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Uniunea Europeană a Studenţilor (ESU) 

este o organizaţie-umbrelă pentru 47 organizaţii studenţeşti naţionale din 38 de ţări, 
reprezentând astfel peste 11 milioane de studenţi. Scopul ESU este acela de a arăta şi 
promova la nivel european interesele educaţionale, sociale, economice şi culturale ale 

studenţilor în faţa tuturor organismelor relevante şi în mod deosebit a Uniunii Europene, 
Grupul de Follow-Up Bologna, Consiliului Europei şi UNESCO



Introducere

Dragă cititorule, 

Acest ghid despre echitate  este  unul  dintre  produsele  finale  ale  proiectului  privind 
Echitatea în învăţământul superior din perspectiva studenţilor - Studeq – proiect întreprins de 
ESU  în  ultimii  doi  ani  cu  ajutorul  programului  pentru  educaţie  permanentă  al  Comisiei 
Europene. Proiectul, iniţiat în noiembrie 2007 şi finalizat în decembrie 2009, este o iniţiativă 
ce doreşte conştientizarea actualelor probleme de echitate din învăţământul superior de către 
principalii actori educaţionali şi decizionali şi de a îmbunătăţi cunoştinţele mişcării studenţeşti 
asupra subiectului.  În cadrul muncii  noastre din acest  proiect,  am beneficiat  de ajutorul a 
numeroşi parteneri:
SCIENTER – organizaţie non-profit, specializată în cercetare educţională şi inovaţie,
MENON, care a muncit  timp de 10 ani pentru a găzdui procese inovative în domeniii  ca 
educaţia  şi  educaţia  permanentă,  cooperare  internaţională  S&T  (ştiinţă  şi  tehnologie), 
societatea centrată pe cunoaştere şi incluziune socială; şi a membrilor noştri ANOSR,  ÖH, 
EUL şi SRVS – ligile naţionale studenţeşti din România, Estonia şi Slovacia. Această ultimă 
publicaţie are scopul de a oferi un ghid uşor de folosit, lămurind ce este echitatea şi cum poate 
fi aceasta obţinută în domeniul învăţământului superior. Majoritatea organizaţiilor studenţeşti, 
indiferent  de nivelul  lor,  sunt implicate  în lupta  pentru drepturile  studenţilor  şi  pentru un 
învăţământ superior echitabil. Unii înţeleg noţiunea de echitate ca fiind o dimensiune socială 
în cadrul procesului Bologna, iar alţii se gândesc la definiţia de la Lisabona, în timp ce mulţi 
încă confundă conceptele de echitate şi egalitate. De aceea considerăm că o publicaţie directă 
şi  deschisă,  care  începe cu un capitol  intitulat  „Ce înţelegem prin <<echitate>>?” după o 
prezentare  a  proiectului  se  va dovedi  a  fi  un instrument  util  organizaţiilor  studenţeşti  din 
întreaga Europă. Pe deasupra, din ce în ce mai multe organzaţii internaţionale influenţează 
programele privind echitatea, iar astfel o privire de ansamblu asupra subiectului va ajuta la 
dezvoltare politicilor pe echitate la nivel na ional i institu ionț ș ț al.  În calitate de reprezentan iț  
ai studen ilor adesea trebuie să ne facem auzi i i de aceea capitolul despre lobby i campaniiț ț ș ș  
pentru a promova echitatăţii  este unul ce ar trebui să fie de mare interes  pentru studen iiț  
reprezentan i din Europa. Deoarece cu to ii luptăm pentru echitate, trebuie să începem dinț ț  
interiorul propriilor noastre organza ii. De aceea am inclus un capitol despre echitate în cadrulț  
organza iilor studen e ti, precum i exemple de cum poate fi aceasta ob inută Şi nu în ultimulț ț ș ș ț  
rând, am subliniat  care sunt politicile ESU privind echitatea i am arătat  istoria recentă aș  
luptei  noastre  pentru  un  sistem  de  învă ământ  superior  mai  corect,  bazat  pe  ț calitate  iș  
accesibil. 

