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Ce fel de egalitate de gen? 

 Când vorbim egalitate de gen la ce ne referim? Cum arată o lume în care femeile și bărbații 

sunt egali? 

 Avem cel puțin două tipuri de criterii la care putem face referință: 

o Egalitate în ceea ce privește distribuția resurselor, de ex.: venituri, tipuri de locuri de 

muncă, oportunități de afirmare socială, nivele de decizie, distribuirea sarcinilor de 

îngrijire și creștere a copiilor, distribuirea sarcinilor de reproducere a capacității de a 

fi activ (gătit, spălatul vaselor și a hainelor, curățenie), timpul destinat relaxării. 

o Egalitatea în ceea ce privește natura valorilor care structurează spațiile sociale în 

care ființele genizate se pot afirma:  

 spațiile publice mult prea competitive sunt marcate ca masculine; integrarea 

persoanelor invitate social să fie femei în spațiile publice nu poate fi făcută 

în interiorul clivajului masculin-feminin prin invitarea femeilor să renunțe la 

o parte din subiectivitate prin rescrierea acestei părți într-o cheie masculină. 

 spațiile private, orientate spre emoționalitate și afective, sunt marcate ca 

feminine; integrarea persoanelor invitate să fie bărbați în spațiile private nu 

poate fi făcută în interiorul clivajului masculin-feminin prin invitarea 

bărbaților să renunțe la o parte din subiectivitate prin rescrierea acestei 

părți într-o cheie feminină. 

 Este foarte problematic să citim egalitatea de gen ca egalitatea dintre femei și bărbați, 

esențializând cele două categorii, ignorând categoriile subversive („gender fucks”). Însă să 

încercăm să lucrăm cu această întrebare deocamdată. Atât pentru că această opoziție 

esențializată este înscrisă deja în sistemul genizat de distribuire a resurselor. Cât și pentru că 

așa vom putea să înțelegem asumpțiile fundamentale deja înscrise în interiorul 

aranjamentelor instituționale. 

 

Genizarea distribuție resurselor (salarii și prestații sociale) 

 Trei tipuri de resurse în funcție de calea instituțională prin care sunt distribuite (Karl 

Polanyi): 

o Venituri care vin din circuitele de producție M-C-M’ (salarii, dividende, profituri) sau 

rente legate de circuitele de producție; 

o Venituri care vin prin redistribuire de la stat: prin intermediul statului bunăstării, un 

drept pentru care angajații s-au luptat de-a lungul secolului XX; 
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o Resurse tranzacționate prin schimburi informale dar-contradar sau ajutor reciproc. 

 A. Inegalități de gen în ceea ce privește veniturile din circuitele de producție: 

o Modul în care s-a stabilizat la nivel societal familia mononucleară heterosexuală ca 

aranjament de reproducție a forței de muncă a fost prin intermediul salariului 

familial: un salar al capului gospodăriei care să permită susținerea informală a 

muncii de îngrijire (a copiilor, persoanelor cu dizabilități sau a vârstnicilor) realizată 

în familie de către partener.  

o Acest sistem centrat în jurul salariului familial are o istorie complexă de luptă dură 

pentru drepturile angajaților (Camille Robics): 

 Presiunea angajaților înșiși pentru un salar familiar pentru a putea face față 

constrângerilor de a-și asigura veniturile fără alte resurse decât cele ce 

derivă din vânzarea capacității de muncă; 

 Controlul muncii și disciplinarea forței de muncă de către burghezie și 

alianțele cu antreprenorii morali care au disciplinat clasa muncitoare; 

o Familia este dublu structurată ierarhic pornind de la tensiunea public (salariat) și 

privat (îngrijire), sensul ierarhiilor fiind în funcție de spațiu în care se face 

negocierea. Totuși, pentru că supraviețuirea familie este fundamental determinată 

de salariul capului de familie, de obicei bărbat, structura familiei  este una 

patriarhală.  

o După 1970, prin intrarea pe piața muncii a femeii generată de mișcările queer și a 

mișcărilor feministe, avem tot mai multe familii monoparentale. Aranjamentele de 

îngrijire au fost transformate în mod major, însă familia heterosexuală 

mononucleară este în multe feluri imaginată ca idealul familiei. În practică familia 

pentru a supraviețui are nevoie de două salarii sau de mai multe locuri de muncă. 

Avem o transformare fundamentală a logicii pieței muncii, în care regula devine mai 

degrabă cea a precarizării angajaților și creșterea inegalităților sociale. 

 

 B. Statul bunăstării este puternic centrată pe opoziția publicul masculinizat al saraiului vs. 

privatul muncii de îngrijire feminizat (Nancy Fraser / Cristina Rat).  

o Asigurări sociale pentru diferitele accidente legate de piața muncii: șomaj, accident 

de muncă, boală, concedii, recalificări, pensii, reveniri pe piața muncii din concediu 

pentru mame, etc. Scopul principal este de a  înlocui salariul capului de familie în 

cazul în care statutul de angajat este suspendant pentru o perioadă – un circuit legat 

puternic de spații masculinizate. 

o Asigurări sociale pentru îngrijarea persoanelor dependente și maternitate: concedii 

parentale (maternitate), trusouri pentru naștere, indemnizații  pentru plata creșterii 

copilului, servicii publice pentru creșterea copiilor și suplimentarea „rolului matern”, 

alocații pentru copii – un circuit legat puternic de spații feminizate. 

o Asistență publică pentru cei săraci, de obicei prin testarea mijloacelor, puternic 

stigmatizante („asistații sociali”),  pentru cei care nu intră  în logica familiei 
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În ultimii 10 ani avem o rearanjare a întreg sistemului de bunăstare european și a celui din 

România spre primul nivel de asigurări sociale, adică cele care se oferă celor care nu sunt 

temporari angajați și o încercare continuă de a asigura îngrijirea prin externalizare spre piață 

(ex. programe de integrare pe piața muncii a „mămicilor” mai repede de doi ani). De 

asemenea cei săraci, în afara logicii salariului familiar, sunt invitați să își demonstreze 

valoarea într-un mod stigmatizant prin muncă în favoarea comunității. 

