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Metodologie 

 

Obiectivele studiului. 

Documentarea, în mediul online, a apariției discursului instigator la ură (DIU) pe criterii de gen 

și a intensității sale, în vederea identificării caracteristicilor principale a acestor mesaje încărcate cu ură. 

Definiție. 

Acuzarea victimei și re-victimizarea; „slut-shaming”; „body-shaming”; „revenge porn” 

(distribuirea de materiale care au caracter explicit sau sexual fără consimțământ); amenințări cu 

moartea brutale și sexualizate; viol și violență; comentarii ofensatoare în aparență; sexualitate, 

orientare sexuală sau roluri de gen; implicit complimente false sau glume presupuse, care folosesc 

umorul pentru a umili și ridiculiza persoana vizată. (Consiliul Europei) 

Canale de documentare/platforme. 

Conturi de pe rețelele sociale ale unor femei politician, „influenceri” femei, organizații feministe; 

conturi de pe rețelele sociale ale unor celebrități feminine; vlog-uri și blog-uri, dacă a fost cazul. 

Conturile de pe rețelele sociale și platforme (vlog-uri și blog-uri) a politicienilor bărbați, 

„influenceri bărbați, organizații conservatoare care au un antecedent public privind declarații sexiste 

și/sau o agendă misogină. 

Subiectele documentate. 

Cele mai relevante evenimente înregistrate între anii 2019-2021: probleme sociale și politice 

asociate egalității de gen (Pro-Viață contra Pro-Alegere, reprezentarea în politică și în afaceri publice în 

funcție de gen, violență domestică, studii de gen, corectitudine politică etc). 

 

Concluzii. 

 
➢ Sexismul este adânc înrădăcinat în toate țările analizate, iar intensitatea mesajului 

încărcat cu ură variază de la trivialități obișnuite la amenințări violente sau chiar atacuri la 
adresa femeilor; 

➢  Contextul politic este un catalizator pentru discursul sexist; 
➢ Pe lângă stereotipurile culturale sau rolurile de gen, se remarcă o confruntare 

ideologică între progresism și conservatorism; 
➢ Femeile în politică sau aflate pe poziții înalte sunt ținta ridiculizării și a comentariilor 

ofensatoare; 
➢ Mesajul „Ați cerut asta” (acuzarea și umilirea victimei) se aplică pentru Estonia, 

Slovacia, Polonia și România; 
➢ Feminismul și mișcările feministe sunt descrise drept amenințări sociale în toate țările 

participante cu scopul de a spori agenda politică conservatoare a diferiților actori statali. 

 

Conținutul acestui raport reprezintă numai viziunile autorilor săi și este responsabilitatea exclusive 

 a acestora. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea informațiilor pe 
care le conține acest raport. 



Pagina | 3 

 

Cuprins – Detalierea Studiilor de Caz 
 

 
DIU pe criterii de gen în Estonia ...................................................................... pp. 1-7 

Autori: Liina Laanpere, Kelly Grossthal (Centrul pentru Drepturile Omului din Estonia) 
 
 
 
 
 

DIU pe criterii de gen în Polonia ........................................................................ pp. 8-14 

Autori: Jacek Dziegielewski, Anna Tatar and Rafal Pankowski (Asociația „Never Again”) 
 
 
 
 
 
 

DIU pe criterii de gen în România ..................................................................... pp. 15-12 

Autori: Ionuț Codreanu, David Manolache (ActiveWatch) 
 
 
 
 
 
 

DIU pe criterii de gen Slovacia..........................................................................pp. 23-30 

Autor: Martin Susol (DigiQ) 
 
 
 
 
 
 

DIU pe criterii de gen Spania...............................................................................pp. 30-38 

Autori: Valentín González, Sonia Conde (Moviemento contra la Intolerancia – Mișcarea împotriva 

intoleranței)



Pagina | 4 

 

        DIU pe criterii de gen în Estonia 

De Liina Laanpere, Kelly Grossthal (Centrul pentru Drepturile Omului din Estonia) 

 

 
Introducere 

Cadrul legal estonian privind egalitatea de gen este consacrat prin Legea egalității de gen, 

adoptată în 2004, care definește și interzice discriminarea bazată pe gen atât în sectorul public, cât și 

în cel privat, obligând autoritățile, instituțiile de învățământ și angajatorii să promoveze egalitatea între 

femei și bărbați. În 2016, Estonia a adoptat Planul de Dezvoltare Socială 2016-2023, care include un 

obiectiv secundar privind egalitatea de gen, vizând aspecte precum independența economică a 

femeilor și bărbaților, diferența de remunerare între sexe, participarea echilibrată și impactul negativ al 

stereotipurilor de gen. 

Tot în 2016, a cincea și cea mai recentă monitorizare a egalității de gen a fost comandată de 

Ministerul Afacerilor Sociale. Rezultatele monitorizării au arătat că în mare parte din familiile estoniene 

rolurile în cadrul familiei și distribuția treburilor casnice aderă la roluri de gen cu specific tradițional. 

Segmentarea profesională a bărbaților și femeilor s-a reflectat atât în rezultatele monitorizării, precum 

și în percepția că există oportunități mai bune pe piața muncii pentru bărbați decât pentru femei. 

Într-un raport care a urmat vizitei sale în Estonia în 2018, comisarul pentru drepturile omului al 

Consiliului Europei a exprimat necesitatea de a aborda stereotipurile și prejudecățile de gen persistente 

cu privire la rolurile tradiționale ale femeilor și bărbaților din Estonia. În plus, comisarul a subliniat că 

violența împotriva femeilor rămâne o încălcare generalizată a drepturilor omului în Estonia și a 

recomandat autorităților să se angajeze în campanii publice împotriva violenței de gen. Comisarul a 

subliniat în continuare importanța asigurării faptului că sistemul de aplicare a legii și sistemul judiciar 

oferă răspunsuri eficiente în aceste cazuri. 

DIU sexist nu a fost în mod specific un subiect de discuție în Estonia. Cu toate acestea, 

combaterea discursului instigator la ură în general a fost o problemă spinoasă în societatea estonă, 

întrucât guvernul anterior a susținut în mod constant că orice reglementare mai strictă a discursurilor 

instigatoare la ură ar fi un atac asupra libertății de exprimare. Acest mesaj a fost adesea preluat de 

mass-media. Legislația actuală din Estonia nu oferă o posibilitate eficientă de urmărire a „hate speech”-

ului - Codul penal include o prevedere pentru „incitare la ură”, totuși, deoarece dispoziția impune 

existența „pericolului pentru viața, sănătatea sau bunurile unei persoane” , nu este eficient în practică. 

