
 
 

CAPITOLUL X 
Dimensiuni ale problematicii feminine 

în societatea contemporană românească 
 
 

Procesul de apariţie, evoluţie şi afirmare socială descris mai sus 
prezintă particularităţi ale feminităţii ortodoxe în care putem recunoaşte 
cu uşurinţă caracteristici ale problematicii sociale. Acestea vor fi descrise şi 
analizate comparativ în raport cu problematica socială feminină generală.   

Suntem de părere că multe dintre problemele sociale despre care 
vom vorbi mai jos nu sunt apanajul exclusiv al genului feminin. Spre 
exemplu sărăcia, şomajul, inechităţile sociale, discriminarea, efectele 
migraţiei sunt tot atâtea dificultăţi sociale care pot afecta un segment larg 
al populaţiei, indiferent de gen.  

În  cadrul diferitelor categorii de probleme sociale, ne interesează 
să studiem riscurile sociale proprii femeilor.  

Înainte să ne oprim punctual asupra problemelor sociale specifice 
femeii ortodoxe, este necesară o formulare conceptuală a problematicii 
feminine actuale. Paralel cu rigoarea demersului teoretic, realitatea socială 
feminină se confruntă cu  relativismul relaţiilor sociale. Scopul nostru este 
să identificăm şi să conturăm dimensiunile problematicii feminine având 
în vedere designul respectivei probleme. Analiza sociologică de faţă va 
folosi elemente ale aparatului conceptual descris în prima secţiune a 
capitolului, şi va căuta să exemplifice modalităţi de soluţionare. 
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1. Perspective teoretice ale problemelor feminităţii 

 
Înainte de toate problematica socială feminină constituie obiectul 

de studiu central al doctrinei feministe.166 Sociologia feministă, ca ramură a 
sociologiei, îşi construieşte analizele sociale pe criteriul genului şi critică 
sociologiile tradiţionale care, în cercetările lor, ar fi ignorat şi marginalizat 
femeile. De la variabilă demografică şi status-rol de gen, femeia ocupă în 
sociologia feministă locul de categorie centrală de analiză sociologică. 
Problematizând diferenţele de gen, inegalităţile sociale dintre femei şi 
bărbaţi devin manifeste. Tezele formulate de feminiști sunt implicate, 
renunţă la neutralitatea specifică unui demers obiectiv, aşa cum îl 
revendică sociologia tradiţională. Scopul noii perspective teoretice este 
valorizarea pe care o promovează, şi nu particularităţile sale metodologice. 
De pildă, Ann OAKLEY, deschide calea unui nou domeniu de cercetare, 
prin introducerea termenului de „gen-izare” (gending) ce desemnează 
interiorizarea atributelor feminine şi masculine. Sub aspect metodologic ea 
analizează critic modelele tradiţionale ale interviului sociologic. Judith 
LORBER introduce termenul de „gen ca instituţie socială”, iar Nancy 
CHODOROW contestă teoria freudiană a complexului lui Oedip. Ea 
crede că fetele şi băieţii trec în mod diferit prin procesul Oedip; astfel, 
fetele îşi construiesc identitatea prin identificare  cu mamele, în timp ce 
identitatea băieţilor are la bază un proces de diferenţiere faţă de mame. 
Maternitatea este, în opinia autoarei, motivul împărţirii pe genuri între 
sfera publică dominată de raţiunea ca apanaj al masculinităţii şi sfera 
privată  ca teritoriu al afectivităţii dominat de feminitatea maternă. Nu în 
ultimul rând o amintim pe Gail KLIGMAN o bună cunoscătoare a 
problematicii de gen din ţările forte comuniste şi în mod deosebit a 
României comuniste.    

