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I. STUDII, CERCETĂRI, ARTICOLE
FUNDAMENTE FILOSOFICE
ALE DREPTULUI LA EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
ALINA-MONICA BĂRĂIAN*
Abstract:
The way society excludes certain groups or individuals involves processes of reporting to
others as alterity, through labelling, with an emphasis on the appearance and identification of
incapacity, on inferior and unacceptable aspects, deeply rooted in mentalities that have been
perpetuated since Antiquity. However, the approach to the problem of identity in a contemporary context allows the analysis of the concrete situation related to the specific studies of the
social sciences in the field of human rights, focused on the way in which the current individual
consciousness, as well as the community and the relationships between individuals, built as a
sum of individual visions, can be modulated in terms of accepting alterity.
Keywords: human rights, personal identity, alterity, inclusive education, discrimination,
comunity, equal opportunities, person
Résumé :
La façon dont la société exclut certains groupes ou individus implique des processus de
signalement à autrui comme altérité, par étiquetage, en mettant l’accent sur l’apparition et
l’identification de l’incapacité, sur des aspects inférieurs et inacceptables, profondément ancrés
dans les mentalités qui se sont perpétuées depuis l’Antiquité. Cependant, l’approche du problème
de l’identité dans un contexte contemporain permet l’analyse de la situation concrète liée aux
études spécifiques des sciences sociales dans le domaine des droits de l’homme, axées sur la
manière dont la conscience individuelle actuelle, ainsi que la communauté et les relations entre
individus, construites comme une somme de visions individuelles, peuvent être modulées en
termes d’acceptation de l’altérité.
Mots clés : droits de l’homme, identité personnelle, altérité, éducation inclusive, discrimination, communauté, égalité des chances, personne

