
 

 



 

FEMINISTĂ 
Prejudecăți / Stereotipuri: 

Vrea să domine bărbații 

Este radicală 

Doar femeile pot fi feministe 

Urăște bărbații și este împotriva lor; 

Vrea ca femeile să domine 

Respinge feminitatea și conceptul de 
maternitate 

Nu are simțul umorului 
 

 

 



 

FEMINISM ROM 
INTERSECȚIONAL 

Prejudecăți / Stereotipuri: 

Nu îi place să învețe/ nu poate avea o carieră  

Se căsătorește la o vârstă fragedă 

Este o persoană care păcălește pentru a obține ce vrea 

Are probleme cu igiena 

Are dificultăți în a se exprima  

Nu vrea să muncească 

Femeia romă are vaginul fierbinte 

Are copii pentru a primi ajutoare sociale 

Persoana feministă vrea să domine /urăște bărbații 
și este împotriva lor; 

 



 

Mamă a unui copil cu 
implant cohlear 

 

Prejudecăți / Stereotipuri: 

Nu este o dizabilitate 

Dacă nu se poate vedea, nu poate fi așa de rău 

Are implant, de ce nu vorbește? 

Doar caută atenție 

Nu ar trebui să aibă beneficii ca persoanele cu 
dizabilitati  

De unde știm că nu se preface? 

 



 

Fostă parteneră a unui 
consumator abuziv de 

alcool 
Prejudecăți / Stereotipuri: 

De ce mai stă? 

Supusă abuzului fizic, verbal 

Si ea consuma alcool 

Persoană supusă, nu are încredere în ea 

Stă pentru că nu vrea să rămână singură 

Are un viitor nesigur 

Persoană neîmplinită, nu își poate reface viața 

 



 

Persoană cu 
deficiențe de auz 

 
Prejudecăți / Stereotipuri: 

Nu este o dizabilitate  

Nu se vede, de ce o afectează? 

De unde știm că nu se preface? 

Are probleme mintale 

Citește pe buze 

Trebuie să vorbești foarte tare să te audă 

 



 

Persoană non-binară 
 

Prejudecăți / Stereotipuri: 

Persoană confuză sexual 

Nu acceptă că e gay 

E confuză față de genul său 

Vrea să fie rebelă 

Nu știe ce vrea de la viață 

O practică a “tineretului” 

 



 

Persoană din familie 
monoparentala 
Prejudecăți / Stereotipuri: 

Familie dezbinată 

Nu se poate numi familie 

Copiii au un viitor compromis 

Doar persoanele vulnerabile trec prin asta 

Copii amărâți 

Trebuia să țină de familie, nu s-au gândit la 
viitorul copilului 

Copilul rămâne cu mama 

 



 

Fost model video 
chat 

Prejudecăți / Stereotipuri: 

Nu le place să muncească 

Femeie “ușoară” 

Nu și-au finalizat studiile/ au un nivel de educație 
scăzut 

Nu pot avea o carieră din asta 

Viața le este distrusă dacă fac asta 

Trebuie să se dezbrace, sunt vulgare 

Persoane abuzate, instabile emotional 

Au o viață haotică 

 



 

Fost dependent de 
droguri 

 
Prejudecăți / Stereotipuri: 

Nu se poate angaja 

Are un nivel de educație scăzut 

Provine dintr-o familie defavorizată 

Persoană tatuată 

Persoană pe care nu te poți baza 

Își distruge viața 

Persoană periculoasă 

 



 

Persoană cu 
perceptie vizuala 2% 

Prejudecăți / Stereotipuri: 

Nu poate citi 

Are nevoie de asistent personal peste tot 

Nu poate avea o viață normală 

Persoană izolată social, singură 

Nu poate fi independentă 

Trăiește o viață tristă 

Persoană necăjită 

 



 

Mamă cu perceptie 
vizuala de 2% 

 
Prejudecăți / Stereotipuri: 

Nu poate citi 

Și copiii ei sunt nevăzători 

Nu poate fi o mamă bună 

Nu le poate oferi copiilor o viață normală 

Este divorțată 

 

 



 

Persoană arsă 
Prejudecăți / Stereotipuri: 

Deformată, murdară 

Urâtă, neatractivă 

De ce nu te acoperi cu machiaj? 

Trebuie să fie singură 

Sensibilă, timidă, rușinată 

Nu mai poate avea o viață normală 

Persoană păcătoasă 

 



 

Gay 
 

Prejudecăți / Stereotipuri: 

Este atras de orice bărbat 

Caută atenție 

Nu e bărbat adevărat 

Nu e interesat de relații stabile 

Nu sunt persoane gay în mediul rural 

Nu se naște gay, ci alege să fie așa 

Homosexualitatea este o boală 

 



 

  


