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Ключевые моменты работы в Zoom

• При входе на сессию участники должны Выключить звук.

• Если Вы хотите задать вопрос или прокомментировать, напишите свой вопрос или комментарий 

в Чат либо Поднимите руку, чтобы взять слово. Координатор попросит вас Включить звук, 

чтобы обсудить вопрос/комментарий. 

• Вы можете увидеть опцию «Поднять руку», если вы нажмете на кнопку «Участники», она 

появится справа рядом с опцией «Выключить/Включить звук».

• Сессионные залы - полезный инструмент для проведения групповых мероприятий. Участники 

получают сообщение «Присоединиться к сессионному залу» на своем экране, нажимают 

кнопку «Присоединиться» и получают доступ в зал. Залы закрываются организатором по 

завершении работы в группах с уведомлением за 1 минуту до окончания работы.

• Доска сообщений в верхней части экрана предоставляет возможность Вам и другим 

участникам оставлять сообщения. Доступ к ней происходит через включение опций 

«Демонстрация экрана» и «Совместное использование».



Prezentarea participanților / participantelor 

• Numele

• Organizația 

• Starea psihoemoțională 

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



Subiecte pentru discuții:

• Definiții, concepte din 
domeniul egalității de gen 

• Legislația internațională și 
națională

• Stereotipurile de gen și 
consecințele acestora

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



Introducere în egalitatea de gen 

•Asocieri cu cuvântul ”SEX”

•Asocieri cu cuvântul ”GENDER”

•Asocieri cu ”EGALITATEA”

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



Valentina 

Victorină: Sex vs Gender

La întrebări apăsați la răspuns:

- sex sau gen (roluri sociale)

Femeile pot alăpta, iar bărbații nu.

În majoritatea părților lumii, femeile fac mai multe treburi casnice decât bărbații.

Băieții au mai multă abilitate în știință și matematică, iar fetele depășesc băieții în arte și literatură.

Femeile care lucrează în agricultură primesc doar 40-60% din salariile câștigate de lucrătorii de sex 

masculin.

În timpul pubertății, vocile bărbaților se schimbă, în timp ce vocile femeilor nu.

În Egiptul antic, drepturile de moștenire a bunurilor treceau prin linia feminină.
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Programele transformatoare de gen abordează cauzele profunde ale inegalității de gen și depășesc

auto-îmbunătățirea fetelor și a femeilor pentru a corecta dinamica puterii și structurile care servesc la 

consolidarea inegalității de gen

Programarea trebuie să fie sensibilă la gen sau transformatoare de gen



Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 
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Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



Cu sexul te naști -
Genul se învață

• Oamenii se nasc de gen masculin sau feminin, dar învaţă să fie fete 
sau băieţi, care mai târziu învață să devină femei sau bărbaţi  și care 
sunt rolurile şi activităţile potrivite pentru fiecare şi cum să stabilească 
relaţii cu alţi oameni.

• Acest comportament educat defineşte genul şi determină rolul 
acestuia.

”Nu te naști – ci devii femeie”

”Nu te naști – ci devii bărbat”

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



Rolurile de gen

atitudinile şi comportamentele dominante pe care societatea le 
asociază cu fiecare gen, respectiv cu drepturile şi responsabilităţile 
femeilor şi bărbaţilor;

➢presupun o combinare de comportamente psihologice, 
atitudini, norme şi valori, pe care societatea le desemnează ca 
fiind masculine sau feminine
➢sunt învăţate şi diferă de la o societate la alta, de la o cultură la 

alta
➢sunt într-o continuă schimbare = produsul unei anumite

perioade de timp
➢sunt în mod esenţial legate de diviziunea muncii în diverse 

comunităţi şi societăţi etc.

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



• Viziunea drepturilor omului incorporează acceptarea
drepturilor egale şi inalienabile ale femeilor şi bărbaţilor

• Egalitatea de Gen în:
• Drepturi
• Valori (Responsabilităţi / obligaţiuni)
• Oportunităţi / participare a F/ B în toate sferele 

Egalitatea de gen - Viziune a Drepturilor Omului

12

Egalitatea de Gen este crucială pentru:

•Bunăstarea persoanelor fizice

•Evoluția societăților

•Dezvoltarea țărilor

≈

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



Egalitatea genurilor

Depăşirea abordării simpliste prin prisma sex-rol  / 

spre abordarea potenţialului şi necesităţilor F/B

❖ NON Discriminare

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



Abordări transformative a egalității de gen

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 

❖ implicarea activă a bărbaților în promovarea și asigurarea EG

❖ abordarea femeilor nu doar ca victime, dar și în calitate de       

agenți ai schimbării                                             



Aspecte cheie pentru integrarea dimensiunii de gen 
în politici / acţiuni

• Necesităţile, priorităţile specifice de gen 

• Participarea: nivelul de implicare a femeilor şi bărbaţilor în acţiuni / 
luarea deciziilor

• Resurse: accesul echitabil la resurse al f/b (timp, bani, informaţii, 
tehnologii, servicii etc.)