Ființa umană, în calitatea sa de ființă esențialmente socială, configurată astfel
încă din Antichitate – prin sintagma aristotelică zoon politikon – este dovada
peremptorie a necesității educației, în toate formele ei, în vederea asigurării cu
* Prof. dr., Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca, Romania, email: alinabaraian@
yahoo.com.
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succes a procesului integrării și socializării. Pe cale de consecință, omul se poate
identifica în calitate de ființă multiplă, ca o constelație de caracteristici convergente sau divergente. În consonanță cu acest aspect și existența sa este multiplă,
iar domeniile manifestării sale sunt numeroase și într-o continuă dinamică și
alternanță de ipostaze. Dimensiunile afirmării și confirmării naturii umane
variază de la sfera socialului la cea a politicului, economicului, psihologicului și culturalului. Din acest motiv, fundamentul conceptual de ordin filosofic
și sociologic al educației incluzive rezidă în conceptele polare identitate-alte
ritate, respectiv fenomenul discriminării, care interferează în sfera educației
cu principiul egalității de șanse. Abordarea temei naturii umane presupune
câteva lămuriri conceptuale suplimentare în ceea ce privește tema relației cu
celălalt (alteritatea) și tema identității personale (trăsăturile permanente ale
unei persoane), pe fundalul unei chestiuni de context contemporan asumat,
globalizarea și drepturile omului.
O arheologie conceptuală a acestor raporturi presupune pe de o parte,
gândirea identității ca raportul dintre eu și sine, în sensul conștientizării și
asumării propriei persoane, ca element fundamental al socializării și modul în
care aceasta poate influența evoluția discriminării. Pe de altă parte, alteritatea,
definibilă ca fiind Celălalt prin excelență, diferit de noi, implicând și raportul
dintre eu și Celălalt, poate fi, printr-o înțelegere adecvată, o cale spre asumarea
egalității de șanse. Un astfel de fundal teoretic poate conduce la diminuarea
discriminării prin respectarea principiului acordării de șanse egale în educație.
Condiția de posibilitate a realizării integrării sociale rezidă în socializare,
prin cele trei dimensiuni ale sale: psihologică, axiologică și socială. Dimensiunea
socială a ființei umane, având atât funcția de umanizare, cât și de integrare,
presupune asumarea problemei raportului cu alteritatea. Alteritatea se referă la
existență și la ființa umană privită din punct de vedere diferit de sine. Aceasta
este un concept al filosofiei contemporane care îl desemnează pe celălalt gândit
ca altul cu totul diferit de noi. În acest context se pune problema: cum putem
gândi relația cu celălalt? În filosofia modernă, clasică, celălalt era gândit ca
obiect asemeni celorlalte obiecte existente în lume, astfel încât nu era surprins
în autenticitatea sa, ci gândit reductiv. În filosofia contemporană tema celuilalt
este regândită, astfel încât acestuia să i se confere adevărata sa autenticitate și
veridicitate. Astfel, putem aborda acest concept prin trei deschideri posibile:
raportul subiectului cu lucrurile și celelalte ființe, raportul dintre eu și celălalt
și raportul cu propriul sine.
În acest context, o trimitere lămuritoare la conceptul de umanism ca element
specific culturii occidentale devine necesară. Chiar dacă vocile critice au sesizat
o supralicitare în scrierile filozofice occidentale a conceptului de umanism din
momentul tematizarii lui, trebuie identificate și reliefate evoluțiile proteiforme
ale acestuia până în faza actuală. Deși contestatarii acestui concept preferă să
8
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susțină în contextul general al culturii postmoderne și al secularizării multor
altor concepte și moartea/secularizarea conceptului de umanism, totuși, delimi
tarea de aceste abordări și identificarea fundamentelor filosofice ale dreptului
la educație se poate realiza printr-o regândire a funcționalității umanismului, în direcția unui post-umanism1. Pentru a întrezări măcar parțial sensurile
post-umanismului trebuie mai întâi demonstrat că el există și este operațional.
Este cunoscut faptul că particula post desemnează o depășire a ceva, în cazul
conceptului pus în discuție, a umanismului. Apoi se pot urmări sensurile acestei
depășiri, descoperind că, riguros, depășirea poate opera în două moduri. Prima
dintre ele ar corespunde mai degrabă manierei avangardiste radicale însemnând abandonul vechiului concept ca fiind revolut și inoperant, totul ca reflex
al tezei morții tradiției, iar din această perspectivă se poate afirma că ideea de
umanism și-a cântat cântecul de lebădă odată cu scrierile lui M. Heidegger2.
O altă manieră de abordare, mai operațională în societatea contemporană, ar
decela în conceptul de depășire, dincolo de aparenta inoperabilitate a vechii
noțiuni, posibilități de îmbunătățire a acesteia, sau metamorfozarea ei prin
tatonări succesive pâna când o altă noțiune devine funcțională, în orizontul
conceptual al celei vechi. Această manieră speculativă de lucru pare productivă
pentru că, procedând astfel, se deschide posibilitatea de a opera cu conceptul
de post-umanism.
Procedând în manieră deconstructivistă, denunțând denumirile specifice
și specioase intervenite în evoluția conceptului de umanism, se remarcă domi
nanța umanismului ca element central al culturii occidentale, care a rezistat
dincolo de tentativele istorice de denunțare. Un posibil prim argument vizează
etimologia cuvântului, grefat esențialmente pe particula om. Consecința logică
ar consta în faptul că o contesatare a umanismului înseamnă îndoiala metodică
asupra valorii conferite omului. Este știut că în postmodernitate se tinde spre
eliminarea referinței privilegiate și spre prezența tentativei de uniformizare a
sistemului, unele voci susținând că este, de fapt, o transpunere a modelului
industrial al producției în serie și în mentalitate și pare că omul nu mai constituie
centrul de raportare, prin urmare umanismul în aparență este perimat și fără
sens. La o analiză atentă, paradoxal, sensul post-umanismului pare a fi chiar
demonstrarea contrariului, fiecare individ în calitate de individuație specifică
este recunoscut ca fiind privilegiat și egal cu celălalt în privința relevanței sale în
raport cu drepturile sale și în raport cu legile existente, fiecare vizând tot ceea ce
are legătură cu omul și umanitatea. Dar oare nu tocmai aceasta este condiția de
posibilitate a filosofiei la ora actuală? Umanismul ca exaltare a omului, de fapt,
Adoptăm aici această modalitate de transcriere a conceptului tocmai pentru a-i evidenția
specificitatea prin raportare la o epocă culturală: postmodernismul.
2
A se vedea Scrisoare despre umanism în M. Heidegger, Repere pe drumul gândirii, Editura
Politică, București, 1988.
1
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a unui anumit tip de om, în manieră clasică reprezenta valorizarea omului ca
mărire a universului, mai degrabă teoretic, iar condiția posibilității punerii în
practică a acestui demers este deschisă abia prin amendarea și nuanțarea vechilor
valori în contextul cultural specific, derulat din secolul XX până în prezent.
Aceste metamorfoze au fost generate pe de o parte de progresele indubitabile ale științei și tehnologiei, pe de altă parte de noua atitudine speculativă
specifică postmodernității. Contestarea idolilor3, ideea de secularizare și de
aducere a transcendenței mai aproape de om, restructurează gândirea în privința
celuilalt/alterității. Celălalt devine necesitate stringentă, element constitutiv
pentru existențialitatea semenului. Dintr-o asemenea investire a celuilalt se
naște post-umanismul în versiunile lui contemporane, globalizarea alterității,
recunoașterea autentică a acesteia și regândirea temei identității individuale.
O altă temă de referință pentru definirea dreptului la educație incluzivă este
modul în care se concepe identitatea. Problema identității poate fi formulată în
întrebarea – Ce face ca eu să fiu același într-un moment temporal t cu cel dintr-un
moment temporal anterior t₀? La această întrebare s-a răspuns în două variante:
unii filosofi susțin teza identității psihologice – aceeași conștiință, aceleași amintiri, aceleași trăiri, iar alți filosofi susțin teza identității corporale (numerică
sau materială). John Locke, în lucrarea Eseu asupra intelectului omenesc4, își
fundamentează teza identității psihologice pe ideea că eul rămâne același în
trecut, prezent și viitor pe baza conștiinței, conștiința fiind cea care se poate
extinde la acțiunile trecute sau viitoare. Altfel formulat, o persoană din prezent
este aceeași cu cea din trecut, dacă poate, din interior, din propriul eu, să-și
amintească experiențele și acțiunile sale și este aceeași cu persoana din viitor
dacă poate, tot din interior, adică din propriul eu, să anticipeze experiențele
și trăirile viitoare. Susținător al tezei identității corporale, Bernard Williams5
construiește un argument prin ilustrare care vizează o situație limită în care un
individ își pierde memoria în urma unui accident. În cazul acestuia, problema
identității psihologice se află în imposibilitate logică, deoarece individul nu mai
are conștiința propriei continuități și unități psihologice, chiar dacă își constituie un nou set de memorie. Mai mult, din spusele celorlalți individul va putea
doar conștientiza faptul că și-a pierdut identitatea psihologică, că există ceva ce
nu mai este. În concluzie, autorul demonstrează pertinența și necesitatea tezei
identității corporale în raport cu cea a identității psihologice. Cele două teze6,
cea a identității corporale, susținută de Bernard Williams, și cea a identității
A se vedea Fr. Nietzsche, Amurgul idolilor, Editura Eta, București, 1993.
John Locke, Eseu asupra intelectului omenesc, Editura Științifică, București, 1961.
5
Bernard Williams, Identitatea personală şi individuaţie, apud Elena Lupșa, Gabriel Hacman,
Manual de filozofie, tip B, Ed. Didactică și Pedagogică, 2006.
6
Elena Lupșa, Gabriel Hacman, op. cit.
3
4
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psihologice, susținută de John Locke, converg în punctul în care identitatea
personală este concepută ca având o natură dinamică, adică este un continuum
temporal, care desemnează însăși viața.
Aceste teze ridică simultan problema unui posibil antagonism dintre eul
configurat prin raportare la celălalt/la alteritate și eul configurat prin raportare la sine. În funcție de natura acestor raporturi, omul se definește pe sine
în calitate de persoană și se descrie prin sfera relațiilor cu ceilalți oameni. Dat
fiind fundamentul comun al naturii umane și al celor două tipuri de raportări
luate ca reper, relațiile interumane ar trebui să se bazeze pe o egalitate de principiu, care să mențină echilibrul social. Egalitatea de șanse rezidă în principiul
conform căruia toți oamenii trebuie să aibă posibilități egale de acces la diverse
practici sociale (începând cu educația, funcții, politică, decizie etc). Egalitatea
de șanse s-a impus treptat ca deziderat specific, respectiv intrinsec societății
democratice, mai ales al celei contemporane, postindustriale.
Din nefericire, omniprezența practicilor discriminatorii de diferite naturi
și după diverse criterii obstrucționează adesea îndeplinirea acestui deziderat.
Discriminarea desemnează orice diferențiere între oameni în funcție de criterii
etnice, rasiale, politice, religioase, economice, de gen etc. O analiză a fundamentelor filosofice ale acestui fenomen conduce la teza conform căreia discriminarea
pare a fi tributară în mare parte unei viziuni eronate a raportului dintre Eu și
Celălalt, perpetuate pe parcursul istoriei mentalităților, care generează ideea
conform căreia eul, din anumite motive și cu anumite argumente extrinseci,
ajunge să se considere superior celuilalt și, prin urmare, își arogă dreptul de
a-și exercita autoritatea asupra lui. Fenomenul poate fi identificat pe mai multe
planuri, însă un prim nivel de analiză și, poate printre cele mai vizibile, privește
dreptul de acces echitabil la educație.
O prezumție a dreptului la educație este proclamarea dreptului fundamental
la viață al ființei umane7. Se poate observa că necesitatea decretării drepturilor
omului a survenit din momentul conștientizării încălcării lor și, mai ales, a
consecințelor indezirabile generate. Interogația firească privind încălcările drepturilor omului se concentrează pe cauza acestor încălcări. Consecință a tezei
enunțate în paragraful anterior, suprimarea celuilalt intervine, cel mai adesea,
din frica, intriga și neînțelegerea față de diferențe.
O investigație a originilor teoretice ale gândirii occidentale o dezvăluie,
într-una din originile sale – filozofia greacă – mai puțin tolerantă decât pare, ba
chiar intransigentă în privința străinului, adică a diferenței. Enunțarea princi
piului identității eu sunt eu, rezultă că tu ești altul (străin, barbar, sclav sau vasal),
argumentează anterioara afirmație și generează o prelungire logic riscantă în
A se vedea Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a ONU
la 10 decembrie 1948, https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights.
7
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silogismul: eu sunt om, tu ești altul, deci tu nu ești om. Postulând o asemenea
abordare, s-a născut disprețul și respingerea față de alteritate, fie ea fizică sau
psihică (cum este cazul persoanelor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale
speciale), etnică, de statut, de gen, culturală, religioasă etc. Chiar dacă mereu
pare a se fi dorit escamotarea acestui aspect, totuși este vizibil pe parcursul
istoriei Occidentului în: tentativele de eradicare a persoanelor cu handicap
în Antichitate încă de la naștere, sclavagism, cruciade, masacrul populațiilor
indigene din America, sau mai aproape de zilele noastre, holocaustul. De pildă,
„Cultul corpului frumos în civilizațiile antice a dus la uciderea bebelușilor cu
dizabilități din naștere ca o practică comună. În legile grecești chiar apare ideea
conform căreia până la 7 zile după naștere noul născut nu e chiar un copil, așa
că poate fi eliminat fără mustrări de conștiință. Aristotel chiar sfătuia că e mai
bine ca cei imperfecți să fie eliminați și spunea, de exemplu, că cei născuți surzi
devin insensibili și incapabili de rațiune. În Sparta, copiii erau considerați proprietatea statului, iar cei născuți cu diformități erau lăsați să moară sau duși la
Apothetae, o prăpastie în care erau aruncați”8. Întrebarea care se generează în
raport cu aceste practici este: oare nu cel care discriminează și ucide în numele
alterității este barbarul? Este permis ca superioritatea să existe și să se confirme
prin violență și respingere? Dacă violența sau inacceptarea celuilalt, generată
de ideea de alteritate, este simptomul superiorității în tendința de a-l asimila pe
celălalt prin distrugere, atunci omul devine o ființă în esență culpabilă.
Societatea și omul actual par să conștientizeze acest aspect și să acționeze
în consecință, desigur grație aportului considerabil al religiei creștine, deoarece
perceperea alterității ca obiect al milei, al carității și al acceptării se înrădăcinează
în mare parte, în aceasta. Încă din Vechiul Testament, chiar dacă dizabilitatea era
văzută ca pedeapsă pentru păcate, totuși se regăsesc îndemnuri non-discriminatorii (a se vedea cartea Leviticului 19:14 sau cartea Deuteronomului 15: 11), la
fel în Noul Testament există numeroase pilde despre vindecarea persoanelor cu
dizabilități și sugestia explicită a înțelegerii și acceptării acestora. Însă contribuția
majoră a creștinismului, în direcția unei mentalități centrate pe acceptarea
alterității și consacrarea drepturilor acesteia, rezidă în furnizarea conceptului
de persoană. Consecința se lecturează într-un reviriment al atitudinii față de
alteritate în contextul societății contemporane, startul modernității marcat de
revalorizarea tuturor valorilor și tot ceea ce a urmat în societatea industrială
și postindustrială implicând acest aspect. Așa se explică și accentul pus de
statele occidentale, pe vegherea asupra respectării drepturilor omului, dreptul
la educație incluzivă a persoanelor cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale
speciale fiind unul cheie din perspectiva fundamentelor filosofice prezentate.
Istoricul atitudinilor sociale față de persoanele cu dizabilitati, https://www.rasfoiesc.com/
educatie/psihologie/ISTORICUL-ATITUDINILOR-SOCIALE61.php, Millington, 2006.
8
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Deschiderea jocului semnificațiilor și extinderea lor sub incidența unor
tendințe pozitive, care a generat teoretic ideea de globalizare, determină o formulă inteligentă a identității atenuate9 în care pare a i se reda spațiul celuilalt,
dar doar în măsura în care viețuiește asemeni nouă. Conceptul de identitate
atenuată pare însă a fi conținut de mult de formula socratică: Cunoaște-te pe tine
însuți! Ea semnifică în primul rând faptul că întrebarea asupra naturii umane
reprezintă un apanaj al culturii occidentale. Apoi, a te supune pe tine cognoscibilității înseamnă să te consideri pe tine ca obiect de investigare, ceea ce denotă
un nou model cultural de investigare a identității, de deschidere înspre ceva.
S-ar putea declara că gândirea occidentală a deschis un spațiu al generozității
și respectării celuilalt în diferența lui și în direcția acceptării alterității. Nu se
afirmă doar eu sunt eu, ci se are în vedere faptul că altul ar putea fi asemenea
nouă, adică o natură umană specifică.
Riscul este că reciproca aserțiunii de mai sus – eu aș putea fi celălalt – nu
pare a găsi mereu dispoziția necesară de a o asuma ca validă. Așadar, globalizarea
ar însemna mai degrabă, acceptarea celuilalt în măsura în care se repliază după
cel care îl identifică și îl recunoaște. Această paradigmă pare însă a fi înțeleasă
de celălalt, iar în trena acestei comprehensiuni se naște din nou dezacordul.
Riscul care se insinuează este ca identitatea, acolo unde încearcă să se afirme,
să fie estompată în numele globalizării, iar atunci, din nou există o veritabilă
bătălie care pune în pericol omul gândit ca identitate/autenticitate/unicitate.
Așadar, globalizarea, în formă pură, nu poate conviețui cu afirmarea identității, deoarece conform categoriilor logicii clasice ele par noțiuni contrare. În
schimb soluția se înfățișează dacă acest concept este amendat și completat cu
noțiunea de multiculturalism, atunci el semnifică o largă acceptare, dacă cineva
își dorește să fie acceptat și integrat. Date fiind aceste premise, înțelegem lesne
de ce educația incluzivă a copiilor cu cerințe educaționale speciale, de pildă,
necesită în primul rând consiliere psihologică a persoanelor în cauză, pentru a
evita punerea de către ele însele în postura de diferiți, atrăgând astfel etichetarea
din partea celorlalți.
Teoreticienii observă că finalul secolului XX a marcat o criză a umanismului, după care actualmente: „Intervine, nu neapărat masificarea și mediatizarea,
ci și secularizarea, dezrădăcinarea existenței postmodernității. Ea reprezintă
accentuarea alienării, exproprierea în sensul social al unei organizări totale.”10
Consecința rezidă în construirea imaginii unui om perfect din perspectiv ima
ginii și integrării sociale, a ceea ce lasă la vedere pentru ceilalți, individul tip
star/vedetă, inițial un statut rezervat unor privilegiați de la Hollywood, apoi
Formula se regăsește utilizată și explicată pe larg în Secularizarea morții, Alina Bărăian,
Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2008.
10
E. Levinas, Totalitate și infinit, Ed Polirom, Iași, 1999, p. 213.
9
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tendința pare a se fi generalizat. Actualmente mediile virtuale și rețelele de
socializare promovează intens această imagine individ tip star/vedetă, prin
intermediul tuturor adepților care aderă la ele și își postează pe rețelele de socia
lizare imaginea conformă cu perfecțiunea, care, evident, ocultează defectele, o
imagine de om ultraperformant profesional, într-o formă fizică excepțională,
realizând exerciții de întreținere corporală, alimentându-se sănătos, vizitând
locuri paradisiace pentru a împrumuta valența acestora etc. Ancorată în această
alimentare cu imagini și deziderate de star-ificare și în imensa apetență pentru
imagine: fie ea exterioară, furnizată de televiziune sau computer și smartphone,
fie interioară, furnizată de propriile proiecții setate și promovate tot mediatic,
cultura imagistică a societății actuale generează însă un nou paradox. Dacă
principiul „imaginea contează” este cel agreat, persoanele cu dizabilități și/sau cu
cerințe educaționale speciale sunt dramatic defavorizate și întâmpină dificultăți
uriașe de integrare în colectivele de masă fiind frecvent supuse fenomenului de
bullying, fie că ne referim la educație și învățământ, fie că ne referim la cultura
organizațională specifică locului de muncă.
Pe de altă parte, paradoxul relevă și faptul că, imaginea în forma ei
mediatizată este totodată și cel mai bun purtător al mesajului de combatere a
discriminării. De pildă, se poate specula, în acest sens, impactul major pe care
îl are în acest proces transmiterea în direct de către televiziuni și în rețeaua de
internet a jocurilor paralimpice. Cele cinci concepte cheie identificate ca fiind
premise filosofice ale conștientizării asupra necesității respectării dreptului
la educație incluzivă – alteritate, identitate, egalitate de șanse, discriminare și
globalizare – se află într-o relație de condiționare reciprocă, aspect regăsit și
în lucrarea lui Emmanuel Lévinas, Totalitate și infinit. Relația cu celălalt este
posibilă potrivit lui Lévinas doar prin comunicare, care este un proces care se
adresează conștiinței, cu alte cuvinte condiția tematizării celuilalt este vorbirea
sau exprimarea, a cărei posibilitate este relația directă de tipul față către față.
În demersul prezenței celuilalt și a procesului de comunicare se ajunge la comprehensiunea/înțelegerea lui sau la momentul surprinderii autenticității lui și
acceptării lui în calitate de diferit/unic. Astfel: „Fiecare relație socială provine
din prezentarea Altuia către Același, fără intermedierea nici unei imagini sau
semn, prin simpla expresie a chipului. (...) Aceste diferențe între Celălalt și
eu nu depind de proprietăți diferite care ar fi inerente eului, pe de-o parte,
și Celuilalt, pe de alta; și nici de dispozițiile psihologice diferite pe care le-ar
avea în timpul întâlnirii lor. Ele țin de conjunctura Eu-Celălalt, de orientarea
inevitabilă a ființei plecând de la sine către Celălalt. (…) ”11. Această aserțiune
furnizează o pistă foarte utilă de analiză, pentru a deduce anumite perspective
11
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T. Vrăsmas, Învăţământul integrat şi/sau incluziv, Ed. Aramis, București, 2001, p. 18.
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privind modul în care respectarea principiului egalității de șanse în educație ar
putea să diminueze discriminarea copiilor cu cerințe speciale din școli.
Parafrazându-l pe filosoful român Constantin Noica, potrivit căruia o școală
în care dascălul nu învață și el nu este instituție de educație, este fundamentală
axarea pe formarea dascălilor, în vederea receptării corecte și acceptării copiilor
cu cerințe educaționale speciale, dar și în vederea deprinderii unor metode
specifice de abordare a acestora, iar ulterior pe educarea tuturor elevilor în
acest spirit. Astfel, respectarea și aplicarea principiului egalității de șanse ar
putea conduce la o coexistență interumană care să evite conflictele, respin
gerea și, mai ales, să excludă discriminarea. Se poate constata că, deși în școala
românească actuală, există eforturi depuse constant în ultimii ani, totuși aceste
aspecte rămân problematice, din cauza unui complex de factori, atât interni
mecanismului sistemului formal, cât și externi acestuia, ancorați în mentalitate.
Soluția pentru a evita segregarea în școli se găsește, după T. Vrășmaș, în conceperea școlii ca fiind comprehensivă: să realizeze co-educația, să fie deschisă,
tolerantă, prietenoasă și democratică – fiind mai naturală prin eterogenitatea
ei; se are în vedere axarea scolii pe valorizarea și integrarea tuturor copiilor,
ceea ce presupune adaptarea ei la diversitatea copiilor12. Așadar, demersul de
implementare a educației incluzive rezidă atât în acțiunea la nivel macrosocial
formal, deci instituțional, prin promovarea de către autorități a unor politici
reale și viabile de respectare a pricipiului egalității de șanse în educație, dar, mai
ales la nivelul fiecărei unități de învățământ prin consolidarea în curriculum a
informațiilor și modalităților care asigură formarea și dezvoltarea competențelor
cheie social-civice, conform cerințelor europene, care înglobează, în virtutea
consacrării drepturilor omului, toleranța, nondiscriminarea și larga acceptare
a celuilalt, care consfințește calitatea umană a fiecăruia.
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COSMETIC SURGERY.
A RIGHT TO HEALTH OR A LUXURY?
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Abstract:
De-a lungul timpului oamenii au luptat pentru a obține drepturi. Când se pune problema
chirurgiei cosmetice, majoritatea tinde să o asocieze mai degrabă cu lipsa de nevoie a acestora
în rândul oamenilor, considerând-o mai degrabă un capriciu decât un drept. Studiul de față
are ca scop sintetizarea informațiilor din literatură cu privire la chirurgia estetică (care sunt
mecanismele care stau la baza alegerii de a apela la o astfel de procedură, care sunt sursele care
influențează percepția corpului și această decizie, riscuri asociate, aspecte psihologice alăturate
acestei decizii, surse de informații, precum și atitudinea comunității față de persoanele care
apelează la chirurgia estetică), susținând că aceasta reprezintă un drept al omului. Cu toate
acestea, studiul arată că este necesară adoptarea de legi care să protejeze pacienții de cazuri
de malpraxis.
Cuvinte cheie: chirurgie cosmetică, drepturile omului, sănătate, legislație, aspecte
psihologice
Résumé :
Les gens ont lutté au fil du temps pour obtenir des droits. Lorsque l’on évoque le sujet des
chirurgie esthétique, la plupart ont tendance à les associer plutôt à un manque de leur besoin
chez les gens, les considérant comme un caprice et non pas comme un droit. La présente
étude vise à synthétiser les informations de la littérature sur la chirurgie esthétique (quels
sont les mécanismes qui sous-tendent le choix de suivre ce type intervention, quelles sont les
sources qui influencent la perception corporelle et cette décision, les risques associés, les aspects
psychologiques qui accompagnent cette décision, les sources d’information ainsi que les attitudes
de la communauté envers ceux qui ont recours à la chirurgie esthétique), en argumentant qu’ils
représentent un droit humain. Cependant, l’étude révèle la nécessité de promulguer des lois
pour protéger les patients contre les fautes professionnelles médicales.
Mots clés : chirurgie esthétique, droits de l'homme, santé, législation, aspects
psychologiques
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Ever since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights,
the discrepancy between cultural values and the universality of those rights
has sometimes made it difficult to effectively enforce human rights1. When
it comes to beauty, the idea that it should be a human right dates back to the
1950’s, when a plastic surgeon named Ivo Pitanguay argued that this right is a
vital one, his argument being that ugliness causes a lot psychological distress,
so it should be considered a humanitarian issue.2
Cosmetic surgery is a form of biomedical practice aimed at preventing ageing
and in which the subjective needs of patients are understood as appropriate
indications for medical interventions as they may choose to follow not just one,
but several procedures
In recent years, there has been a considerable increase in cosmetic surgery,
with more and more people choosing to undergo such procedures for various
reasons. According to the International Society of Aesthetic Plastic Surgery,
in 2020, 10,129,158 surgical and 14,400,347 non-surgical cosmetic procedures
were performed worldwide, as breast size dissatisfaction is present at 47.5% of
the investigated women in a study across 40 nations and 61 research sites by
Swami and Co3. The most common surgical procedure among women was
breast augmentation, and in men it was blepharoplasty, while in non-surgical
procedures, Botox injection was preferred in both cases. At the same time,
55,928 rhinoplasties were performed among young people (18 years or less)4.
The psychological mechanisms for taking the decision to have a plastic
surgery can be explained through the model that mentions body image as
the main determinant when people decide to perform cosmetic surgery5. At
the same time, people resort to cosmetic surgery to pursue the phenomenon
of positive ageing, which promotes the idea that people can challenge this
natural ageing process by purchasing products and services that make them
look younger6. A study showed how people who are dissatisfied with their own
Krivenko, E. Y. (2015). Rethinking human rights and culture through female genital surgeries.
Hum. Rts. Q., 37, 107.
2
Bhattacharya, S. (2016). Dr. Ivo Pitanguy: Strived for a ‘human right to beauty’. Indian Journal
of Plastic Surgery, 49(03), 300-301.
3
Swami, V., Tran, U. S., Barron, D., Afhami, R., Aimé, A., Almenara, C. A., ... & Voracek, M.
(2020). The Breast Size Satisfaction Survey (BSSS): Breast size dissatisfaction and its antecedents
and outcomes in women from 40 nations. Body image, 32, 199-217.
4
International Society of Aesthetic Plastic Surgery. ISAPS International Survey on Aesthetic/
Cosmetic Procedures Performed in 2020. USA; 2020: 6-12. Available from: https://www.isaps.
org/wp-content/uploads/2022/01/ISAPS-Global-Survey_2020.pdf
5
Sarwer, D. B., Wadden, T. A., Pertschuk, M. J., & Whitaker, L. A. (1998). Body image
dissatisfaction and body dysmorphic disorder in 100 cosmetic surgery patients. Plastic and
Reconstructive Surgery, 101(6), 1644-1649.
6
Faircloth, C. A. (Ed.). (2003). Aging bodies: Images and everyday experience. Rowman Altamira.
1
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body and have a high level of appearance investment tend to resort to cosmetic
surgical procedures.7 Investment in appearance refers to the extent to which
an individual’s attention, thoughts, and actions focus on their appearance and
define their sense of self8. According to a study9 the central motivation of people
to undergo cosmetic surgeries is the hope that after performing them they will
become more satisfied with their appearance and their psychosocial functioning
will improve (positive body image, high self-esteem). Swami’s study10 identifies
negative body appreciation, increased media influence, and increased weight
among those considering cosmetic surgery. Also, body appreciation of oneself
is linked to the individuals’ self-esteem, satisfaction with life and subjective
happiness11. On the opposite, a low level of body appreciation can lead to eating
disorders, depression, lower level of life satisfaction and even suicidal thoughts,
lower levels of functioning of the individual 12.
Why do people become dissatisfied with their own appearance and who
influences their perception? The socio-cultural theory suggests that people learn
beauty ideals in a social and cultural context13. Although perceptions of what
attractiveness means are guided by innate preferences, such as symmetry, narrow
waist, etc.14, the socio-cultural environment and pressure from peers can even
Sarwer, D. B., Cash, T. F., Magee, L., Williams, E. F., Thompson, J. K., Roehrig, M., ... &
Romanofski, M. (2005). Female college students and cosmetic surgery: An investigation of
experiences, attitudes, and body image. Plastic and reconstructive surgery, 115(3), 931-938.
8
Cash, T. F., Melnyk, S. E., & Hrabosky, J. I. (2004). The assessment of body image investment:
An extensive revision of the Appearance Schemas Inventory. international Journal of eating
disorders, 35(3), 305-316.
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influence perceptions of attractiveness15. These aspects can be explained by The
Tripartite Influence Model15 which argues that beauty ideals are strengthened
and transmitted by three sociocultural influences: colleagues, parents, and the
media. We assume that if a person internalizes beauty ideals regarding physical
appearance (those presented by the media or reinforced by parents) they can
engage in comparing their aspects with those of other people (colleagues), and
this can lead to problems with body image, the person having a low level of
body satisfaction15.
The studies of Sharp, Tiggemann & Mattiske (2014)16 and Menzel et al
(2011)17 show how women report an increased pressure from social media and
close social groups (friends), where there are more discussions about comparisons
based on physical appearance, so they are more likely to consider having cosmetic
surgery as a future option for changing their appearance. From this perspective,
the pressure from others to change your physical appearance, as well as frequent
comparisons with others, increase concern about perceived defects in one’s body
image18. Concerns regarding body image are prevalent in many groups, with
significant consequences for mental and physical health, especially increased
risk of developing eating disorders, depression, and obesity19.
Perloff ’s transactional model20 shows how social media has a high impact
on body image disorders. It presupposes the existence of vulnerability factors
(low self-esteem, depression, internalization of the ideal cultural image model)
through which people end up looking for certain gratifications in the online
environment, spending as much time as possible in this environment, often
becoming addicted to using the smartphone and being on the internet21. Through
mediating factors such as social comparison in the online environment, the
individual reports a high level of body dissatisfaction or other aspects that
Cafri, G., Yamamiya, Y., Brannick, M., & Thompson, J. K. (2005). The influence of sociocultural
factors on body image: A meta-analysis. Clinical Psychology: science and practice, 12(4), 421.
16
Sharp, G., Tiggemann, M., & Mattiske, J. (2014). The role of media and peer influences in
Australian women’s attitudes towards cosmetic surgery. Body Image, 11(4), 482-487.
17
Menzel, J. E., Sperry, S. L., Small, B., Thompson, J. K., Sarwer, D. B., & Cash, T. F. (2011).
Internalization of appearance ideals and cosmetic surgery attitudes: A test of the tripartite
influence model of body image. Sex Roles, 65(7), 469-477.
18
Jackson, T., & Chen, H. (2015). Predictors of cosmetic surgery consideration among young
Chinese women and men. Sex Roles, 73(5), 214-230.
19
Gillen, M. M., & Markey, C. N. (2015). Body image and mental health. Encyclopedia of mental
health, 2, 187-92.
20
Perloff, R. M. (2014). Social media effects on young women’s body image concerns: Theoretical
perspectives and an agenda for research. Sex roles, 71(11), 363-377.
21
Vintila, M., Tudorel, O., Goian, C., Barbat, C., (2018), Determining the structure of smartphone
addiction scaleȘ a bifactor model analusis, Current Psychology, 1-8.
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negatively impact them and wants to reshape their body22. Some authors22 show
how social networks (e.g. Facebook, Instagram, Snapchat) and photo editing
applications can induce users a high commitment to self-appearance and selfimage presented to others, by using social comparison and posting comments
on the social content of friends in the online environment, an aspect which can
lead to a notable association between the use of social media and the desire to
follow a cosmetic surgery. At the same time, there is a wide range of features for
editing a photo, including some tools that allow users to make general changes
to the image (e.g., lighting) and changes related to body image (e.g., reshaping
the features of the face, body, etc.)24 Also, a study conducted on adolescents23
leads to the fact that the common practice of Instagram users to change their
physical appearance in the images they post can have negative consequences,
especially for girls who engage in the process of social comparison. The fact
that they considered that photos presented on Instagram illustrated a vision
representative of the surrounding reality, failing to realize the remodelling to
which the bodies of the people in the pictures were subjected25 reinforces the
concern to study how using editing applications amplifies the desire to follow
cosmetic surgery. At the same time, face editing applications play a specific
role in people’s decision to follow cosmetic surgery, one of the most important
reasons why they use these tools is social media24. Sun’s study25 supports these
findings, suggesting that the use of photo editing applications poses a risk to
young women’s body image concerns, considering cosmetic surgery. Research26
shows that editing photos before uploading them on social networks is associated
with a lower level of self-image satisfaction, positive attitudes towards cosmetic
procedures, higher intentions to take part in a facial cosmetic procedure, and
a greater discrepancy between real and expected body image.
Chen, J., Ishii, M., Bater, K. L., Darrach, H., Liao, D., Huynh, P. P., ... & Ishii, L. E. (2019).
Association between the use of social media and photograph editing applications, self-esteem,
and cosmetic surgery acceptance. JAMA facial plastic surgery, 21(5), 361-367.
23
Kleemans, M., Daalmans, S., Carbaat, I., & Anschütz, D. (2018). Picture perfect: The direct
effect of manipulated Instagram photos on body image in adolescent girls. Media Psychology,
21(1), 93-110.
24
Othman, S., Lyons, T., Cohn, J. E., Shokri, T., & Bloom, J. D. (2021). The influence of photo
editing applications on patients seeking facial plastic surgery services. Aesthetic surgery journal,
41(3), NP101-NP110.
25
Sun, Q. (2021). Selfie editing and consideration of cosmetic surgery among young Chinese
women: The role of self-objectification and facial dissatisfaction. Sex Roles, 84(11), 670-679.
26
Beos, N., Kemps, E., & Prichard, I. (2021). Photo manipulation as a predictor of facial
dissatisfaction and cosmetic procedure attitudes. Body Image, 39, 194-201.
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Some authors27 show how exposure to messages coming from social media
is consistently related to a low level of body satisfaction. Those who constantly
use social networks which promote images of people who have managed to lose
weight, want to conform to the beauty ideal28. This leads to a higher intention
to engage in extreme weight-loss behaviours that harm the body30. At the same
time, exposure to images that promote a slim physique on social networks
can lead to weight dissatisfaction, the urge to resort to any means to have a
physique according to the internalized, concerns about body image, and a lack
of psychological well-being among adolescents29. Women who reported a high
level of body monitoring, body shame, and who engaged in unhealthy weight
management behaviours had a higher level of interest in pursuing cosmetic
surgery30. Also, the drive for muscularity is present and documented in several
studies31. The messages conveyed by the media are undoubtedly more convincing
than ever in dictating the importance of physical appearance32 so that those
who used social networks fifteen minutes before bedtime and fifteen minutes
after waking up had higher intentions to choose cosmetic surgery33. Those
exposed to television messages presenting certain plastic surgeries have much
higher intentions to resort to such interventions than those who did not watch
these programs.34
It is fact that media has such a high impact on our lives, influencing us
more or less directly to model ourselves on what is culturally promoted, to
Grabe, S., Ward, L. M., & Hyde, J. S. (2008). The role of the media in body image concerns
among women: a meta-analysis of experimental and correlational studies. Psychological bulletin,
134(3), 460.
28
Lewallen, J., & Behm-Morawitz, E. (2016). Pinterest or thinterest?: Social comparison and
body image on social media. Social media + society, 2(1), 2056305116640559.
29
Meier, E. P., & Gray, J. (2014). Facebook photo activity associated with body image disturbance
in adolescent girls. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17(4), 199-206; Marengo, D.,
Longobardi, C., Fabris, M. A., & Settanni, M. (2018). Highly-visual social media and internalizing
symptoms in adolescence: The mediating role of body image concerns. Computers in Human
Behavior, 82, 63-69.
30
Gillen, M. M., & Markey, C. H. (2021). Body image, weight management behavior, and
women’s interest in cosmetic surgery. Psychology, Health & Medicine, 26(5), 621-630.
31
Swami, V., Vintila, M., Tudorel, O., Goian, C., Barron, D., (2018), Factor structure and
psychometric properties of a Romaina translation of the drive for muscularity scale (DMS) in
university men, Body Image, 25, 48-55.
32
Walker, C. E., Krumhuber, E. G., Dayan, S., & Furnham, A. (2021). Effects of social media
use on desire for cosmetic surgery among young women. Current Psychology, 40(7), 3355-3364.
33
Al-Yahya, T., AlOnayzan, A. H., AlAbdullah, Z. A., Alali, K. M., & Althabit, F. M. The impact
of social media engagement on body image and increased popularity toward seeking cosmetic
surgery. surgery, 20, 21.
34
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reality television viewing and interest in cosmetic surgery. Body image, 7(2), 165-171.
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align with the standards imposed by society. If social networks and what they
promote, create a high discrepancy between real and ideal body image, there
is a possibility of dissatisfaction with one’s physical appearance, mood swings,
unhappiness, and desire to change the body features, but resorting to cosmetic
surgery can be a rather risky step, because a single intervention will not be
enough to be satisfied, as one will find more and more defects that they would
like to change. On the other hand, time spent in nature without gadgets can
significantly improve body appreciation35.
So, given the fact that media is one of the most virulent sources that conveys
socio-cultural messages about how females should look, primarily through
magazines, advertisements, movies, and more and more often through social
networks36, it is important to investigate which sources of information are
preferred by young adults so that they can later be taught about credible and
least credible sources. Promoting a more positive self-esteem and instilling in
people an attitude that goes against the messages about the ideals of beauty
conveyed in media can help patients make more educated decisions about
cosmetic surgery and its effects on self-perception37. This would help not only
when it comes to cosmetic surgery and the decision to follow one, but also when
it comes to information on other topics such as those mentioned above. One
aspect worth considering when one decides to undergo a cosmetic surgery is to
be informed about it. As in many other areas, there are specialists and doctors
with whom young people can discuss about credible sources, how to choose the
right type of procedure, how to avoid contact with non-professionals. However,
they prefer to inform themselves on their own, in most cases on the Internet,
as in the case of sexual health38, mental health39, general health40, sometimes
finding inaccurate information.
Swami, V., Khatib, NAM, Vidal-Mollon, J., Vintila, M., Barron, D., Goian, C., Mayoral, Ol.,
Toh, EKL, Tudorel, O., Vazirani, S., Zahari, HS, (2020), Visits to natural environments improve
state body appreciation; evidence from Malaysia, Romania and Spain, Ecopsychology, vol 12,
no 1, 24-35.
36
Fardouly, J., & Vartanian, L. R. (2015). Negative comparisons about one’s appearance mediate
the relationship between Facebook usage and body image concerns. Body image, 12, 82-88.
37
Swami, V. (2009). Body appreciation, media influence, and weight status predict consideration
of cosmetic surgery among female undergraduates. Body image, 6(4), 315-317.
38
Buhi, E. R., Daley, E. M., Fuhrmann, H. J., & Smith, S. A. (2009). An observational study
of how young people search for online sexual health information. Journal of American college
health, 58(2), 101-111.
39
Horgan, A., & Sweeney, J. (2010). Young students’ use of the Internet for mental health
information and support. Journal of psychiatric and mental health nursing, 17(2), 117-123.
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Gray, N. J., Klein, J. D., Noyce, P. R., Sesselberg, T. S., & Cantrill, J. A. (2005). Health informationseeking behaviour in adolescence: the place of the internet. Social science & medicine, 60(7),
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It is understandable that society is in a constant state of emancipation and
that different people want to improve their physical appearance in order to
feel better about their own body, but this decision must be well informed and
documented, because sometimes people who embody beauty models in the
online environment describe only the positive side of cosmetic surgery, not the
negative aspects and risks that may arise when performing these procedures.
However, what is more widely circulated in the media are the positive
aspects of cosmetic surgery, the negative ones being largely ignored and this can
lead to a decision being only half informed by ignoring the risks that arise with
performing such a procedure41. In this regard, an intervention based on media
literacy through which people learn to critically analyse the information they
receive from social media leads to a decrease in women’s favourable attitude
towards cosmetic surgery and body dissatisfaction, as well as increasing selfesteem.42 Thus, it is important to know the negative aspects of cosmetic surgery
such as those found by Borah, Rankin & Wey (1999)43, in whose study a number
of psychological problems were identified among respondents after surgery
(depression, anxiety, disappointment, sleep disorders and post-traumatic stress
disorder). Also, Brinton, Lubin, Burich, Colton, Hoover (2001)44 identified
higher risks of suicide among women who underwent cosmetic surgery than
among the general population. Serious documentation on performing such
interventions minimise the risks, which can later lead to devastating results,
serious health complications, rising health costs, issues that subsequently affect
the psychological well-being of patients45.
Article 35 of the EU Charter of Fundamental Rights46 states that everyone
has the right to health care, seeking to ensure a high level of protection of human
health. Thus, in view of the above, people have the right to choose to undergo
cosmetic surgery to ensure their physical integrity (the situation of mutilated
victims or those who want to rebuild certain parts of their body after suffering
a certain disease; such as breast cancer) and mental integrity (previous studies
show that dissatisfaction with one’s own body can lead to depression, anxiety,
and other disorders). The right to physical and mental integrity is upheld in
Gilmartin, J. (2011). Contemporary cosmetic surgery: The potential risks and relevance for
practice. Journal of clinical nursing, 20(13‐14), 1801-1809.
42
Khazir, Z., Dehdari, T., Majdabad, M. M., & Tehrani, S. P. (2016). Psychological aspects of
cosmetic surgery among females: A media literacy training intervention. Global journal of
health science, 8(2), 35.
43
Borah, G., Rankin, M., & Wey, P. (1999). Psychological complications in 281 plastic surgery
practices. Plastic and Reconstructive Surgery, 104(5), 1241-1246.
44
Brinton, L. A., Lubin, J. H., Burich, M. C., Colton, T., & Hoover, R. N. (2001). Mortality
among augmentation mammoplasty patients. Epidemiology, 321-326.
45
Gilmartin (2011), op. cit.
46
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Article 3.1 of the EU Charter of Fundamental Rights. A downside to cosmetic
surgery is that there is no specific legal framework strictly targeted for people
who want to undergo cosmetic surgery for non-medical reasons the laws dealing
mainly with general aspects. However, no surgery should be made before a
medical and psychological check-up (see cases of dysmorphic disorder).
Even if people have the right to undergo a cosmetic surgery, the attitudes
towards it are still dominated by discrimination and disapproval of those who
resort to such interventions. Those who benefited from cosmetic surgery felt
judged and were exposed to negative stereotypes47. Haiken (1997)48 mentions
such stereotypes, namely that cosmetic surgery patients are considered vain,
narcissistic or psychologically maladapted, their decision being condemnable
from a moral point of view 49. Also, respondents had a negative attitude towards
cosmetic surgeries, disapproving them and (to the extent that they mentioned
that the likelihood of having such surgery in the future is low), considering those
who follow such procedures as being psychologically maladapted, materialistic
and perfectionist.50
Some researchers51 analysed the attitude of students towards cosmetic
surgery in three different states (Hong Kong, Japan and the United States),
and the attitude was one of non-acceptance, the attributes that were offered
to people who benefit from cosmetic surgery were negative and participants
were less willing to have social relationships with them. Another study52, reveals
the stigmatizing experiences of women in Australia who underwent cosmetic
surgery (they internalized the stigma, manifesting it as shame and guilt for
resorting to such solutions instead of diets or exercise)
Thus, in view of the above, the choice of pursuing a surgery for the purpose
of beauty is a right and not a luxury. However, it is recommended to create a
legal framework, with clear laws on this issue. States should adopt regulations
protecting such patients in case of malpractice. It should be noted that there are
certain surgeons in training who test innovative procedures on patients, exposing
Saxena, P. (2013). Trading and managing stigma: Women’s accounts of breast implant surgery.
Journal of Contemporary Ethnography, 42(3), 347-377.
48
Haiken, E. (1997). Venus Envy: A History of Cosmetic Surgery. Baltimore: Johns Hopkins
University Press
49
Davis, K. (1997). Cosmetic surgery as feminist utopia?. European Journal of Women’s Studies,
4(1), 23-37; Davis, K. (2003). Dubious equalities and embodied differences: Cultural studies on
cosmetic surgery. Rowman & Littlefield.
50
Delinsky, S. S. (2005). Cosmetic Surgery: A Common and Accepted Form of Self‐Improvement?
1. Journal of Applied Social Psychology, 35(10), 2012-2028.
51
Tam, K. P., Ng, H. K. S., Kim, Y. H., Yeung, V. W. L., & Cheung, F. Y. L. (2012). Attitudes
toward cosmetic surgery patients: the role of culture and social contact. The Journal of social
psychology, 152(4), 458-479.
52
Bonell, S., Austen, E., Sharp, G., & Griffiths, S. (2022). Australian women’s lived experiences
of stigmatization after cosmetic surgery: A qualitative investigation. Stigma and Health.
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them to even more risks. Most patients have fairly modest incomes, and without
specific laws it will be difficult for them to get justice if the procedure fails.
Bibliography:
Al-Yahya, T., AlOnayzan, A. H., AlAbdullah, Z. A., Alali, K. M., & Althabit,
F. M. The impact of social media engagement on body image and
increased popularity toward seeking cosmetic surgery. surgery, 20, 21.
Beos, N., Kemps, E., & Prichard, I. (2021). Photo manipulation as a predictor
of facial dissatisfaction and cosmetic procedure attitudes. Body Image,
39, 194-201.
Bhattacharya, S. (2016). Dr. Ivo Pitanguy: Strived for a ‘human right to
beauty’. Indian Journal of Plastic Surgery, 49(03), 300-301.
Bonell, S., Austen, E., Sharp, G., & Griffiths, S. (2022). Australian women’s
lived experiences of stigmatization after cosmetic surgery: A qualitative
investigation. Stigma and Health.
Borah, G., Rankin, M., & Wey, P. (1999). Psychological complications in
281 plastic surgery practices. Plastic and Reconstructive Surgery, 104(5),
1241-1246.
Brinton, L. A., Lubin, J. H., Burich, M. C., Colton, T., & Hoover, R. N. (2001).
Mortality among augmentation mammoplasty patients. Epidemiology,
321-326.
Buhi, E. R., Daley, E. M., Fuhrmann, H. J., & Smith, S. A. (2009). An
observational study of how young people search for online sexual health
information. Journal of American college health, 58(2), 101-111.
Cafri, G., Yamamiya, Y., Brannick, M., & Thompson, J. K. (2005). The
influence of sociocultural factors on body image: A meta-analysis. Clinical
Psychology: science and practice, 12(4), 421.
Cash, T. F., Melnyk, S. E., & Hrabosky, J. I. (2004). The assessment of body
image investment: An extensive revision of the Appearance Schemas
Inventory. international Journal of eating disorders, 35(3), 305-316.
Chen, J., Ishii, M., Bater, K. L., Darrach, H., Liao, D., Huynh, P. P., ... & Ishii,
L. E. (2019). Association between the use of social media and photograph
editing applications, self-esteem, and cosmetic surgery acceptance. JAMA
facial plastic surgery, 21(5), 361-367.
Davis, K. (1997). Cosmetic surgery as feminist utopia? European Journal
of Women’s Studies, 4(1), 23-37.
Davis, K. (2003). Dubious equalities and embodied differences: Cultural studies
on cosmetic surgery. Rowman & Littlefield.
26