                                                 
166Feminismul este definit ca o doctrină de filosofie socială şi politică. El a dezvoltat mai 
multe orientări reprezentând tot atâtea nivele de abordare de la formele sale moderate, la 
cele radicale. Preluând elemente de bază ale doctrinei feministe, atât sociologia, cât şi 
teologie (alături de filosofie şi de politologie), au dezvoltat ramuri de orientare feministă, 
respectiv sociologie feministă şi teologie feministă. Problematica feminină discutată în 
cadrul acestor ramuri ştiinţifice pornește de la premisa că femeia are un statut social 
inferior, supus riscului discriminării. 
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Problematica feminină este încadrabilă ca subiect de cercetare a 
sociologiei genului. Apărută încă din anii ’70 ai secolului trecut, ea 
grupează mai multe puncte de vedere asupra realităţii sociale referitoare la 
dinamica de gen. În fapt, creatorii167 marilor doctrine sociologice au fost 
interesaţi să înţeleagă modul cum particularităţile de gen influenţează 
aspecte importante ale vieţii sociale. Fără a dezvolta subiectul oferim spre 
exemplificare câteva concepţii. Astfel, la nivel macrosocial se discută 
despre menţinerea echilibrului şi stabilităţii în societate prin 
complementaritatea rolurilor sociale de gen. Totodată, stratificarea socială 
după criteriul genului, lupta pentru putere şi dominaţia economică de gen 
sunt teme de interes pentru sisteme sociale largi. În plan microsocial s-a 
încercat redefinirea genului, pornindu-se de la individ, de la grupuri mici, 
sau de la contexte sociale, culturale, istorice, care vizau norme, 
semnificaţii, simboluri de gen.  Se conturează trei orientări mari ale 
sociologiei de gen:  

1. utilizarea genului ca punct de acces în studiul sociologiei cu 
scopul completării cercetărilor anterioare care au omis aspecte particulare 
ale feminităţii ori au extins, caracteristici masculine ca fiind general 
valabile, sub pretextul neutralităţii cercetării.  

2. sociologia feministă promovează, aşa cum am văzut, 
separatismul epistemologic;  

3. o sociologie contemporană a genului care încearcă să dilueze 
semnificaţia genului ca fundament al teoriilor identitare, promovând ideea 
de diferenţă.  

 
2. Designul unei probleme sociale 

 
Ideea conceperii unui design al unei probleme sociale concrete a 

apărut ca urmare a nevoii de a fragmenta şi a recompune o problemă 
socială, aşa încât să o putem evalua de pe poziţii obiective şi neutre. Este 
un aparat conceptual util care permite studierea multidimensională a 

                                                 
167Îi avem în vedere pe Parson, Marx, Goffman, Bourdieu, Garfinkel, Dahrendolf, pentru 
a enumera doar câteva nume de cercetători promotori ai problematicii de gen. Alain 
Touraine se situează într-o perspectivă post-feministă, în care activismul social al 
femeilor nu mai vizează obţinerea anumitor drepturi sociale, ci se concentrează pe 
probleme sociale legate de construcţia lor identitară.   
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problematicii sociale. Etapele designului sunt forme-şablon care pot fi 
modificate, adaptate cerinţelor de înţelegere şi de soluţionare a 
problemelor. Este, totodată, un model flexibil care schematizează 
cercetarea problemelor sociale pe suportul căreia avem libertatea să 
identificăm necunoscutele acestui proces. Acest model de analiză poate fi 
aplicat şi unei problematicii sociale, prin care înţelegem un set de 
probleme de acelaşi tip, care se determină unele pe altele. 

Mecanismul analitic pe care îl propunem simplifică descrierea unui 
proces social problematic, aşa încât să fie corect înţeles. De corectitudinea 
înţelegerii unei probleme sociale în ansamblul ei depinde formularea 
soluţiilor acesteia. Aşadar, se desface în părţile sale componente pentru a 
putea fi mai lesne interpretat. Luarea deciziilor în probleme sociale de 
orice fel afectează existenţa socială, atât a numeroşi actori sociali luaţi 
individual, cât şi a unui sistem sau grup de sisteme sociale. 

Facem o prezentare punctuală a elementelor generale ale 
designului, înţeles ca plan de interpretare a oricărei probleme sociale. El 
cuprinde două subdiviziuni mari: designul problemei sociale propriu-zise şi 
designul soluţionării problemei. 