A  vrea să le  mul umesc călduros tuturor partenerilor  proiectului,  care au făcut caș ț  
acest  proiect  să fie unul tangibil  i  eficient în atingerea scopurilor sale. Am de asemeneaș  
onoarea de felicita membrii Comitetului ESU pe probleme sociale – Inge, Jenny, Yonatan iș  
coordonatorul lor, Alma, împreună cu Ben i Hartwig de la ș Equity Experts Pool care au făcut 
posibilă publicarea acestui ghid. Şi nu în cele din urmă, a  vrea să-i mul umesc lui Olav,ș ț  
managerul nostru care a întreprins to i pa ii necesari pentru ca acest ghid să ajungă de peț ș  
ecranul unui calculator în formă tipărită. Fără munca voastră, acest ghid nu s-ar afla acum în 
mâinile cititorilor săi. Sperăm că vă ve i bucura de articolele de aici i că vă ve i împărtă iț ș ț ș  
gândurile colegilor vo tri. Vă rugăm să nu ezita i să ne trimite i comentarii sau sugestii pentruș ț ț  
materiale publicate pe viitor. 

Cu sinceritate, 
Ligia Deca, Pre edintă a Uniunii Europene a Studenţilor (ESU)ș



Despre proiectul pe echitate 2
de Alma Joensen

Acest  ghid  reprezintă  o  parte  a  proiectului  mai  mare  al  ESU numit  Echitatea  în 
învăţământul  superior  din  perspectiva  studenţilor.  Acest  proiect  de  doi  ani  a  început  în 
octombrie 2007 şi s-a încheiat în 2009. Scopul principal al proiectului este acela de a le oferi 
reprezentanţilor  studenţilor  pregătirea,  argumentele  şi  mijloacele  necesare  pentru  a  lupta 
pentru echitate în învăţământul superior, la nivel naţional şi local. În ziua de azi, numeroase 
grupuri  sociale  sunt  încă  subreprezentate  şi  excluse  din  învăţământul  superior.  Luând  în 
considerare caracterul amplu şi permanant al educaţiei, echitatea şi politicile de eficientizare 
ar trebui dezvolatate atât  la nivel instituţional,  cât  şi naţional,  adresându-se acelor grupuri 
cărora le este necesară.  
Partenerii acestui proiect sunt ligile studenţeşti naţionale din Austria (ÖH), Estonia (EÜL), 
România (ANOSR) şi Slovacia (SRVS). Sunt parteneri  şi SCIENTER şi MENON, aceştia 
ajutând la formarea unei platforme de e-learning şi crearea unui training online. 
Acest proiect a ajutat ESU să pună problema echităţii pe ordinea de zi în ultimii doi ani. În 
2008 ESU a organizat un seminar de trei zile pe tema echităţii în învăţământul superior, în 
colaborare  cu  partenerii  noştri  din  Slovacia,  SRVS.  În  2009,  în  colaborare  cu  celelalte 
organizaţii  studenţeşti  naţionale  implicate  în  proiect,  ESU  a  organizat  trei  sesiuni  de 
traininguri regionale. Acestea au avut loc în Timişoara, Tallin şi Viena, iar în total în jur de 
100 studenţi  reprezentanţi  s-au reunit  şi au câştigat noi cunoştinţe şi instrumente pentru a 
lupta pentru echitate în ţările şi universităţile din care provin.  
În vara anului 2008 ESU a înfiinţat o comisie de traineri – un grup de studenţi reprezentanţi 
calificaţi pentru a ţine traininguri. Aceştia au ajutat la organizarea a trei sesiuni regionale de 
traininguri şi le-au susţinut în colaborare cu membrii  Comitetului ESU pe probleme sociale, 
care s-au ocupat de conţinutul trainingurilor. 
Comitetul ESU pe probleme sociale a lucrat la elaborarea conţinutului pachetului pe echitate 
în  învăţământul  superior.  Comitetul  a  colectat  cercetările  existente  despre  echitatea  în 
învăţământul superior şi a creat un pachet complet conţinând articole, rezumate şi informaţii, 
folosite pentru sprijinirea dezvoltării în conţinut a altor părţi ale proiectului. Acest pachet va fi 
disponibil pe platforma de e-learning, astfel încât studenţii reprezentanţi îl vor putea citi şi vor 
putea afla mai multe despre conceptul de echitate. 