DREPTURILE OMULUI Nr. 1/2022

Delinsky, S. S. (2005). Cosmetic Surgery: A Common and Accepted Form
of Self‐Improvement? 1. Journal of Applied Social Psychology, 35(10),
2012-2028.
Faircloth, C. A. (Ed.). (2003). Aging bodies: Images and everyday experience.
Rowman Altamira.
Fardouly, J., & Vartanian, L. R. (2015). Negative comparisons about one’s
appearance mediate the relationship between Facebook usage and body
image concerns. Body image, 12, 82-88.
Gillen, M. M., & Markey, C. H. (2021). Body image, weight management
behavior, and women’s interest in cosmetic surgery. Psychology, Health
& Medicine, 26(5), 621-630.
Gillen, M. M., & Markey, C. N. (2015). Body image and mental health.
Encyclopedia of mental health, 2, 187-92.
Gilmartin, J. (2011). Contemporary cosmetic surgery: The potential risks and
relevance for practice. Journal of clinical nursing, 20(13‐14), 1801-1809.
Grabe, S., Ward, L. M., & Hyde, J. S. (2008). The role of the media in body
image concerns among women: a meta-analysis of experimental and
correlational studies. Psychological bulletin, 134(3), 460.
Gray, N. J., Klein, J. D., Noyce, P. R., Sesselberg, T. S., & Cantrill, J. A. (2005).
Health information-seeking behaviour in adolescence: the place of the
internet. Social science & medicine, 60(7), 1467-1478.
Haiken, E. (1997). Venus Envy: A History of Cosmetic Surgery. Baltimore:
Johns Hopkins University Pres
Horgan, A., & Sweeney, J. (2010). Young students’ use of the Internet for
mental health information and support. Journal of psychiatric and mental
health nursing, 17(2), 117-123.
http://www.europeana.ro/comunitar/cetatenia/carta%20drepturilor%20
fundamentale.html
International Society of Aesthetic Plastic Surgery. ISAPS International Survey
on Aesthetic/Cosmetic Procedures Performed in 2020. USA; 2020: 6-12.
Available from: https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2022/01/
ISAPS-Global-Survey_2020.pdf
Jackson, T., & Chen, H. (2015). Predictors of cosmetic surgery consideration
among young Chinese women and men. Sex Roles, 73(5), 214-230.
Khazir, Z., Dehdari, T., Majdabad, M. M., & Tehrani, S. P. (2016). Psychological
aspects of cosmetic surgery among females: A media literacy training
intervention. Global journal of health science, 8(2), 35.
DREPTURILE OMULUI Nr. 1/2022