• Norme, valori, comportamente: care este influenţa stereotipurilor de 
gen, a normelor socio-culturale asupra f/b la implementarea politicii? 
Efectele?

• Drepturi: existenţa oportunităţilor de realizare a drepturilor f/b? 
Efectele?

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



Egalitatea vs Echitatea

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



LEGISLAȚIA 

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



Standardele şi mecanismele de asigurare a 
egalităţii de gen
• egalitatea femeilor şi bărbaţilor - principiu al drepturilor omului

• participarea egală atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor  este un element 
crucial al democraţiei

• realizarea egalităţii dintre femei şi bărbaţi ţine de drepturile omului, -
condiţie a dreptăţii sociale 

• egalitatea de gen - esenţială pentru avansare în dezvoltare, pace şi 
securitate

• egalitatea de gen - bun public, oferind beneficii sociale, politice şi 
economice indivizilor în societate şi  societăţii în întregime

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



Standardele de asigurare a egalităţii de gen

• Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de 
femei (CEDAW, 1979) și 

• Recomandările Comitetului CEDAW 

• Declarația și Platforma de la Beijing (1995)

• Rezoluția 1325 a CS al ONU privind femeile, pacea și securitatea 
(2000)

• Agenda 2030 (ODD 5; 3, 4 ș.a.)

• Convenția Consiliului Europei privind Prevenirea şi Combaterea 
Violenţei împotriva Femeilor şi a Violenţei Domestice (2011) ș.a. 

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



Recomandarea CM/Rec(2007)17
• Elemente de voinţa politică privind realizarea EG:

• Adoptarea şi implementarea cadrului legal-normativ şi politicilor care 
vizează EG / Planuri de acţiuni

• Crearea mecanismelor instituţionale specializate  

• Eradicarea tradiţiilor culturale sau  obiceiurile sociale care afectează 
f/b

• Utilizarea limbajului non-sexist    

• Alocarea  resurselor umane şi financiare adecvate în programe, 
proiecte

• Date, statistici dezagregate în funcţie de sex / gen

• Monitorizare / evaluare riguroasă prin prisma de gen

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



Legislaţia în domeniul egalității de gen

• Legea nr. 5-XVI cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei 
şi bărbaţi (2006) (sănătatea)

• Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați pe anii 
2017-2021 (sănătatea)

• Legea cu privire la asigurarea egalității nr.121 din 25 mai 2012
(discriminarea)

• Legea Nr. 71 din 14.04.2016 pentru modificarea și completarea unor 
acte legislative (cota de gen, publicitatea sexistă, concediul paternal)

• Programul naţional de implementare a Rezoluției 1325 a CS al ONU 
privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 ș.a

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



Legislaţia în domeniul VBG/VÎF 

• Legea Nr. 45  privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 
adoptata  la 01.03.2007 In vigoare din 18.09.2008;

• Strategia naţională de prevenire și combatere a violenţei faţă de 
femei și a violenţei în familie pe anii 2018-2023 și Planul de acţiuni 
pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia

• Codul penal  - Art. 201 Cod penal 

• Programul naţional de implementare a Rezoluției 1325 a CS al ONU 
privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 ș.a

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



2006 2010 2020

World Economic Forum (WEF)’s 

Global Gender Gap Index

17 out of 115 

countries 

34 out of 134 

countries

23 out of 153 

countries 

WEF Sub-Index: Economic

Participation and Opportunity

2nd out of 115 

countries

10 out of 134 

countries

19 of 153 countries

WEF Sub-Index: Educational

Attainment

37 out of 115 

countries 

66 out of 134 

countries

61 of 153 countries

WEF Sub-Index: Health and

Survival

1st out of 115 

countries

1 out of 134 

countries

1st of 153 countries

WEF Sub-Index: Political

Empowerment 

50 out of 115 

countries 

69 out of 134 

countries

45 of 153 countries

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



МОТ, 2011

• Чем сильнее гендерная дискриминация, чем ниже социальное 
положение женщин, тем больше они подтверждены риску ВИЧ –
инфицирования. 

• Вот почему развитие гендерного равенства и расширение прав и 
возможностей женщин в обществе необходимы для успеха в 
противодействии распространению ВИЧ-инфекции и позволят 
самим женщинам бороться с ВИЧ-инфекцией

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



Гендерное равенство работает 

Video

https://www.youtube.com/watch?v=oEJo5Ts4bhU

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 

https://www.youtube.com/watch?v=oEJo5Ts4bhU


Dimensiunea de gen 

• Dimensiunea de gen vizează luarea în considerare a specificului de  
influenţe a factorilor politici, socio-economici, culturali etc. asupra 
implicării Bărbaţilor şi Femeilor în sistemul sănătății:

• Ca utilizatori de produse / beneficiari de servicii

• Ca proprietari de resurse / furnizori de servicii

• Ca persoane decizionale individuale

• Ca persoane decizionale profesionale 

În raport cu sistemul ?!