Studenţii reprezentanţi organizează o campanie pentru obţinerea egalităţii de gen în domeniul 
asistenţei medicale 

SCIENTER, unul  dintre  partenerii  noştri  în  acest  proiect,  a  creat  o  platformă  ce poate  fi 
folosită  pentru traininguri  online.  În prezent  SCIENTER, trainerii  şi  membrii  Comitetului  
ESU pe probleme sociale lucrează la  crearea unui  training pe echitate  online,  asemănător 
celor trei sesiuni de traininguri regionale. Membrii ESU, alianţele studenţeşti naţionale, vor 
avea acces la această platformă şi vor putea să acumuleze noi cunoştinţe în acest domeniu.  
Acest ghid reprezintă o parte din procesul de diseminare a proiectului. Articolele sunt scrise 
de reprezentanţi şi foşti reprezentanţi ESU şi de către traineri din comisia ESU de traineri. 
Ghidul, împreună cu alte materiale pentru training, vor fi traduse în limbile 



celor trei alianţe naţionale ce au organizat sesiunile de training regionale (germană, estonă şi 
română). Conţinutul ghidului se axează pe principalele probleme care au reieşit pe perioada 
proiectului şi include câteve dintre rezultatele sesiunilor de training regionale pe problema 
echităţii.  Acest  ghid  este  un  instrument  pentru  studenţii  reprezentanţi,  un  instrument  ce 
evidenţiază  zonele  problematice,  sugerează  soluţii  şi  oferă  argumente  explicând  de ce  un 
învăţământ superior echitabil nu este o realitate în ziua de astăzi.



Ce înţelegem prin »echitate«? 3
de Inge Gielis

Echitatea  poate  fi  definită  ca  o  calitate  de a  fi  imparţial  sau corect.  Pentru ca  un 
tratament să fie corect, trebuie ţinut cont de problema diversităţii, aşa încât să fie satisfăcute 
nevoile şi cerinţele indivizilor. O abordare echitabilă în educaţie identifică şi ia în considerare 
diferenţele pentru a distribui în mod corect timpul şi resursele şi a evalua în mod imparţial 
rezultatele.  
În termeni echitabili succesul educaţional ar trebui sa fie un scop ce include, şi nu ce exclude. 
Echitatea  este  un  aspect  al  dreptăţii  sociale  ce  priveşte  recunoaşterea  şi  corectarea 
discriminării,  de  exemplu,  prin  mecanismul  acţiunilor  pozitive.  Acesta  se  bazează  pe 
principiul  recunoaşterii  faptului  că relaţiile  de putere  inegale  şi obstacole  ce stau în calea 
avansării  grupurilor  marginalizate  integrate  în  relaţiile  sociale  exclud  obţinerea  dreptăţii 
sociale. Din acest motiv, dobândirea egalităţii  formale în faţa legii e insuficientă. Măsurile 
speciale  pentru asigurarea progresului  grupurilor  marginalizate  şi  transformarea  practicilor 
sociale sunt aşadar precondiţii pentru dobândirea dreptăţii sociale.

3.1 Concepte
Atunci când vorbim despre această problemă folosim diferite cuvinte şi concepte. În strategia 
de la Lisabona e numită echitate, dar în procesul Bologna apare ca dimensiune socială. Alţii 
vorbesc despre şanse egale. Sunt toate acestea sinonime? Sau folosim cuvinte diferita pentru 
lucruri diferite? Iată câteva definiţii a principalelor concepte pe care le folosim în acest ghid şi 
în general: 

o Egalitate
Acelaşi respect şi acces la oportunităţi, indiferent de diferenţele individuale. 