Noul ministru al Justiției a promis că va pune din nou pe ordinea de zi criminalizarea „hate speech”ului. 
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           Negarea și/sau banalizarea agresiunii și hărțuirii sexuale, inclusiv o mărturie de agresiune 

sau hărțuire sexuală discreditată în spațiul public și, în consecință, pe rețelele sociale. Hărțuirea 

este adesea descrisă ca o glumă, ca o parte normală a vieții – o activitate care ar putea fi oprită 

cu ușurință dacă femeilor nu le-ar plăcea cu adevărat. 

           Un alt tip de mesaj descrie femeile care pretind că au supraviețuit agresiunii sexuale ca 

fiind femei care, în realitate, nu au atenția bărbaților și nu sunt suficient de dorite. De asemenea, 

cercetările au descoperit utilizarea limbajului misogin care obiectivează sau degradează femeile, 

transformând corpurile femeilor în obiect și înfrumusețarea violenței sexuale care pare 

fermecătoare, creând astfel o societate care nu respectă drepturile și siguranța femeilor. 

         Coaliția de guvernământ anterioară a Estoniei a inclus un partid politic de extremă dreapta, Partidul 

Popular Conservator din Estonia (EKRE), ai cărui membri de conducere au atras în mod regulat atenția 

pentru declarațiile lor sexiste, cum ar fi numirea președintelui eston „o femeie aprinsă din punct de 

vedere emoțional” și a prim-ministrului finlandez o „vânzătoare”. Însă, în ianuarie 2021, acest guvern s-a 

prăbușit în urma unui scandal de corupție, care a dus la o nouă coaliție cu prima femeie prim-ministru din 

Estonia, precum și cu alți șase femei miniștri. 

 

 

Descrierea fenomenului 

În Estonia, principalele platforme de socializare în care pot fi găsite „hate-speech” sexist sunt 

Facebook și Twitter. Comentariile prezentate mai jos au fost documentate prin monitorizarea conturilor 

unor femei politice proeminente, politicieni de sex masculin, alte personalități publice, grupuri de 

susținători ai Partidului Popular Conservator din Estonia (EKRE), precum și platforma de știri EKRE 

Uued Uudised și paginile de Facebook ale ziarelor de masă. În plus, autorii au efectuat căutări de 

cuvinte cheie pe Twitter și Facebook, folosind cuvinte cheie precum „hărțuire”, „viol”, „curvă”, „avort”, 

„violență domestică” etc. 

În general, cele mai regăsite discursuri de ură sexistă pe rețelele de socializare monitorizare pot 

fi grupate în trei tipuri de mesaje dominante: 
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          Vinovăția victimei. În principal, postările și comentariile susțin acceptarea violenței de gen 

și cultura vinovăției atașată victimelor sale. Mesajele de pe rețelele sociale susțin ideea că 

victimele violului și ale hărțuirii sunt cel puțin parțial de vină pentru propria victimizare. În plus, 

examinarea rochiei, stării mentale, motivelor și istoriei victimei este predominantă. 

         De exemplu, un subiect care a generat comentarii acuzatoare la adresa victimelor pe 

rețelele de socializare, este cazul fostului director al Operei Naționale care a fost acuzat de 

hărțuire sexuală. Aceste comentarii pot fi găsite în principal în articolele din ziare de pe Facebook 

și includ comentarii care afirmă că femeile implicate erau vinovate, susținând, de asemenea, că 

„doreau atenția bărbaților”, „ar fi trebuit să plece” sau să aibă un „comportament slab”. 

 

 
 
 

 

 

În plus, atunci când problemele legate de violența în familie sunt discutate pe rețelele de socializare, 

comentariile includ deseori mesaje de blamare a victimei, susținând că violența în familie este inițiată de 

obicei de comportamentul acesteia. 

 

 

 

 

 
           Femeile din politică se lovesc de sexism și ură pe rețelele sociale în timp ce își exprimă 

opiniile politice, dar și din cauza simplului fapt că sunt alese sau nominalizate pentru funcții 

politice. Atacurile personale și agresive de pe rețelele sociale poartă adesea un mesaj menit să 

intimideze sau să aducă tăcere femeilor din politică. Multe atacuri sunt sexiste, obiectând, 

punând la îndoială abilitățile, cunoștințele și capacitatea femeilor politice de a performa în 

poziții înalte. Un alt tip de mesaj cultivă ideea așa-numitelor norme tradiționale de rol de gen pe 

care femeile politice nu le respectă. Aceste posturi sugerează că femeile nu sunt potrivite 

pentru putere, fiind mai bune la creșterea copiilor decât la funcții înalte. 
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Noul prim-ministru estonian Kaja Kallas a fost ținta a numeroase comentarii sexiste pe rețelele 

sociale, în special în grupurile de susținători EKRE de pe Facebook. De exemplu, comentariile 

analizate exprimă opinii precum faptul că politica este meseria unui bărbat sau că femeilor le lipsește 

gândirea logică necesară pentru politică. Aceste comentarii îl numesc și pe Kaja Kallas o curvă, 

exprimând faptul că ar trebui să fie violată de refugiați (ca răspuns la declarațiile ei favorabile 

refugiaților). 

Pe pagina de Facebook a lui Kaja Kallas există, de asemenea, câteva comentarii sexiste 

despre faptul că femeile nu sunt potrivite pentru roluri politice importante. Este de remarcat faptul că 

autorii unor astfel de comentarii sunt atât bărbați, cât și femei. 

 
 
 

Mai mult, față de principalele mesaje, există și alte subiecte care apar ocazional ori de câte ori 

sunt publicate articole relevante în mass-media, cum ar fi avortul. 

În noiembrie și decembrie 2020, tema avortului a primit destulă atenție în presă, deoarece 

EKRE a promis o sumă mare de finanțare unei mișcări anti-avort. Unele dintre comentariile de pe 

Facebook includeau de exemplu: „slut-shaming” la adresa femeilor care fac avort; afirmații care 

sugerau că femeile ar trebui să plătească singure pentru avorturi, deoarece acest lucru ar „disciplina 

femeile”; femeile care au nevoie de avorturi au „chiloți liberi”; și necesitatea unui avort „arată un anumit 

stil de viață”. 
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Concluzii 

DIU sexist și misogin sunt vizibile și ușor de găsit pe rețelele sociale din Estonia. Majoritatea 

postărilor și comentariilor sexiste de pe rețelele de socializare nu ar putea fi considerate „hate- speech” 

conform legii sau a standardelor comunitare ale platformelor de socializare, totuși acestea încalcă grav 

integritatea femeilor și contribuie la normele sociale legate de hărțuire. Drept urmare, conținutul sexist 

de pe rețelele sociale ar trebui să fie abordat în mod diferit față de „hate-speech”-ul online, ușor de 

distins și de raportat. Totodată, trebuie subliniat faptul că vorbirea sexistă nu trece neobservată, 

deoarece mulți reacționează, se opun și dezbat. Mesajele și dezbaterile contrare sunt vizibile în special 

pe Twitter din Estonia. 

