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NORME DE SEX, GEN, ȘI SEXUALITATE 
 

Normele sunt idei și reguli nescrise moștenite de la generație la generație, ce determină felul 

în care ne dezvoltăm, trăim, creștem și vedem lumea. Impacteaza ce vise putem avea, cum 

interacționăm unii cu ceilalți, cât și ce este acceptabil să facem, și ce nu. 

Unele norme sunt bune și au ca scop o mai bună funcționare a noastră la comun: de exemplu 

faptul că atunci când mergem pe stradă încercăm să nu dăm unii peste alții, respectul față de 

cei dintre noi care se deplasează mai greu, sau oferirea de ajutor celorlalți la nevoie. Altele 

însă ne constrâng și ne limitează opțiunile, mai ales acelea legate de anumite părți ale 

identității noastre. 

 

Normele sunt acele lucruri la care nu ne mai gandim conștient, ci mai degrabă le considerăm 

firești, sau mai bine zis ”normale”. Normalitatea este o paradigmă prin care judecăm ce se 

întâmplă în jurul nostru drept conform sau neconform cu norma.  

 

Putem identifica o norma atunci când spunem sau auzim în jurul nostru spunându-se: 

❖ ”E normal/anormal să…” 

❖ ”Așa ceva nu se face…” sau ”Așa se face la noi…” 

❖ ”Trebuie să…” 

❖ ”Așa a fost dintotdeauna la noi…” 

 

Normele se referă la colectivitate, la o înțelegere comună asupra felului în care merg lucrurile. 

De aceea ele merg mână în mână sau chiar determină existența stereotipurilor. Acestea sunt 

caracteristici atribuite unei persoane pe baza apartenenței sale la o categorie socială, bazate 

pe generalizări social acceptate despre ce înseamnă să faci parte din acel grup + o judecată 

de valoare. De exemplu: ”nu pot pune o femeie într-o poziție de leadership pentru ca este prea 

emoțională”. Nu doar că avem o normă aici, și anume că femeile sunt automat și emoționale 

datorită genului lor, avem și o prejudecată alături, care ne spune că a fi o persoană emoțională 

nu este ceva de dorit în contextul de leadership. 

O să vedem dacă ne uităm cu atenție că normele duc la gruparea foarte strictă a persoanelor 

în ”buni” și ”răi”, dar și că acest lucru duce la generalizări aplicate tuturor membrilor acelui 

grup, astfel încât vom auzi despre ”adevăruri despre homsexuali”, insă mai rar despre 

”adevăruri despre heterosexuali”. Cu cât ești mai mult în norma, ai mai multe șanse de a ți se 

acorda 
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Normele s-au schimbat mult de-a lungul vremii, și vor continua să se schimbe atâta vreme cât 

societățile evoluează, oamenii se schimbă, apar noi idei și moduri de a vedea viața. Însă ceva 

rămâne fundamental normelor, și anume că în esență ele vorbesc despre putere, și felul în 

care aceasta este distribuită în societate în acel timp și spațiu cultural. Normele deci fac ca 

unii dintre noi să avem acces la privilegii și să ne bucurăm de acces la persoane, spații și 

resurse, iar alții dintre noi să fim excluși. Este clar că atunci când vorbim despre norme nu 

este vorba de o discuție ”ori, ori”, privilegiat sau oprimat. Lucrurile sunt mult mai nuanțate, iar 

în realitate vom observa că de cele mai multe ori mulți dintre noi ne aflăm pe un spectrum în 

această discuție. 

 

Normele sunt consolidate prin cultura, prin aprobare și dezaprobare socială de cître prieteni, 

familie, colegi, și chiar oameni necunoscuți. Normele au un impact real asupra noastră: 

determină cum se comportă colegii de la școală, dacă o sa fim sau nu discriminați în viața 

noastră, cât și riscul de a fi supuși violenței. Persoanele care se conformează normei - fie că 

sunt albe, heterosexuale, fără dizabilități, conforme cu genul atribuit la naștere sau pur și 

simplu dacă au ales o cale în viață social acceptabilă au mai mari șanse să treacă prin viață 

fără să resimtă opresiunea socială. În schimb, persoanele care deviază de la normă - 

persoanele trans, queer, negre, indigene, de culoare, cu dizabilități, minorități etnice, etc.- vor 

fi mai degrabă stereotipate, discriminate, sau chiar agresate. 

 

Binaritatea de gen este o norma fundamentală care spune că oamenii sunt împărțiți în două 

categorii diferite, și complet opuse- femei și bărbați. Acestea sunt singurele forme pe care 

oamenii le pot avea. Femeile au un set predeterminat de caracteristici precum emotivitate, 

grija față de ceilalți, frumusețe, umilință sau gingășie, iar bărbații sunt definiți prin a nu fi femei- 

adică, lipsiți de emoție, preocupați de scopuri mărețe, puternici, încrezători în sine și luptători. 

Multă vreme s-a promovat ideea că aceste feluri de a fi ”fundamental femeiești” și 

”fundamental bărbătești” sunt direct legate de biologie, de sexul cu care ne-am născut. Între 

timp am descoperit că diferențele între femei și bărbați sunt mult mai mici decât diferențele 

între femei, și că biologia nu determină personalitatea, preferințele, sau capacitățile cuiva. 