• Echitate participativă în învăţământul superior 
Învăţământul superior ar trebui să reflecte cu adevărat societatea. Toate grupurile-ţintă 
ar  trebui  să  participe  în  învăţământul  superior  în  aceeaşi  măsură  ca  procentul  din 
populaţie pe care îl reprezintă. 

o Facilitarea accesului 
Termen general descriind eforturile instituţiilor de învăţământ superior, a guvernului şi 
a  altor  actori  de  a  creşte  participarea  în  învăţământul  superior,  mai  ales  pentru 
grupurile subreprezentate. 

o Diversitate 
Diversitate  înseamnă  „varietate”.  Aprecierea  diversităţii  înseamnă  aprecierea 
oamenilor şi recunoaşterea faptului că fiecare este unic/ diferit, dar are aceeaşi valoare.
 

o Democratizarea învăţământului superior 
Toată lumea, indiferent de mediul socio-economic sau cultural din care provine, are 
dreptul de a beneficia de educaţia pe care o doreşte şi care corespunde abilităţilor sale, 
fără nici un impediment. Instituţiile de învăţământ superior trebuie să fie organizate în 
mod democratic, cu participarea reală a studenţilor. 



o Dimensiune socială 
Studenţii care intră în, participă la şi îşi finalizează studiile în învăţământul superior, la 
toate  nivelurile,  trebuie  să reflecte  diversitatea  pupulaţiei  noastre.  (definiţia  dată  în 
Procesul Bologna - London Communiqué, 2007) 

Atunci  când  citim  aceste  definiţii,  vedem  că  nu  au  chiar  acelaşi  înţeles  sau  nu 
reprezintă  aceeaşi  abordare  a  problemei.  Unele  au  în  vedere  principii  (ex.  egalitate, 
democratizare), în timp ce altele au o abordare mai instrumentală,  orientată spre scop (ex. 
echitatea). Unele se concentrează pe rezolvarea unei probleme (ex. facilitarea accesului, care 
se concentrează pe rezolvarea problemei subreprezentării), în timp ce altele au o abordare mai 
pozitivă (ex. diversitate, unde accentul cade pe valoarea adăugată). 

3.2 Discriminare
Conceptul de discriminare este unul ce este adesea înţeles greşit. Uneori este limitat la 

tratarea  diferenţiată  a  oamenilor,  dar  este  important  să  remarcăm  că  vorbim  despre 
discriminare  atunci  când  tratamentele  diferite  nu  sunt  justificate.  Discriminarea  e  orice 
diferenţiere  legală  sau  faptică,  directă  sau  indirectă  şi  orice  comportament  discriminator 
(acordarea de drepturi, excludere, impunerea limitelor) din motive de rasă, culoare a pielii, 
din cauza originii sociale, naţionale şi etnice, a descendenţei, naşterii, limbii, clasei sociale, a 
vederilor  politice  şi  religioase,  sex,  orientare  sexuală,  dizabilităţi,  stare  civilă  sau  din  alt 
motiv, atunci când acestea nu sunt relevante.  

Există trei tipuri de discriminare: 
o Discriminare directă (deschisă) 

Discriminarea directă reprezintă un tratament puţin favorabil pe motive de rasă sau 
origine etnică, vârstă, dizabilităţi, sex, orientare sexuală, religie sau credinţe religioase 
etc., atunci când acestea sunt irelevante. 

o Discriminare indirectă (ascunsă) 
Aceasta este un tratament care pare să fie corect şi este aplicat  tuturor, dar are un 
impact advers nejustificat asupra unui anumit grup sau a unei persoane având anumite 
caracteristici, atribute sau circumstanţe. Discriminarea indirectă se poate dovedi a fi o 
prevedere sau o practică pe care toată lumea trebuie să o respecte, dar care nu poate fi 
satisfăcută de unele grupuri. 