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



Definitia conceptului SANATATE conform OMS

• „Sănătatea reprezintă o „stare de bine, completă din punct de 

vedere fizic, psihic şi social, şi nu doar absenţa bolii sau a 

infirmităţii” 



INTRODUCEREA DIMENSIUNII DE GEN 
ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII 

• Abordarea de gen în sănătate constituie luarea în consideraţie a 
diferenţelor de gen la analiza sistemului de sănătate şi la formarea 
politicilor în domeniul vizat.

• Conform părerii OMS includerea dimensiunii de gen în domeniul 
sănătaţii este cea mai eficientă strategie de rezolvare a multor 
probleme din acest domeniu.



Egalitatea de gen în domeniul sănătăţii presupune:

1. Oportunităţi egale pentru a 
realiza potenţialul de sănătate al 

ambelor genuri 

3.  Consumul echitabil al serviciilor 
sociale în corespundere cu 
trebuinţele reale ale femeilor şi 
bărbaţilor

2. Considerarea sănătăţii 
femeilor şi bărbaţilor egală 
ca valoare şi oferirea 
acestora a dreptului de a 
decide referitor la propriul 
corp, inclusiv în aspectele 
sexuale şi reproductive;

4. Calitatea echitabilă a
serviciilor de sănătate, avînd 
în vizor specificul biologic şi 
socio-cultural de dezvoltare a 
femeilor şi bărbaţilor.



STEREOTIPURILE  

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UNWomen 



Stereotipurile de gen 

• Stereotip – derivă din limba greacă și e compus din: „stereos” – solid, 
tare și „typos” – impresie, părere. Stereotipul este o impresie solidă
cu privire la ceva sau cineva.

• Tipuri: de sex, gen, rasă, clasă, vârstă, etnie, cultură, profesie

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UNWomen 



Stereotipurile de gen 

• Rolurile de gen 

• Normele de gen 

• Conexiunea cu HIV/SIDA 

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 



Stereotipurile de gen 

• Bărbatul este capul, femeia – gâtul

• Bărbatul trebuie să fie un pic mai frumos decât maimuța

• Bărbații nu plâng niciodată

• Prietenia este doar între bărbați

• Femeia este un mister pentru bărbat

• Femeile iubesc cu urechile, bărbații – cu ochii

• Calea spre inima bărbatului trece prin stomac

• Bărbații mai mult au nevoie de sex comparativ cu femeile 

• Femeile sunt responsabile pentru violența sexuală față de ele – provocare ..

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UNWomen 



Stereotipurile de gen

Sistem de convingeri şi opinii consensuale
referitoare la caracteristicile femeilor şi

bărbaţilor, în legatură cu trăsăturile dezirabile ale 
feminităţii şi masculinităţii

Funcţionează ca prejudecăţi





Feminitatea

• Feminitatea este un set de atribute, comportamente și roluri în
general, asociate cu fetele și femeile. 

• Feminitatea este parțial formată din punct de vedere social, fiind
alcătuită atât din factori sociali, cât și din cei creați biologic.

• Dacă femeiescul (engl. “femaleness”) își are rădăcinile în biologie
(“anatomia ca destin” în viziunea lui Sigmund Freud), feminitatea
(engl. “feminity”) își are sorgintea în structurile sociale (cf. celebrul
manifest feminist lansat Simone de Beauvoir în 1949- “Le deuxième
sexe”: “nu te naști femeie, ci devii”)



Masculinitatea 

• Standardele de bărbăție sau masculinitate variază de-a lungul
diferitelor culturi și perioade istorice.

• Trăsăturile privite în mod tradițional ca fiind masculine în societatea
occidentală includ forța, curajul, independența, abilitatea
de conducător și asertivitatea.

• Machismo este o formă de masculinitate care accentuează puterea și
este adesea asociat cu o nesocotire a consecințelor și a 
responsabilității.

• Virilitatea (din latinescul vir, „bărbat”) este similară cu masculinitatea, 
dar subliniază mai ales puterea, energia și motivația sexuală.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lumea_occidental%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=For%C8%9B%C4%83_muscular%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Curaj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Independen%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Conduc%C4%83tor
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Asertivitate&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Machismo&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Virilitate&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vir
https://ro.wikipedia.org/wiki/Libido


Persoana care suferă de masculinitate toxică prezintă următoarele
„simptome”: 

• Crede că lucrurile pot fi decise într-un singur mod – decis de ea. Preia
responsabilitatea pentru deciziile altora, pentru că bărbatul „trebuie
să decidă/răspundă/aleagă/facă”, și nu pentru că e adecvat situației. 
Încalcă dreptul celor apropiați și nu oferă explicații sau neagă
necesitatea de a explica. 