27

Kinnunen, T. (2010). ‘A second youth’: pursuing happiness and respectability
through cosmetic surgery in Finland. Sociology of Health & Illness, 32(2),
258-271.
Kleemans, M., Daalmans, S., Carbaat, I., & Anschütz, D. (2018). Picture
perfect: The direct effect of manipulated Instagram photos on body
image in adolescent girls. Media Psychology, 21(1), 93-110.
Krivenko, E. Y. (2015). Rethinking human rights and culture through female
genital surgeries. Hum. Rts. Q., 37, 107.
Lewallen, J., & Behm-Morawitz, E. (2016). Pinterest or thinterest?: Social
comparison and body image on social media. Social media+ society,
2(1), 2056305116640559.
Marengo, D., Longobardi, C., Fabris, M. A., & Settanni, M. (2018). Highlyvisual social media and internalizing symptoms in adolescence: The
mediating role of body image concerns. Computers in Human Behavior,
82, 63-69.
Markey, C. N., & Markey, P. M. (2010). A correlational and experimental
examination of reality television viewing and interest in cosmetic surgery.
Body image, 7(2), 165-171.
Meier, E. P., & Gray, J. (2014). Facebook photo activity associated with body
image disturbance in adolescent girls. Cyberpsychology, Behavior, and
Social Networking, 17(4), 199-206.
Menzel, J. E., Sperry, S. L., Small, B., Thompson, J. K., Sarwer, D. B., & Cash,
T. F. (2011). Internalization of appearance ideals and cosmetic surgery
attitudes: A test of the tripartite influence model of body image. Sex
Roles, 65(7), 469-477.
Othman, S., Lyons, T., Cohn, J. E., Shokri, T., & Bloom, J. D. (2021). The
influence of photo editing applications on patients seeking facial plastic
surgery services. Aesthetic surgery journal, 41(3), NP101-NP110.
Perloff, R. M. (2014). Social media effects on young women’s body image
concerns: Theoretical perspectives and an agenda for research. Sex roles,
71(11), 363-377.
Sarwer, D. B., Cash, T. F., Magee, L., Williams, E. F., Thompson, J. K.,
Roehrig, M., ... & Romanofski, M. (2005). Female college students and
cosmetic surgery: An investigation of experiences, attitudes, and body
image. Plastic and reconstructive surgery, 115(3), 931-938.
Sarwer, D. B., Wadden, T. A., Pertschuk, M. J., & Whitaker, L. A. (1998).
Body image dissatisfaction and body dysmorphic disorder in 100 cosmetic
surgery patients. Plastic and Reconstructive Surgery, 101(6), 1644-1649.
Saxena, P. (2013). Trading and managing stigma: Women’s accounts of breast
implant surgery. Journal of Contemporary Ethnography, 42(3), 347-377.
28

DREPTURILE OMULUI Nr. 1/2022

Sharp, G., Tiggemann, M., & Mattiske, J. (2014). The role of media and peer
influences in Australian women’s attitudes towards cosmetic surgery.
Body Image, 11(4), 482-487.
Sun, Q. (2021). Selfie editing and consideration of cosmetic surgery among
young Chinese women: The role of self-objectification and facial
dissatisfaction. Sex Roles, 84(11), 670-679.
Swami, V. (2009). Body appreciation, media influence, and weight status
predict consideration of cosmetic surgery among female undergraduates.
Body image, 6(4), 315-317.
Swami, V., & Furnham, A. (2007). The psychology of physical attraction.
Routledge.
Swami, V., Khatib, NAM, Vidal-Mollon, J., Vintila, M., Barron, D., Goian,
C., Mayoral, Ol., Toh, EKL, Tudorel, O., Vazirani, S., Zahari, HS, (2020),
Visits to natural environments improve state body appreciation; evidence
from Malaysia, Romania and Spain, Ecopsychology, vol 12, no 1, 24-35.
Swami, V., Todd, J., Goian, C., Tudorel, O., Barron, D., Vintila, M., (2021),
Psychometric properties of a Romanian translation of the Functionality
Appreciation Scale, Body Image, 37, 138-147.
Swami, V., Tran, U. S., Barron, D., Afhami, R., Aimé, A., Almenara, C. A.,
... & Voracek, M. (2020). The Breast Size Satisfaction Survey (BSSS):
Breast size dissatisfaction and its antecedents and outcomes in women
from 40 nations. Body image, 32, 199-217.
Swami, V., Tudorel O., Goian, C., Barron, D., Vintila, M., (2017), Factor
structure and psychometric properties of a Romanian translation of the
Body appreciation scale-2, Body Image, 23, 61-68.
Swami, V., Vintila, M., Tudorel, O., Goian, C., Barron, D., (2018), Factor
structure and psychometric properties of a Romanian translation of
the drive for muscularity scale (DMS) in university men, Body Image,
25, 48-55.
Tam, K. P., Ng, H. K. S., Kim, Y. H., Yeung, V. W. L., & Cheung, F. Y. L.
(2012). Attitudes toward cosmetic surgery patients: the role of culture
and social contact. The Journal of social psychology, 152(4), 458-479.
Thompson, J. K., Heinberg, L. J., Altabe, M., & Tantleff-Dunn, S. (1999).
Exacting beauty: Theory, assessment, and treatment of body image
disturbance. American Psychological Association.
Tudorel, O., Vintila, M., Vlaicu, L., Balauta, D., Goian, C., Rusu, A., (2018),
Romanian version of the internet addiction test: psychometric properties
and cross-gender invariance, Journal of mental health and addiction, 1-13.
Vintila, M., Todd, J., Goian, C., Tudorel, O., Barbat, C., Swami, V., (2020),
The Romanian version of the Intuitive Eating Scale-2: assessment of its
DREPTURILE OMULUI Nr. 1/2022

29

psychometric properties and gender invariance in Romanian adults,
Body Image 35, 225-236.
Vintila, M., Tudorel, O., Goian, C., Barbat, C., (2018), Determining the
structure of smartphone addiction scale: a bifactor model analysis, Current
Psychology, 1-8.
Von Soest, T., Kvalem, I. L., Roald, H. E., & Skolleborg, K. C. (2009). The
effects of cosmetic surgery on body image, self-esteem, and psychological
problems. Journal of plastic, reconstructive & Aesthetic Surgery, 62(10),
1238-1244.
Voracek, M., Loible, L.M., Swami, V., Vintila, M., Kolves, K., Sinniah, D.,
Pillai, S.K., Ponnusami, S., Sonneck, G., Furnham, A., Lester, A., (2009),
The beliefs in the inheritance of risk factors for suicide scale (BIRFSS):
a cross-cultural validation in Estonia, Malaysia, Romania, the United
Kingdom and the United States, Suicide and life-threatening behavior,
38 (6), 688-698.
Walker, C. E., Krumhuber, E. G., Dayan, S., & Furnham, A. (2021). Effects
of social media use on desire for cosmetic surgery among young women.
Current Psychology, 40(7), 3355-3364.

30

DREPTURILE OMULUI Nr. 1/2022

ATITUDINI PUBLICE ȘI ASPECTE LEGISLATIVE
CU PRIVIRE LA DREPTURILE PERSOANELOR LGBT:
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ALEXANDRA TULCAN*

MONA VINTILĂ**

Abstract:
LGBT people experience specific types of prejudice often related to breaking gender role
norms. The exclusion experienced by LGBT individuals results mostly from the discrimination
they face in all aspects of their life, a discrimination which interfere with their ability to have
and access equal rights. This lack of recognition impacts the deepest aspects of life – who to
live with, raising children, how to relate as a gendered being etc., but it also affects the various
facets of their social and/or professional life. There is a great knowledge gap concerning these
interpersonal processes in contemporary Romania, including the psychological consequences
of stigmatization and prejudice for LGBT people.
We aim to mention Romanian public attitudes, and secondly, to analyse the discrepancy
of evolution between Norway and Romania of public attitudes toward LGBT people impacts
the social inclusion of LGBT and their mental health status. The two countries are similar in
terms of not incriminating homosexuality, but there is a profound discrepancy regarding the
evolution of the social inclusion of LGBT persons.
Keywords: LGBT individuals, LGBT-issues, psychological consequences, legal issues,
prejudice, discrimination, psychosocial processes, public attitudes, social inclusion.
Résumé :
Les personnes LGBT vivent des types spécifiques de préjugés souvent liés à la violation
des normes en ce qui concerne rôle de genre. L’exclusion expérimenté par les personnes LGBT
résulte principalement de la discrimination à laquelle elles sont confrontées dans tous les
aspects de leur vie, une discrimination qui interfère avec leur capacité d`avoir et d`accéder à
l’égalité des droits.
Ce manque de reconnaissance de leurs droites affecte les aspects les plus intimes de la
vie – avec qui vivre, élever des enfants, comment se comporter en tant qu’être genré, etc., mais
il affecte également les différentes facettes de leur vie sociale et/ou professionnelle. Il existe un
grand manque de connaissances concernant ces processus interpersonnels dans la Roumanie
contemporaine, y compris les conséquences psychologiques de la stigmatisation et des préjugés
pour les personnes LGBT.
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Dans cet article, nous proposons de présenter les attitudes du public roumain et, deuxièmement, à analyser comment l’évolution divergente entre la Norvège et la Roumanie des
attitudes du public envers les personnes LGBT a un impact sur l’inclusion sociale des LGBT
et leur état de santé mentale. Les deux pays sont similaires en termes de non-incrimination
de l’homosexualité, mais il existe un profond décalage concernant l’évolution de l’inclusion
sociale des personnes LGBT.
Mots-clés : personnes LGBT, problèmes LGBT, conséquences psychologiques problèmes
juridiques, préjugés, discrimination, processus psychosociaux, attitudes du public, inclusion
sociale