 

Recomandări 

1. În general, este nevoie să se ia atitudine împotriva „hate-speech”-ului sexist, să-l denunțe 

atunci când se întâmplă și să tragă la răspundere autorii fără a victimiza victimele. 

2. Cercetarea fenomenului de „hate-speech” sexist și diferitele forme pe care le ia în 

contextul rețelelor de socializare din Estonia, inclusiv daunele pe care le cauzează. Există 

o nevoie clară de a colecta date și de a elabora rapoarte „umbră” (shadow) pentru a 

promova schimbarea politicii. 

3. Este nevoie de pași concreți pentru a asigura o moderare mai eficientă în social media cu 

privire la „hate-speech”-ul sexist. 

4. Există o lipsă de conștientizare și lipsa de dorință de a aborda problema care, la rândul 

său, contribuie la un climat de impunitate pentru agresori. Prin urmare, educația pentru 

drepturile omului în domeniu și activitatea generală de „advocacy” sunt foarte necesare 
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        DIU pe criterii de gen în Polonia 

De Jacek Dziegielewski, Anna Tatar and Rafal Pankowski (Asociația „Never Again”) 
 

 
 

 
Introducere 

DIU sexist constituie o problemă în creștere și o mare sursă de îngrijorare în Polonia zilelor 

noastre. Regăsindu-se pe rețelele sociale, cum ar fi Facebook, Twitter și Instagram, este interesant de 

observat că „hate-speech”-ul sexist ia forme diverse în discuțiile de pe internet. Aceste manifestări de 

ură duc în mod inerent la o escaladare a agresivității, violenței și discriminării în viața reală. Ele tind să 

fie „declanșate” de anumite evenimente care au loc la nivel național, la fel ca alte tipuri de „hate-speech” 

– homofobe sau anti-refugiați. 

Când vine vorba de cadrul legal, discriminarea de gen nu este încă suficient reglementată de 

legislația poloneză. Articolul 32 din Constituția poloneză prevede că „nimeni nu ar trebui discriminat 

indiferent de motiv” și că „toată lumea este egală în fața legii”. Pe lângă acestea, articolul 257 din 

Constituție prevede că este interzisă incitarea la ură pe motive naționale, etnice, religioase sau pe baza 

lipsei credințelor religioase. Însă, articolul nu protejează persoanele care sunt victime ale infracțiunilor 

de ură din alte considerente, cum ar fi sexul, vârsta, orientarea sexuală sau dizabilitățile. Această 

omisiune are, de asemenea, un impact negativ imens pentru membrii comunității LGBTQ +. 

Singura mențiune a genului în legea poloneză poate fi găsită în legea muncii, care menționează 

în articolul 18 că angajații nu ar trebui să fie discriminați, în special pe motive de sex, vârstă, etnie și 

religie. 

Drept urmare, fără o bază legală clară, urmărirea infracțiunilor sau a discursului de ură legate 

de gen devine mult mai dificilă și complicată. 
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Exemple de incidente mai notabile ar putea fi „tweet”-urile unui jurnalist de extrema- 

dreaptă foarte popular (a lucrat mult timp pentru mass-media publică, până de curând) Rafał 

Ziemkiewicz, care a numit femeile protestante „un tip vulgar de c*rvă”, printre multe alte „tweet”- 

uri pe acest subiect. El a mai spus la postul de televiziune TV Republika (postul de televiziune 

privat de dreapta) că se întreabă dacă „feministele nu sunt agenți a căror sarcină este să 

compromită femeile. Sunt furioase, vulgare și nu au nicio legătură cu comportamentul normal”. 

Protestele au fost organizate în mare parte de „Greva Femeilor Poloneze” (Polish Women 

Strike), condusă de Marta Lempart. Ea, singură, a fost victima urii și a amenințărilor severe. Pe 

Twitter, a fost numită „un porc”, „purtându-se de parcă nu ar fi avut niciodată org**m”; o 

persoană a scris că „uitându-mă la Lempart sunt mai mult decât sigur că Hitler a fost feminist 

nazist (feminazi)”. 

 
 

Descrierea fenomenului 

Un punct de cotitură pentru valul actual de DIU sexist din Polonia a fost anul 2020, mai exact, 

22 octombrie. 

Pe această dată, Tribunalul Constituțional a emis un verdict care exacerbează legea avortului 

polonez, făcând avortul ilegal în caz de boală severă a fătului. 

Această hotărâre a stârnit o revoltă masivă, provocând proteste gigantice în aproape fiecare 

oraș polonez (inclusiv în cele mai mici). Protestele mai mari au adunat sute de mii de oameni (la 

Varșovia, numărul a fost de o sută de mii la cea mai mare demonstrație), fiind în principal femei tinere 

care, după cum s-a menționat anterior, au fost în acel moment „alese” ca victime ale hărțuirii. 

Persoanele și pundiții de extremă-dreapta au intrat pe internet și au atacat protestatarii într-un 

mod vulgar și agresiv. Aceste atacuri verbale au început în octombrie și continuă până în prezent, 

deoarece protestele nu se încheiaseră complet nici până în luna februarie a acestui an (sentința 

Tribunalului a fost publicată abia pe 28 ianuarie). 

Aceste atacuri au fost deosebit de vicioase și sexiste în sensul că nu criticau poziția femeilor 

care protestau, ci mai degrabă se refereau la aspectul și genul lor. 
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O altă victimă a urii, care s-a concretizat ulterior drept o amenințare, a fost Klaudia Jachira, 

adjunctă la Sejm (camera inferioară a Parlamentului polonez) aleasă din lista opoziției. „YouTuber”-ul 

Aleksander Jabłonowski (pe numele său real Wojciech Olszański) a spus într-unul dintre materialele 

sale video publicate pe YouTube că Jachira este „perfectă pentru a fi violată”. 
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Cu toate acestea, este crucial să menționăm că nu numai femeile proeminente din mișcarea 

pentru drepturile femeilor au fost vizate de „hate-speech”, deoarece inclusiv femeile care pur și simplu 

participau sau susțineau protestele au devenit și ele ținte. Este un subiect oarecum diferit, deoarece 

exemplele anterioare se refereau la „hate-speech” destinate unor persoane publice. În timp ce astfel de 

oameni ar trebui să se aștepte la critici, „hate-speech” depășește cu mult limitele a ceea ce poate fi 

numit chiar 

„critică”. 

