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Introducere 

Ce știu elevii și elevele de gimnaziu și liceu din România despre conceptul de 
feminism? De unde au auzit despre el prima dată? Ce fel de conotații are termenul 
în mentalul lor colectiv? Pot oare cei tineri să numească feministe sau feminiști în 
carne și oase din jurul lor? Iată doar câteva dintre întrebările care au stat la baza 
componentei de cercetare din cadrul acestui proiect. 

Nu este vorba despre o cercetare reprezentativă la nivel național. Acest lucru 
nu a fost posibil în contextul resurselor umane și financiare din proiect. Demersul 
a dorit să surprindă, prin intermediul unei interogări sociologice restrânse, de 
tip explorativ, o serie de aspecte privind gradul de familiarizare al elevilor cu 
conceptul de feminism, precum și percepția lor generală despre feminism. 

Am considerat că este necesar acest lucru pentru că orice inițiativă și strategie 
pe termen mediu și lung privind împrietenirea tinerei generații cu feminismul 
trebuie să aibă o susținere empirică. În contextul unui puternic val de antifemi-
nism (parte a unui fenomen extins, numit generic gender backlash), în care studiile 
de gen sunt contestate, feminismul este considerat retrograd, depășit, neo-marxist 
și periculos pentru viitorul familiei, iar mișcarea de femei își caută noi aliați, 
tânăra generație are nevoie de informații corecte și actualizate privind ce a fost și 
ce este feminismul, precum și de ce acesta este încă important și relevant astăzi.

Mulțumim pentru sprijinul acordat în realizarea acestei cercetări profe-
soarelor și bibliotecarelor prin intermediul cărora am adunat date pentru această 
analiză. Printre ele menționăm pe: Laura Irimiea, Ana Maria Ologeanu (Școala 
Finlandeză, București), Crina Popescu (Biblioteca Publică Locală, comuna 
Pietrari, jud. Vâlcea), Aura Câmpan (coordonatoare secție copii și adoles-
cenți, Biblioteca Județeană „Octavian Goga”, Cluj-Napoca), Ana Ciotloș (Biblio-
teca Publică, comuna Albești, jud. Mureș), Angela Petruța (Biblioteca Comunală 
Ighiu, jud. Alba), Mihaela Șchiopu (Biblioteca „Dr. Julieta Cioban” din comuna 
Gârleni, jud. Bacău), Mirela Baila (Biblioteca din comuna Prejmer, jud. Brașov), 
Marilena Șerban (Școala Little Genius, București). Nu în ultimul rând, mulțumim 
Adinei Scripcariu pentru ajutorul dat la centralizarea datelor,  Theodorei-Eliza 
Văcărescu, nu doar pentru corectură și editare, ci și pentru ochiul critic, precum 
și Anei Lemnaru, pentru layoutul acestui material și a kitului de împrietenire cu 
feminismul, din care face parte. 

Considerăm că raportul de cercetare este util pentru toți cei interesați de 
promovarea la firul ierbii a feminismului și a principiilor de egalitate de gen 
promovate de acesta: cadre didactice, inspectori școlari, reprezentanți ai Minis-
terului Educației, activiști în domeniul educației, părinți. În urma acestui demers 
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de cercetare aplicată, am dorit să punem în evidență o serie de aspecte legate de  
(i) gradul de informare al elevilor și elevelor de gimnaziu și liceu cu privire la ce 
este feminismul și mișcarea de femei pentru ei și (ii) percepția lor despre feminism, 
feministe/feminiști. Considerăm util acest demers (restrâns) de cercetare pentru:
 - găsirea, în viitor, a unor modalități adecvate de formare, informare și conștien-

tizare a noilor generații pe tematica feminismului și a egalității de gen;
 - crearea de materiale informative și educative pentru cei tineri, sensibile la 

problematica de gen;
 - replicarea unor cercetări mai ample de acest tip, care să ofere argumente solide 

privind politicile educaționale sensibile la dimensiunea de gen;
 - conturarea unor politici sensibile la gen în diverse domenii, care să fie accep-

tate și sprijinite de noile generații de tineri și tinere care vor susține mai departe 
eforturile făcute până acum în domeniu. 

Raportul de cercetare prezentat este, de fapt, un preambul de la care – consi-
derăm noi – se poate contura un dialog mai bun între generațiile de feministe/
feminiști de ieri, de azi și de mâine. 
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Prin intermediul acestei cercetări am urmărit să identificăm o serie de  aspecte 
legate de:
 - gradul de familiarizare și informare al elevilor și elevelor de gimnaziu și liceu 

privind feminismul;
 - percepția generală a elevilor și elevelor asupra feminismului și, implicit, asupra 

feministelor/feminiștilor.