Nu reprezintă o noutate faptul că dinamica comunității LGBT diferă în
funcție de țări1 sau ideea potrivit căreia grupurile specifice minorităților de
gen și bisexuale au avut o lungă istorie de luptă pentru atitudinea incluzivă din
partea societății heteronormative. Dovezile existente la ora actuală în literatura
de specialitate, ne indică faptul că inserția minorităților sexuale (LGBT) în corpul
social, precum și statutul lor sub aspect juridic a suferit schimbări de-a lungul
ultimelor decenii. De asemenea, unele țări au adoptat o atitudine tolerantă și
orientată către acceptarea comportamentelor care ilustrează homosexualitatea,
chiar dacă acestea nu se aliniază normelor sociale. De exemplu, în Marea Britanie,
procentul respondenților care erau de acord cu afirmația potrivit căreia relațiile
sexuale între doi adulți care manifestă atracție față de persoane de același sex
este ceva „greșit” a scăzut de la 64% în 1987 la 22% în 2012.2
Încă în anul 2000, la nivel european nu a existat nicio țară care să introducă
în legislația sa măsuri care să permită cuplurilor de același sex să se căsătorească
și să adopte copii. La un interval de mai puțin de două decenii însă, cuplurile
de același sex din mai multe țări au obținut drepturi în ceea ce privește căsătoria și parentalitatea, similare cu cele ale cuplurilor heterosexuale.3 Astfel că,
există indicii clare care subliniază faptul că susținerea publică a drepturilor
minorităților sexuale a crescut de-a lungul timpului în multe țări4. Începând
Miriam, S. (2015). “Political Institutions and LGBTQ Activism in Comparative Pesrpective”
in The Ashgate Research Companion to Lesbian and Gay Activism, ed. D. Paternotte and M.
Tremblay, 2015, Ashgate, England USA.
2
Park, A., Rhead, R. (2013). Changing attitudes towards sex, marriage and parenthood. In:
A. Park, A., Bryson, C., Clery, E., Curtice, J. and Phillips, M. British Social Attitudes 30: 1–32.
http://www.bsa-30.natcen.ac.uk/media/37580/ bsa30_full_report_final.pdf.
3
ILGA-Europe (2019). Annual Review 2019. Rainbow-Europe. https:// www.ilga-europe.org/
rainboweurope/2019
4
Montero, D. (2014). Attitudes toward same-gender adoption and parenting: An analysis of surveys
from 16 countries. Advances in Social Work, 15(2), 444–459, https://doi.org/10.18060/16139;
Wilson, K. (2020). Attitudes toward LGBT people and their rights in Europe. In Oxford
Encyclopedia of LGBT Politics and Policy. Oxford University Press. https://dora.dmu.ac.uk/
handle/2086/ 19811
1
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cu mijlocul anilor 2000, Norvegia a început să se anunțe ca promotor în plan
internațional al drepturilor persoanelor LGBT. În 2006, Norvegia a elaborat
și a emis o declarație comună privind orientarea sexuală, identitatea de gen și
drepturile omului la Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite,
în numele a 54 de țări. Declarația a confirmat drepturile omului pe scară largă
și a cuprins eventuale încălcări în întreaga lume bazate pe orientarea sexuală
și identitatea de gen și a îndemnat Consiliul să acorde atenția cuvenită acestor
încălcări. Anul următor, Norvegia a salutat lansarea Principiilor de la Jakarta,
un document care viza aplicarea dreptului internațional al drepturilor omului
persoanelor LGBT. Împreună cu celelalte țări, Norvegia a început să se refere în
mod specific la Principii în discuțiile din plenul Consiliului pentru Drepturile
Omului și în alte foruri, pentru a le spori importanța și potențialul de a funcționa ca instrument juridic.
Responsabilitatea asumată de statul norvegian de a contesta la nivel internațional discriminarea minorităților sexuale este prevăzută în Planul de acțiune
al Guvernului pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor LGBT 200920125. Capitolul 13 din Planul de acțiune stabilește patru responsabilități pentru
Norvegia în rândul comunității internaționale, o responsabilitate care a intrat
în apanajul Ministerului Afacerilor Externe. Acestea includ: să comunice și să
coopereze cu organizațiile norvegiene care lucrează cu probleme ale comunității
LGBT în alte țări, să sprijine organizațiile locale care promovează drepturile
LGBT, să pledeze pentru acceptarea internațională a termenilor și definițiilor
(cum ar fi „orientarea sexuală”) și să se opună în mod activ discriminării și
stigmatizării persoanelor LGBT.
Ca rezultat al unor eforturi conjugate, ministerul a creat în 2009 un set de linii
directoare pentru ca ambasadele sale să le asiste în activitatea privind drepturile
LGBT. Aceste linii directoare subliniază responsabilitatea ambasadelor de a-și crea
o imagine de ansamblu asupra situației persoanelor LGBT din țările respective,
să ridice problema minorităților sexuale în discuțiile cu autoritățile locale ale
statului și, dacă este relevant, să ofere sprijin moral și financiar organizațiilor
locale. Deși o prioritate recentă pentru guvern, Ministerul Afacerilor Externe
al Norvegiei este încrezător în succesul muncii lor: „Contribuția Norvegiei a
făcut diferența la ONU de la New York, la Consiliul pentru Drepturile Omului
din Geneva și în multe țări. De aceea ar trebui să continuăm.”
În 2010, Norvegia a susținut financiar proiecte locale în 15 țări, în valoare
de 11 milioane de coroane norvegiene. Țările implicate în aceste proiecte făceau
parte din așa-numita lume a treia; țări din Asia, America Latină și Africa, iar
The Norwegian Government’s action plan, Improving quality of life among lesbians, gays,
bisexuals and trans persons 2009–2012, https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/
homofile-og-lesbiske/hplhbtseptember2008eng.pdf
5
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principalele țări primitoare au fost Nepal, Nicaragua, Kenya și Uganda. Finanțarea
proiectelor locale a crescut semnificativ din 2010 până în 2011.
Pe de altă parte, în România, pe data de 6-7 octombrie 2018, populația cu
drept de vot a fost convocată la un referendum care a avut ca scop înlocuirea
sintagmei „între soți” din articolul 48 alin. (1) al Constituției cu sintagma „între
un bărbat și o femeie”, scopul final fiind de a interzice clar căsătoria între persoanele de același sex. În cele din urmă, referendumul nu a fost validat pentru
că prezența la vot a fost de doar 3,77 milioane de cetățeni români (20,41%).
Ar fi fost necesară o prezență de 5,5 milioane pentru a ajunge la un cvorum
de 30% care ar fi permis modificarea Constituției Astfel, Constituția a rămas
neschimbată, permițând posibilitatea căsătoriei între persoane de același sex
în România. Deși posibilitatea căsătoriei între persoane de același sex există în
Constituția României, acest lucru nu este legal deoarece articolul 277 din Codul
civil interzice în mod expres căsătoria între persoane de același sex.
În România, ca și în multe alte țări, sexualitatea reprezintă un loc de negociere în ceea ce privește drepturile cetățenilor. Pe parcursul comunismului de
stat (1945–1989), politica ce viza componenta sexuală a fost caracterizată de
constrângerea politică dominată de cea a lui Ceauşescu; controlul reproducerii, care a interzis avorturile (1966), a interzis controlul nașterii și a făcut
homosexualitatea ilegală (1968) pentru a crea „omul nou”. Cu toate acestea,
discuția despre identitatea sexuală are un caracter deschis în țările vestice 6,
comparativ cu ceea ce se întâmplă la nivelul fostelor țări socialiste europene
care întrețin discuții critice mai ample în jurul heterosexismului hegemonic7.
Problema identității sexuale în România8 se încadrează într-un teritoriu contestat
Bell, D. & Binnie, J. (2000) The sexual citizen: Queer politics and beyond. Malden, MA:
Blackwell Publishers; Evans, D.T. (1993) Sexual citizenship. The material construction of
sexualities. London, UK: Routledge; Richardson, D. (2000) Constructing sexual citizenship:
Theorizing sexual rights. Critical Social Policy, 20(1), 105–135. Available from: https://doi.
org/10.1177/026101830002000105; Valentine, G. (2003) Sexual politics. In: Agnew, J., Mitchell, K.
& Gerard, T. (Eds.) A companion to political geography. Carlton, Australia: Blackwell Publishing,
pp. 408–421
7
Binnie, J. & Klesse, C. (2011) Researching transnational activism around LGBT politics. In:
Kulpa, R. & Mizielinska, J. (Eds.) Central and Eastern Europe: Activist solidarities and spatial
imaginings in de-centering western sexualities. Central and Eastern European Perspectives.
London, UK: Routledge, pp. 107–131; Kuhar, R. & Patternotte, D. (2017) Anti-gender campaigns
in Europe mobilizing against equality. London, UK: Rowman & Littlefield International; Kulpa, R.
(2014) Western leveraged pedagogy of Central and Eastern Europe: Discourses of homophobia,
tolerance, and nationhood. Gender, Place and Culture, 21(4), 431–448. Available from: https://
doi.org/10.1080/0966369X.2013.793656; Kulpa, R. & Mizielinska, J. (Eds.) (2011) De-centring
western sexualities: Central and Eastern European perspectives. Surrey, UK: Ashgate
8
Gherghina, S., Mişcoiu, S. (2010), Partide și personalități populiste în România postcomunistă,
Institutul European; Margareta Amy Lelea & Sorina Voiculescu (2017) The production of
emancipatory feminist spaces in a post-socialist context: organization of Ladyfest in Romania,
Gender, Place & Culture, 24:6, 794-811, DOI: 10.1080/0966369X.2017.1340872; Mărgărit, D.
6
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presupus a fi departe de a intra în apanajul societății civile.9 Astfel că, într-un
context deloc favorabil pentru comunitatea LGBT, generat de accesul slab la
serviciile de sănătate, precum și discriminarea atât în plan public, cât și privat,
conturarea unei comunități a minorităților sexuale puternice a fost din ce în
ce mai greu de anticipat10.
În pofida acestei realități, dezincriminarea homosexualității a fost o precondiție majoră pentru ca România să adere la Uniunea Europeană în timpul
negocierilor care au început în anul 2000. De atunci, comunitatea LGBT a fost
susținută de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru a crea o
legislație pentru prevenirea infracțiunilor determinate de homofobie. Campanii
de bază care susțin astfel de inițiative bazate pe drepturi au fost organizate din
1996 de către organizația ACCEPT, un ONG care pledează împotriva discriminării persoanelor care fac parte din comunitatea LGBT din România. ACCEPT
a colaborat cu un alt ONG, MozaiQ și au subliniat în mod special cum au fost
încălcate de-a lungul timpului drepturile comunității LGBT.
De aceea, aderarea României la UE a constituit un punct de cotitură pentru
promovarea drepturilor minorităților sexuale și a reprezentat o consecință care
decurgea de la sine odată cu acest moment al aderării la spațiul european.11
De aici se poate deduce faptul că în contextul mai larg al luptei pentru promovarea drepturilor comunității LGBT, un loc central l-a ocupat fenomenul de
„europenizare”.12 De asemenea, Woodcock (2009)13 analizând reacția din partea
societății românești la prima paradă dedicată comunității LGBT organizată la
București a definit-o ca fiind „o reacție societală la incluziune” în ceea ce privește locul prioritar pe care drepturile minorităților sexuale aveau să-l ocupe
pe agenda publică.
Atitudinile publice cu privire la comunitatea LGBT și sănătatea mintală
Deși în aparența lor, atitudinile publice și atitudinea discriminatorie la
adresa minorităților sexuale pot avea un caracter inofensiv, studiile de specialitate pe această temă arată contrariul. Fergusson și colaboratorii în anul
(2019), LGBTQ rights, conservative backlash and theconstitutional definition of marriage in
Romanian, Gender Place and Culture A Journal of Feminist Geography 26(3):1-18
9
Turcescu, R. & Stan, L. (2005) Religion, politics and sexuality in Romania. Europe Asia Studies,
57(2), 291–310. Available from: https://doi. org/10.1080/09668130500051924
10
Viski, V. (2015). “An army of generals without rank-and-file: Building a gay and Lesbian
Social Movement in Romania after 2001, CEU, available at www.etd.ceu.hu/2015/viski_vlad.pdf
11
Lister, R, Williams, F., Anttonen, A., Gerhard, U., Bussemaker, J. (2007). Gendering Citizenship
in Western Europe: New Challenges for Citizenship Research in a Cross-national Context.
Policy Press
12
Andreescu, V. (2011). From Legal Tolerrance to Social Acceptance: Predictors of Heterosexism
in Romania. Revista Romana de Sociologie, 23(3-4): 219-231
13
Woodcook, S. (2009). Gay Pride as a Violent Containment in Romania: A Brave New Europe.
Sexture, 1(1): 1-17
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1999, precum și Herrel cu colaboratorii în 1999 au arătat că această categorie
de persoane este într-o proporție mai mare supusă dezvoltării unor probleme
de sănătate mintală, având și o incidență a tentativelor suicidale mai ridicată,
comparativ cu persoanele heterosexuale. Este cunoscut faptul că, în situația
apartenenței la un grup minoritar, probabilitatea de a fi informat cu privire la
probleme de sănătate mintală este mai scăzută14. Din păcate, populația LGBT
este încă puțin informată cu privire la problemele de sănătate mentală care pot
apărea în contextul etichetării și stigmatizării lor în societate (Wang, J., 2014)15.
Incidența suicidului este determinată atât de factori genetici, cât și de factori
stresori, precum a se simți neacceptat într-o comunitate.16 În plus, studii care
s-au centrat pe segmentul de vârstă al persoanelor aparținând minorităților
sexuale au demonstrat că persoanele adulte și adolescenții sunt mai predispuși
să dezvolte probleme de natură psihopatologică17. De asemenea, s-a putut ajunge
la concluzia potrivit căreia internalizarea homofobiei (mecanismul intern prin
care persoana se identifică cu atitudinea ostilă provenită din mediul social) se
asociază cu aceste probleme de sănătate mintală18. Tulburările de comportament
alimentar au, de asemenea, o incidență crescută în rândul populației LGBT
(Parker, L.L. Harriger, J.A., 2020,19, ceea ce are legătură directă cu aprecierea
Swami, V., Vintila, M., Goian, C., Tudorel, O., Bucur, V., (2020), Mental health literacy of
maternal and paternal postnatal depression in a community sample of Rmanian adults, în
Interantional Perspectives in Psychology, 9(3), pp. 147-158
15
Wang, J., Dey, M., Soldati L., Weiss, M.G., Gmel, G., Mohler-Kuo, M. (2014). Psychiatric
disorders, suicidality, and personality among young men by sexual orientation
16
Voracek, M., Loible, L.M., Swami, V., Vintila, M., Kolves, K., Sinniah, D., Pillai, S.K., Ponnusami,
S., Sonneck, G., Furnham, A., Lester, A., (2009). The beliefs in the inheritance of risk factors for
suicide scale (BIRFSS): a cross-cultural validation in Estonia, Malaysia, Romania, the United
Kingdom and the United States, în Suicide and life-threatening behavior, 38 (6), 688-698.
17
Cochran, S.D., & Mays, V.M. (2000). Relation between psychiatric syndromes and behaviorally
defined sexual orientation in a sample of U.S. population. American Journal of Epidemiology,
151, 516-523; Cochran, S. D., Sullivan, J. G., & Mays, V. M. (2003). Prevalence of mental
disorders, psychological distress, and mental health services use among LGB adults in the
United States. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 53−61; Hatzenbuehler,
M. L., McLaughlin, K. A., & Nolen-Hoeksema, S. (2008). Emotion regulation and internalizing
symptoms in a longitudinal study of sexual minority and heterosexual adolescents. Journal of
Child Psychology and Psychiatry, 49, 1270−1278.
18
DiPlacido, J. (1998). Minority stress among lesbians, gay men, and bisexuals: A consequence of
heterosexism, homophobia, and stigmatization. In G. Herek (Ed.), Stigma and sexual orientation
(pp. 138−159). Thousand Oaks, CA: Sage Publications; Meyer, I. H. (1995). Minority stress
and mental health in gay men. Journal of Health and Social Behavior, 36, 38−56; Meyer, I. H.,
& Dean, L. (1998). Internalized homophobia, intimacy and sexual behaviour among gay and
bisexual men. In G. Herek (Ed.), Stigma and sexual orientation (pp. 160−186). Thousand Oaks,
CA: Sage Publications; Williamson, I. R. (2000). Internalized homophobia and health issues
affecting lesbians and gay men. Health Education Research, 15, 97−107.
19
Parker, L.L., Harriger, J.A. Eating disorders and disordered eating behaviors in the LGBT
population: a review of the literature. J Eat Disord 8, 51 (2020). https://doi.org/10.1186/s4033714
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propriului corp20. O comunicare adecvată, nediscriminativă, fără etichetări și
stigmatizări poate contribui la o mai bună stare de sănătate mentală a populației LGBT.21
Ca atare, Meyer (1995)22, în baza unui studiu derulat pe 741 de bărbați
homosexuali, a obținut ca rezultate faptul că stresul minoritar este cel mai
important implicat în dezvoltarea problemelor de sănătate mintală și, astfel, a
teoretizat stresul experimentat de grupurile minoritar. Pornind de la această
asumpție a operat distincția între două tipuri de stresori (minoritari): stresori
distali și stresori proximali. Stresorii distali se referă la atitudinile și acțiunile/
comportamentele întreprinse de o persoană din exterior, îndreptată înspre o
persoană care are un statut minoritar. Din această categorie fac parte discriminarea și prejudecata. O altă categorie de stresori sunt cei proximali care fac
referire la mecanismele psihologice care se petrec în interiorul persoanei ca
„reacție” la stimulii din mediu. În această categorie pot fi incluse: internalizarea
homofobiei, teama de respingere și ascunderea identității sexuale. 23 Prin urmare,
operând cu distincția dintre cele două tipuri de stresori, Meyer a dezvoltat un
model teoretic orientat către procesele care stau la baza stresului minoritar.
Astfel că, în timp ce Norvegia a dezincriminat homosexualitatea în 1972 și
a recunoscut parteneriatul între persoanele de același sex din 1993, România a
recurs la același lucru însă cu 30 de ani mai târziu (2001) și încă nici în prezent nu
a recunoscut din punct de vedere legal parteneriatul între persoanele de același
sex. Pe de altă parte, în luna octombrie 2018 autoritățile publice au organizat
un referendum pentru a introduce un amendament în constituție pentru a fi
explicit menționat faptul că doar căsătoriile între două persoane heterosexuale
trebuie recunoscute. Deși acest referendum nu a întrunit majoritatea pentru a
putea fi validat, este de reținut faptul că 91.56% dintre alegători care au votat
s-au exprimat în favoarea amendamentului.
Așadar, putem concluziona că atitudinile publice în raport cu populația
LGBT în spațiul cultural românesc rămân în continuare intransigente.
020-00327-y; Vintila, M., Todd, J., Goian, C., Tudorel, O., Barbat, C., Swami, V., (2020), The
Romanian version of the Intuitive Eating Scale-2: assessment of its psychometric properties
and gender invariance in Romanian adults, în Body Image 35, 225-236.
20
Swami, V., Todd, J., Goian, C., Tudorel, O., Barron, D., Vintila, M., (2021), Psychometric
properties of a Romanian translation of the Functionality Appreciation Scale, în Body Image,
37, pp. 138-147.
21
Iovu, M.B., Goian, C., Runcan, P., (2015), evidence based practice among Romanian social
workers: attitudes, utilization and barriers, în Journal of evidence-informed social work, 12 (5),
524-533; Goian, C., (2010), Ten categories of semantic inconsequentialities in the Romanian
social work language, în Revista de asistență socială, 1, 79-90.
22
Meyer, I. H. (1995), op cit.
23
Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual
populations: Conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129(5), 674–697.
doi:10.1037/0033-2909.129.5.674
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II. JURISPRUDENȚĂ
COORDONATE JURIDICE ALE LIBERTĂȚII DE EXPRIMARE
EVIDENȚIATE ÎN CAUZA BUMBEȘ ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
MARIA BEATRICE BERNA*
Abstract:
Recognising the stakes of respecting freedom of expression and freedom of assembly
and association in strengthening the democratic climate in European countries, in the case
Bumbeș vs. Romania the European Court of Human Rights builds the legal demonstration of
the interrelationship between the two freedoms: the right to freedom of expression is analysed
in correlation with the possibility of restricting the right to freedom of assembly and association
as provided by article 11, paragraph 2, of the European Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms.
Accepting the legal intersection of the two freedoms, the Court assesses the factual elements
of the case by taking into account the legal and jurisprudential requirements for the exercise
of freedom of expression, examining in particular the aspect referring to the necessity and
proportionality of the interference of the national authorities with the applicant’s exercise of
the right to protest peacefully against the Government’s decision to authorise, in the absence
of public debate, the draft law on the exploitation of metals in Roșia Montană.
The main argument on which is based the Court’s decision is that the applicant’s failure
to comply with the requirement of prior notification of a protest must not be observed by the
national authorities in purely formal terms, since such reasoning would lead to results contrary
to guaranteeing the right to an opinion in a democratic society.
Keywords: freedom of expression, peaceful assembly, interference by national authorities,
margin of appreciation of States, test of the necessity of the interference in a democratic society.
Résumé :
Consciente de l’enjeu du respect de la liberté d’expression et de la liberté de réunion et
d’association pour le renforcement du climat démocratique dans les pays européens, la Cour
Européenne des Droits de l’Homme érige dans l’affaire Bumbeș c. Roumanie la démonstration
juridique de l’interrelation entre les deux libertés : le droit à la liberté d’expression est examiné à
la lumière de la possibilité de restreindre le droit à la liberté de réunion et d’association prévue
à l’article 11, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.
* Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu, București, e-mail: berna.
beatrice@yahoo.com.
42

DREPTURILE OMULUI Nr. 1/2022

Acceptant l’intersection juridique des deux libertés, la Cour apprécie les éléments factuels
de l’affaire en tenant compte des exigences légales et jurisprudentielles pour l’exercice de la
liberté d’expression, examinant en particulier la question de la nécessité et de la proportionnalité
de l’ingérence des autorités nationales dans l’exercice par le requérant du droit de manifester
pacifiquement contre la décision du Gouvernement d’autoriser, en l’absence de débat public,
le projet de loi sur l’exploitation des métaux à Roșia Montană.
L’argument principal sur lequel se fonde la décision de la Cour est que le non-respect par
le requérant de l’exigence de notification préalable d’une protestation ne doit pas être constaté
par les autorités nationales sur le plan purement formel, car un tel raisonnement conduirait à
des résultats contraires en garantissant le droit à une opinion dans une société démocratique.
Mots-clés : liberté d’expression, réunion pacifique, ingérence des autorités nationales, marge
d’appréciation des États, le test de la nécessité d’une ingérence dans une société démocratique.