 

Tensiuni fundamentale 

 Puzzle: Cum putem gândi un sistem normativ pentru o justiție legată de aranjamentele de 

gen astfel încât să nu producă jocuri de sumă nulă dintre salariu și remunerație pentru 

munca de îngrijire și să întărească o diviziune sexuală a muncii? 

 Tensiune: (a) putem privilegia aranjamente care integrează pe toată lumea pe piața muncii, 

mărind capacitatea de a fi angajabil pentru toate persoanele, sau (b) putem oferi demnitate 

și remunerație adecvată pentru o pendulare neproblematică între poziția de îngriji alte 

persoane și a fi angajat. 

 Probleme:  

o (>) Privilegierea angajabilității ca modalitate de asigurare a bunăstării individuale 

privilegiază deseori acele forme care s-au constituit ca spații publice în jurul valorilor 

asociate masculinității (suprimare emoțională, calcul exclusiv instrumental, 

competitivitate acerbă, agresivitate, standardizarea răspunsurilor prin calificarea loc  ca 

obiective).  

(>) De asemenea, cei care nu sunt capabili (dizabilități, aranjamente de îngrijire a 

persoanelor dependente) să muncească vor fi precarizați.  

(>) Externalizare puternică spre piață și stat a muncii de îngrijire și transformarea 

acesteia într-un tip de producție de subiecți formatați în jurul valorilor masculine. 

o Munca de îngrijire produce ca resurse prin redistribuire mult mai puține resurse decât 

cea legată de piața muncii, și este în continuare o chestiune ce ține de spațiul privat. 

Asigurarea unei pendulări neproblematice între munca de îngrijire și cea de angajat nu 

rezolvă problema veniturilor și a demnității celor care oferă îngrijirea. 

o Evitarea tensiuni false: Cum regândim egalitatea astfel încât argumentele de mai sus să nu 

fie construite în jurul opozițiilor salariu/public/masculin vs. redistribuție/privat/feminin 

recreând astfel dihotomia bărbat/femeie și definițiile în care publicul e masculin și privatul e 

feminin. Cum problematizăm astfel încât să evităm aceste tensiuni? 

 

Justiție de gender: Nancy Fraser 

o Există o miză foarte importantă să căutăm criteriile după care putem evalua egalitatea de 

gen și mai ales să nu o punem în termeni polari barbat vs. femeie pentru a permite formele 

de subversiune. Miza consta în a putea să ne imaginăm o lume mai justă din perspectiva 

ordinii de gen. 
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o Nacy Fraser propune un concept multidimensional de justiție de gen în ceea ce privește 

egalitatea. Orice aranjament social de distribuție a resurselor este just relativ la gen dacă: 

o Evită sărăcia în funcție de gen 

o Evită exploatarea în funcție de gen 

o Oferă cel puțin trei forme de egalitate: a veniturilor, a raportului dintre muncă și 

relaxare, a respectului 

o Evită marginalizarea în funcție de gen 

o Evită androgenismul 

o Dacă ținem cont de aceste criterii simultan, cum ar arata o lume în care toata lumea ar putea 

muncii și resursele ar fi distribuite just în funcție de gender prin intermediul muncii? Sau cum 

ar arăta o lume în care cei care fac munca de îngrijire ar primi întreaga demnitate legată de 

munca lor și ar putea să își asigure supraviețuirea atunci când doresc, prin alte tipuri de 

munci decât cele de îngrijire?  

o Putem imagina cel puțin trei forme idealizate de a încerca să creăm un sistem de gen just: 

o Capul de familie universalizat: toată lumea muncește; 

o Paritatea îngrijirii: cei care fac munca de îngrijire sunt respectați și pot oricând să 

facă și alte tipuri de muncă.  

o Îngrijirea universalizată: toata lumea are face și munca de îngrijire 

 

Egalitate de gen și diviziunea muncii în funcție de gen 

 Imaginarul familiei patriarhale ne structurează dezbaterile legate de ce fel de justiție 

cerem în privința ordinii de gen: opoziția fundamentală rămâne ce parte a ecuației este 

privilegiată: salariu pentru toată lumea vs. muncii de îngrijire demă și remunerată.  

 De îndată ce încercăm să ne imaginăm lumi legate de egalitatea de gen, imaginarul 

nostru este puternic structurat de logica familiei mononucleare heterosexuale din 

perioada fordistă. E structurat de modul în care a fost în acel moment realizată munca 

de reproducere a forței de muncă și faptul ca această munca este genizată.  Munca de 

îngrijire ne imaginăm ca fiind feminină, iar munca salariată ca fiind masculină.  

 Prin urmare valorile care infuzează spațiul public al muncii ca angajat este unul masculin, 

iar spațiile de îngrijire sunt domestic feminine. Însă ce face ca acest lucru să fie așa? De 

ce căutarea noastră a unei ordin de gen pornește de la aceste opoziții? Știm că femeile  

găsesc în muncă din spațiul public multă plăcere, însă de ce rareori ne întrebăm dacă 

bărbații ar găsi o plăcere în a face munca de îngrijire? Cum se ajunge ca privatul și 

îngrijirea să fie feminizate? De unde „plăcerea” îngrijirii o valoare feminină? De unde 

„plăcerea” unei lumii non-domestica  valoare „masculină”? 

 Cum putem regândi între sistemul astfel încât să nu mai fim dependenți de acest mod de 

a vedea lumea? 