Metodologia
Cercetarea a fost una de tip exploratoriu și a avut la bază două chestionare cu o 

baterie minimală de întrebări închise și semi-deschise. Ele au fost distribuite prin 
metoda bulgărului de zăpadă, apelând la câteva cadre didactice și bibliotecare din 
țară, care au fost dispuse să ne ajute cu completarea lor. Fiecare a primit un instructaj 
minimal privind specificul chestionarului și modul de administrare. O parte dintre 
chestionare a fost distribuită în cadrul unor activități de clasă sau de bibliotecă, 
derulate în sistem clasic, iar o parte a fost trimisă pe e-mail elevilor. Vârsta, sexul și 
locația școlii (urban/rural) au fost categoriile de date cerute explicit în chestionare, 
pe baza cărora au fost făcute și interpretările. Părinții au fost informați, de către 
cadrele didactice sau de bibliotecarele care au administrat instrumentul, pentru 
a-și da acordul ca elevii să completeze chestionarele distribuite. Aceștia au avut 
libertatea de a alege dacă își menționează numele și, în cazul chestionarului pentru 
gimnaziu, dacă ne acordă permisiunea să folosim desenele în materialele produse 
în cadrul proiectului. 

Au fost colectate în final un număr de 147 de chestionare de la gimnaziu și  
65 de la liceu.

Prezentăm, în continuare, principalele concluzii la care am ajuns în urma acestui 
demers de cercetare. Desigur, doar studii de mai mare amploare și reprezentative la 
nivel regional sau național ar putea confirma concluziile noastre și ar putea identi-
fica și alte aspecte necesare pentru creionarea unei strategii  eficiente și creative de 
împrietenire a tinerilor cu feminismul.

CAPITOLUL i

    Obiectivele și metodologia 
cercetării  
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Chestionarul pentru elevii de gimnaziu a avut 4 întrebări și a fost completat de 
147 de elevi și eleve (81 de fete și 61 de băieți, 5 chestionare nu au avut informații 
privind sexul sau numele). Majoritatea respondenților sunt din București (dar și din 
Cluj, Șerbănești, Florești) și au vârste cuprinse între 11 și 13 ani. Mai jos prezentăm 
principalele observații și concluzii ale analizei.

Despre feminism via internet
Rezultate și comentarii legate de răspunsurile la întrebările: 
Î1. Ai auzit de termenul feminism? Da/Nu. 
Î2. Dacă ai răspuns DA la prima întrebare, atunci spune-ne de unde ai auzit (opțiuni: 
școală, pe internet, acasă, din altă parte — de unde?).

•	 Marea majoritate a elevilor/elevelor de gimnaziu au auzit de termenul feminism 
(137 din 147), un singur elev a auzit de termen, dar nu știe ce înseamnă și doar 
10 au răspuns că nu au auzit deloc, majoritatea dintre aceștia fiind băieți.

•	 Marea majoritate a elevilor/elevelor de gimnaziu au auzit despre feminism de pe 
internet. Foarte puțini au menționat alte surse (ca, de exemplu: de la un frate mai 
mare, din serialele TV, de acasă). Numai 20 de elevi/eleve au auzit de termenul 
feminism la școală.

Comentarii: 
Feminismul nu este un termen larg cunoscut pentru elevii/elevele de gimnaziu. 

Elevii și elevele au auzit, cel puțin, despre feminism, dar sursele lor de informare 
sunt constituite mai ales de rețelele de socializare și extrem de puțin de instituția 
de învățământ. Putem spune, așadar, că informațiile despre feminism ajung la elevi 
haotic, nefiltrate (sau completate) de surse cu autoritate educativă (școală, manuale, 
profesori, consilieri școlari educaționali, eventual familia). 

Școala pare să aibă un rol redus în identificarea și informarea cu privire la 
ce este feminismul. Fiind vorba despre copii cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani, 
dacă primul contact cu termenul este via internet, ecranul lor critic e mai puțin 
dezvoltat și pot apărea efecte perverse – o primă luare de contact cu ironiile și 
glumele legate de feminism, cu folosirea termenului în sens derizoriu, peiorativ, 
chiar negativ etc. Desigur, este vorba și despre faptul că, în programa oficială pentru 
gimnaziu, nu există oportunitatea concretă de discutare a conceptului și a termenilor 
complementari lui. Există câteva trimiteri minimale la mișcarea de femei sau la 

CAPITOLUL AL II-lea

Ce este feminismul pentru elevii și 
elevele de gimnaziu
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Elevă, 12 ani

situația femeilor în anumite manuale de istorie, precum și câteva teme, prezente în 
manualele de educație civică, în care se face legătura cu feminismul (de exemplu, 
în cadrul tematicii despre drepturile omului). Aceste oportunități sunt însă rare.  
În rest, depinde doar de cadrul didactic și de disponibilitatea și pregătirea ei/lui de 
a introduce subtil, la diverse alte materii, tematici (literatură, filosofie, limbi străine, 
biologie, dirigenție etc.) cu miză feministă. 

Femei cunoscute/importante în România: Regina 
Maria, Ana Blandiana, Vulpița și Elena Ceaușescu
Rezultate și comentarii legate de răspunsurile la întrebarea: 

Î3. Menționează 2 nume de femei importante din România despre care ai învățat 
la școală.

•	 Doar 7 elevi/eleve (din 147), majoritatea din mediul rural, nu au menționat niciun 
nume (au lăsat gol sau au scris „nu știu”). 

