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Sănătatea și egalitatea de gen
Dacă există egalitate de gen, atunci bărbații și femeile au aceleași
oportunități de a accesa și de a beneficia de resurse sociale și
economice, cum sunt serviciile, legile și politicile de sănătate. 

Relațiile inegale de putere bazate pe gen, normele și stereotipurile
de gen dăunătoare afectează sănătatea și bunăstarea femeilor și
bărbaților în mai multe moduri diferite. Acestea influențează
expunerea și vulnerabilitatea femeilor și bărbaților la anumite
riscuri de sănătate, comportamentul lor în menținerea sănătății,
capacitatea lor de a accesa serviciile de sănătate și modul în care
sistemele de sănătate răspund nevoilor lor. 

Normele și stereotipurile de gen pun femeile și bărbații la diferite
niveluri de expunere și vulnerabilitate la factorii de risc pentru
sănătate. Nivelurile de activitate fizică, dieta, consumul de tutun și
alcool, comportamentul sexual, implicarea în acte deviolență și
expunerea la vătămări sunt toate puternic influențate de norme și
stereotipuri cu privire la ceea ce constituie comportamente
masculine și feminine. 

Normele, rolurile și relațiile de gen mai echitabile ar putea
îmbunătăți profund starea de sănătate atât pentru femei, cât și
pentru bărbați. (2)

Material realizat de SECS - Societatea de Educație Sexuală și Contraceptivă, în cadrul proiectului INSPIRE. 
Proiect finanțat de ... 

Ce este genul?
Conform Organizației
Mondiale a Sănătății, genul se
referă la caracteristici ale
femeilor și bărbaților, fetelor și
băieților, care sunt construite
social. 
Acest construct social implică
norme, comportamente și
roluri atribuite fiecărui gen,

este diferit de la societate la
societate și se poate schimba
în timp. Normele de gen
rigide produc inegalități
sociale care afectează în mod
negativ în special fetele și
femeile, dar și persoanele cu
identități de gen diverse. (1)



Egalitatea de gen 
în Uniunea Europeană

încetarea violenței de gen; 

provocarea stereotipurilor de gen; 

eliminarea decalajelor de gen pe piața muncii; 
realizarea unei participări egale în diferite sectoare
economice; 

abordarea diferențelor de gen în remunerare și pensie;

eliminarea decalajului de gen în îngrijire; 

realizarea echilibrului de gen în luarea deciziilor și în politică. 

Strategia pentru Egalitate de Gen a Uniunii Europene 2020-2025  

prezintă obiectivele și acțiunile politice pentru a realiza progrese
semnificative până în 2025 către o Europă care asigură egalitatea
de gen. 

Scopul este o Uniune în care femeile și bărbații, fetele și băieții, în
toată diversitatea lor, sunt liberi să-și urmeze drumul ales în viață,

au șanse egale de a prospera și pot participa și conduce în egală
măsură în societatea noastră europeană.

Obiectivele cheie sunt:

Egalitate pentru toate
genurile
Înțelegerea generală a identității de gen în societatea noastră
este legată doar de două concepte: bărbat sau femeie. Însă
realitatea socială observată de oameni de știință și profesioniști
în domeniul sănătății recunoaște că Identitatea de gen poate fi
mai bine înțeleasă ca o caracteristică care există într-un spectru,

ca orice altă caracteristică umană.

Înțelegerea identității de gen ca și caracteristică separată de
sexul atribuit la naștere, care se manifestă într-un spectru divers,
este o modalitate mult mai incluzivă de a ne uita la lumea din
jurul nostru. Această perspectivă creează spațiu pentru
diversitate și le oferă tuturor oamenilor șansa să fie apreciați și
iubiți pentru ceea ce sunt, indiferent unde se plasează în spectrul
identității de gen. (4)

Statistici din 
Uniunea Europeană

La nivelul Uniunii Europene, pot fi
observate decalaje de gen semnificative.

33% dintre femeile din UE au trăit
experiențe de violență fizică și/ sau
sexuală.

 
Femeile din UE câștigă în medie pe oră cu
16% mai puțin decât bărbații.

Doar 67% dintre femei sunt angajate, în
timp ce 78% dintre bărbați sunt angajați.

În medie, pensiile femeilor sunt cu 30.1%
mai mici decât pensiile bărbaților.

75% din munca casnică neplătită este
realizată de femei.

 
Doar 7.5% dintre posturile de conducere
sunt ocupate de femei.

 
39% din membrii Parlamentului European
sunt femei. (3)

 

Bărbat

„Egalitatea de gen este un principiu fundamental al Uniunii Europene, dar nu este
încă o realitate. În afaceri, politică și societate în ansamblul ei, putem atinge
întregul nostru potențial numai dacă ne folosim tot talentul și diversitatea. Dacă
folosim doar jumătate din populație, jumătate din idei sau jumătate din energie,
nu este suficient de bine.”

Ursula von der Leyen
Președinta Comisiei Europene
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Statistici din România

Conform Forumului Economic Mondial,
România a înregistrat în 2020 cel mai
mare declin la nivel global cu privire la
egalitatea de gen. (5)