Premisele analizei juridice
În cauza Bumbeș împotriva României1 Curtea Europeană a Drepturilor
Omului2 studiază conexiunea juridică dintre două libertăți prevăzute în conținutul Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale3 considerate, conform diacroniei jurisprudențiale, a reflecta în
mod substanțial premisele unei societăți democratice.
Instanța europeană a construit un argument juridic complex prin intermediul
căruia a analizat modul în care conținutul libertății de exprimare (articolul 10 din
Convenție) poate fi concretizat în condițiile exercitării libertății de întrunire și
de asociere (articolul 11 din Convenție). Situația de fapt a speței pune în discuție
gradul în care cerințele formale, care validează legal libertatea de întrunire și de
asociere într-un stat democratic, pot constitui suportul juridic pentru transmiterea mesajelor elaborate de subiectele de drept în materia problemelor sociale
și de mediu. Corelativ cu acest aspect, reținem ca elemente fundamentale care
caracterizează situația de fapt existentă în speță următoarele: (1) reclamantul
are preocupări în domeniul civic, inițiind multiple acțiuni privind protecția
mediului, printre care cea mai cunoscută este Proiectul Salvați Roșia Montană;
(2) informându-se din mijloace mass-media asupra faptului că a fost aprobat un
proiect de lege privind exploatarea minieră a depozitelor metalifere de la Roșia
Montană, în absența unei consultări publice, reclamantul – împreună cu alte
3 persoane – au adoptat în mod spontan decizia de a protesta împotriva acestui
demers al autorităților prin încătușarea voluntară de una dintre barierele care
Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată în cauza Bumbeș împotriva
Romaniei, cererea nr. 18079/15, Strasbourg 3 mai 2022.
2
Brevitatis causa, în conținutul lucrării vom utiliza sintagma „Curtea Europeană”, „Curtea” sau
„instanța europeană” pentru a desemna Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
3
Elaborată la data de 4 noiembrie 1950 și intrată în vigoare la data de 3 septembrie 1953.
Brevitatis causa, în conținutul lucrării vom utiliza sintagma „Convenția Europeană”, „Convenția”
sau „dreptul convențional” pentru a desemna Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
1
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blochează accesul în zona de parcare aferentă sediului guvernului și prin afișarea
unor mesaje de opoziție; (3) reclamantul a fost sancționat cu amendă pentru
nerespectarea exigențelor legale naționale prealabile organizării de proteste
privind deciziile adoptate de guvern4, sancțiunea fiind menținută ca urmare a
exercitării de către reclamant a căilor legale de atac.
În susținerea cauzei în fața Curții Europene, reclamantul a invocat funda
mentarea acesteia pe conținutul articolelor 10 și 11 din Convenția Europeană,
arătând că, utilizând mijlocul protestului pașnic, a realizat demersul necesar
pentru exercitarea libertății de opinie. Din perspectiva reclamantului, situația
sa juridică reiterează mutatis mutandis aspectele expuse în cauza Tatar și Faber
împotriva Ungariei5 (în cadrul acesteia din urmă, reclamanții au organizat un
protest politic în fața Parlamentului și, în consecință, au fost sancționați de
autoritățile naționale; instanța europeană a apreciat încălcarea libertății de
exprimare, analizând conținutul acesteia în corelație cu exercitarea libertății
de întrunire și de asociere în dimensiunea organizării de proteste).
Tezele centrale ale dezbaterii juridice
Analiza substanțială a problematicii juridice expusă în speță rezidă în observarea liantului juridic dintre libertatea de exprimare și libertatea de întrunire și
de asociere precum și subsumarea acestuia obiectivului asigurării funcționării
unei societăți democratice.
Astfel, este de esența problemei juridice incidentă în cauză, stabilirea modului
în care raportul juridic dintre libertatea de exprimare și libertatea de întrunire
și de asociere determină intercondiționarea conținutului și exercitării celor
două libertăți. Identificarea corectei corespondențe dintre aspectele de conținut ale celor două libertăți este un punct necesar dezbaterii dat fiind faptul
că, ambele au un caracter compozit nefiind limitate în emolumentul lor, la o
direcție unică de exercitare. Exempli gratia, conform articolului 10 alineatul (1)
din Convenție, libertatea de exprimare descrie un caracter tripartit, incluzând
în conținutul său: libertatea de opinie, libertatea de a primi informații ori idei
și libertatea de a le comunica. În mod similar, articolul 11 prezintă un conținut
complex, susceptibil de sistematizare în funcție de criteriul categoriei de drepturi
pe care le circumscrie: (1) dreptul la libertate de întrunire pașnică și dreptul la
Conform paragrafului 34 din conținutul hotărârii pronunțate de Curtea Europeană în speță,
cadrul juridic național aplicabil situației reclamantului la epoca faptelor (Legea nr. 60/1991
privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice) impune obligații în sarcina organizatorilor
adunărilor publice precum : declararea prealabilă a respectivei manifestări, desfășurarea pașnică
a acțiunilor conexe manifestărilor publice, realizarea adunărilor publice fără a aduce atingere
participanților, mediului înconjurător, bunei funcționări a autorităților și instituțiilor publice etc.
5
Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată în cauza Tatar și Faber împotriva
Ungariei, cererea nr. 26005/08 și cererea nr. 26160/08, Strasbourg, 12 iunie 2012.
4
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libertate de asociere se includ în prima generație de drepturi – civile și politice;
(2) dreptul de a constitui cu alții sindicate și dreptul de a se afilia la sindicate
exprimă dimensiunea economico-socială și culturală a libertății de întrunire
și de asociere, fiind incluse în a doua generație de drepturi.
Prin situația de fapt pe care o evocă, cauza Bumbeș împotriva României
aduce în prim-plan, în mod special, conexiunea dintre libertatea de exprimare,
pe coordonata referitoare la libertatea de opinie, și libertatea de întrunire și de
asociere, pe coordonata referitoare la libertatea de întrunire pașnică.
Luând în considerare caracterul non-absolut al libertăților analizate, care
decurge din formularea celui de-al doilea paragraf al articolului 106, respectiv
al articolului 117 din Convenție, se impune să extindem analiza noastră inclusiv
la relația/interacțiunea dintre autoritățile naționale și instanța europeană în
garantarea libertății de exprimare și a libertății de întrunire și de asociere astfel
cum acestea sunt prevăzute de dreptul convențional. Cu privire la cea din urmă
teză, Curtea Europeană a expus, pe cale jurisprudențială, care este competența
sa în raporturile cu autoritățile naționale în ipoteza evaluării aplicării libertății
de exprimare, subliniind în acest sens relevanța marjei de apreciere a statelor.
Aceasta din urmă permite statelor părți să dețină prima facie posibilitatea de
a identifica în ce măsură o eventuală restricționare/restrângere a libertății de
exprimare inițiată la nivel național este necesară în vederea ocrotirii climatului
democratic de la nivel intern. În lumina deciziilor adoptate de autoritățile naționale în temeiul marjei de apreciere a statelor, Curtea Europeană revizuiește în ce
măsură acestea sunt compatibile cu aplicarea efectivă a dreptului convențional.8
În cauza Bumbeș împotriva României reclamantul a organizat protestul
spontan împotriva deciziei guvernului de a aproba exploatarea depozitelor
metalifere de la Roșia Montană în scopul diseminării în rândul opiniei publice
a opiniei personale asupra problematicilor legate de protecția mediului. Astfel,
libertatea de întrunire și de asociere a fost utilizată drept instrument juridic
(2) Exercitarea acestor libertăți ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor
formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege care, într-o societate democratică,
constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa
publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei, a reputaţiei
sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea informaţiilor confidenţiale sau pentru
a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.
7
Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât cele prevăzute de
lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională,
siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei
ori a drepturilor şi a libertăţilor altora. Prezentul articol nu interzice ca restrângeri legale
să fie impuse exercitării acestor drepturi de către membrii forţelor armate, ai poliţiei sau ai
administraţiei de stat.
8
A se consulta hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată în cauza Hertel
împotriva Elveției, la data de 25 august 1998, cererea nr. 25181/94.
6
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pentru concretizarea dreptului la exprimare. Acțiunea reclamantului aduce în
discuție soluțiile pronunțate pe cale jurisprudențială de Curtea Europeană a
Drepturilor Omului în cauzele Eva Molnar împotriva Ungariei9 și Ezelin împotriva Franței10. În cauza Eva Molnar împotriva Ungariei Curtea a statuat expresis
verbis că unul dintre scopurile libertății de întrunire este de a asigura un forum
al dezbaterilor publice și de a garanta exercițiul deschis al dreptului la protest.11
Din soluția avansată de Curte rezultă că, dacă instrumentăm interacțiunea
dintre libertatea de exprimare și libertatea de întrunire și de asociere în termenii
unei relații logice de tipul instrument (mijloc) și scop asigurarea libertății de
exprimare este scopul, iar utilizarea libertății de întrunire este mijlocul angajat
pentru atingerea scopului. Această perspectivă este excepțională, aplicându-se
prin luarea în considerare a ansamblului circumstanțelor cauzei și trebuie să fie
interpretată stricto sensu de natură să nu aducă atingere autonomiei celor două
libertăți analizate.12 În cauza Ezelin împotriva Franței, pronunțându-se asupra
relației dintre libertatea de exprimare și libertatea de întrunire, Curtea a apreciat că normele convenționale care prevăd libertatea de exprimare constituie
lex generalis în corelație cu dispozițiile articolului 11 din Convenția Europeană
care protejează libertatea de întrunire și reprezintă lex specialis.13
Comentarii asupra raționamentului avansat de Curtea Europeană
În evaluarea fondului speței, instanța europeană a reiterat caracteristicile
libertății de exprimare, prevăzută de articolul 10 din Convenția europeană a
drepturilor omului în temeiul cărora aceasta constituie fundamentul unei socie
tăți democratice: (1) libertatea de exprimare include posibilitatea de a emite
idei sau informații care pot ofensa sau pot șoca; (2) protejarea conținutului
libertății de exprimare implică atât mesajul transmis, cât și forma de comunicare
a acestuia; (3) exprimarea ideilor/transmiterea de informații asigură premisele
pluralismului și toleranței.14
Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată în cauza Éva Molnar împotriva
Ungariei, cererea nr. 10346/05, Strasbourg 7 octombrie 2008.
10
Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată în cauza Ezelin împotriva Franței,
cererea nr. 11800/85, Strasbourg, 26 aprilie 1991.
11
A se consulta paragraful 42 din conținutul hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului
pronunțată în cauza Eva Molnar împotriva Ungariei.
12
A se vedea argumentul expus în Guide on Article 11 of the European Convention on Human
Rights, Freedom of assembly and association, updated on 31 December 2021, pagina 6, paragraful 4.
13
A se vedea paragraful 35 din conținutul Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată
în cauza Ezelin împotriva Franței.
14
A se consulta hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauza Handyside
împotriva Regatului Unit, 7 decembrie 1976, paragraful 49; în cauza Jersild împotriva Danemarcei,
23 septembrie 1994, paragraful 37 și în cauza Oberschlick împotriva Austriei (nr. 1), 23 mai
1991, paragraful 57.
9
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Pornind de la premisa că, în speța dată, libertatea de întrunire a reclamantului
a constituit din punct de vedere juridic (și material) suportul pentru manifestarea libertății de exprimare, raportul dintre cele două libertăți aplicabile în
speță este conceptualizat de Curte prin prisma testului proporționalității dintre
ipotezele legitime de limitare a exercițiului libertății de întrunire și libertatea de
exprimare a opiniilor.
Deși recunoaște importanța egală a celor două libertăți pentru consolidarea
unui climat democratic, Curtea a decis că temeiul legal al cauzei este prevă
zut în articolul 10 alineatul (1) din Convenție (libertatea de exprimare), însă
argumentația construită de Curte în justificarea hotărârii pronunțată în cauză
este realizată în relație cu articolul 11 (libertatea de întrunire). Referitor la acest
aspect, în hotărârea pronunțată în cauză, instanța europeană se limitează la a
statua în temeiul jurisprudenței anterioare.
Prima facie, în diacronia jurisprudenței Curții Europene exigențele cores
punzătoare exercitării libertății de întrunire în sensul dispozițiilor articolului
11 din Convenție constau în: (1) caracterul pașnic al întrunirii – evaluat ex ante,
luând în considerare intențiile organizatorilor și scopul pentru care au demarat
întrunirea; această cerință se impune a fi cercetată ut singuli, de la caz la caz, astfel
încât, dacă pe parcursul manifestării apar violențe, caracterul pașnic al libertății
de întrunire nu se invalidează de plano pentru indivizii care nu sunt implicați
în actele de violență15; (2) caracterul organizat al întrunirii – oferă posibilitatea
organizatorilor/participanților de a stabili/de a achiesa la momentul, locul și
modalitățile de organizare a manifestației16; (3) caracterul colectiv – are în vedere
faptul că, deși în cazul libertății de întrunire organizatorii/participanții urmăresc să își exprime opinia cu privire la o anumită situație (socială, economică,
politică etc.), în temeiul articolului 11 din Convenție aceștia optează pentru
a concretiza în mod colectiv dreptul la exprimarea opiniei prin organizarea de
proteste, manifestații, întruniri.17
Revenind la circumstanțele cauzei Bumbeș împotriva României, opțiunea
pentru cadrul de analiză prevăzut de articolul 10 din Convenție este clară deoarece, în privința exigențelor necesare aplicării articolului 11 din Convenție,
situația de fapt a speței permite doar validarea caracterului pașnic al întrunirii.
Nu se validează caracterul organizat (decizia de a protesta împotriva politicii
Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată în cauza Navalnyy împotriva
Rusiei, cererea nr. 29580/12 și alte patru cereri, Strasbourg, 15 noiembrie 2018, paragraful
98; hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Primov și alții
împotriva Rusiei, cererea nr.17391/06, Strasbourg, 12 iunie 2014, paragraful 155.
16
Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată în cauza Saska împotriva Ungariei,
cererea nr. 58050/08, Strasbourg, 27 noiembrie 2012.
17
A se vedea paragraful 91 din hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată în
cauza Primov și alții împotriva Rusiei, cererea nr.17391/06, Strasbourg, 12 iunie 2014.
15
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guvernului a fost adoptată în mod spontan) și nici caracterul colectiv (însoțirea
reclamantului de alte persoane nu s-a bazat în mod necesar pe intenția și dorința
de a-și exprima în mod colectiv opinia privitoare la decizia guvernului privind
exploatările din Roșia Montană).
Analizând articolul 10 în lumina prevederilor articolului 11 alineatul (2),
instanța europeană stabilește că trebuie să analizeze măsura în care sancționarea
reclamantului pentru protestul spontan prin care își manifestă opoziția față de
hotărârea guvernului de a autoriza exploatarea metaliferă la Roșia Montană
reprezintă o ingerință în exercitarea libertății de exprimare. Curtea a apreciat
că măsura luată de autoritățile naționale nu poate fi interpretată ca rezumându-se doar la aspectele formale care țin de conduita reclamantului ci, măsura în
cauză se referă în mod direct la mesajul care sintetizează opiniile sale referitoare
la acțiunea guvernului, astfel cum acesta a fost transmis de reclamant pe calea
protestului spontan.18
Ulterior recunoașterii ingerinței în exercitarea libertății de exprimare a
reclamantului, instanța europeană a procedat la parcurgerea testului celorlalte
cerințe care, coroborate, pot oferi o soluție juridică adecvată: (1) cerința înscrierii ingerinței în dispozițiile legale; (2) cerința obiectivului legitim urmărit; (3)
cerința necesității aplicării ingerinței într-o societate democratică.
Prima cerință a fost scrutată de Curte sub rezerva principiului subsidiarității,
fiind reiterat faptul că instanțele naționale sunt competente pentru aprecierea
corespondenței dintre faptele expuse în speță și dreptul național. Competența
jurisdicțională sau interpretativă acordată Curții este limitată la aspectele de
drept convențional, aceasta fiind ținută de interpretările formulate de instanțele naționale asupra problemelor de drept național, exceptând situațiile în
care respectivele interpretări sunt arbitrare.19 Astfel, interpretarea și aplicarea
dreptului național sunt în competența instanțelor naționale, acestora din urmă
revenindu-le și obligativitatea de a decide asupra gradului de predictibilitate al legii
aplicabile în speță. Prin jurisprudența dezvoltată anterior, Curtea a considerat
că nivelul de precizie și predictibilitate reclamat de legea națională depinde de
elemente care sunt în sfera de evaluare imediată a instanțelor naționale precum:
conținutul instrumentului juridic, domeniul pe care îl normează, statutul subiectelor de drept vizate în mod direct de respectiva reglementare20. Pentru acestea,
Conform cu cele expuse de Curte în paragraful 72 din hotărârea Curții Europene a Drepturilor
Omului pronunțată în cauza Bumbeș împotriva României, cererea nr. 18079/15, Strasbourg
3 mai 2022.
19
Conform cu cele expuse de Curte în paragraful 79 din hotărârea Curții Europene a Drepturilor
Omului pronunțată în cauza Bumbeș împotriva României, cererea nr. 18079/15, Strasbourg
3 mai 2022.
20
Conform cu cele expuse de Curte în paragraful 144 din hotărârea Curții Europene a Drepturilor
Omului pronunțată în cauza Satakunnan Markkinapörssi Oy și Satamedia Oy împotriva Finlandei,
cererea nr. 931/13, Strasbourg 27 iunie 2017.
18
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instanța europeană constată îndeplinirea cerinței legalității ingerinței autorităților
naționale în exercitarea libertății de exprimare a reclamantului.
Cerința obiectivului legitim urmărit a fost tranșată în mod pozitiv de Curte,
aceasta apreciind că sancțiunea impusă reclamantului referitoare la conduita
de a organiza și desfășura o adunare publică în absența îndeplinirii cerințelor
legale a fost necesară pentru satisfacerea obiectivului legitim al protecției ordinii
publice precum și a protecției drepturilor și libertăților cetățenilor.
Spre deosebire de primele două cerințe care au caracter autonom, cerința
necesității aplicării ingerinței într-o societate democratică are caracter compozit
ținând de observarea concomitentă a altor condiții: (1) caracterul relevant și
suficient al ingerinței în exercitarea libertății de exprimare și (2) proporționalitatea ingerinței cu scopul legitim urmărit.21
În scopul decelării celor două condiții evocate anterior, instanța europeană
reafirmă raționamentul avansat pe cale jurisprudențială conform căruia, pentru
identificarea cerinței necesității într-o societate democratică a ingerinței în
exercitarea libertății de exprimare este necesară o atentă evaluarea a faptelor
speței.22 Primo, acordând o atenție deosebită succesiunii logice a evenimentelor
produse în cauză, Curtea reține că reclamantul a urmărit ca prin acțiunile sale
să disemineze în mod public informații despre proiectul Roșia Montană – atât
în rândul cetățenilor, cât și în relația cu autoritățile publice – dorind pe această
cale, să transmită un mesaj dezaprobator față de măsurile guvernului. În consecință, este indeniabilă conexiunea acestor fapte cu libertatea de exprimare
manifestată în dimensiune politică, dat fiind faptul că reclamantul avea ca
scop declarat critica publică a politicilor guvernamentale elaborate în legătură
cu exploatarea metaliferă din Roșia Montană. Secundo, acțiunea spontană a
reclamantului s-a desfășurat într-un loc public și în mod pașnic. În acord cu
spontaneitatea manifestării, reclamantul nu a îndeplinit cerințele legale prealabile (depunerea unei notificări prin care să fie declarată acțiunea). Vis-a-vis
de acest aspect, Curtea aplică principiile de interpretare desprinse din jurisprudența anterioară și subliniază că cerințele prealabile impuse de dreptul național
care condiționează exercitarea libertății de întrunire nu trebuie înțelese ca scop
în sine ci, se cuvin a fi extrapolate din perspectiva multiplelor scopuri urmărite
de autoritățile naționale prin impunerea acelor cerințe: minima întrerupere a
traficului în ziua programată pentru întrunirea publică, adoptarea de măsuri de
siguranță a cetățenilor și a participanților la întrunire etc. Evitarea interpretării
formaliste a cerințelor legale prealabile manifestărilor publice implică aceea că
autoritățile naționale să nu dezvolte acțiuni-tip de intervenție atunci se constată
Secția a doua, paragraful 70 din hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată
în cauza Chauvy și alții împotriva Franței, cererea nr. 64915/01.
22
Ibidem.
21
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lipsa cerințelor legale prealabile, ci să aprecieze necesitatea intervenției lor în
lumina dispozițiilor articolului 11 din Convenție23.
Instanța europeană a constatat formalismul interpretărilor legale aplicat de
instanțele naționale față de susținerile reclamantului, limitându-se la a stabili
încălcarea premiselor legale necesare exercitării libertății de întrunire, fără a
extinde cercetarea asupra consecințelor produse de către reclamant prin protestul
spontan (considerate prin apel la ansamblul circumstanțelor ca fiind cvasi-inexistente). Reținând caracterul pașnic al acțiunilor reclamantului, Curtea face
trimitere la principiile impuse pe cale jurisprudențială, în temeiul cărora autoritățile naționale trebuie să demonstreze minimul de toleranță față de caracterul
pașnic al demonstrațiilor care nu îndeplinesc cerințele legale prealabile. Pornind
de la această constare, cel mai important principiu instituit de Curte se referă
la aprecierea situației în acord cu ansamblul circumstanțelor cauzei și nu la
evaluări proiectate in abstracto.24 Numărul redus al participanților la protest,
exprimarea unor idei care arată opoziția cetățenilor față de politicile proiectate
de guvern în materia unor probleme sensibile pentru public precum protecția
mediul înconjurător și protecția calității vieții – toate acestea reprezintă elemente care, în opinia instanței europene, trebuiau să fie luate în considerare
de instanțele naționale la momentul evaluării faptelor. 25
Libertatea de exprimare a opoziției față de măsurile politice angajate de
autoritățile naționale referitoare la probleme de interes public constituie, în
opinia Curții, aspecte particulare a căror limitare poate conduce la consecințe
indezirabile înlăuntrul societăților democratice. Pentru aceste argumente, Curtea
Europeană a decis în unanimitate că în cauza Bumbeș împotriva României a
fost încălcat articolul 10 interpretat prin raportare la articolul 11 din Convenția
Europeană, nefiind validat testul necesității ingerinței autorităților naționale
în exercitarea libertății de exprimare în contextul unei societăți democratice.
Bibliografie:
1. Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților
Fundamentale.
2. Guide on Article 11 of the European Convention on Human Rights, Freedom
of assembly and association, actualizat pe 31 decembrie 2021.
Conform paragrafului 119 din hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată
în cauza Primov și alții împotriva Rusiei, cererea nr. 17391/06, Strasbourg, 12 iunie 2014.
24
Conform paragrafului 145 din hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțată
în cauza Primov și alții împotriva Rusiei, cererea nr.17391/06, Strasbourg, 12 iunie 2014.
25
Pentru detalii suplimentare, a se consulta paragrafele 168-171 din hotărârea Curții Europene a
Drepturilor Omului pronunțată în cauza Novikova și alții împotriva Rusiei, cererile nr. 25501/07,
57569/11, 80153/12, 5790/13 și 35015/13, Strasbourg 26 aprilie 2016.
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III RECENZII
JURNALISMUL ESTE UN BUN PUBLIC (UNESCO, 2021)
ANDREEA MOROIANU*
Abstract:
UNESCO`s new report on press freedom – “Journalism is a public good” – highlights
how media development impacts the freedom of expression and the safety of journalists. It
tackles various issues considering the development of digital media and it highlights the need
for independent media in order to ensure quality information. It also tackles elements on public
access, as well as the need to ensure information literacy in order to navigate through the diverse
sources of information so as to select fact-based information. Moreover, the report highlights
how mis– and disinformation change the media environment. The document can be used by
journalists as well as other institutions in the field in order to follow certain indicators, and
can be useful in reporting for various institutions. Also, the report presents a series of good
practices which may be helpful in this field.
Keywords: journalism, freedom of expression, media, press freedom trends
Résumé :
Le nouveau rapport de l’UNESCO sur la liberté de la presse – «Le journalisme est un bien
public» – met en évidence l’impact du développement des médias sur la liberté d’expression
et la sécurité des journalistes. Il aborde diverses questions liées au développement des médias
numériques et souligne la nécessité de disposer de médias indépendants afin de garantir une
information de qualité. Il aborde également des éléments relatifs à l’accès du public, ainsi que
la nécessité d’assurer la maîtrise de l’information afin de naviguer parmi les diverses sources
de renseignements et de sélectionner des informations factuelles. En outre, le rapport met en
évidence la façon dont la désinformation et la mésinformation modifient l’environnement
médiatique. Le document peut être utilisé par les journalistes ainsi que par d’autres institutions
dans le domaine afin de suivre certains indicateurs et peut être utile dans le cadre de rapports
pour diverses institutions. Le rapport présente également une série de bonnes pratiques qui
peuvent être utiles dans ce domaine.
Mots-clés : journalisme, liberté d’expression, médias, tendances en matière de liberté de
la presse

