomia fiecărei persoane. 

 

În primul rând e util să înțelegem mai bine ideea ca genul este un construct social. Ce 

înseamnă asta? Pe scurt, înseamnă că, de-a lungul timpului, cultural, ca umanitate, am ajuns 

să dăm o anumită însemnătate unor lucruri, bazat pe interacțiunea cu acesta. Dacă noi nu am 

mai exista, nici conceptul de gen nu ar mai exista, pentru că el nu este bazat pe o realitate 

obiectivă, ci mai degrabă pe faptul că noi ca oameni îl creăm în interacțiunile noastre de zi cu 

zi. Un alt exemplu mai evident sunt banii, pe care i-am încărcat cu valoare, și pe care am 

hotărât să îi folosim în tranzacții. Ca și banii, genul ne ajută la o anumită ”ordine socială”, un 

fel de a face lucrurile despre care am considerat ca va fi util. Însă banii nu sunt singurul mod 

de a oferi valoare într-un schimb, la fel cum nici genul nu este singurul mod de a relaționa unii 

cu ceilalți. 

Faptul că genul nu este o realitate obiectivă ci un construct social, nu înseamnă că nu are un 

impact real, palpabil, asupra vieților noastre: discriminarea, opresiunea, sărăcia, și excluderea 

sunt căi prin care simțim puternic efectul genului asupra noastră. 

 

Așadar, o poziționare sănătoasă pe care o putem avea față de gen este aceea că într-adevăr 

genul este o parte importantă în viețile noastre, un construct social cu un impact real asupra 

noastră; însă felul în care îl experimentăm și trăim diferă foarte mult de la persoană la 

persoană, de la cultură la cultură, deci, orice așteptare sau presupunere am avea despre 

genul cuiva, aceasta trebuie chestionată și abordată critic pentru că nu există un fel universal 

de a ”performa” și a înțelege genul. Această poziționare ne poate elibera pe fiecare dintre noi 

de așteptările nerealiste și presiunea de a ne conforma pe care o simțim mai mult sau mai 

puțin conștient. 

 

Cum s-ar simți în corpul tău să renunți la orice așteptare de gen față de tine sau ceilalți? 

 

Sunt multiple zone din viețile noastre ce sunt impactate de gen: felul în care vorbim (mai 

impunător sau mai gingaș), felul în care ocupăm spațiu (mai mult sau mai puțin), felul în care 



 
 
 

Proiect derulat de  

  
 
 

mergem pe stradă (cu frică sau fără, încrezători sau temători), felul în care interacționăm cu 

ceilalți (inițiem sau răspunem), felul în care abordăm limitele inter-personale (le punem sau 

nu, le respectăm sau le încălcăm), cum comunicăm (asertiv sau nu, întrerupem pe ceilalți, 

vorbim mult sau puțin), încrederea în sine, abilitatea de a cere ce ne dorim, de a încălca sau 

respecta regulile, ce joburi putem avea, cât de mult putem avansa în carieră, ce rol avem în 

relația de cuplu, presiunea de a avea sau nu copii, și multe altele. Desigur că de-a lungul 

timpului aceste lucruri au evoluat, și mai există și alți factori ce contribuie la felul în care aceste 

aspecte se dezvoltă pentru fiecare dintre noi, însă genul și genizarea multiplelor arii din viața 

este o realitate pe care nu o putem nega.  

 

 

Ce facem în practică? 

 

1. Cel mai important lucru pe care îl putem face atunci când vine vorba de gen este să 

devenim conștienți de felul în care genul ne-a impactat propria existență, și să 

dezvoltăm o lentilă critică asupra sa. Indiferent că suntem trans, non binari sau cis, 

felul în care am fost crescuți, felul în care am interacționat cu ideea de gen, ne-a 

modelat pe fiecare dintre noi. Genul este despre mine și tine, despre cultura în care 

trăim, și mai ales despre relaționarea dintre oameni. 