•	 Cele mai menționate nume sunt, în ordine, din următoarele domenii  
(1) sport: Simona Halep, Nadia Comăneci, Gabi Szabo, Cristina Neaga, Elisabeta 
Polihroniade; (2) istorie: Ecaterina Teodoroiu, Regina Maria și, mai rar, Areta 
Tătărăscu, Alexandrina Cantacuzino, dar și Elena Ceaușescu; (3) politică: Viorica 
Dăncilă și Clotilde Armand; (4) personaje din media: Denise Rifai, Vulpița sau 
Raluca Bădulescu. Foarte rar, au mai fost menționate nume de femei din știință 
(Ana Aslan). 

•	 Foarte multe nume menționate au fost și din muzica ușoară, dar dintre acestea 
multe nu sunt artiste din România: Delia, dar mai ales Selena Gomez, Taylor 
Swift, Ariana Grande. Același lucru este valabil și pentru politică, unde au apărut: 
Angela Merkel, Malala, Maica Tereza.

•	 Câteva combinații individuale de opțiuni sunt foarte interesante și merită 
menționate, ambele fiind oferite de către băieți: Viorica Dăncilă și Vulpița 
(răspuns oferit de un elev, 12 ani), sau mama și bunica (răspunsul unui elev,  
13 ani) sau Violeta Gheorghe (colegă de clasă) și „diriga”.

•	 Fetele au menționat, în general, un număr mai mare nume din muzica ușoară, 
dar și din istorie. Băieții din sport și politică.

•	 Există și răspunsuri singulare care pot da de gândit: 



Capitolul al II-lea                      Ce este feminismul pentru elevii și elevele de gimnaziu?6

Comentarii: 
Explicațiile pentru menționarea multor nume de femei importante mai curând din 

afara României pot fi diverse și ar fi foarte interesant de analizat în contexte viitoare 
de cercetare mai ample. Este posibil să fie vorba despre faptul că elevii/elevele nu au 
citit atent întrebarea. Poate este de analizat ce reprezintă „important” în mentalul 
colectiv al copiilor: să apari la televizor? Să ai o funcție importantă, indiferent de ce 
faci în poziția respectivă? Să ai pagină de Instagram sau un vlog și mulți urmăritori 
pe rețelele de socializare? Să fi o persoană/personalitate din afara țării? Sau poate, pur 
și simplu, la prima strigare nu au în minte femei importante din România – ceea ce 
ar putea să fie corelat cu faptul că școala nu le oferă suficiente exemple și informații 
cu/despre femei cu roluri semnificative în diverse domenii.

Se poate discuta, de asemenea, despre ce înseamnă femeie importantă pentru 
elevi și, în general, despre rolul școlii în a da reperele valorice de acest tip. Din 
răspunsurile primite, se poate observa că notorietatea în mentalul lor se aplică unei 
plaje largi de domenii – de la femei cu contribuții deosebite în istorie, artă, sport, la 
celebrități ale momentului din muzica lor preferată sau vedete de carton din media 
(Vulpița). Angela Merkel este pe aceeași listă cu Viorica Dăncilă, Elena Ceaușescu 
cu Regina Maria, iar Ana Blandiana cu Denis Rifai și Delia. Pare evident faptul 
că informațiile vin preponderent din rețelele de socializare și mult mai puțin din 
școală. Acest lucru apare în prelungirea faptului deja cunoscut că numărul femeilor 
de succes din diverse domenii ale vieții sociale, culturale, științifice și politice despre 
care învață în școală este extrem de mic (vezi, de exemplu, raportul Alice în Țara 
Manualelor. O explorare a personajelor care îi inspiră pe copii în școală, realizat de 
Cosima Rughiniș, Laura Grünberg, Raluca Popescu, coord., Facultatea de Sociologie 
și Asistență Socială, Universitatea din București, 2015, accesibil online la adresa: 
http://researchmaster.ro/alice). Pe de altă parte, poate să fie explicat și prin faptul că 
mass-media promovează preponderent un anumit tip de femeie de succes: o imagine 
care are mai puțin de-a face cu profesiile, competențele sau rezultatele și mai mult cu 
aspectul fizic, cancanurile și aspectele trivial-personale. Prezența în opțiuni a femeilor 
din viața politică recentă a României se poate datora tot interpretării a ce înseamnă 
important – să ai funcții de conducere, de putere. Aceste speculații de interpretare 
ar merită investigații ulterioare. 

Feminista/feministul în imaginarul vizual colectiv 
al elevilor/elevelor
Rezultate și comentarii legate de reprezentările vizuale ale elevilor în prelungirea 
cerinței din chestionar:  

Î4. Desenați o feministă sau un feminist.

Am considerat folosirea unei metode de cercetare vizuală ca fiind utilă și adecvată 
pentru a înțelege modul în care copiii interpretează și înțeleg lumea. Am urmărit să 

http://researchmaster.ro/alice
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Elevă, 11 ani

Feminista/feministul nu sunt persoane în carne și oase, ci 
simboluri, sloganuri, ideologii (mai ales pentru fete).