În anul 2022, UNESCO a lansat raportul global „Jurnalismul este un bun
public: Tendințe mondiale în domeniul libertății de exprimare și dezvoltării
* E-mail: andreea.moroianu@irdo.ro
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mass-media1”. Documentul abordează situația jurnalismului independent,
adâncirea crizei din domeniul libertății și siguranței jurnaliștilor din lume,
în contextul în care, potrivit raportului, 85% din populația lumii se confruntă
cu declinul libertății presei în țările de proveniență. Raportul este împărțit în
patru capitole, respectiv: jurnalismul ca bun public; libertatea presei în perioade
de crize și de transformare; amenințări care duc la tăcere: tendințe în materie
de siguranță a jurnaliștilor; date îmbunătățite pentru o mai bună înțelegere a
libertății de exprimare și dezvoltare a mass-mediei.
Documentul reamintește în prima parte despre Declarația de la Windhoek
pentru dezvoltarea unei prese libere, independente și pluraliste, adoptată în
anul 1991. La 30 de ani de la aceasta, în 2021, a fost adoptată Declarația de la
Windhoek+30 cu accent pe informație ca bun public, cuprinzând elemente
precum viabilitatea mass-mediei, transparența companiilor din sectorul internetului și gradul de alfabetizare informațională, care sunt indispensabile în
fața provocărilor cu care se confruntă mediul informațional și al mass-mediei
în prezent.
O societate în care se constată lipsa știrilor independente se poate confrunta
cu multe probleme, precum rezistența și pregătirea populației în caz de dezastre
sau de urgențe, însă rolul mass-mediei are efecte și asupra dezvoltării durabile
și a democrației. Atunci când instituțiile de mass-media se află sub controlul
anumitor părți sau grupuri de interese, acestea trebuie să se conformeze unor
cerințe specifice, astfel că documentul subliniază importanța libertății presei
din perspectiva libertății mass-media, a pluralismului și independenței și faptul
că este necesar ca jurnaliștii să nu fie supuși controlului, cenzurii sau hărțuirii
de către state sau alte grupuri de interese. Aceasta implică existența unui cadru
juridic care permite transparența și accesul la informații.
Raportul arată care sunt principalele provocări în domeniul libertății de
exprimare și a dezvoltării mass-media luând în considerare unele Obiective de
Dezvoltare Durabilă (ODD), problematica genului, răspândirea dezinformării,
aspecte legislative (inclusiv cele care limitează libertatea de exprimare), riscurile
cu care se confruntă jurnaliștii, precum și efectele companiilor din sectorul
internetului asupra presei, cu accent pe Google și Meta2.
În capitolul dedicat jurnalismului ca bun public, se analizează cum este
afectat de dezvoltarea digitală modelul tradițional al jurnalismului, bazat pe
venituri din publicitate, având în vedere expansiunea platformelor de internet
Journalism Is a Public Good: World Trends in Freedom of Expression and Media Development,
Global Report 2021/2022, Paris, UNESCO, 2022
2
În luna iunie 2021 compania Facebook și-a schimbat denumirea în Meta. Compania Meta
înglobează și platformele Whatsapp și Instagram. În cadrul raportului, autorii au folosit termenul „Meta” pentru a se referi la întreaga companie și „Facebook” pentru a se referi la plat
forma de socializare.
1
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Meta și Google, care beneficiază de peste jumătate din cheltuielile cu publicitatea. De asemenea, raportul arată că și pandemia de COVID-19 a avut inițial
efecte negative asupra acestor cheltuieli. Având în vedere veniturile reduse
din publicitate, multe companii de știri, atât tradiționale, cât și digitale, s-au
confruntat cu bugete reduse și lipsă de personal. Dar criza a făcut ca unele
companii de mass-media să încerce și alte modele de afaceri, având în vedere
că dezvoltarea digitală a dus la posibilitatea de a intra pe piață cu noi proiecte
de jurnalism de investigație sau jurnalism independent, ceea ce înseamnă că
pluralismul mass-mediei se îmbunătățește la nivel global prin diversificarea
surselor de informații.
În același timp, pentru ca jurnalismul să poată reprezenta un bun public,
acesta trebuie să beneficieze și de un mediu care să permită transmiterea de
știri și informații de calitate și de încredere. Totodată, un bun public presupune
accesul tuturor cetățenilor la acesta, iar jurnalismul trebuie să respecte anumite
standarde de calitate, să pună la dispoziție subiecte de interes public și informații verificate. Având în vedere importanța informațiilor și asigurarea unui
nivel de cunoaștere a celor de interes public, jurnalismul reprezintă un pilon
important al democrației și ajută la promovarea și protecția drepturilor omului.
Pentru a se asigura informarea publicului din anumite surse, este important ca
fiecare persoană să poată avea acces la acestea, mai ales că, în prezent, majoritatea persoanelor se informează din surse de știri care provin de pe diferite
platforme de internet sau site-uri web. Referitor la accesul publicului la unele
surse de informații, se poate observa faptul că există companii de mass-media
care impun achiziționarea unui abonament pentru a putea avea acces la anumite articole, ceea ce reprezintă un obstacol în unele părți ale lumii. Dar chiar
și în cazul companiilor care pun la dispoziție conținut digital gratuit, există
problema gradului de acoperire a serviciilor de internet (indiferent dacă este
vorba despre internet prin bandă largă sau semnal de telefonie mobilă 3g/4g).
Un element luat în calcul în cadrul raportului este și gradul în care jurnalismul este un serviciu esențial. Potrivit UNESCO3, dacă totalitatea informațiilor
ar proveni exclusiv din surse variate, precum publicitate, marketing, declarații
ale guvernului și dezinformare, fără a fi trecute prin filtrul jurnaliștilor în conformitate cu practicile, etica și valorile profesionale, atunci calitatea știrilor de
încredere ar avea de suferit. De exemplu, în perioada restricțiilor din timpul
pandemiei de COVID-19, jurnalismul a fost privit ca un serviciu esențial, întrucât
permitea transmiterea de informații verificate cu privire la efectele virusului
și la măsurile adoptate de state în vederea combaterii virusului sau a limitării
transmiterii acestuia.
UNESCO. 2021. What would a world without independent media look like? https://www.youtube.
com/watch?v=FDqWLKOXhhU&list=PLWuYED1WVJIP6AR2z48lKHDZb3Pnt9RtI&index=1.
3
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În același timp, raportul arată că mass-media este un instrument care se
poate afla sub influența unor anumite persoane, iar în anumite cazuri acestea
consideră că ziarele, televiziunile, revistele sau posturile de radio sunt un bun
personal, astfel că le utilizează pentru a transmite propriile opinii sau planuri.
Asemenea situații arată că mass-media poate avea de suferit, întrucât nu își
poate atinge scopul de bun public (care păstrează o anumită obiectivitate). De
aceea, în ultima perioadă se observă dezvoltarea mass-mediei independente,
care are scopul de a nu se lăsa influențată de opiniile unei persoane care deține
o companie de știri sau televiziune. Jurnalismul independent se confruntă cu
diverse probleme, una dintre cele mai importante fiind sursa sau sursele de
finanțare care pot asigura desfășurarea activității.
Din punct de vedere al impactului mediului politic și social asupra viabilității mass-mediei ca bun public se poate remarca fragilitatea acesteia ca
urmare a subvențiilor care sunt puse la dispoziție de către state. În momentul
în care mass-media devine politizată există riscul ca încrederea în aceasta să
scadă, ceea ce ridică probleme din perspectiva accesului la informații. Gradul
de încredere poate fi analizat prin numărul de persoane și prin vârsta celor care
se informează din diverse surse. Din perspectiva încrederii se remarcă faptul că
persoanele tinere sunt mai puțin atrase de mass-media tradițională, preferând
să se informeze prin intermediul platformelor precum Facebook și Youtube.
Se remarcă, de asemenea, faptul că lipsa unei audiențe poate atrage după sine
tăieri bugetare și evident reducerea numărului personalului care lucrează în
mass-media. Astfel, se poate ajunge la o limitare a articolelor, materialelor de
presă sau la creșterea numărului de materiale slabe, care nu sunt documentate
suficient.
Libertatea presei face obiectul unui capitol separat, fiind analizată în contextul unor perioade de criză și de transformare. O presă liberă presupune
libertatea de a publica și distribui conținut pe orice platformă, fără a exista
riscul controlului, cenzurii sau abuzului din partea statului, precum și protecția și promovarea proactivă a acesteia. Astfel, pentru un mediu favorabil
libertății presei sunt necesare, printre altele, legi care să ocrotească libertatea
de exprimare, garanții pentru acces la informații, protecția surselor jurnalistice și a avertizorilor în interes public, precum și asigurarea confidențialității
acestora. Potrivit raportului, libertatea presei și a libertății de exprimare se află
într-un declin constant în ultimii ani, deși acesta nu este unul uniform. Există
state care înregistrează progrese, în timp ce altele se confruntă cu regrese. De
exemplu, România a regresat pe parcursul ultimului an în materie de libertate
a presei4, având în vedere discursurile politice agresive împotriva jurnaliștilor,
4

A se vedea https://rsf.org/en/country/romania
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încercărilor sistemului judiciar de a forța mass-media să își dezvăluie sursele,
dar și a numărului în creștere de procese abuzive.
Raportul UNESCO arată că libertatea presei „stagnează” în majoritatea
statelor, însă este necesar un progres. Perioada actuală presupune riscuri, uneori
nevăzute, pentru libertatea viitoare a presei, din cauza măsurilor adoptate de
state împotriva dezinformării și a informării eronate, întrucât acestea pot conține
prevederi vagi sau pedepse disproporționate, care pun în pericol libertatea de
exprimare. Potrivit standardelor internaționale, orice limitări aduse libertății
de exprimare trebuie să fie legale, necesare, proporționale și să urmărească un
scop legitim. Însă, așa cum arată și documentul UNESCO, multe state adoptă
legislație pentru combaterea dezinformării sau a discursului de incitare la ură,
care conține prevederi care nu respectă standardele de limitare amintite anterior, cu scopul de a restricționa libertatea de exprimare sau libertatea presei.
Acestea constituie o îndepărtare de standardele în materie de drepturile omului,
reprezentând abuzuri din partea celor recurg la astfel de măsuri.
Pentru a putea avea jurnalism de calitate, independența mass-media este
esențială, astfel încât să se poată pună la dispoziția publicului informații verificate și analize informate. În acest sens, ar trebui să existe o serie de standarde
jurnalistice care să asigure realizarea de conținut de acest fel. Într-o perioadă
în care dezinformarea și informarea eronată, precum și discursul de incitare
la ură sunt din ce în ce mai răspândite este important ca sursele de știri să
rămână obiective și să nu se ajungă nici la acapararea mass-media de către
politic. În ceea ce privește dezinformarea și informațiile eronate, studiile arată
că majoritatea persoanelor tind să distribuie cu precădere acest tip de conținut,
iar companiile care sunt plătite la numărul de „clicuri” vor tinde să promoveze
un asemenea conținut în vederea obținerii de profit. În plus, algoritmii în baza
cărora o persoană intră în contact cu anumite „știri” tind, la rândul lor, să promoveze conținutul care „angajează” publicul, astfel că se ajunge la o amplificare
a prejudecăților, rezultând astfel un mediu toxic de informații.
În ceea ce privește siguranța jurnaliștilor, raportul arată că, la nivel global,
în ultimii cinci ani există din ce în ce mai multe amenințări la adresa acestora,
nu numai din perspectiva limitării libertății de exprimare, dar și din perspectiva
amenințărilor aduse acestora. Documentul subliniază că deși numărul de jurnaliști omorâți este în scădere, numărul celor care sunt închiși este în creștere.
De asemenea, UNESCO remarcă faptul că există o tendință de amenințare a
jurnaliștilor care furnizează informații cu privire la proteste, demonstrații sau
manifestații. Dar, pe lângă amenințarea fizică, în ultimii ani s-a propagat și
amenințarea în mediul digital, astfel că mulți jurnaliști se confruntă cu atacuri
digitale sau supraveghere.
În vederea promovării siguranței jurnaliștilor, UNESCO a întreprins o serie
de activități, precum: stabilirea de standarde și crearea de politici, creșterea
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nivelului de conștientizare, monitorizarea și raportarea cazurilor care implică
siguranța jurnaliștilor, creșterea capacității, cercetare academică, precum și
dezvoltarea de coaliții.
Raportul realizat de UNESCO reprezintă un instrument care poate ajuta
la adoptarea de măsuri pentru a asigura o mass-media liberă și poate contribui la realizarea unor indicatori prin care situația libertății de exprimare și a
libertății mass-media poate fi îmbunătățită sau monitorizată. În același timp,
poate fi utilizat pentru a înțelege principalele probleme cu care se confruntă
mass-media în perioada actuală și, mai ales, care ar putea fi direcțiile de dezvoltare a acesteia pentru a asigura corecta informare a publicului larg.
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ANALIZAREA ȘI ABORDAREA
DECALAJELOR DE GEN ÎN SPORT
(PROGRES, 2022)
DANIELA ALBU*
Abstract:
Analysing and Addressing Gender Gaps in Sport is a study undertaken under er the
auspices of the PROGRES project and was published in February 2022. The study aims to
research and report inequalities between women and men that manifest in football federations
and associations, but also in other sports and also to identify the reasons and causes of these
gender gaps. The authors of the study took into account the latest strategies and policies of
the EU on the promotion of gender equality in sport. Among the authors of the study figures
FILIA Center (member of the network for combating violence against women and member
of the RIHR working group on the rights of women) as a Romanian partner in the project.
During May-October 2021, data were collected from sports federations and associations on
the number of women in decision-making positions, followed by similar data from other
sports organizations. After the completion of the data collection, good practices in the field of
gender mainstreaming initiatives in football organisations and their decision-making bodies
were identified. Following interviews and analysis, the study confirms that men hold the most
positions in the sports hierarchy and are considered more competent than women, so it becomes
obvious that a change is needed in the process of recruiting women in sports.
Keywords: gender equality, federations and sports associations, women in decision-making
positions, sports hierarchy, gender stereotypes
Résumé :
Analysing and Addressing Gender Gaps in Sport est une étude entreprise sous les auspices
du projet PROGRES et publiée en février 2022. L’étude vise à rechercher et à signaler les inégalités
entre les femmes et les hommes qui se manifestent dans les fédérations et associations de
football, mais aussi dans d’autres sports et d’identifier les raisons et les causes de ces écarts
entre les sexes. Les auteurs de l’étude ont pris en compte les dernières stratégies et politiques de
l’UE sur la promotion de l’égalité des sexes dans le sport. Parmi les auteurs de l’étude figurent le
Centre FILIA (membre du réseau de lutte contre les violences faites aux femmes et membre du
groupe de travail du IRDH sur les droits des femmes) en tant que partenaire roumain du projet.
* E-mail: daniela.albu@irdo.ro
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De mai à octobre 2021, des données ont été collectées auprès des fédérations et associations
sportives sur le nombre de femmes occupant des postes de décision, suivies de données similaires
provenant d’autres organisations sportives. Après l’achèvement de la collecte de données, les
bonnes pratiques dans le domaine des initiatives d’intégration de la dimension de genre dans les
organisations de football et leurs organes décisionnels ont été identifiées. Suite à des entretiens
et des analyses, l’étude confirme que les hommes occupent le plus de postes dans la hiérarchie
sportive et sont considérés comme plus compétents que les femmes, il devient donc évident
qu’un changement est nécessaire dans le processus de recrutement des femmes dans le sport.
Mots clés : égalité des genres, fédérations et associations sportives, femmes aux postes de
décision, hiérarchie sportive, stéréotypes de genre

