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Captatio benevolente

• Profesoară universitară, Facultatea de Științe Politice,
Universitatea din București:
https://stiintepolitice.eu/profesor/prof-univ-dr-ionela-baluta/

• Cum am ajuns la studiile de gen: teza de doctorat în sociologie
(2005, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris)

• De atunci, conceptul de gen a rămas un element central al
activității de predare și cercetare: cursuri, proiecte
internaționale și naționale, publicații.

• Am fondat și coordonez primul master profesional: Politicile
egalității de șanse în context românesc și european (ratașat
unui consorțiu european de 6 universități:
https://stiintepolitice.eu/mpes/).

• Am fondat și conduc primul centru de Politicile egalității de
șanse de la UB (https://cpes.unibuc.ro/)

• În 2017: abilitare în Științe politice (Potențialul cognitiv al
conceptului de gen în științele politice)

• Pentru mine: cărțile, filmul, teatrul sunt forme de exprimare a
libertății.

https://stiintepolitice.eu/profesor/prof-univ-dr-ionela-baluta/
https://cpes.unibuc.ro/


Egalitatea de gen în profesia didactică

• Prin perpetuarea (involuntară / inconștientă) a stereotipurilor de
gen reproducem diferențele și inegalitățile de gen.

• Prin practicile de predare și cercetare putem reproduce modele de
reușită și modele profesionale care mențin masculinitatea ca etalon
al excelenței (”genialității”) și ca etalon al definirii practicilor
profesionale (ex. profesiile artistice sunt definite având ca referință
o ființă umană care nu are îndatoriri și griji familiale).

• Relațiile profesor/profesoară – student/studentă sunt influențate
de stereotipurile și rolurile de gen. Problemele cele mai frecvente
sunt: tratamentul diferențiat în funcție de gen și identitate de gen,
orientare sexuală (acestea pot fi combinate cu etnia, rasa sau clasa);
hărțuirea sexuală.

• În cazul UNATC un aspect important = reprezentarea și practicile
legate de corp: impunerea unor ”idealuri” de corp feminin și
masculin; sexualizarea și obiectificarea corpului femeilor; buylling-ul
legat de trăsăturile fizice (ex. stigmatizarea corpurilor ”mai
plinuțe”); (ne)respectarea limitelor intimității.



Conceptul de gen

Conceptul de gen = redus adesea fie la o dimensiune analitică
descriptivă (feminin/masculin), fie confundat cu principiul politic al
egalității de gen.

• Genul = perspectivă teoretică novatoare, transdisciplinară.

• Genul = sistem social de diferențiere și ierarhizare bazat pe
diferenețele percepute dintre cele două sexe;

= deconstrucția binarismului biologic;

= analiza critică a esențializării identăților de gen
(masculin/feminin, heterosexual / homosexual);

= analiza dimensiunii politice a ”contractului de gen”.

• Accentul este pe pus pe procesul prin care se (re)produc
diferențele, nu pe diferențe.

• Dimensiunea intersecțională.



Hărțuirea sexuală

Hărțuirea sexuală în universități poate apărea în trei
tipuri de relații:

• în relațiile dintre studente/studenți;

• în relații dintre profesoare/profesori, colege/colegi;

• în relațiile profesor / studente (mult mai rar
profesoară/student).

Pentru prevenirea cazurilor de hărțuire sexuală este
necesar:

• să discutăm: ignorarea sau ascunderea faptelor nu
duce la eliminarea acestora;

• să cunoaștem definițiile;

• să înțelegem cauzele;

• să fim dispuși să ne punem în cauză.



Hărțuirea sexuală

• Hărțuirea sexuală poate începe în mod inconștient, ca
rezultat al practicilor și comportamentelor sociale
învățate.

• Stereotipurile de gen joacă un rol important în actele
inconștiente de hărțuire sexuală.

Exemple: bărbații trebuie să fie galanți / să curteze femeile;
femeile se simt flatate dacă le facem complimente (mai ales
legate de felul cum arată); un bărbat trebuie să ”cucerească”
o femeie; o femeie ”respectabilă” nu se duce la un bărbat
acasă, etc.

Este foarte important să ne gândim la comportamentele
noastre prin prisma construcției genului. Un test ușor:

• să punem la feminin / masculin cuvintele pe care le
adresăm (ex. ce frumoasă ești azi / ce frumos ești azi;
domnișoară/domnișor);

• să ne întrebăm dacă am face aceleași gesturi și față de un
bărbat.



Hărțuirea sexuală

Numai DA înseamnă DA

• în orice interacțiune (verbală, non verbală, fizică,
sexuală) trebuie să existe un consimțământ explicit;

• tăcerea nu înseamnă da;

• în raporturile dintre profesori și studente (în orice
raport ierarhic, de putere) refuzul sau semnalarea
unui comportament neadecvat sunt mult mai greu
de formulat/asumat.

Un comportament perceput ca intimidare, care creează
disconfort, care transgresează limitele psihologice și
emoționale ale unei persoane este un comportament
hărțuitor.

În relația profesor/studentă, pentru a evita asemenea
comportamente este obligatoriu:

• să conștientizăm ce este un comportament hărțuitor
și să ne analizăm reprezentările și practicile în raport
cu stereotipurile de gen;

• să creăm un spațiu de respect și dialog care să
permită semnalarea comportamentelor hărțuitoare.
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