Însă, în cazurile în care țintele urii erau femeile în general, avem de-a face cu o formă extremă 

de misoginie, probabil adânc înrădăcinată, care este adesea declanșată de evenimente precum greve 

și proteste. 

 
 
 

Următoarea secțiune include un limbaj explicit și violent. 
 
 
 

Protestele din octombrie au declanșat reapariția acestei misoginii, care, pentru o vreme a 

înlocuit ura anterioară față de comunitatea LGBTQ + sau de refugiați. Exemple de astfel de 

„hate- speech” regăsite mai des în mediul online sunt: „Poliția ar fi trebuit să le trateze acum 

mult timp cu benzină și bâte”, „[ar trebui] să turnăm apă rece pe aceste c*rve”, „Polonia întreagă 

strigă: să f*tem curve pe stradă”, „de ce toate femeile care participă la protest sunt feministe, 

lesbiene, c*rve din bordeluri și cele care au avut deja avorturi? ”[„c*rvele, semănători de ciumă 

și moarte, lesbiene, feministe și fagot – ciumă”], „C*rve, c*rve, feministe, nenorocite, fagoți și 

gunoiul de stânga s-au târât pe străzi ”, „nu sunt doamne – doar feministe obișnuite și c*rve. Să 

spunem adevărul și să nu jignim femeile normale”, „cei care protestează sunt prostituate, 

feministe pe care nici un om orb nu le-ar atinge, fagoți și anormale”, „feministele nu sunt femei, 

sunt c*rve fără cultură”. 
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Următoarea secțiune include un limbaj explicit și violent. 
 

 

 

Unele tweet-uri (care nu au fost eliminate de Twitter) conțineau amenințări directe, precum cea 

cu o fotografie a unui bărbat care manevra mai multe arme de foc cu descrierea: „Voi avea de-a face 

cu voi nenorocite de feministe. (...) Ieșiți dracului din Polonia”. 

Există chiar și comentarii precum cel de pe Facebook care spune: „Este păcat că lagărele de 

concentrare au fost acum 80 de ani. Ar fi bine să facem săpun din doamna Lempart și o cârpă pentru 

podea cu părul ei”. 
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Următoarea secțiune include un limbaj explicit și violent. 

 
 

DIU și-a făcut loc și în mass-media finanțate de guvernul public. La Radio-ul polonez, Jan 

Pietrzak, un comedian și jurnalist cunoscut pentru opiniile sale controversate și de dreapta, precum și 

pentru faptul că este un susținător vocal al partidului conservator aflat la guvernare „Lege și justiție” (PiS, 

Prawo i Sprawiedliwość), și-a exprimat punctul de vedere că putem constata „nebunia regăsită în 

comportamentul grupurilor isterice de femei emoționale”. 

De asemenea, preoții catolici au folosit DIU față de femei. Un exemplu bine cunoscut și mult 

discutat este cel al părintelui Tadeusz Rydzyk, un redemptorist strâns legat de actualul partid de 

guvernământ. El a declarat în februarie 2021 că protestele sunt „orgii satanice”. 

În ceea ce privește măsurile legale, în ultimii ani au existat mai multe cazuri în care „hate-

speech” sexist față de femei și-a făcut drum spre instanță. În octombrie 2017, Roman Sklepowicz, un 

avocat cunoscut pentru opiniile sale agresive de extrema-dreaptă și discursul său adesea ofensator, a 

spus despre femeile care mărșăluiau într-o demonstrație „cine le f*te pe astea?”. Cazul a ajuns în 

instanță și acesta a durat mai mult de 3 ani pentru a se finaliza. La 29 ianuarie 2021, cazul său a fost 

finalizat, iar judecătorul l-a achitat pe Sklepowicz. Motivarea a fost că vorbele sale erau imorale și lipsite 

de etică, dar nu ilegale. 

Este un rezultat obișnuit al unor cauze judiciare similare în Polonia. Pe de altă parte, Marcin 

Rola, gazda televiziunii YouTube wRealu24, a fost găsit vinovat într-un caz similar. În 2019, el a numit 

femeile care protestau „amibe și sferturi de creier, idioate, feminazi”. A fost condamnat pentru trei luni 

de probațiune, asistență socială și amendă. 

O altă chestiune, care nu este direct legată de DIU online, este violența din viața reală. Este clar 

că ura răspândită online influențează comportamentul oamenilor în viața de zi cu zi. În acest caz, 

femeile protestatare din multe orașe au fost atacate violent de grupuri de bărbați, în mare parte tineri, 

care au folosit violența fizică, au bătut femeile tinere și cele mai în vârstă, acestea având nevoie de 

tratament medical. 
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Recomandări 

1. Atunci când combatem DIU sexist, atât online, cât și offline, cea mai importantă parte este să 

convingem platformele sociale să reacționeze cu aceeași măsură – să elimine comentariile de  

ură, să suspende conturile care răspândesc frecvent DIU și, de asemenea, să ofere un mijloc 

clar prin care utilizatorii să raporteze un astfel de conținut. Deoarece majoritatea rapoartelor nu 

sunt evaluate fără să fie un motiv dat, iar multe din conținuturile evaluate nu sunt eliminate din 

cauza presupusei „nerespectări a condițiilor de furnizare a serviciilor” – în timp ce condițiile de 

furnizare a serviciilor sunt în mod clar încălcate (la fel și legislația națională ) în multe cazuri, cum 

ar fi amenințările de violență. Este o tendință generală care afectează Facebook, Twitter și 

YouTube. Tweet-urile menționate în acest text au fost raportate tuturor către Twitter, dar nu am 

primit niciun răspuns și niciunul dintre ele nu a fost eliminat – toate sunt încă vizibile și accesibile 

publicului. 

2. O altă recomandare este actualizarea Codului Penal și a Constituției pentru a include protecția 

grupurilor mai marginalizate care sunt predispuse la discriminare și atacuri – discriminarea 

bazată pe sex, vârstă, orientare sexuală ar trebui definitiv sancționată. Cu toate acestea, chiar 

și regulile existente sunt foarte rar folosite, de exemplu articolul care protejează victimele 

violenței rasiste sau motivate religios. Așadar, trebuie să facem presiuni asupra autorităților 

pentru a-i urmări pe autorii DIU și a infracțiunilor de ură și să începem să folosim bine 

instrumentele pe care le avem deja. 
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        DIU pe criterii de gen în România 

De Ionuț Codreanu, David Manolache (ActiveWatch) 

 

 
Introducere 

România a ratificat Convenția de la Istanbul în 2016 și de atunci au existat mai multe inițiative 

legislative legate de prevenirea și combaterea violenței de gen. În 2018, Legea privind egalitatea de 

șanse pentru femei și bărbați a introdus definiția actualizată a violenței de gen. 