Elevă, 12 ani

Elevă, 12 ani

extragem o serie de trăsături care ar putea defini portretul feministei sau al feministului 
în percepția elevilor și elevelor de gimnaziu. Dincolo de aspectele care țin de abilitățile 
diferite de a desena ale fiecărui copil și de disponibilitatea lui/ei din acel moment de 
a lua în serios exercițiul, câteva aspecte merită să fie observate și punctate în vederea 
extinderii unor analize asemănătoare, precum și a unor anchete complementare în 
cadrul unor cercetări viitoare.

Elev, 12 ani
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Pentru băieți, feministele sunt femei rele, urâte, încruntate, 
războinice.

Elev, 12 ani

Elev, 12 ani

Elev, 12 ani
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Elevă, 13 ani

Pentru fete, feministele  sunt  fete/femei feminine, frumoase, 
cochete, cu părul lung, preocupate de cum arată. 

Eleve, 12 ani și 13 ani
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Elev, 11 ani

Elev, 13 ani

E caraghios să fii bărbat feminist, spun băieții. 
Feminiștii (deci bărbați) sunt percepuți în cheie ironică/peiorativă: cocalar, circar, 
îmbrăcați în roz (posibil gay). Doar băieții au desenat feminiști. Nicio fată nu a 
optat să deseneze un bărbat feminist (cu o singură excepție – vezi mai jos –, în care 
apar, desenați alături, o feministă și un feminist, descriși ca oameni normali!),  iar 
băieții care au desenat un feminist au făcut-o în bășcălie, cu ironie la adresa unei 
asemenea identități asumate de bărbați. 



CE ESTE FEMINISMUL? 11

Fetele asociază feministele cu emanciparea, împuternicirea/
capacitarea (empowerment), cu femei implicate, vocale. 
Deseori fetele fie au desenat simboluri ale feminismului (vezi mai sus) în loc de 
personaje umane, fie au asociat desenele cu fete/femei cu mesaje feministe clare. 

Elevă, 12 ani

Elevă, 13 ani
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Feminismul este (mai ales pentru băieți) despre războiul 
sexelor. 

Elev, 13 ani

Elev, 13 ani

Elevă, 12 ani

Elevă, 11 ani
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(Doar) pentru fete feministul/feminista este un om normal. 

Elevă, 12 ani 

Elev, 12 ani
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Feminista sau feministul luptă nu doar pentru drepturile femeilor, 
ci și pentru drepturile altor minorităților (rasiale, sexuale).  

Elev, 12 ani

Comentarii finale
Desene de acest tip permit cadre interpretative interesante legate de normalizarea 
feminismului dar și a diferenței rasiale, sexuale în rândul fetelor de 11–12 ani. 
Feminista de pe piedestal din primul desen se contrapune interesant cu bărbatul 
feminist incomplet, neterminat.

Elevă, 11 ani 
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Elevă, 12 ani 

Feminista visează la o lume egală. 

Există și un feminism asumat. 

Elevă, 13 ani 
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Concluzii

Sigur că acesta este doar un exercițiu de analiză vizuală realizat pe baza unui 
număr restrâns de desene. Putem totuși remarca faptul că există viziuni diferite 
(uneori opuse, alteori contradictorii) ale fetelor și băieților despre feminism și 
reprezentantele/reprezentanții lui.

•	 Pentru băieți, feminismul este mai ales despre încrâncenare, luptă (mușchi), 
despre ele vs ei. În cazul elevelor, feminismul poate avea o componentă de 
„luptă”, dar cu inima, o „luptă” prin empatie, colaborare, dialog, normalitate. 
De exemplu, doar fetele au desene cu două personaje – deci vizualizează, asimi-
lează demersul feminist cu dialogul și colaborarea. De asemenea, numai fetele 
au menționat normalitatea în relație cu feminismul.

•	 Viziuni contradictorii/confuze asupra feminismului în rândul fetelor. Feminista 
este fie femeia feminină (frumoasă, cochetă), fie femeia angajată, vocală (desene 
în care nu se acordă atenție detaliilor vestimentare sau de coafură), dar nicio-
dată în ambele ipostaze.

•	 Feminismul este pentru fete și nu pentru băieți. Băieții au desenat cu ironie 
feminiști, iar fetele nici nu au considerat necesar să facă acest lucru.

•	 În contextul general al înțelegerii/percepției preponderent ironice sau chiar 
negative a feminismului și a feministelor în rândul elevilor/elevelor de gimnaziu, 
asumarea conștientă și „publică” a identității/etichetei de feministă/feminist 
poate fi percepută ca un act de curaj, dar și ca unul de normalizare. Studii viitoare 
ar putea utiliza interviuri individuale în profunzime cu o parte dintre respon-
dentele/respondenții la acest tip de chestionare, pentru a explora parcursul tine-
rilor/tinerelor și motivele care au dus la formarea acestor percepții/convingeri.