1. Conştientizarea problemei sociale. Un grup social se poate confrunta 
cu o problemă socială pentru o perioadă de timp, fără ca existenţa ei să fie 
conştientizată. Un fenomen social problematic devine vizibil atunci când 
un număr semnificativ de indivizi declară că se confruntă cu el. Pentru  
aceştia o anumită realitate socială intervine în existenţa lor, modificând-o 
într-un fel nedorit şi care nu poate fi controlat. Acţiunile individuale ale 
persoanelor de a înlătura o stare de fapt problematică nu au succes. Este 
nevoie de o acţiune socială concertată, colectivă, în baza unui plan 
prestabilit. Însă formularea acestui plan nu se poate realiza dacă nu 
parcurgem următoarele etape ale design-ului. 

2. Definirea problemei sociale. Un  fenomen social devine problematic, 
doar atunci când este definit ca atare de către actorii sociali direct 
implicaţi. În această etapă este necesar să stabilim natura problemei. Prin 
natura unei probleme sociale înţelegem nivelul de răspândire al efectelor 
situaţiei problematice. Ea se poate instala la nivel macrosocial, mezo, ori 
microsocial. Prin natura unei probleme mai înţelegem formele concrete pe 
care le capătă efectele problemei sociale în rândul persoanelor afectate. Ele 
se pot manifesta prin lipsuri (materiale, valorice, culturale, spirituale), 
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atitudini şi comportamente deviante, situaţii conflictuale, situaţii de risc şi crize, ori alte 
schimbări nedorite care intervin în viaţa unui grup social, chiar dacă, sub 
anumite aspecte sunt pozitive. O importanţă deosebită în definirea unei 
probleme sociale o are stabilirea gradului de pericol social pe care îl generează, 
precum şi estimarea timpului său de acţiune: de cât timp o situaţie socială a 
devenit problematică, în ce context social a apărut, cât este de durabilă în 
timp. Este necesară încadrarea unei probleme sociale într-un domeniu de 
activitate168. Un ultim element pus în legătură cu natura unei probleme 
sociale este sursa generativă a acelei probleme, precum și cauzele care le-
au generat. Stabilirea acestora este de multe ori extrem de dificilă. 
Interconectarea acţiunilor sociale poate declanşa o înlănţuire de cauză-
efect care să nască, în anumite contexte sociale o problemă. Există cazuri 
în care o problemă socială poate fi creată artificial, fie prin neglijenţă, fie 
prin acţiunea unor grupuri de interese care să aibă de câştigat din 
declanşarea unei situaţii de criză. Manipularea şi dezinformarea care 
însoţesc de regulă aceste acţiuni fac aproape imposibilă dovedirea unei 
asemenea stări de fapt. Doar istoria mai poate descoperii dovezi în acest 
sens. 

3. Identificarea actorilor sociali direct afectaţi de o problemă socială (sau actori 
beneficiari). Aceştia pot aparţine unui sistem social (grup, colectivitate, 
comunitate), sau unor categorii ori segmente de populaţie între care nu 
există alte legături decât aceea că sunt afectaţi de aceeaşi problemă socială. 

4. Identificarea actorilor sociali care trebuie să se ocupe de rezolvarea 
problemei sociale (sau actori sociali furnizori). Ne referim la actorii sociali activi 
în spaţiul public, care îndeplinesc funcţii de conducere, decizie, control, 
sau autoritate în cadrul unui sistem social.  Aşa cum am precizat mai sus, 
identificarea actorilor sociali implicaţi în rezolvarea problemei sociale se 
stabileşte în funcţie de domeniul de activitate în care putem încadra 
problema socială. 

