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CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

Ref. la: Creșterea vizibilității femeilor în denumirile spațiilor publice & cerere audiență

Stimată Doamnă Primar Astrid Fodor,

Așa cum știți, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G.este activă de peste 17 ani în
promovarea egalității de gen în comunitatea sibiană, prin proiecte europene de educație pentru
egalitate adresate unităților de învățământ, seminarii despre violența de gen, dar și prin campanii
anuale de conștientizare precum Festivalul Egalității de Gen, pe care Primăria Municipiului Sibiu l-a
sprijinit prin Agenda Comunității, precum și campanii de advocacy. În 2020, A.L.E.G. a demarat
campania „Sibiu pentru drepturi egale”,1 prin care am făcut o serie de recomandări de politici publice
(anexate acestei scrisori). Integrarea perspectivei de gen în planurile și proiectele Primăriei și ale
Consiliului Local este una din recomandările cheie ale acestei campanii.

În continuarea acestor demersuri și în sprijinul cooperărilor internaționale pe care Municipiul Sibiu le
dezvoltă în domeniul egalității de gen,2 venim către Dvs. cu propunerea de creștere a reprezentării
femeilor în spațiul public sibian – un demers în mai multe etape care să demareze în luna martie, cu
ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Femeilor. Viziunea noastră este de a avea cel puțin o
arteră principală din oraș (ex. Bd. Vasile Milea), un parc central și/sau o instituție publică,
redenumite pentru a omagia personalități femei. Știm din rezultatele unei cercetări recente că
sibienii ar fi de acord cu redenumirea unor străzi pentru a scoate din anonimat realizările femeilor.3

3 Într-un sondaj realizat în perioada iulie-august 2021, pe un eșantion de 1,117 respondenți din mun.
Sibiu, 49% dintre aceștia și-au exprimat acordul pentru ca „autoritățile locale să redenumească o
parte din străzile numite după bărbați cu denumiri care comemorează femei” (23% și-au exprimat
dezacordul, iar 29% au răspuns „nici dezacord, nici acord). Procente similare au fost obținute la
întrebarea „Ați fi de acord ca străzile nou-înființate să fie denumite preponderent după femei, pentru

2 De exemplu, propunerea de proiect pentru orașe înfrățite în domeniul egalității de gen în urma derulării
proiectului “Marburg fără violență domestică. Identificare, prevenție și stoparea violenței în cadrul
relațiilor”  încheiat cu administrația orașului Marburg.

1 Sibiu pentru drepturi egale, 2020,
https://aleg-romania.eu/wp-content/uploads/2020/09/Apel-pentru-candita%C8%9Bii-la-alegerile-locale_sib
iu.pdf.
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Mai mult decât atât, propunem ca perspectiva de gen să fie integrată pe termen lung în
procesul de creare de toponimii locale și dorim să vă adresăm solicitarea de a include în
metodologia4 de numire a străzilor din mun. Sibiu o practică prin care să se corecteze treptat
dezechilibrul de gen din nomenclatorul stradal și să se îmbunătățească reprezentarea simbolică
a femeilor în spațiul public. Salutăm decizia recentă de a denumi una din străzile nou-înființate
recent în mun. Sibiu în memoria Ioanei Cantacuzino. Deși apreciem această decizie, ea nu schimbă
substanțial inegalitatea de gen înscrisă în nomenclatorul stradal al orașului.

Vizibilitatea femeilor și ale realizărilor acestora, în spațiul public, nu este doar o chestiune de
dreptate simbolică (femeile au contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea societății, iar acest lucru
merită celebrat și păstrat în memoria colectivă la fel de mult precum contribuțiile bărbaților).
Vizibilitatea femeilor este și o chestiune de promovare a unei culturi democratice pentru tinerele
generații, în care și fetele, și băieții, cresc știind că indiferent de genul lor pot contribui în mod
semnificativ în domeniul civic, politic, științific, economic, cultural și educațional, iar recunoașterea
meritelor lor nu va depinde de alte criterii decât competența.

Metodologia atribuirii denumirilor străzilor din oraș poate părea un lucru neutru din punct de vedere
de gen, însă modul în care este aplicată este, de fapt, sexist. Așa cum reiese din Anexa acestei
scrisori, care detaliază rezultatele studiului recent realizat de lect. univ. dr. Mihai Stelian Rusu, în
nomenclatorul stradal al mun. Sibiu există doar cinci străzi care poartă nume de femei, comparativ cu
236 numite în onoarea unor bărbați. Procentual, femeile reprezintă 2,1% din totalitatea celor 241
străzi numite după personalități, în timp ce ponderea străzilor numite după bărbați însumează 97,9%.

Datele cercetării indică faptul că în mun. Sibiu proporția femeilor reprezentate în nomenclatorul
stradal este semnificativ mai mică decât în marile metropolele europene, dar și comparativ cu
mari orașe din România. În plus, situația din Sibiul de astăzi este deficitară în ceea ce privește
prezența femeilor în toponimia urbană chiar și cu alte perioade din istoria orașului, fapt ce indică o
tendință îngrijorătoare de excludere progresivă a femeilor din spațiul simbolic.

4 Metodologia Direcţiei de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu,
cf. Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a Primarului reglementat prin
HCL nr. 190/2020 şi prin Regulamentul intern aprobat prin HCL nr. 427/2006.

a echilibra raportul între sexe?” (45% acord; 36% nici dezacord, nici acord; 29% dezacord). Vezi:
Rusu, Mihai S. (2021). Politicile simbolice ale spațiului public în Sibiu: raport de cercetare (infografice).
Proiectul NAMESCAPE. DOI: 10.13140/RG.2.2.14454.32328,
https://www.academia.edu/51096938/Politicile_simbolice_ale_spa%C8%9Biului_public_%C3%AEn_Sib
iu_raport_de_cercetare_infografice.
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Vă propunem mai jos o serie de opțiuni pentru a corecta acest dezechilibru de gen și ne-am bucura să
le discutăm cu Dvs. în cadrul unei audiențe. Viziunea noastră include modalități prin care acestea pot
fi implementate, dar și promovate, având în vedere apropierea Zilei Internaționale a Drepturilor
Femeilor. Un punct de plecare pentru discuția noastră ar putea consta în aceste opțiuni sau o
combinație a acestora:

Opțiunea nr. 1: denumirea după personalități feminine a cel puțin 50% din noile străzi din mun.
Sibiu. Acest lucru ar începe un proces de echilibrare a denumirilor din nomenclatorul stradal din
perspectivă de gen, însă ar marginaliza, geografic, reprezentarea femeilor, întrucât aceste străzi se
află la periferia orașului.

Opțiunea nr. 2: redenumirea unei străzi centrale și/sau a unor piețe/parcuri. Acest lucru ar oferi mai
multă vizibilitate personalităților feminine și ar fi mai facil, din punct de vedere logistic, de gestionat,
întrucât nu ar implica schimbarea actelor de identitate care atestă domiciliul locuitorilor din zonele
redenumite.

Opțiunea nr. 3: redenumirea unui număr considerabil de străzi din oraș, din fiecare cartier. Această
opțiune ar conduce la o reprezentare mai echitabilă din punct de vedere cantitativ, însă ar implica
probleme logistice în ceea ce privește schimbarea actelor de identitate care atestă domiciliul
locuitorilor din zonele redenumite.

Sperăm că în decursul acestei luni vom avea oportunitatea de a ne întâlni, în format fizic sau online,
pentru a discuta mai în detaliu această propunere. Așteptăm cu interes răspunsul Dvs.

Contact:
contact@aleg-romania.eu
www.aleg-romania.eu
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