Elev, 12 ani  vs  Elevă, 11 ani
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Chestionarul pentru liceu a avut 10 întrebări, la care au răspuns în total 65 de 
elevi și eleve (19 băieți, 43 de fete și 3 elevi care nu și-au declarat sexul). Prezentăm 
în cele ce urmează rezultatele acestei mini-cercetări, în care ne-am dorit să aflăm 
ce știu elevii/elevele de liceu despre feminism și despre mișcarea pentru drepturile 
femeilor.

Despre feminism via internet
Rezultate și comentarii legate de răspunsurile la întrebarea:  
Ați auzit de termenul feminism? Da/Nu. Dacă da, de unde? (școală, internet, 
acasă, altele).

•	 Marea majoritate a elevilor/elevelor de liceu a auzit de termenul feminism   
(60 din cei 65 care au răspuns chestionarului) și nu există diferențe semnifica-
tive între băieți și fete legate de cunoașterea termenului (dintre cei 5 elevi care 
au spus că nu au auzit de feminism, 3 au fost băieți și 2 fete). Mișcarea pentru 
drepturile femeilor este, de asemenea, cunoscută de 55 dintre cei 65 elevi/eleve 
chestionați/te.

•	 La fel ca în cazul elevilor/elevelor de gimnaziu, marea majoritate a elevilor/
elevelor de liceu au auzit despre feminism de pe internet (46 din 65). Școala 
este și ea menționată ca sursă de informare de 23 dintre elevi/eleve, în timp 
ce doar 10 dintre aceștia/acestea au auzit despre feminism de acasă. Alte surse 
menționate au fost media (cărți – de trei ori, filme, seriale, știri), alte persoane 
(prieteni și Ionela Băluță, cadru didactic la Universitatea din București). Unul 
dintre elevi a menționat că a auzit de feminism  „peste tot”. De precizat faptul 
că elevii au avut posibilitatea de a alege mai multe variante de răspuns. În acest 
context, doar 6 elevi au răspuns că au aflat de feminism doar de la școală, în timp 
ce 26 au aflat doar de pe internet.

Comentarii:  
La fel ca în cazul elevilor/elevelor de gimnaziu, cei mai mulți dintre elevii/elevele 

de liceu care au răspuns la chestionarul nostru au auzit de feminism, iar sursa 
principală de informare a fost internetul. Școala apare și ea ca sursă importantă de 
informare, însă la o diferență semnificativă de internet. În casele/familiile/cercul 
de prieteni ale celor intervievați se discută puțin despre feminism, fapt ce ne pune 
în situația de a reîntări concluzia formulată în cazul elevilor/elevelor de gimnaziu, 
și anume că informațiile despre feminism ajung la elevi/eleve în mod nestructurat, 

Ce este feminismul pentru elevii și 
elevele de liceu

CAPITOLUL al III-lea
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mai degrabă filtrate de algoritmii rețelelor de socializare și ai motoarelor de căutare, 
și nu de surse cu autoritate educativă (profesori, manuale, consilieri educaționali, 
activități extracurriculare, eventual familia). 

A fi feminist este un compliment, mai ales 
pentru eleve.
Rezultate și comentarii legate de răspunsurile la întrebarea: 

Dacă cineva ți-ar spune că ești feminist (sau feministă), ai considera acest lucru ca 
fiind: un compliment, o insultă, nici una, nici alta?

•	 Cei mai mulți dintre elevi/eleve (40 din 65) s-au poziționat neutru, alegând 
varianta nici una, nici alta. 

•	 Dintre ceilalți 25 de elevi/eleve, 20 consideră că asocierea cu feminismul este 
mai degrabă un compliment. Majoritatea dintre aceste persoane sunt fete –  
16 (din 43 de fete – aproximativ 37%), 4 băieți (din 19 băieți – aproximativ 
21%). Numai 5 elevi/eleve asociază feminismul cu o insultă:  2 fete și 3 băieți. 

Comentarii: 
Într-un fel oarecum contraintuitiv sau, oricum, contra intuiției noastre, a celor 

care am propus realizarea acestei cercetări, dar și a altor instrumente de împriete-
nire cu feminismul, elevii/elevele de liceu – care află despre feminism în principal 
de pe internet, dar și de la școală – au mai degrabă o părere pozitivă față de această 
mișcare. Aflăm, astfel, că informațiile pe care le accesează pe internet tinerii inter-
vievați prezintă feminismul într-o lumină pozitivă, că la școală se discută despre 
feminism în așa fel încât, pentru unii dintre elevi și eleve, asocierea cu acest termen 
devine un compliment.  

Pe de altă parte, cel puțin la fel de interesant este și faptul că toți cei 3 respon-
denți care au spus că auzit de feminism doar din familie au apreciat că a te face 
cineva feminist este o insultă. Aceste rezultate ne pun în situația de a sublinia încă 
o dată importanța accesului elevilor la informații de calitate, informații mediate de 
factori cu autoritate epistemică, iar aici școala ar trebui să aibă o implicare substan-
țială și constantă. 