La nivel instituțional, principalele organisme responsabile pentru asigurarea tratamentului egal 

și nediscriminatoriu pentru femei sunt Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse pentru Femei și 

Bărbați (ANES, înființată în 2002) și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD, înființat 

în 2001). 

În ciuda cadrului instituțional și legislativ dedicat reducerii violenței împotriva femeilor, în ultimii 

ani s-au înregistrat progrese nesemnificative. În 2019, raportul ONU „Studiu global asupra omuciderilor. 

Crime împotriva femeilor și fetelor” aduce în vedere faptul că 30% dintre femeile din România au fost 

abuzate fizic sau sexual cel puțin o dată în viață. Același raport a arătat că în acel an 20.000 de femei 

au fost lovite și alte 44 au fost ucise în conflicte interne. În 2020, în contextul pandemiei COVID-19, 

studiile au arătat, comparativ cu anul precedent, o creștere de aproape 20% a agresiunilor împotriva 

femeilor care au fost raportate poliției. 

România este, de asemenea, una dintre țările europene cu cea mai mare incidență a traficului 

de persoane. Unele statistici din 2019 au estimat că aproape 70% dintre femeile și fetele care sunt 

victime ale rețelelor internaționale de trafic și proxenetism provin din România. 

Dincolo de statistici, femeile din România se confruntă zilnic cu prejudecățile și stereotipurile 

generate de o cultură locală masculinizată și uneori tradiționalistă. În ciuda eforturilor organizațiilor non- 

guvernamentale de a promova o agendă feministă la nivelul politicii publice, implicit al discursului public, 

femeile sunt încă subreprezentate. De fapt, la alegerile parlamentare din 2020, doar 17% dintre 

membrii parlamentului erau femei. Actualul cabinet guvernamental are un singur membru de sex 

feminin. În acest mediu social și politic dominat de inegalități, sexismul și „hate-speech”-ul pe bază de 

gen se extind treptat. 
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În vara anului 2020, opinia publică a fost revoltată de unul dintre vlogurile lui Alexandru 

Bălan, un YouTuber care are o comunitate de peste 850.000 de abonați. În acel vlog, Bălan a 

promovat o chemare foarte grafică la viol a tinerelor femei pentru aparițiile lor percepute ca fiind 

libertine. Subiectul a ajuns în atenția publicului numai atunci când Centrul Filia, o organizație 

care pledează pentru drepturile femeilor, a depus o plângere oficială pentru incitare la ură și 

viol. La finalul anchetei și după ce a recunoscut vinovăția, vloggerul român a fost amendat 

penal cu aproximativ 5.500 de euro. 

 

Descrierea fenomenului 

DIU pe criterii de  gen variază în intensitate de la utilizarea unui limbaj degradant și stereotipic 

la încurajarea formelor extreme de violență împotriva femeilor. Sexismul stereotip poate fi identificat în 

principal pe teme legate de mișcări feministe sau anumite femei din politica românească. În schimb, 

violența verbală atinge niveluri alarmante atunci când sunt prezentate personalități publice care au fost 

victime ale unei forme de abuz fizic sau sexual. În astfel de cazuri, abuzul este justificat sau revendicat 

ca formă de sancțiune, deoarece victima nu a fost suficient de atentă sau nu îndeplinește anumite 

standarde de moralitate. Fenomenul a fost identificat atât în cazul populației adulte, dar și în cazul unor 

„influenceri” care se adresează în principal publicului tânăr. 

 
 

 
Următoarea secțiune include un limbaj explicit și viole 
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De fapt, discursul sexist și misoginia pot fi identificate și în situații în care „influencerii” 

sunt femei, fiind adesea ținta comentariilor jignitoare, a aluziilor sexuale și chiar a incitării la 

violența fizică. 

"Am văzut o fată astăzi. Nu cred că era clasa a XI-a. I-am văzut toată... 

Sincer, mi-a plăcut. Dar aia merită violată. Adică, la modul cu picioarele în gură. 

Să-i scuipi în gură, să-i spui cine-i tăticul tău.  

Să o lovești, să o plesnești, să o ții cu capul de pereți.  

Pune-i piciorul pe față așa. Am niște fetișuri mai ciudate.  

Adică, puteai vedea că-i place șarpele. Astea nu trebuie iertate." 

                                                               Sursa: scena9.ro 

 

Dar acest scandal a generat un val de reacții în societate, reacții care au variat de la 

condamnarea acestui tip de discurs până la solidaritatea cu Alexandru Bălan. Această solidaritate s-a 

manifestat și prin mesaje de amenințare directă împotriva activiștilor care au depus o plângere la 

autorități. 

 

Discreția cititorilor este recomandată. Următoarea secțiune include un limbaj explicit și violent. 

 

 
 

Sursa: scena9.ro 
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DIU devine și mai virulent pentru fetele și femeile din zona socială, mai ales atunci când 

se prezintă în mass-media după ce au fost agresate de partenerii lor. Dacă în cazul YouTube sau 

Instagram publicul care promovează sexismul este predominant tânăr și este format din bărbați, 

în cazul persoanelor celebre care au fost victime ale violenței, audiența este mai eterogenă din 

punct de vedere demografic. Astfel, mesaje precum „ai cerut-o” sunt promovate și de femei, 

situație care indică existența misoginiei inversate în rândul utilizatorilor din România. 

 
 

 
 
 

 

 

Următoarea secțiune include un limbaj explicit și violent. 
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În ciuda prezenței foarte scăzute în sfera publică, femeile din politică sunt adesea ținte 

ale misoginiei. Mesajele de ură ridiculizează capacitatea lor de a ocupa funcții publice și uneori 

duc la ideea că și-au construit cariera folosind sexualitatea. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
Mișcările și organizațiile feministe sunt, de asemenea, ținte ale discursului stereotipic și 

ofensator. Mesajele ostile variază de la teze tradiționaliste și conspirative, potrivit cărora 

mișcările feministe reprezintă o amenințare pentru familii, până la etichetarea degradantă și 

defăimătoare. 
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Următoarea secțiune include un limbaj explicit și violent. 
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Recomandări 

1. Ghidul celor mai bune practici în marketingul pentru influenceri, adoptat în 2020, ar trebui să 

includă dispoziții speciale privind standardele etice pentru influenceri, mărci și agenții de 

marketing. Informarea artificială prin conduită urâtă și discriminatorie ar trebui să fie ferm 

descurajată. 