5. Descrierea problemei. O privire retrospectivă asupra situaţiei sociale 
problematice necesită enumerarea mai multor puncte de vedere. Trebuie 
stabilit dacă între actorii sociali afectaţi de problema socială şi actorii 

                                                 
168Prin domeniu de activitate al unei societăţi înţelegem toate sectoarele lucrative ale unei 
societăţi, dar şi acele domenii în baza cărora funcţionează o societate. Mai concret, avem 
în vedere următoarele aspecte: social, cultural, religios, politic, juridic, economic, militar 
(apărare, securitate, siguranţă, protecţie), etnic, rasial, orientare sexuală, naţional. 
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sociali cu atribuţii în rezolvarea ei, există o stare consensuală sau, 
dimpotrivă, conflictuală. Sociologul care cercetează fenomenul problematic 
ar trebui să fie interesat de relaţia socială dintre cele două categorii de 
actori sociali, astfel încât să stabilească în ce măsură diferenţele grupurilor 
de interese ajută sau împiedică rezolvarea problemei. Aşa cum explicam 
mai sus, unele probleme sociale pot fi create artificial.  Din altă 
perspectivă, legătura cauzală dintre diferitele tipuri de probleme poate 
determina rezolvarea ori împiedicarea rezolvării unei anumite probleme. 
Descrierea problemei sociale înseamnă înţelegerea unei stări de fapt 
existente. Urmează anticiparea, respectiv ceea ce dorim să obţinem prin 
modificarea stării de fapt actuale şi problematice. Dacă sociologul poate 
identifica mai multe perspective de înţelegere a situaţiei problematice, 
şansele pentru formularea celei mai bune soluţii de rezolvare a problemei 
sociale sunt mai mari.  

6. Formularea întrebărilor. În studierea sociologică a unei probleme 
sociale, găsirea celei mai bune soluţii care să combată dificultăţile sociale 
implică formularea unor întrebări ca expresie a aşteptărilor şi intenţiilor pe 
care actorii sociali afectaţi le au de la soluţiile propuse de autorităţi. 
Aşteptările şi intenţiile acestora exprimă ceea ce ei îşi doresc.  

7. Proiectarea unei schimbări sociale. Cercetătorii unei probleme sociale 
sunt obligaţi să afle dorinţele, intenţiile şi aşteptările actorilor sociali şi apoi 
să le transforme în obiective ale proiectului de schimbare socială. Actorii sociali 
însărcinaţi să găsească soluţiile potrivite pentru 
prevenirea/combaterea/eliminarea unei probleme sociale, vor lua decizii 
majore, de interes public, în baza acestei proiectări. 

8. Designul soluţionării problemei. Este un proces extrem de complex 
şi importanţa lui este maximă. Prin rezolvarea unei probleme sociale 
încercăm să înlăturăm o dificultate, să eliminăm ceva neplăcut şi să construim ceva 
nou. Este obligatoriu ca soluţiile să aparţină unor tipare familiare actorilor 
sociali cărora li se aplică, uşor de recunoscut. Aplicarea soluţiilor 
antrenează după ele schimbări faţă de situaţia anterioară. Actorii 
beneficiari ai aplicării acestor soluţii trebuie să se adapteze noii realităţi 
sociale. De adaptarea actorilor sociali la schimbări depinde succesul 
soluţiilor la problemele sociale. Dacă tiparele soluţiilor sunt uşor de 
recunoscut de către actorii sociali implicaţi, rezistenţa lor la schimbare va fi 
mult diminuată, iar rezultatele sociale scontate pot fi atinse. De aceea este 
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necesar să fie formulate mai multe soluţii. Când putem ştii că rezultatele 
soluţiilor la problemele sociale şi-au făcut efectul? Atunci când efectele 
sunt recunoscute de către actorii sociali beneficiari ca satisfăcătoare. 
Amintim aici o particularitate: sunt situaţii sociale în care rezolvarea problemei 
constă tocmai în acceptarea acelei situaţii ca un nou mod de viaţă. Soluţia constă în 
procesul psihic al acceptării.  

9. Luarea deciziilor. Odată ce soluţiile unei probleme sociale au fost 
formulate, trebuie analizată fiecare alternativă, notându-se toate motivele 
bune de aplicat de la fiecare soluţie. Există mai multe metode pentru 
verificarea soluţiilor înainte de a lua decizia cea mai bună. Una dintre ele 
presupune crearea, de către cercetători (actorii sociali furnizori ai 
soluţiilor), a unui proiect ideal de soluţionare. Apoi se formulează soluţii 
alternative reale. Prin compararea modelului ideal cu variantele reale 
putem stabili care variantă reală se apropie cel mai mult de proiectul ideal. 
Nu de puţine ori alegerea soluţiilor sociale este influenţată de factori 
exteriori problemei sociale în cauză. Câţiva astfel de factori pot fi: interese 
economice, politice, lăcomia, frica, nevoia de putere a actorilor sociali 
furnizori. Înainte de luarea deciziei pentru cea mai bună soluţie socială 
trebuie preconizate efectele acestor soluţii. Acestea trebuie să coincidă cu 
obiectivele stabilite la începutul proiectării. De asemeni, evaluarea 
efectelor în timp este foarte importantă. 