 Faptul că elevii au accesat pe internet informații pozitive despre feminism este – 
credem noi – o întâmplare fericită; la fel de ușor ar fi putut accesa informații distor-
sionate, neadevărate, chiar tendențioase, informații care nu lipsesc din mediile 
de socializare virtuale și de pe internet, în general, cu atât mai mult în contextul 
campaniilor anti-gender și al discursului conservator și ultra-conservator – la nivel 
național și internațional – din ultimii ani. 
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Feminismul este important pentru toți oamenii, dar 
băieții cred că este mai important pentru fete decât 
pentru ei. 

Rezultate și comentarii legate de răspunsurile la întrebarea: 

Crezi că feminismul este important? Doar pentru fete/ Doar pentru băieți/ Pentru 
toți oamenii.

•	 43 dintre cei 65 de elevi și eleve chestionați/te (peste 66%) au spus că feminismul 
este important pentru toți oamenii, dintre care 33 au fost fete și 10 băieți; 

•	 19 au răspuns că feminismul este important doar pentru fete, dintre care 10 au 
fost fete și 9 băieți. 

•	 Un singur răspuns a menționat varianta „feminismul este important doar 
pentru băieți”, iar acesta a fost dat de o fată.  

•	 Aproape jumătate dintre băieți (8 din 19) au considerat că feminismul este 
important doar pentru fete, în timp ce doar 9 din 43 (aproximativ 20%) de fete 
au ales această variantă. 

Comentarii: 
Aproximativ două treimi dintre elevii și elevele de liceu care au participat la 

cercetarea noastră au considerat feminismul ca fiind important pentru toți oamenii. 
Am putea interpreta deci că o parte substanțială a acestora se distanțează de preju-
decata conform căreia feminismul este o mișcare doar a femeilor, chiar una împo-
triva bărbaților, o perspectivă care se distanțează, de fapt, de mitul care susține că 
feminismul alimentează războiul sexelor.  

Cu toate acestea, avem un număr important de răspunsuri (19) care mențio-
nează că feminismul este important doar pentru fete și, dacă le comparăm cu un 
singur răspuns care menționează că feminismul este important doar pentru băieți, 
putem formula niște premise de lucru care, desigur, trebuie testate în cercetări mai 
aprofundate:
a. se manifestă tendința de a asocia feminismul cu revendicări și rezultate pozitive 

doar pentru femei; 
b. felul în care revendicările feministe contribuie la îmbunătățirea vieții bărbaților 

este mai puțin (sau deloc) cunoscut; 
c. în consecință, există o nevoie de informare mai consistentă în rândul elevilor 

și elevelor în ceea ce privește obiectivele, dezideratele și strategiile mișcărilor 
feministe, precum și rezultatele obținute în ultimele două sute de ani, care au 
adus schimbări fundamentale pozitive asupra vieții oamenilor în general (de 
la drepturi civile și politice universale la reglementarea condițiilor de muncă, 
educație și locuire pentru bărbați, femei și copii).
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Fetele au semnalat mai frecvent lipsa egalității 
între femei și bărbați. 
Rezultate și comentarii legate de răspunsurile la întrebarea: 

Crezi că în România există egalitate între femei și bărbați? Da/Nu/Nu știu.

•	 Doar 13 dintre cei 65 de elevi/eleve (aproximativ 20%) consideră că în România 
există egalitate de gen. 

 ◆ Ponderea fetelor și băieților cu această părere este similară: 9 fete au spus că 
există egalitate (aproximativ 20% dintre fete) și 4 băieți din 19 (aproximativ 
21%) băieți au ales varianta Da, în România există egalitate de șanse între 
femei și bărbați.

•	 Aproape jumătate dintre elevi au răspuns că nu există egalitate de șanse între 
femei și bărbați, în timp ce aproximativ o treime au spus că nu știu.

 ◆ Mai mult de jumătate dintre fete (24) au răspuns că nu există în România 
egalitate între femei și bărbați, în timp ce aproximativ 21% (doar 4 băieți) 
au fost de aceeași părere.

Comentarii: 
Marea majoritate a elevilor și elevelor de liceu conștientizează lipsa egalității 

între femei și bărbați, semnificativ mai puțini fiind cei care consideră că această 
problemă nu este validă pentru contextul românesc actual. Pe de altă parte, se pare 
că fetele resimt mai accentuat această lipsă a egalității și o afirmă în răspunsuri. 
Considerăm important de subliniat și faptul că răspunsurile la această întrebare ne 
trimit, pe de o parte, la nevoie de informare/educare a elevelor și elevilor cu privire 
la inegalitățile dintre femei și bărbați, iar, pe de altă parte, cu privire la modalită-
țile de intervenție pentru corectarea acestor dezechilibre. Informarea și educarea 
trebuie însă făcute cu ajutorul unor surse de autoritate, iar acest lucru se poate face, 
din punctul nostru de vedere, cel mai bine în cadrul instituțiilor de învățământ.

România are nevoie de organizații care să lupte 
pentru drepturile femeilor!
Rezultate și comentarii legate de răspunsurile la întrebarea: 

Crezi că în România este nevoie de organizații care să lupte pentru drepturile 
femeilor? Da/Nu/Nu știu.

•	 45 dintre cei 65 de respondenți au afirmat că România are nevoie de organizații 
care să lupte pentru drepturile femeilor.