2. Mass-media care promovează povești controversate despre vedete care au fost supuse 

diferitelor forme de abuz ar trebui să modereze interacțiunile utilizatorilor pentru a evita 

comportamentul de tip detestabil. 

3. Partidele politice și agențiile 

pe criterii de gen. 

guvernamentale ar trebui să fie mai active în combaterea DIU 
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        DIU pe criterii de gen în Slovacia 

De Martin Susol (DigiQ) 

 

 

 
Introducere 

În Slovacia, violența bazată pe gen și stereotipurile de gen sunt adânc înrădăcinate în 

structurile, normele și valorile sociale și culturale care guvernează societatea și este adesea susținută 

de o cultură a negării și tăcerii. 

Constituția Republicii Slovace consacră în art. 12 principiul general al egalității și interzicerea 

discriminării indiferent de motiv. De asemenea, Legea Anti-Discriminare interzice discriminarea și îi 

obligă pe toți să respecte principiul tratamentului egal în muncă, educație, asistență medicală, 

securitate socială și furnizarea de bunuri și servicii. Interzicerea discriminării, consacrată în art. 4 este, 

de asemenea, în conformitate cu obligațiile internaționale ale Republicii Slovace, care rezultă din 

obligativitatea față de Convenția privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva Femeilor, 

de Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene sau de Convenția pentru Protecția Drepturilor 

Omului și a Libertăților Fundamentale, modificată. 

Conform ultimelor rezultate ale Eurobarometrului, este clar că atitudinea publicului față de 

violență este foarte binevoitoare. De mai bine de 20 de ani, de când violența împotriva femeilor a 

început treptat să fie dezbătută în Slovacia, o mare parte din public consideră că femeile care suferă de 

violență, fie exagerează, fie inventează. Există, de asemenea, o lipsă de conștientizare a serviciilor 

disponibile pentru femei din diferite locuri ale Slovaciei. 

În ultimii ani, s-au înregistrat unele îmbunătățiri în domeniul egalității de gen, care au adus țara 

la nivelul egalității de gen apropiat de media UE. Modificările au fost implementate de către experți care 

au avut ocazia să lucreze la Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale și ale Familiei Slovace și de 

reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale care au participat la schimbările anterioare privind 

îmbunătățirea situației în domeniul egalității de gen. 

Organizațiile non-guvernamentale care își desfășoară activitatea în Slovacia au contribuit în 

mod semnificativ la îmbunătățirea aspectelor legate de egalitatea de gen, printre care Aktívne ženy 

(Femeile Active), Možnosť voľby (Pro Choice), Alianciažien Slovenska (Alianța Femeilor din Slovacia), 

Aspekt - Záujmové združenie žien (Aspekt - Asociația femeilor), Centrum rodových štúdií (Studii de gen 

din 
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Bratislava), Fenestra, Národné centrum pre rovnosť príležitostí (Centrul Național pentru Egalitatea de 

Șanse), Združenie žien Slovenska (Asociația Femeilor din Slovacia) etc. 

Cu toate acestea, trebuie depuse eforturi consistente pentru a îmbunătăți climatul social și cum 

sunt percepute femeile. 

 

 
Descrierea fenomenului 
 

Cea mai mare incidență a DIU pe criterii de gen din Slovacia a crescut în ultimii doi ani în 

perioada în care parlamentul a negociat ratificarea Convenției de la Istanbul, adică Convenția 

Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violența în 

familie. Informații înșelătoare au fost răspândite de unele televiziuni și ziare conservatoare. Atât 

partidele populiste parlamentare, cât și cele neparlamentare, au folosit această situație pentru a 

răspândi minciuni, jumătăți de adevăruri și dezinformări menite să ridice temeri cu privire la 

Convenție, împiedicând aprobarea acesteia și câștigând puncte politice ieftine din partea 

alegătorilor înspăimântați și slab orientați. Convenția de la Istanbul din Slovacia nu a fost 

ratificată din cauza lipsei de voință politică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Răul ideologic din Istanbul. Nu este vorba despre un drept, ci despre 
ideologie. 
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În 2020, Ministerul Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei din Republica Slovacă a oprit 

subvențiile pentru organizațiile care se ocupă de multă vreme de problema egalității de gen și a 

alocat subvenții organizațiilor care se caracterizează printr-o viziune conservatoare asupra lumii și 

luptă pentru o familie tradițională și împotriva propagandei „de gen”. 

Milan Krajniak, Ministrul Muncii, a contribuit la percepția negativă a problemei egalității 

de gen prin mesajele sale de pe rețelele sociale care au declanșat DIU împotriva organizațiilor care 

se ocupă de problema egalității de gen. La un moment dat, el chiar a susținut și a promovat un 

sondaj online care a exprimat o mare rezistență față de finanțarea ONG-urilor care lucrează pe 

probleme de egalitate de gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sunt de acord, nu avem nevoie de această egalitate de 
gen, este împotriva naturii umane și noi susținem 
creștinismul. 

 
 
 
 
 
 

Am oprit convenția de la Istanbul! Tocmai am respins 
ratificarea convenției de la Istanbul în parlament. Mă bucur că 
Slovacia continuă să-și amintească moștenirea părinților și 
bunicilor noștri, de care sunt atât de mândru. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Convenția de la Istanbul este împotriva constituției noastre, 
deoarece acordă un tratament preferențial doar unei părți a 
populației (femeilor), oferindu-le mai multe drepturi decât există 
pentru mine. Toată lumea ar trebui să fie egală în ochii legii. 
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Băieți, cum organizați casa? Deci, cel puțin să le spunem femeilor 

noastre: „Eu și soția mea ne completăm reciproc: mă dezbrac, ea spală 

hainele, mă trezesc, ea face patul, gătește, eu mănânc. Ce ar face ea fără 

mine? 

 
 
 

În octombrie 2020, Krajniak a fost extrem de criticat de organizațiile feministe și de reprezentanții 

ONG-urilor pentru egalitatea de gen, datorită unui comentariu controversat și sexist. 

 

 
 

 
Stereotipurile de gen sunt puternic înrădăcinate în societate, în special în mediul rural și în 

zonele rurale ale țării. Având în vedere că majoritatea partidelor politice reprezentate în parlament sunt 

de asemenea orientate conservator, partidele liberale sunt reprezentate de o minoritate și unele dintre 

ele în afara parlamentului. DIU sexist s-a reflectat și pe rețelele de socializare, printre politicieni, 

influenceri și femei care au cunoscut puțin succes. 

 

 

 

 

 

 

Aceste ONG-uri ciudate ale egalității de gen, 
sunt doar paraziți ai subiectului și aspiră banii ... 
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         Recent, o jurnalistă populară slovacă, doamna Kovačic Hanzelová, a trebuit să limiteze accesul          
  la profilul său de Facebook din cauza urii ridicate, aceasta fiind pricipala persoană vizată. 