 

2. Al doilea lucru util pe care îl putem face este să observăm ce se întâmplă în jurul 

nostru: 

 

● se comportă oamenii diferit față de tine datorită genului tău? dar față de alte persoane? 

dar față de acele persoane care ies din normă? 

● cine vorbește mai mult? ale cui idei sunt valorizate?  

● ce standarde se aplică celor din jur pe baza genului lor? 

● ce înseamnă succesul pentru persoane de gen diferit? 

 

3. Al treilea lucru pe care îl putem face e să punem întrebări cât mai multe, atât nouă, cât 

și celor din jur. O atitudine de ”investigare” ne poate pune față în față cu faptul de a 

perpetua anumite norme ce nu ne fac bine nici nouă, nici celorlalți. 

 

● ce legătură are genul meu cu felul în care trăiesc acum? 

● de ce asociem anumite trăsături cu un gen sau altul?  

● de ce dăm gen anumitor haine, culori, jucării, sau meserii? Cui servește? 

● cine a decis că așa sunt lucrurile? e asta în concordanță cu mine? dacă da, bine, dacă 

nu, cum altfel? 

● ce te face să ai atitudinea asta față de persoanele trans? 

 

4. Cel mai important lucru pe care îl putem face este să acționăm: pentru a crea mai 

multă libertate, pentru a opri nedreptatea, și pentru a ne conecta cu diversitatea ce 

există în realitate. Uneori e greu să acționăm, ne e frică să nu spunem sau facem ceva 
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greșit, sau poate chiar nu știm ce anume ar fi mai util să facem. Însă câteva lucruri vor 

fi general valabile a fi bune de făcut: 

 

● să respectăm identitățile celorlalți prin a folosi termenii corecți pe care aceștia îi 

folosesc pentru a se descrie, cât și pronumele și numele acestora 

● să reacționăm atunci când cei din jur fac glume transfobe sau sexiste despre cei din 

jur 

● să-i corectăm pe ceilalți când folosesc termenii incorecți 

 

Așa nu Așa da 

Un transgender O persoană trans 

Transexualul O persoană trans 
Transgender 

Și-a schimbat genul A tranziționat 

”când era băiat…” 
”înainte să devină femeie…” 

Înainte de tranziție 
Când era perceput ca băiat SAU Când se 
prezenta ca băiat 

Operație de schimbare de sex Operație de afirmare a genului 

E biologic femeie I-a fost atribuit sexul F la naștere 

Pronume preferat Pronume SAU Pronume personal 

Numele preferat Nume SAU Nume ales 

Identitate sexuală Identitate de gen 

 

● să ne folosim privilegiul de a fi cis, sau de a trece drept genul pe care îl avem sau un 

gen social acceptabil pentru a pleda pentru drepturi egale la locul de muncă sau la 

școală: toalete neutre, fonduri pentru grupuri de suport, policiti de resurse umane 

incluzive față de persoane trans 

 

Important de reținut atunci când vorbim despre gen: 

● nu ne alegem genul, ci suntem sau avem un gen 

● pronumele - niște cuvinte atât de mici- au un impact foarte mare 

○ principalele pronume folosite în română sunt el și ea 

○ pentru persoane non binare putem folosi numele persoanei în loc de pronume, 

ei, sa, sale, sau x 
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Vorbește cu Maru despre asta și ajută-i. Ei au mers la magazin și au cumpărat legumele. 

Mașina sa e plină de de sacoșe. A fost super rapidx în a găsi tot ce avem nevoie pentru 

cină. 

 

○ la început s-ar putea să fie ciudat, însă cu timpul te vei obișnui. Mulți vor spune 

că folosirea ei singular sau x la finalul cuvintelor este incorect gramatical- însă 

limbajul este o unealtă pe care o folosim, și pe care o schimbăm atunci când 

nu mai răspunde nevoilor din realitate. 

 

Fiecare dintre noi e autoritatea atunci când vine vorba de propria persoană, de genul și 

identitatea sa. Cu cât cultivăm mai mult autonomia și autodeterminarea ca valori în viețile 

noastre, cu atât vom fi mai liberi. 