Știm că biologic vorbind, nu există doar două sexe- există numeroase variații ale 

caracteristicilor sexuale, iar persoanele intersex nu fac decât să ne arate că diversitatea 

biologiilor noastre este mult mai mare decât am crezut. Mai știm că există persoane care nu 

se identifică drept femei sau bărbat ci ca persoane non binare; așadar, în realitate, atât 

binaritatea de gen, cât și cea de sex, sunt credințe deconectate de realitate. 

 

Cum apare binaritatea de gen în viața de zi cu zi:  

● acte de identitate în care sunt recunoscute doar 2 sexe 

● formulare de înscriere în care există doar 2 genuri, comportamente diferențiate pe 

baza genului perceput: de exemplu a fi politicos și a deschide ușa unei persoane 

despre care presupune că e femeie, și a cere unei persoane despre care presupunem 

că este bărbat să ne ajute să cărăm ceva 

● forțarea copiilor de a se încadra în normele stricte de gen, de exemplu: ”băieții nu 

plâng!” sau ”fetițele nu au voie să se joace cu mașinuțele!” 
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● așteptări nerealiste cu privire la ce ar trebui să facă cineva datorită genului său, de 

exemplu: ”femeile trebuie să stea acasă cu copilul” sau ”bărbații ar trebui să se facă 

ingineri, nu educator sau lucrători sociali” 

● judecarea acelor persoane care ies din normele binare de gen, precum persoanele 

percepute drept bărbați care poartă fustă,  sau persoanele percepute drept femei care 

au păr pe picioare 

● agresiunea genizată față de toate acele persoane care nu se conformeaza cu genul 

atribuit la naștere 

 

Cisnormativitatea se referă la credința că o persoană, pe măsură ce își dezvoltă o identitate 

proprie, va ajunge să se identifice cu genul asociat sexului atribuit la naștere. Adică o persoană 

căreia i-a fost atribuit sexul femeiesc, va ajunge să se identifice ca femeie, iar o persoană 

căreia i-a fost atribuit sexul masculin. Nu știm sigur care este așteptarea pentru persoanele 

ce se nasc intersex. Termenul vine de la alăturarea cuvintelor ”cis”, adică persoane al căror 

gen este în concordanță cu sexul atribuit la naștere, adică non trans, și cuvântului 

normativitate. 

Această norma este implementată încă dinainte ca un copil să se nască. Dacă părinții cunosc 

sexul copilului aceștia pot avea atitudini diferite față de copil, să vorbească diferit cu acesta, 

să îi pregătească spațiul de dormit, haine și jucării diferite, cât și să își imagineze cum ar putea 

să arate viitorul copilului. Acestea nu sunt neapărat conștiente, ci mai degrabă, ca orice 

normă, perpetuate în ideea ca acel copil să aibă o viață cât mai bună, cât mai fericită. Oamenii 

din jur, mai ales prietenii și familia, joacă un rol important în a perpetua această normă 

cisnormativă încărcată de roluri de gen clar definite. Fiecare persoană este crescută prin 

paradigma genului atribuit. Dacă se presupune că e fetiță va fi crescută să fie cuminte, să se 

joace cu păpușile, să poarte roz, fuste, să se facă ”doctoriță”, și eventual să-și dorească să 

fie soție și mamă. Dacă se presupune că este băiețel, atunci va fi crescut să fie curios și să 

exploreze lumea din jurul lui, să se joace cu mașinuțele, să se îmbrace în albastru, să se facă 

inginer, șef, și eventual să aibă putere. Drumurile pe care pornim în viață sunt proiectate foarte 

diferit, de multe ori în opoziție unul cu celălalt. 

 

Heteronormativitatea este una din regulile nescrise esențiale ale societăților în care trăim. 

Ea se referă la așteptarea ca fiecare dintre noi să fim atrași sexual și să ne dorim să formăm 

relații cu persoane de gen opus. Termenul vine de la alăturarea cuvintelor ”hetero”, care este 

prescurtarea de la ”heterosexual” și normativitate. 

În practică el se traduce cu norma ca femeile să fie atrase doar de bărbați, iar bărbații doar 

de femei. Această normă nu recunoaște faptul că există mai mult de 2 sexe, genuri, sau alte 

tipuri de orientări sexuale. 

 

Cum apare această normă? 

● De exemplu, nimeni nu se șochează atunci când un bărbat povestește despre iubita 

lui și ce film au văzut ei în weekend- însă reacția ar fi mult mai diferită dacă acesta ar 

povesti despre iubitul lui.  

● Oferte de vacanță dedicate ”lui și ei” 

● legislația numeroaselor țări ce recunosc o familie ca fiind compusă doar dintr-un bărbat 

și o femeie, deși realitatea ne arată existența a numeroase cupluri non-heterosexuale 
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● întrebări din partea colegilor- ”și tu ai un iubit/o iubită?”- în funcție de genul pe care 

aceștia presupun că îl ai 

● prezumția de similaritate în ceea ce este atractiv pentru ceilalți, mai ales în momente 

de socializare, cum ar fi un bărbat spunându-i altuia ”ce părere ai despre tipa aceea? 

arată bine, nu ai vrea sa îți fac cunoștință cu ea?” 

 

 

Care e antidotul în fața normelor nocive? Aducerea normelor în conștient, chestionarea și 

poziționarea față de ele având toate datele problemei. 

 

❖ Ce mă face să cred asta? Numiți norma, scoateți-o la iveală. 

❖ Există cazuri în care asta nu este adevărat? 

❖ De unde am această credință? E a mea sau e preluată de la altcineva? 

❖ E această normă în concordanță cu valorile mele? 

❖ Ce impact are asupra mea această credință? Dar asupra celorlalți? 