• Este imprevizibil și-i obligă pe alții să se conformeze, fără a negocia. 
Decizia finală îi aparține, chiar dacă nu are competențe în
subiect/domeniu. Cere să fie sfătuit doar ca să știe și nu poate împărți
responsabilități/nu are încredere în competențele altora.

https://suntparinte.md/cand-masculinitatea-devine-toxica-pentru-
baieti-si-ce-inseamna-de-fapt-sa-fii-barbat/

https://suntparinte.md/cand-masculinitatea-devine-toxica-pentru-baieti-si-ce-inseamna-de-fapt-sa-fii-barbat/


De la masculinitatea toxica spre cea transformativa

Băiețelul de azi este bărbatul de mâine!

Aici vezi link la videoul cu privire la Masculinitatea 
Pozitiva/transformativa. 

https://www.youtube.com/watch?v=dy2S2zU8YEI

https://www.youtube.com/watch?v=dy2S2zU8YEI
https://www.youtube.com/watch?v=dy2S2zU8YEI


Consecințe la nivel de familie, comunitate, societate

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UNWomen 



Consecinţe

• Discriminarea în bază de gen

• Violența în bază de gen

• Sexismul

• Hărțuirea sexuală 

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UNWomen 



Гендерные стереотипы и стигма в 
лечебных учреждениях.

Руководительница направления 

доступа к услугам БО "Позитивные 

женщины"

Вера Варыга

2020 год



• Женщины более подвержены стигме по причине культурных

особенностей и традиционного патриархального отношения к 

женщинам в регионе ВЕЦА.

• Именно женщина несет ответственность за здоровье, воспитание

в семье. И если женщина выявлена как ВИЧ- инфицированная, то

близкое окружение обвинит именно её в том, что она принесла

“заразу”, опозорила семью и поставила под угрозу здоровье всех

её членов. 

• В большинстве случаев мужчина после этого не желает

тестироваться, его ВИЧ-статус остается неизвестным, и на

женщину перекладывается ответственность, это приводит к 

увеличению уровня всех видов насилия по отношению к ней (со

слов соц. работников центров СПИДа).

Гендерные стереотипы. Стигма:



Каждая вторая женщина узнает про свой ВИЧ статус во время беременности 

или в тех случаях, когда её иммунитет уже сильно пострадал. 

В тот момент, когда женщина слышит о том, что инфицирована ВИЧ она 

испытывает сильный стресс и сразу вспоминает все плохое, что она слышала об 

этом заболевании и людях, которые им болеют. Она сама часть общества и 

зачастую сама плохо относилась к ВИЧ-инфицированным или просто боялась с 

ними контактировать. 

Она испытывает чувства стыда, вины, страха, неуверенности. И вот в этот 

момент женщина надевает на себя САМОСТИГМУ.

В дальнейшем если ей не оказывать информационную, психологическую 

поддержку в процессе принятия ею своего ВИЧ-статуса, то её стресс станет 

хроническим, возникнет большая вероятность депрессии, занижения своей 

самооценки и еще большой список негативных чувств /состояний.

Гендерные стереотипы. Самостигма:



• Зачастую потребности семьи являются приоритетнее личного здоровья, 

следствием является плохая приверженность к ВААРТ.

• Страх раскрытия статуса и дискриминирующее законодательства

вынуждает женщин скрывать свой диагноз, менять место жительство, не

принимать ПВТ

• Многие женщины и девушки с ВИЧ добровольно отказываются от

отношений, семьи и рождения детей.

• Отсутствие сексуального образования и страх пережить насилие

заставляет многих женщин вообще отказываться проходить

тестирование на ВИЧ и лечение.

Гендерные стереотипы. 
Самодискриминация:



Нередко медработники раскрывают информацию о ВИЧ-статусе 

пациенток, без их согласия, что приводит к различным формам насилия, 

особенно со стороны членов семьи - женщины оставляют дом и 

прекращают родственные отношения.

Женщинам и девушкам с ВИЧ отказывают в доступе к гинекологической 

помощи по месту жительства и направляют в "специализированные" 

центры, расположенные в нескольких десятках километров от дома.

Частные клиники предлагают услуги ВИЧ-позитивным женщинам за 

завышенную плату.

Отказ в предоставлении медицинских услуг из-за наличия ВИЧ-статуса

Дискриминация в сфере охраны здоровья.



А что мужчины?



Întrebări?



“Fii tu însăţi schimbarea pe care vrei 

să o vezi în lume” 

(Mahatma Gandhi)

MULȚUMESC!

valbodrug@mail.ru

Valentina Bodrug-Lungu, Consultantă UN Women 
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