•	 Doar 9 au răspuns că nu este nevoie de astfel de organizații, în timp ce 10 res- 
pondenți au ales varianta nu știu.
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•	 36 dintre fete (aproximativ 84%) au susținut nevoia de organizații pentru drep-
turile femeilor, în timp ce numai 6 dintre băieți (aproximativ 31%) consideră că 
organizațiile pentru drepturile femeilor sunt necesare.

Comentarii: 
Elevii și elevele care au răspuns la întrebările noastre confirmă și de această 

dată că sunt conștienți de inegalitățile dintre bărbați și femei existente în România. 
Proporția mare a elevilor/elevelor care susțin nevoia existenței unor organizații 
active în promovarea și protejarea drepturilor femeilor (aproximativ 50%, procent 
semnificativ mai mare decât al celor care cred ca nu există egalitate între femei și 
bărbați) sugerează o înțelegere actualizată și nuanțată a problematicii. Este îmbu-
curător faptul că destui elevi și eleve conștientizează nevoia de activism pentru 
drepturile femeilor, chiar dacă, din anumite puncte de vedere, sunt mai puține 
discrepanțe (cel puțin la prima vedere) între situația femeilor și a bărbaților în dife-
rite domenii. Comparativ cu situația de acum câteva decenii, multe bariere privind 
egalitatea dintre femei și bărbați în diverse sectoare de activitate au fost eliminate. 
Legile multor state integrează principiile egalității de gen. Drepturile fundamentale 
la educație, la vot, la muncă sunt obținute de către femeile din multe țări. Paleta 
carierelor pentru tinerele fete s-a diversificat, învățământul este azi în multe locuri 
feminizat, prezența lor în viața politică s-a îmbunătățit. Cu toate acestea, tinerii 
par să vadă dincolo de aceste realizări, dincolo de egalitatea formală, nevoia de a 
continua eforturile în domeniul egalității substanțiale dintre femei și bărbați. Este 
un lucru îmbucurător. 

Top 3 femei importante despre care se învață la 
școală: Nadia Comăneci, Regina Maria, Ecaterina 
Teodoroiu.
Rezultate și comentarii legate de răspunsurile la întrebarea: 

Poți să menționezi 2 nume de femei importante din România despre care ai 
învățat la școală?

•	 Pe primele poziții s-au clasat Nadia Comăneci – 12 răspunsuri/menționări, 
Regina Maria – 11, Ecaterina Teodoroiu – 9, Simona Halep – 9.  

•	 Au fost, de asemenea, menționate nume precum: Elena Farago – 5 răspunsuri/
menționări, Viorica Dăncilă – 4, Eleonora Stratilescu – 3, Maria Rosetti – 3, 
Sofia Cocea – 3, Ana Blandiana – 2, Ana Ipătescu – 2, D-na Chiajna – 2, Gabriela 
Firea – 2, Maria Buțureanu – 2 . Cu o singură mențiune au apărut: Ana Aslan, 
Doina Cornea, Delia, Sofia Nădejde, Maricica Puică, Monica Anisie, Hortensia 
Papadat-Bengescu. 
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Comentarii: 
Deși au fost menționate puține nume de femei importante cu contribuții și la 

feminismul românesc, este îmbucurător că apar totuși câteva (Maria Buțureanu, 
Sofia Cocea, Eleonora Stratilescu, Maria Rosetti, Sofia Nădejde). Se poate face ușor 
comparația cu rezultatele obținute din analiza chestionarelor pentru gimnaziu. Și 
acolo, ca și aici, se ridică problema legată de ce înseamnă femeie importantă pentru 
elevi/eleve și, în general, despre rolul școlii în a da reperele valorice pentru acest tip 
de identificare. Din răspunsuri se poate observa că notorietatea în mentalul lor se 
aplică unei plaje largi de domenii, unde sportul ocupă prima poziție.

Apariția numelor de femei politician denotă, de asemenea, un aspect comun cu 
rezultatele din cadrul analizei pentru gimnaziu: importanța impactului mass-media 
asupra elevilor.

Peste 50% dintre elevi și eleve: „Am cunoscut o 
feministă/un feminist”.
Rezultate și comentarii legate de răspunsurile la întrebarea: 

Ai cunoscut în mod direct o feministă (sau un feminist)? Da/Nu/Nu știu. Dacă da, 
poți să ne spui numele (opțional)?

•	 Mai mult de jumătate dintre respondenți (34 din 65) au declarat că au cunoscut 
în mod direct o feministă/un feminist.

•	 Doar 12 dintre cei 34 care au declarat că au cunoscut în mod direct o feministă/
un feminist au răspuns și la întrebarea opțională privind oferirea unui nume 
concret: o prietenă (3), mama (2), o colegă (1), un profesor (1), Farcaș Ana  
Maria (1), Popescu Crina (2) și Ionela Băluță (2), facem precizarea că în acest 
caz este vorba despre o profesoara universitară feministă asumată, al cărei copil 
este elev la școala de unde provin aceste răspunsuri.