 
 
 

 

După 10 ani, mi-am schimbat setările. Inițial am vrut 
să anulez acest profil, dar în cele din urmă unii 
dintre voi m-au convins să nu o fac, așa că am 
decis să schimb cine poate comenta postările mele. 
(...) Adesea, oamenii vor ca romii să moară, scriu 
mesaje agresive, mulți oameni scriu lucruri 
dezgustătoare despre mine și doar am spus că este 
suficient. (...) Nu sunt plătită să gestionez ura unor 
oameni anonimi, nu îmi voi dedica timp sau energie 
pentra asta. 

O profesoară din Estul Slovaciei, activă atât pe Instagram, cât și pe TikTok, cu un 

număr de adepți în creștere, a înregistrat multe mesaje de ură. 

Următoarea secțiune include un limbaj explicit și violent. 

Arăți ca bunica mea de parcă ar fi fost violată, un tractor s-ar rostogoli peste ea și 

un rechin ar săruta-o în față. Ești jenantă. 

Ești o cățea la fel ca Čaputová. 

Curvă bătrână, pleacă, asta este pentru persoanele de 13-18 ani, nu pentru 40-1000. 
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Poate fi casier într-un bar, cel mult 
 
 
 

 
Frumusețe pentru grădina 
zoologică, natura a jucat un joc urât 
cu tine 

 
Un număr semnificativ de comentarii cu ură și sexiste au avut loc la adresa doamnei 

politician Irena Bihariová când aceasta a anunțat că a devenit lider al mișcării liberale. 
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Recomandări 

1. Este necesar să se asigure că toate formele de violență bazată pe gen împotriva femeilor în 

toate domeniile vieții, care constituie o încălcare a integrității fizice, sexuale și mentale a 

femeilor, sunt scoase în afara legii și că sancțiunile legale sunt proporționale cu gravitatea 

atacurilor, iar remediile civile să fie introduse fără întârziere. 

2. Platformele sociale ar trebui să propună un sistem clar de raportare a comentariilor, dar și 

condiții transparente pentru eliminarea conținutului cu ură ilegal, care să nu fie ambiguu și 

inteligibil. 

3. Statele ar trebui să ia în considerare includerea egalității de gen în programele de învățământ la 

toate nivelurile de educație, la toate tipurile de școli, publice și private, de la copilăria timpurie 

până la maturitate și în programele pentru drepturile omului. 

4. Autoritățile competente ar trebui să ia în considerare faptul că ONG-urile implicate în atenuarea 

DIU nu au adesea personalul sau capacitatea financiară pentru a aborda această problemă fără 

sprijinul lor. De asemenea, este necesar ca statele naționale să aloce fonduri și capacități de 

monitorizare a DIUlegat de violența de gen. 

5. Dezvoltarea campaniilor de conștientizare care ar trebui să vizeze femei și bărbați din toate 

categoriile sociale, persoanelor din instituțiile de învățământ, din serviciile de sănătate și 

sociale, din agențiile de aplicare a legii și alte profesii și instituțiile implicate în prevenirea sau 

protecția împotriva violenței, inclusiv cele de la nivel local; ar trebui, de asemenea, să fie vizați 

reprezentanții comunităților religioase și tradiționale și autorii oricărei forme de violență de gen 

pentru a preveni recidiva acestora. 
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        DIU pe criterii de gen în Spania 

De Valentín González, Sonia Conde (Movimiento contra la Intolerancia – Mișcarea Împotriva Intoleranței) 

 
 

 

Introducere 

Conștientizarea colectivă și publică a problemelor de gen a început puternic în Spania în anii 

'90. O serie de crime succesive care au șocat opinia publică au dus la începutul consensului și la 

necesitatea de a articula politici de gen. Mai exact, cazul Anei Orantes, o femeie arsă în viață de soțul 

ei, după ce s-a întors de la depunerea mărturiei la un program de televiziune. 

Agitația generată de acest eveniment a condus la ascultarea cererilor mișcării feministe și a fost 

susținută o dezbatere socială pe această temă. Toate acestea au condus la aprobarea legii 

cuprinzătoare împotriva violenței sexiste în 2004, care a inclus modificări legislative în materie penală, 

precum și protocoale de asistență pentru victimele violenței sexiste, implicit aspecte legate de DIU 

sexist, împreună cu propuneri în domeniul justiției și al procurorilor. De atunci, dezbaterea socială a 

obținut un consens foarte larg cu privire la politicile de egalitate de gen și la prevenirea misoginiei. 

Recent, cadrul legal a fost revizuit prin reforma articolului 22.4 din codul penal care se extinde 

la gen, motivarea după gen, ca circumstanță agravantă în aplicarea unei pedepse. În plus, a fost 

adoptat un pact de stat împotriva violenței de gen care prevede resurse bugetare pentru toate nivelurile 

administrației pentru a ajuta victimele și pentru a lupta împotriva DIU. 

Alături de reformele instituționale și legale, cultura populară a contribuit la creșterea conștientizării 

violenței sexiste și la conștientizarea în societate. 

În ciuda tuturor acestor progrese, sexismul și misoginia sunt persistente, deoarece 

stereotipurile culturale sunt adânc înglobate în societate. 



Pagina | 33 

 

Conform acestei poziții, feminismul ar fi o impunere care discriminează bărbații, încearcă 

să distrugă familia și reprezintă o agendă „ascunsă” apropiată de teoriile conspirației (controlul 

global, distrugerea omenirii etc.). 

Această teorie este exprimată în diferite grade de ostilitate, dar funcționează ca o 

narațiune bine construită al cărei obiectiv este de a neutraliza consensul social cu privire la 

politica de gen. 

 
 

Descrierea Fenomenului 

Mult mai recent, consensul fragil privind combaterea sexismului a fost parțial compromis prin 

apariția populismului de dreapta în Spania. Partidul Vox este cea mai proeminentă voce care militează 

constant împotriva așa-numitei „ideologii de gen”. Eforturile lor de redefinire a conceptelor ating expresia 

maximă în negarea violenței de gen prin indexarea acesteia ca „violență intra-familială”, care este o 

formă mai ascunsă de violență motivată de gen. 

 
 

 
 
 
 

 

Autorul postării critică o afirmație făcută de 
Cristina Finch, o feministă cunoscută, foarte 
mediatizată, că, aflând că letalitatea 
Covidului este mai mare la bărbați decât la 
femei, afirmă: „ar trebui să existe ceva 
bun”. postarea se închide afirmând că 
feministele sunt resturi umane și criminale 
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În legătură cu această criminalizare a feminismului, cuvântul „feminazi” a devenit 

popular. În acest sens, zeci de grupuri, cu mii de adepți, folosesc diverse declinări ale 

„feminazi” și sunt publice pe Facebook. 