o Discriminarea individuală 
Se  referă  la  comportamentele  indivizilor  dintr-un  grup  rasial/  etnic/  de  gen/  etc., 
comportament  ce  e  menit  să  aibe  un  efect  de  diferenţiere  sau  un  efect  dăunător 
membrilor altui grup. 

o Discriminarea instituţională 
Un caz în care discriminarea este efectuată de către indivizi ce controlează instituţiile 
şi care implementează politici menite să aibe 

            un efect de diferenţiere sau dăunător asupra altui grup rasial/ etnic/ de sex/ etc. 

o Discriminarea structurală 
Acest termen se referă la politicile sau practicile discriminatorii. În multe cazuri aceste 
politici sau practici pot părea neutre, dar din cauza punctelor de pornire diferite sunt 
inerent discriminatorii. 



3.3 Teoriile dizabilităţii 
Conceptele  pe  care  le  folosim  par  să  fie  mai  mult  decât  simple  cuvinte.  Un  bun 

exemplu  în  acest  sens sunt  schimbările  ce privesc terminologia  desemnând dizabilităţi.  O 
dizabilitate poate fi definită ca o incapacitate ce limitează în mod substanţial una sau mai 
multe  aspecte  ale  vieţii.  În  trecut  se  vorbea despre „handicapaţi”.  Mulţi  se  opun folosirii 
acestui  cuvânt,  deoarece  limitează  oamenii  la  handicapurile  lor.  Aceştia  preferă  termenul 
„persoană cu handicap”.  Acest  tip  de terminologie  este  cunoscut  ca terminologie  „people 
first”. Unii resping termenul „handicap” fiindcă e văzut ca fiind negativ şi poate conduce la 
stigmatizare. Aceştia preferă termenul de „dizabilitate”.
Terminologia folosită e legată de felul în care oamenii văd dizabilităţile. Există multe teorii 
privind  dizabilităţile.  Acestea  conduc  la  puncte  de  vedere  diferite,  dar  pot  conduce  şi  la 
politici diferite, fiind astfel de o importanţă capitală. Iată câteva exemple:  
Modelul  medical  e  caracterizat  de  „etichetarea”  prin  intermediul  diagnosticului, 
concentrându-se pe neşansa persoanei cu dizabilităţi şi încercând „vindecarea” dizabilităţii. 
Modelul  filantropic  se  bazează  pe  simpatia  faţă  de  persoana  cu  dizabilităţi  a  societăţii 
„normale”,  care oferă servicii  şi sprijin deoarece simt milă.  Încă o dată,  dizabilitatea este 
domeniul individului, asociind dizabilitatea cu ruşinea şi încrederea în sine scăzută. 
Modelul social se bazează pe credinţa centrală că un individ având o incapacitate e dizabilitat 
de societate, care crează şi găzduieşte atitudini ce împiedică oamenii cu abilităţi diferite să 
funcţioneze la  fel  ca ceilalţi  în cadrul său. Acest model  mută accentul  de pe persoana cu 
dizabilităţi şi aşază asupra societăţii responsabilitatea de a se adapta  pentru integrare, şi nu 
discriminare. Este înlăturată şi povara incapacităţii, deoarece posesorul unui scaun cu rotile 
sau un beneficiar al serviciilor pentru sănătatea psihică ar putea fi discriminaţi de practici de 
angajare discriminatorii. 

Modelul creării  de handicapuri al  Fougellas este o teorie care afirmă că o situaţie-
handicap e creată  de interacţiunea dintre  factorii  personali  şi  cei  externi/  sociali.  Situaţia-
handicap duce la o limitare a desfăşurării obiceiurilor. Acestea sunt adesea activităţi recurente 
sau roluri sociale necesare supravieţuirii sau dezvoltării unei persoane în cadrul societăţii în 
timpul vieţii individului. 