10. Finalizarea. Rezolvarea unor probleme sociale presupune 
eliminarea cauzelor lor, nu a efectelor. Soluţiile sociale presupun, aşa cum 
menţionam mai sus, schimbare şi dezvoltare în plan social, scopul fiind 
revenirea la o stare de normalitate. Fiecare actor social beneficiar 
acţionează în interes propriu, în conformitate cu reprezentările sale despre 
realitatea socială. Modificările sociale produse de aplicarea soluţiilor la 
problemele sociale au semnificaţii diferite pentru fiecare actor social. 
aşadar, chiar aplicarea unor soluţii sociale îşi are riscurile sale şi anumite 
condiţionări de natură exterioară proiectului de soluţionare. Variabilele 
acestei proiectări sunt relative, iar ele trebuie adaptate din mers în funcţie 
de dinamica problematicii sociale înseşi.      
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3. O descriere necesară a problematicii feminine 

 
3.1. Generalităţi. 

 
 Ca actor social,169 femeia se confruntă cu o varietate largă de 

probleme sociale. Le vom analiza mai jos într-o structură conceptuală care 
are ca fundament câteva zone de atenţie. Referirile noastre vor viza 
aspecte generale ale problematicii feminine, pe care le vom exemplifica în 
situaţii concrete. Structura prezentei descrieri o vom realiza în temeiul 
design-ului prezentat mai sus.  Descrierea pe care o propunem este mai 
degrabă un prilej pe care ni-l oferim ca alternativă de analiză şi de 
argumentare a temei acestui studiu: condiţiei sociale a femeii. Stricto sensu, 
pentru evaluarea condiţiei sociale a femeii putem urmări rapoartele cele 
mai recente de analiză a calităţii vieţii,170 unde putem să aflăm date 
importante referitoare la nivelul de trai al femeilor, nivelul veniturilor, 
nivelul de educaţie activităţi socio-culturale, starea de sănătate, vieţuirea în 
cadrul familial şi în mediul profesional.   

 
 „În ceea ce priveşte conţinutul ameninţărilor pentru 

anul 2010, răspunsurile s-au axat, în primul rând, pe sărăcie 
(28% din subiecţi care percep ameninţări), urmează impozitele 
şi preţurile (cu câte 18%), şomajul (16%), criminalitatea (13%), 
economia ţării (12%), politicul (8%), conflictele sociale şi calamităţile 
naturale (câte 4%), boala (2%). La fel bărbaţii, comparativ cu 
femeile, au valori mai mari pentru lipsa temerilor privind 
criminalitatea (31% bărbaţii, faţă de 22% femeile). Şi în cazul 
lipsei temerilor de conflicte sociale, valorile pentru bărbaţi 
sunt mai mari (33%) decât în cazul femeilor (27%). O 

                                                 
169Alain TOURAINE, în lucrarea sa Lumea femeilor, Grupul editorial Art, 2007, foloseşte 
cu eleganţă forma feminină a noţiunii de actor social. 
170Ioan MĂRGINEAN, Iuliana PRECUPEŢU (coord.), Mihai DUMITRU, Flavius 
MIHALACHE, Adina MIHĂILESCU, Gabriela NEAGU, Raluca POPESCU, Ana 
Maria PREOTEASA, Laura TUFĂ, Marian VASILE (autori), Calitatea vieţii în România, 
2010,  Institutul de Cercetare a Calităţii vieţii, Editura Expert, Bucureşti, 2010. 
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diferenţă mai mică apare la lipsa temerilor faţă de şomaj (36% 
şi respectiv 33%).”171 

 
În ceea ce priveşte calitatea vieţii, anumiţi indicatori stabilesc că 

femeile şi bărbaţii definesc diferit gradul de problematizare al unor aspecte 
sociale. În ce priveşte sănătatea 30% dintre femei apreciază că starea lor de 
sănătate este deficitară. Femeile petrec timp mai mult în incapacitate de 
muncă. 47% dintre femei merg în mod curent la medic, spre deosebire de 
41% bărbaţii.  