Principalele narațiuni care apar în aceste pagini variază de la bărbați ca victime, negarea 

violenței de gen, comparația dintre avort și crimă în masă, un exces de imagini sexualizate ale 

femeilor, până la o poziționare mai implicită decât explicită împotriva egalității de gen. 

 

 

 
Grup antifeminist de pe Facebook: Este prezentat un desen 

animat al unei actrițe care a avortat pentru a primi un Oscar, 

ca antiteză a ceea ce reprezintă rolul corect al femeii-mamă, 

care se simte împlinită în maternitatea sa. 

 
 
 
 
 
 

„Această pandemie a venit în Spania în 
2004 (referință la anul în care Legea 
integrală împotriva violenței de gen a 
fost adoptată în parlament). Are peste 
160 de mii de bărbați infectați pe an” și 
consecințele sale îi conduc pe mulți 
părinți la sinucidere.  
Când vine vaccinul! Legile de gen 
obligă mii de bărbați să se sinucidă. 

 

 

Comentariul 1: „Feminismul este ură 

împotriva omului, nu există feminism bun” 

Comentariul 2: 

feminismului” 

„Sunt fasciști ai 

Comentariul 3. „Nu, acesta este feminismul, 

nu există feminism bun” 
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O examinare rapidă a profilurilor principalelor femei lideri politici relevă un tipar înalt de 

mesaje machiste, nu neapărat postate de bărbați. Mesajele de acest tip sunt numeroase și 

variază de la o vorbire sexualizată la o vorbire disprețuitoare. 

Următoarea secțiune include un limbaj explicit și violent. 

Veți ajunge în Vox în curând mâncând cocoșul 

cojocarului 

Un alt tipar relevant în mesajele misogine este centrat pe grupuri organizate de bărbați 

care încearcă să delegitimeze feminismul și, pentru aceasta, recurg la mesaje și aluzii mai mult 

sau mai puțin sexiste. Unele dintre ele sunt mai mult sau mai puțin legate sau gravitează în jurul 

partidelor politice de extrema-dreaptă populiste care combat ceea ce ei numesc „ideologia de 

gen”. 

 
 
 

 

Femeile sexualizate îngenuncheate, sugerând o 
atitudine inferioară și de venerație unui bărbat 

 
 
 
 

 
 

Tipare dominante: 

➢ Aluzii ascunse că femeile și-au obținut pozițiile în schimbul favorurilor sexuale sau că ar fi dispuse să 

facă acest lucru pentru a fi promovate. 

➢ Abuzul de expresii precum cățea deranjată, urâtă sau alte aluzii disprețuitoare la aspectul fizic. 

➢ Accentul pe rolul de „casier de supermarket” pe care Ministrul Egalității l-a deținut cu ani înainte să intre 

în funcție 

➢ Aluzii la funcții precum măturătoare și femeie de serviciu, atribuite istoric femeilor. 
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În alte cazuri sunt grupuri de bărbați care se consideră afectați sau „discriminați” de 

anumite legi pe care le înțeleg că sprijină femeile în detrimentul lor, cum ar fi grupurile care pretind 

„custodie comună” în cazurile de cupluri divorțate. 

 
 
 
 

 

„Cum pot arde o 
feminist care face 
acuzații false?” 

Anunț pentru descărcarea 
unui joc care implică 
uciderea feministelor 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Da-ți vina pe „feminazi” pentru moartea a 
30 de mii de oameni de covid-19 

 
Una dintre problemele relevante din ultimul an a fost promovarea demonstrațiilor de 

pe 8 martie 2020 de către guvern. La acea vreme, purtătorii de cuvânt ai sănătății din partea 

executivului au afirmat că nu există niciun risc de contagiune. Două zile mai târziu a început 

închiderea totală. În acest sens, au existat critici legitime pentru faptul că au permis mulțimilor 

în acea zi, dar și pentru că a existat o mulțime de discursuri de ură sexistă care au depășit 

controversa. 
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Sursa: larazon.es 

Lucía Etxebarria denunță hărțuirea pe care o suferă pe 
rețelele de socializare 

„În ultimele 4 luni am primit mii de mesaje cu acuzații de 
hărțuire sau infracțiuni de ură, cu insulte precum c*, scroafă, 
porc”, spune scriitoarea pe contul ei de Instagram. 

 
Recent, conflictul în creștere dintre două concepții ale feminismului, referitor la 

persoanele transsexuate, a devenit mai vizibil. 

În sinteză, există două concepții: femeile ca realitate biologică sau condiția femeii ca 

liberă alegere. Dezbaterea generează ciocniri interne și externe, alimentând „hate-speech”-ul 

misogin. Anumite grupuri LGBTQA+ au conceput termenul de TERF (Transsexual Exclusionary 

Radical Feminist) pentru a se referi la acele femei care concep genul ca o realitate biologică, 

fără a implica faptul că sunt împotriva schimbării sexului. 
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Feminismul identitar este slab reprezentat și perceput în cadrul societății, deoarece este în 

mare parte asimilat unei lupte împotriva sexului masculin. În acest sens, o analiză a tiparelor 

discursului sexist se bazează mai mult pe lupta împotriva acestui tip de feminism, decât împotriva 

feminismului egalității. 

În Spania și alte țări vorbitoare de limbă spaniolă, campaniile cu un limbaj incluziv care nu uită 

sfârșitul unor femei sau le exclud sunt foarte frecvente. Sunt destul de eficiente și prioritare în ceea ce 

privește comunicarea. 

Acest lucru trebuie făcut cu măsura cuvenită, deoarece uneori devine un obiect de derâdere 

pentru construirea unei forme artificiale de vorbire impuse de elite, care poate fi contraproductivă. 

De ani de zile, s-au desfășurat campanii în școli; industria publicitară a fost reglementată pentru 

a preveni răspândirea stereotipurilor sexiste, iar unele companii fac contrariul, arătând bărbați care fac 

treburi casnice. 

Recomandări 

1. În termeni generali, trebuie să predomine o narațiune în favoarea egalității între bărbați și femei. 

Construcția acestei narațiuni necesită diagnosticarea principalelor elemente ale discursului 

macho pentru a evita neutralizarea și delegitimarea acestuia. 

2. Se recomandă utilizarea tuturor aparatelor juridice disponibile și a rețelei sale de sprijin 

instituțional cu procurorii specializați atât pe infracțiuni de ură, cât și pe violență sexistă. 