În februarie 2022 a fost finalizat studiul Analizarea și abordarea decalajelor
de gen în sport (Analysing and Adressing Gender Gaps in Sport)1 sub egida proiectului PROGRES – Promovarea egalității de gen în sport, integrarea în cadrul
federațiilor și asociațiilor de fotbal (proiect cofinanțat de programul Erasmus
și de Uniunea Europeană) cu participarea a 25 de federații sportive din Italia,
România, Norvegia, Malta, Macedonia de Nord, Grecia și Slovenia. Studiul,
printre ai cărui autori se numără Centrul FILIA2 ca partener român în proiect,
a fost lansat și prezentat în cadrul unei mese rotunde în data de 17 martie
20223. Proiectul PROGRES își propune să promoveze egalitatea de gen în cadrul
federațiilor și asociațiilor de fotbal, să încurajeze și să promoveze incluziunea
socială și egalitatea de șanse în sectorul sportului.4
Analysing and Addressing Gender Gaps in Sport, 2020-2021 https://progresproject.eu/
intellectual-outputs/# Autorii studiului: Adela Alexandru, Centrul Filia, Andreea Bragă, Centrul
FILIA, Andreea Rusu, Centrul Filia. Anna Kalligeri, TREK Development SA, Anna-Maria
Strittmatter, Norwegian School of Sport Sciences on behalf of NFF, Berit Skirstad, Norwegian
School of Sport Sciences on behalf of NFF, Hanne Sogn, Norwegian School of Sport Sciences
on behalf of NFF, Elisa Bisagno, University of Modena and Reggio Emilia, Loris Vezzali,
University of Modena and Reggio Emilia,
2
Centrul FILIA (Președintă Andreea Rusu) este o organizație non-profit, apolitică şi feministă
care luptă împotriva inegalităților de gen prin activism, advocacy și cercetare. Ca participant
la masa rotundă în cadrul căreia a fost prezentat acest studiu și ca promotor al egalității de
gen, IRDO a evidențiat activitatea FILIA în domeniul drepturilor femeilor şi în calitate de
membru al grupului de lucru al IRDO pentru combaterea violenței domestice. IRDO și FILIA
pledează pentru realizarea egalității de gen printr-o abordare bazată pe drepturile omului a
atingerii obiectivului de dezvoltare durabilă 5 din Agenda 2030. Grupul de lucru al IRDO
susţine necesitatea educației timpurii pentru reducerea inegalităților și asigurarea participării
și reprezentativității femeilor la toate nivelurile societății.
3
Evenimentul a fost organizat de Centrul Filia împreună cu partenerii proiectului şi cu sprijinul
Federaţiei Române de Fotbal.
4
Proiectul este condus de Asociația de Fotbal din Malta, cu sprijinul partenerilor Centrul
FILIA (România), TREK Development (Grecia), Universitatea din Modena și Reggio Emilia
(Italia), Federația Norvegiană de Fotbal (Norvegia), Federația de Fotbal din Macedonia Skopje
(Macedonia de Nord) și Institutul EUSA (Slovenia).
1
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Obiectivul principal al cercetării este semnalarea inegalităților între femei și
bărbați care se manifestă în federații și asociații de fotbal, dar și în alte sporturi,
precum și identificarea motivelor și cauzelor acestor decalaje de gen.
Cercetarea s-a realizat atât printr-o abordare cantitativă, cât și calitativă.
Metodologia acestei cercetări a presupus interviuri, analiza documentelor, sondajul și cercetarea de birou. Au fost intervievate 9 femei care dețin posturi de
decizie în asociații de fotbal din țările partenere în proiect, precum și reprezentanți a 25 de federații și asociații sportive. Colectarea datelor cu privire la
numărul de femei care dețin posturi de decizie s-a făcut în perioada mai-octombrie 2021, ulterior identificându-se bune practici în domeniul egalității de
gen în organizații de fotbal și organisme de decizie.
Autorii studiului au avut ca punct de plecare cele mai recente strategii și
politici ale Uniunii Europene privind promovarea egalității de gen în sport, acestea fiind trecute în revistă în partea introductivă, subliniindu-se recunoașterea
importanței și rolului sportului în modelarea societăților și a unor noi valori.
Partea introductivă a studiului are în vedere trei secțiuni: participarea fe
meilor și stereotipurile de gen în sport; reprezentarea femeilor în procesele de
luare a deciziilor și în posturi de conducere; diferența de remunerare între femei
și bărbați și mediatizarea femeilor în sport.
La secțiunea Participarea femeilor și stereotipurile de gen în sport sunt
exemplificate cazuri concrete privind piedicile întâmpinate de-a lungul timpului de către femeile care și-au dorit să practice un sport. Multe dintre acestea
s-au confruntat adeseori cu excluderea și discriminarea sistematică în sport și
istoria lor rămâne puțin cunoscută de către opinia publică, precizează autorii
studiului. Un alt mod de gândire stereotipă este și că unele sporturi sunt mai
mult asociate cu caracteristicile masculine decât altele: „Dihotomia masculin/
feminin a reprezentat un argument de excludere sau de critică la adresa sportivilor care nu respectă standardele despre ceea ce înseamnă să fii „femeie” sau
„bărbat” într-o anumită perioadă de timp din istorie. Acest tip de abordare nu
este în realitate decât o modalitate de a viza persoanele transgen și a le interzice
dreptul și accesul la competiție în sport.”
În ceea ce privește Reprezentarea femeilor în procesele de luare a deciziilor
și în posturi de conducere, conform cercetărilor și studiilor analizate, discriminarea este încă prezentă în sport. În studiu se menționează că potrivit Cupei
Mondiale de fotbal feminin FIFA „fotbalul se numără printre sporturile cu cea
mai ridicată rată de discriminare: 66% dintre femeile jucătoare de fotbal s-au
confruntat cu o formă de discriminare la locul de muncă.” Totodată, potrivit
studiului, femeile din sport se confruntă cu discriminare de ordin structural,
fiind mult mai puțin reprezentate decât bărbații în posturi de conducere.
În secțiunea Diferența de remunerare între femei și bărbați și mediatizarea
femeilor în sport se evidențiază modul în care autorii studiului au analizat și
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identificat motivele acestei discriminări. Femeile sportive încă au salarii mai mici,
premii mai mici și dispun de mai puțini sponsori. Această realitate a diferenței
de remunerare între femei și bărbați este corelată cu gradul de vizibilitate și
publicitate pe care mass-media îl conferă personalităților sportive, mediatizarea
acestora fiind profund inegală în ceea ce privește femeile și bărbații din sport.
Mai persistă încă prejudecăți și stereotipuri cu privire la femeile sportive, din
perspectiva sponsorizărilor și contractelor de publicitate. Aceste prejudecăți
contribuie la menținerea unor diferențele de remunerare între femeile și bărbații
din sport. Marile companii sunt interesate de câștiguri și preferă să își asocieze
imaginea cu sportivi puternic mediatizați.
În Capitolul 1 al studiului, Identificarea și diferențelor de gen și analiză:
asociații de fotbal din Malta, Macedonia de Nord și Norvegia, sunt analizate
caracteristicile calitative ale angajării femeilor în asociații de fotbal, factori
relevanți pentru recrutare, îndatoriri și perspective de dezvoltare în ierarhia
organizațiilor. De asemenea, sunt analizate politicile, inițiativele și proiectele
implementate de organizații cu privire la egalitatea de gen, precum și impactul
acestora. Datele au fost colectate printr-un sondaj efectuat la nivelul a trei federații/asociații de fotbal europene, precum și prin intermediul unor interviuri
semistructurate cu femei care au fost angajate în fotbal în cadrul federațiilor
și asociaților participante la acest studiu. Rezultatele interviurilor arată că, în
principal, acțiunile și non-acțiunile bărbaților întăresc inegalitatea de gen în
fotbal. Femeile intervievate au declarat că doar femeile discută acest subiect
care este cel mai adesea ignorat de liderii bărbați.
Autorii studiului sunt de părere că reprezintă un aspect pozitiv faptul că
femeilor li se oferă educație ulterioară pentru a progresa în fotbal. Totuși, percepția că femeile au nevoie de educație pentru a deveni lideri (mai buni), este
o viziune paternalistă și foarte criticată de cercetătorii în domeniul egalității de
gen. Acest punct de vedere implică faptul că femeile trebuie îngrijite, este necesar
să fie protejate și încurajate, sau au nevoie de sprijin pentru a face față acestei
„lumi”. Această viziune despre ceea ce au nevoie femeile, pentru a „supraviețui
în sistem”, este ceva pe care femeile înseși l-au exprimat ca fiind important.
Toate femeile intervievate au fost de părere că pot influența deciziile referitoare la propriile departamente, cum ar fi responsabilitatea bugetară și orientarea
strategică a departamentului. Multe femei simt că pentru a avea putere de influență la fel ca bărbații trebuie să muncească din greu pentru a „ține pasul” în a
ajunge pe o poziție cheie cu capacitate decizională.
Sunt prezentate și o serie de politici și inițiative în domeniul egalității de gen
din cadrul a trei asociații de fotbal. Concluziile arată că Malta și Norvegia au un
plan strategic pentru egalitatea de gen și o politică prin care problema egalității
de gen este abordată în mod explicit. În urma interviurilor sunt exemplificate
o serie de bune practici și recomandări pentru integrarea perspectivei de gen
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pe terenul de fotbal, printre care expunerea unor modele de urmat dintre cele
mai bune jucătoare de fotbal prin intermediul mass-media, încurajarea și împuternicirea tinerelor fotbaliste, fotbal afterschool.
Pentru realizarea cercetării cuprinse în Capitolul 2: Explorarea inegalității
de gen în cadrul diferitelor sporturi a fost distribuit un sondaj în rândul a 25
de federații sportive din Grecia, Italia, Malta, Macedonia de Nord și Slovenia.
Printre cele mai reprezentative sporturi s-au numărat fotbalul, baschetul, atletismul și handbalul, iar în total au fost intervievați reprezentanți a 11 sporturi.
Concluziile în urma interviurilor sunt că rămân persistente stereotipul de gen
conform căruia pozițiile de conducere sunt mai potrivite pentru bărbați decât
pentru femei, precum și ideea că domeniul sportiv este cu precădere rezervat
bărbaților. Majoritatea angajaților federațiilor sportive intervievați sunt bărbați
(aproximativ 60%). Mai important, doar două federații din 25 au raportat că
peste jumătate dintre angajații lor în posturi de decizie sunt femei. În ceea ce
privește distribuția geografică a federațiilor investigate, cele mari decalaje de
gen sunt întâlnite în Slovenia, în timp ce Norvegia apare ca țară în care este
garantată egalitatea de șanse între femei și bărbați. Doar 6 federații din 25 au
planuri strategice și politici pentru abordarea problematicii egalității de gen.
Din interviuri reiese că Norvegia este țara în care se acordă cea mai multă
atenție dezvoltării politicilor și strategiilor pentru dezvoltarea carierei femeilor.
Toate federațiile sportive norvegiene implementează cote de gen. Și în Malta
patru din șase federații au strategii de recrutare pentru a angaja mai multe femei
în consiliul de administrație.
În Capitolul 3: Pași către realizarea egalității de gen în sport sunt identificate și prezentate o serie de bune practici atât ale federațiilor de fotbal, cât și
ale organismelor guvernamentale. Metodele pentru realizarea acestui capitol
au fost cercetarea și analizarea datelor obținute. Astfel, au fost colectate în total
34 de exemple bune practici. Acestea au fost împărțite în 7 categorii, după cum
urmează: Integrarea strategică de gen; Studii de cercetare; Conștientizare și
educație; Activism; Social media; Comunicare & PR; Participarea femeilor în
sport. Bunele practici pot inspira atât factorii de decizie, cât și practicienii din
domeniu.
La Capitolul 4 al studiului, Concluzii și recomandări, se subliniază necesitatea efectuării unor schimbări în federații/asociații sportive pentru identificarea
parametrilor necesari în realizarea egalității între sexe pe piața muncii în viitor,
pentru acordarea respectului meritat femeilor profesioniste din sport, indiferent
dacă lucrează în management sau ca sportive și antrenoare.
Autorii studiului constată că cele mai multe femei sunt recrutate în asocia
țiile de fotbal prin prisma relațiilor personale sau prin intermediul rețelelor
organizațiilor sportive cu bărbații din acestea. Integrarea dimensiunii de gen
este diferită pentru femeile care lucrează în administrația asociațiilor de fotbal
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și pentru cele care au sarcini administrative, legate de activități sportive. Femeile
care lucrează în domeniul administrativ se confruntă cu mai puține inegalități
decât atunci când practică activități sportive propriu-zise, iar condițiile de muncă
pentru acestea sunt mai bune decât pentru femeile de pe teren.
În ceea ce privește oportunitățile femeilor de a influența luarea deciziilor,
studiul concluzionează că acestea variază și că rămân încă foarte multe de făcut
pentru egalitatea în muncă. Se constată inegalitatea de gen și în ceea ce privește
rolurile, sarcinile, compensațiile și beneficiile. Se arată că bărbații în posturi
de decizie au un venit mediu mai mare decât femeile, cu toate că majoritatea
femeilor care lucrează pentru federații au calificare înaltă.
Concluziile generale sunt că inegalitățile persistă și astăzi în sport în ceea
ce privește dreptul și accesul femeilor la sport, educație și activități fizice, participarea la guvernare și luarea deciziilor, accesul la resurse, la remunerare, la
stimulente financiare, sponsorizări și facilități sportive. Inegalitatea se manifestă
și prin felul în care mass-media alege să prezintă sportivele de sex feminin și
sportul feminin în general. În cuprinsul studiului se remarcă faptul că este totuși
îmbucurător faptul că se fac pași semnificativi pentru a avansa și promova
egalitatea sexelor în sport.
După încheierea sondajului în trei țări s-a ajuns la concluzia că trebuie
schimbat procesul de recrutare a femeilor în domeniul sportului. Este necesară
regândirea conținutului anunțurilor de angajare. Se evidențiază necesitatea
încurajării căutării de talente feminine, iar în procesul de recrutare este recomandată prezența a cel puțin unei femei în juriu.
În urma interviurilor și a analizelor efectuate, studiul confirmă faptul că
bărbații dețin cele mai multe poziții în ierarhia din sport și sunt considerați
mai competenți decât femeile.
Cele mai multe cazuri de inegalitate de gen în domeniul sportului au fost
detectate în Slovenia (77,1% dintre angajați sunt bărbați) și cu precădere în
Grecia (97,1 % dintre angajați sunt bărbați). Norvegia, urmată de Malta sunt
țările în care este garantată egalitatea de șanse dintre femei și bărați. În Norvegia
procentul femeilor angajate în sport este de 49,8%.
Se concluzionează că doar 6 federații sportive din cele 25 au politici și
planuri strategice pentru promovarea egalității de gen; doar 21% din membrii
structurilor de decizie ale celor 25 de federații sportive analizate sunt femei,
bărbații continuând să dețină cele mai populare poziții în ierarhie, tot conform
prejudecății că ar fi mai competenți decât femeile; femeile care muncesc în
federațiile sportive percep mai puternic inegalitățile de gen în munca de pe
teren, decât în cea de la birou.
În domeniul integrării perspectivei de gen, reiese că Norvegia, România,
Spania, Austria, Italia, Suedia, Grecia și FIFA au elaborat planuri strategice,
strategii de implementare și sisteme de cote pentru recrutarea femeilor. Aceste
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politici au ca obiective combaterea stereotipurilor de gen la toate nivelurile
asociațiilor sportive, promovarea incluziunii sociale și a egalității dintre femei și
bărbați în ceea ce privește remunerarea sportivelor și a femeilor din management.
Totodată, aceste politici sunt menite să combată și comportamentele inadecvate
față de femei din interiorul asociațiilor sportive. Grecia, care s-a constatat că este
una dintre țările cu cele mai mari inegalități între bărbați și femei, a elaborat un
„Plan național de acțiune privind egalitatea de gen pentru 2016-2020” pentru
protejarea drepturilor femeilor cu accent pe categoriile vulnerabile, femeile
migrante și refugiate. Acest Plan de acțiune își propune promovarea egalității
de gen în educație, cultură, mass-media și sport.
În cadrul acestui capitol sunt enumerate și programele prevăzute anumite
state în domeniul promovării și asigurării egalității de gen în sport. De exemplu, în România există două programe în această direcți „Federația Română de
Fotbal – Plan strategic 2015-2020”, „Strategia de dezvoltare a fotbalului feminin
2021-2026”. În Italia a fost elaborat programul „Femeile în atletismul mondial”,
iar în Suedia cel al „Cotelor de gen în conducere 50:50 în vigoare din 2021”.
În urma analizelor datelor colectate și a cercetării, studiul concluzionează că
egalitatea de gen trebuie să fie un principiu de bază al tuturor țărilor în privința
tuturor domeniilor de activitate, inclusiv a sportului. Statele, regiunile, municipalitățile, federațiile și asociațiile sportive ar trebui să se asigure că femeile și
bărbații primesc salarii egale pentru muncă de valoare egală.
Se recomandă ca federațiile și asociațiile sportive să ia măsuri pentru o
mai mare conștientizare, dar și pentru o colectare concretă de date privind
manifestările de violență bazate de gen și cele de hărțuire.
Este evidențiată necesitatea și importanța educației timpurii în domeniul
asigurării drepturilor egale și a egalității de șanse între femei și bărbați. Totodată
guvernelor li se recomandă alocarea de fonduri semnificative pentru programe
de combatere și eliminare a discriminării de gen.
Se concluzionează că strategiile de promovare și asigurare a egalității de gen
trebuie să integreze perspectiva de gen în toate domeniile și la toate nivelurile,
inclusiv în cel al sportului.
Întrucât studiul a fost realizat în limba engleză, Institutul Român pentru
Drepturile Omului a ales să prezinte această recenzie în vederea popularizării
acestuia la nivelul publicului din România. Acest studiu va fi utilizat de federațiile și asociațiile de fotbal care participă la proiect și de alți profesioniști ai
fotbalului sau profesioniști din diferite sporturi. Totodată rezultatele, concluziile
și recomandările studiului urmează să fie valorificate și pe viitor, în cadrul proiectului PROGRES, prin dezvoltarea unui instrument de integrare a perspectivei
de gen pentru organizațiile sportive.
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