Optimismul  în legătură cu afirmarea în viaţă nu diferă aproape 
deloc între femei şi bărbaţi. În ceea ce priveşte succesul în viaţă, femeile 
consideră în proporţie de 85% (faţă de bărbaţi – 77%) că o educaţie 
superioară este indispensabilă pentru obţinerea succesului. În acelaşi timp 
,,rezultatele cercetării arată că bărbaţii se declară în mai mare măsură decât 
femeile mulţumiţi cu viaţa (38%, faţă de 32%).”172 

,,În ceea ce priveşte conflictele de gen, femeile percep într-o proporţie 
mai mare existenţa conflictelor (34% intensitate „foarte mult” şi „mult”, 
faţă de 24% în cazul bărbaţilor).” 173 

Problematica în mediile sociale cele mai frecventate – mediul 
familial şi mediul profesional - caracterul lor general este relativ echilibrat 
în ce priveşte genul.  

În mediul familial căsătoria, propria familie constituie o importantă 
realizare personală, iar satisfacţia generală faţă de sfera personală este în 
cazul persoanelor căsătorite mai ridicată.174 Fiind unul dintre cele mai 
stabile domenii din viaţa românilor, aceştia o apreciază în majoritate 
covârşitoare. ,,Familia reprezintă pentru majoritatea românilor domeniul 
cel mai important al vieţii lor. Comparativ cu alte sfere ale vieţii, viaţa de 
familie 175oferă cea mai mare mulţumire.”176 Femeile cu patru membri sau 

                                                 
171Ibidem, p.59.  
172Ibidem, p. 52. 
173Ibidem, p. 45. 
174Ibidem, p. 53. 
175„Vârsta are un efect negativ asupra aprecierilor relaţiilor din familie, cele mai bune 
evaluări înregistrându-se la cei tineri şi cele mai negative la cei vârstnici. Dacă peste 40% 
dintre tinerii de 18-24 de ani evaluează relaţiile din familie drept foarte bune, mai puţin de 
jumătate (18%) dintre cei de peste 65 de ani sunt de aceeaşi părere. Venitul are o 
influenţă pozitivă asupra evaluării relaţiilor familiale: cu cât este mai ridicat, cu atât 
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mai mulţi îşi petrec cea mai mare parte a timpului din afara serviciului, 
treburilor casnice, iar timpul liber este foarte redus pentru această 
categorie.  

 
,,uniunile consensuale şi familiile monoparentale sunt 

fenomene în creştere, la un nivel mediu în context european. 
Acelaşi model poate fi identificat şi în analiza datelor 
Diagnozei Calităţii Vieţii 2010: aproape două treimi din 
populaţia investigată este căsătorită. Familiile din România au 
puţini copii. Modelul familial cel mai răspândit este cel al 
cuplurilor cu un copil, ponderea acestora fiind în creştere în 
ultimii ani. Scăderea nivelului de trai, dar şi schimbări 
valorice, au făcut ca părinţii să-şi concentreze resursele 
pentru a îngriji un singur copil. Acelaşi model rezultă şi din 
datele anchetei: peste jumătate din gospodării nu au copii sub 
16 ani în întreţinere, aproximativ un sfert au un singur copil, 
15% au doi copii şi numai 4% au trei şi mai mulţi copii sub 
16 ani în întreţinere. De altfel, probabilitatea de a trăii în 
sărăcie creşte substanţial în familiile care au doi sau mai mulţi 
copii în întreţinere.”177 