Comentarii: 
Considerăm răspunsul la această întrebare valoros și interesant în contextul mai 

larg al acestei cercetări. Unul dintre motive ține de faptul că, în România, sunt relativ 
puține persoane publice care își asumă identitatea de feminist/feministă. Mai mult, 
cel mai adesea auzim, în diverse contexte, afirmații de tipul: „Eu nu sunt feminist/ă, 
dar...” De asemenea, există o serie de prejudecăți și stereotipuri mai curând negative, 
care circulă la adresa feministelor (feministele sunt isterice, lesbiene, nu se epilează, 
urăsc bărbații, vor să distrugă familia etc.), iar contactul direct cu  feministe care nu 
corespund acestor imagini (sunt mamele, prietenele lor) este benefic.

Răspunsurile sugerează deci că feministele/feminiștii sunt pentru tineri oameni 
în carne și oase, nu abstracții. Faptul că măcar câțiva identifică feministe/feminiști 
printre prieteni, părinți, profesori este foarte bine. Folosind drept cheie de control 
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întrebarea de față, am putea trage concluzia că, în fapt, contactul cu o feministă/un 
feminist a contribuit la formarea unor percepții mai curând pozitive și nu a întărit 
stereotipurile și prejudecățile legate de feminism și de mișcarea de femei, care s-ar fi 
putut reflecta, de exemplu, într-un procent mai mare al respondenților care asociază 
feminismul cu o insultă sau un procent mai mare al celor care cred că există egalitate 
de gen sau că nu mai este nevoie de organizații care să lupte pentru drepturile femeilor. 

Pe de altă parte răspunsurile sunt contradictorii. Deși elevii consideră că au 
cunoscut feministe/feminiști, puțini au ales să menționeze un nume concret. Poate că 
nu au acordat atenție, fiind vorba despre un răspuns opțional, sau aceste răspunsuri 
sunt menite să mai scadă entuziasmul rezultatului la prima parte a întrebării: elevii și 
elevele cred că au cunoscut o asemenea persoană, dar, de fapt, nu pot numi concret 
un feminist/o feministă din jurul lor, se feresc sau nu vor să o facă. Dincolo de aceste 
speculații, ar merita văzut, prin intermediul unor studii ulterioare, cine sunt repre-
zentanții în carne și oase ai feminismului în mentalul colectiv al tinerelor generații.
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Concluzii

Dincolo de constrângerile metodologice formulate încă de la început, considerăm 
că această cercetare referitoare la percepțiile tinerilor cu privire la feminism indică 
o serie de aspecte importante pentru activitățile și strategiile de lucru viitoare, mai 
ales legate de familiarizarea noilor generații cu ideile și principiile feminismului și 
de conștientizarea acestora cu privire la nevoia de a continua „vigilența” în raport 
cu politicile egalității de gen propuse și dezvoltate în România. 

Cercetarea a relevat o serie de aspecte îmbucurătoare privind normalizarea femi-
nismului la nivel de percepții ale tinerilor. Au reieșit însă și elemente care denotă 
persistența unor mituri și stereotipuri despre feminism și, implicit, despre femin-
iste și feminiști. Anumite aspecte au fost relevate pe ambele paliere de studiu. De 
exemplu, faptul că internetul (mai puțin școala și mult mai puțin familia) reprezintă 
sursa principală de informare în domeniu. În plus, se observă, din analiza ambelor 
chestionare, lipsa de modele feminine de succes promovate în spațiul public sau, în 
orice caz, o confuzie valorică legată de ce anume dă greutate și valoare unei persoane, 
astfel încât să devină vizibilă public. 

Din cercetarea noastră reiese că există un grad de recunoaștere a nevoii de orga-
nizații de și pentru femei și, așa cum era de așteptat, fetele sunt mai conștiente de 
problemele legate de inegalitățile de gen, iar băieții consideră în mai mare măsură 
că feminismul este important doar pentru fete. Pentru elevii/elevele chestionați/te, 
la nivel de percepție, feminismul se referă în principal la emancipare, drepturi egale, 
dar și la „războiul dintre sexe”. Pentru fete, feministele sunt mai curând frumoase și 
vocale, iar pentru băieți, feministele sunt războinice, încruntate și chiar înfricoșătoare. 
Eticheta de „feminist/feministă” e mai curând apreciată de fete.

Acest raport este doar un început de drum privind înțelegerea relației noilor 
generații cu feminismul, relație care trebuie cultivată cu tact și responsabilitate în 
continuare. Ar fi necesare studii mai ample care să exploreze percepțiile tinerilor – pe 
segmente de vârstă – despre feminism, mișcarea de femei etc. Considerăm că toți 
cei implicați în procesul de învățământ (cadre didactice, activiști, educatori, părinți, 
reprezentanți ai diverselor instituții din domeniul educației) pot găsi deocamdată în 
acest raport inspirație pentru a adapta, actualiza, îmbogăți și diversifica dialogurile 
și activitățile cu tinerii de gimnaziu și liceu (și, de ce nu, chiar și cu cei din școala 
primară) pe diverse tematici despre activitățile, contribuțiile și viața femeilor și deci 
despre feministe și feminism.
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