 
Dincolo de aceste date statistice ale anului 2010 există multe alte 

aspecte problematice ale familiei contemporane româneşti cărora femeia 
trebuie să le facă faţă. Cu toate că românii consideră mediul familial ca 
fiind unul dintre cele mai sigure, există probleme care depăşesc, prin 
gravitarea lor, graniţa dintre familie ca grup social de apartenenţă şi 
sistemul social de care aparţine. Discriminarea este un fenomen social de 
„dispreţuire a celui care este altfel”. Dispreţul se manifestă prin 
comportamente de respingere, excludere, restricţie, preferinţă, iar efectul asupra 
persoanelor discriminate se concretizează în anularea dreptului la egalitate. 
Inegalităţile în cazul discriminărilor de gen capătă mai multe forme şi grade 

                                                                                                                     
aprecierile sunt mai bune. Numărul de membri în familie pare, de asemenea, să 
influenţeze pozitiv evaluările: cu cât gospodăria este mai numeroasă, cu atât relaţiile de 
familie sunt mai apreciate. Ibidem, p.37. 
176Ibidem, p. 7. 
177Ibidem, p. 36. 

 148

Extras din volumul @ Cordoneanu, F. (2012). Conditia sociala a
femeii in ortodoxia contemporana. Iasi, Romania: Lumen.



Condiţia socială a femeii în ortodoxia contemporană românească 

de manifestare dintre care amintim agresiunea verbală şi emoţională, hărţuirea 
sexuală, violul, bătaia, abuzul, incestul, prostituţia, pornografia. Ele sunt 
deopotrivă probleme sociale grave cu care se confruntă sfera publică 
românească. Mediile sociale  predispuse la fenomenul discriminatoriu pe 
criterii de gen sunt mediul familial, mediul politic şi mediul profesional. Ele au 
cunoscut reacţii puternice atât din partea instituţiilor statului cât şi din 
partea societăţii civile, în special prin ONG-uri. Prevenirea şi combaterea 
efectelor acestor probleme sociale se manifestă prin formularea unor 
soluţii, măsuri şi acţiuni sociale concretizate în apariţia unei legislaţii, în 
implementarea unor proiecte de informare, educare, protecţie, soluţionare 
a femeilor afectate direct de aceste probleme. Începând cu anul 2000 apar 
la noi în ţară legi specializate în prevenirea şi combaterea efectelor 
fenomenului discriminării. Apariţia legilor a fost dublată de acţiuni de 
informare mass-media (cum ar fi campania de prevenire a traficului de 
persoane, ori cea împotriva violenţei în familie, între anii 2000-2005), de 
introducere a unor ore de consiliere în licee, împărţirea de material 
informativ - broşuri, pliante.    

 
3.2. Mediul familial. 

 
Majoritatea problemelor sociale legate de familie sunt 

interdependente, iar unele dintre riscuri le atrag după sine pe altele.  
Este, de pildă, cazul fenomenului monoparentalităţii. Este o consecinţă 

directă a divorţurilor, mai rar al decesului unuia dintre părinţi. În plus, 
există femei care preferă să devină mame fără să aibă un partener stabil.178 
Monoparentalitatea se defineşte ,,drept un tip de familie format dintr-un 
părinte şi copilul(ii) săi, un grup de persoane aflate în relaţie de rudenie, 
rezultată prin filiaţie directă sau prin adopţie.”179 Familia monoparentală 
este produsul emancipării femeii din care ar rezulta destructurarea vieţii de 
familie. În general autorii feminişti pun pe seama relaţiilor de putere din 

                                                 
178Alte cauze ale monoparentalităţii ar fi rata divorţurilor, decesul unuia dintre părinţi, 
,,maternitatea haiducească”(expresie folosită de Cristina Ştefan în cartea sa - ŞTEFAN, 
C., Familia monoparentală. O abordare politică, Polirom, 2006), adică decizia unor femei de a 
avea copii fără să ţină legătura cu tatăl copilului. Monoparentalitate nu este atât un 
fenomen nou pentru familie cât unul în creştere, căruia i se acordă importanţă în scopul 
găsirii de soluţii la problemele ei specifice.  
179Ibidem, nota 20, p., 24. 
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