Un contact cu realitatea: grupuri subreprezentate şi obstacole 4
de Yonatan Green

Studenţii ce provin dintr-un mediu socio-economic sărac 
Probleme de acces la învăţământul superior 

• Barierele financiare îndepărtează potenţialii studenţi de învăţământul superior – taxe 
ridicate, costuri legate de cazare şi masă, trasnport etc. 

• În  unele  cazuri  aceşti  studenţi  nu  sunt  încurajaţi  la  fel  ca  ceilalţi  să  studieze  în 
învăţământul superior. 

Probleme în timpul studiului în învăţământul superior 
• Au mai puţine şanse de a reuşi în învăţământul superior comparativ cu studenţii dintr-

un mediu socio-economic mai bogat. De exemplu, studenţii ce provin dintr-un mediu 
socio-economic  sărac  nu  pot  plăti  întotdeauna  pentru  lecţii  particulare,  activităţi 
extracuriculare şi au mai puţin timp pentru învăţat pentru că trebuie să şi muncească.  

• Uneori finanţările pentru studenţi nu sunt suficiente pentru a acoperi toate costurile de 
studii. 

• În anumite  cazuri,  studenţii  nu pot  obţine împumuturi  dacă provin dintr-un mediu 
socio-economic sărac. 

• Studenţii care provin dintr-un mediu socio-economic sărac tind să aibe o aversiune 
mai mare faţă de împrumuturi, motiv pentru care renunţă la a lua un împrumut.

• În  unele  cazuri,  aceşti  studenţi  nu se  pot  pregăti  la  fel  pentru  examene  pentru  că 
trebuie să muncească şi au mai puţin timp pentru învăţat. 

Minorităţi etno-culturale 
Probleme de acces la învăţământul superior 

• De obicei provin dintr-un mediu socio-cultural sărac. 
• În  unele  cazuri,  instituţiile  resping  dosarele  unor  absolvenţi  din  anumite  culturi 

deoarece unele cercetări privind diferenţele între grupuri sugerează că sunt mai puţin 
inteligenţi decât candidaţii aparţinând altor culturi. 

• Înfruntarea discriminării pe piaţa muncii, ce duce la pierderea unei educaţii bune. 
• În  multe  cazuri,  pentru  grupurile  minoritare  e  mai  puţin  probabil  să  participe  la 

educaţia gimnazială, e mai probabil să urmeze educaţie specială şi să renunţe la şcoală 
sau să sfârşească având un statut social scăzut. 

Probleme în timpul studiului în învăţământul superior 
• Înfruntarea dificultăţilor educaţionale ce reies din bariere lingvistice (unii studenţi din 

această grupă nu sunt vorbitori nativi). 
• Înfruntarea lipsei de ajutor, spre deosebire de alţi studenţi. 

Studenţi ce privin din familii imigrante 
Probleme de acces la învăţământul superior 

• De obicei provin dintr-un mediu socio-economic sărac. 
• Pot să nu deţină informaţii despre beneficiile învăţământului superior. 

Probleme în timpul studiului în învăţământul superior 
• Înfruntarea dificultăţilor educaţionale ce reies din bariere lingvistice (unii studenţi din 

această grupă nu sunt vorbitori nativi). 
• Au probleme de adaptare la noul mediu. 
• Simt o presiune de a fi ca „studenţii normali”, nu diferiţi. 



Studenţi din regiuni mai puţin dezvoltate economic 
Probleme de acces la învăţământul superior 

• Adesea au parte de un învăţământ liceal de o calitate mai scăzută.
• De obicei insituţiile de învăţământ superior sunt absente în regiunile lor.

Probleme în timpul studiului în învăţământul superior 
• Atunci când se mută la oraş se înfruntă cu cheltuieli ridicate, transporturi proaste şi un 

deficit de locuri de cazare pentru studenţi. 

Studenţii cu dizabilităţi 
Probleme de acces la învăţământul superior 

• Pot  întâlni  dificultăţi  în  a  fi  acceptaţi,  deoarece  multe  universităţi  se  pot  teme  că 
acceptând studenţi cu nevoi speciale vor scădea rezultatele generale. 

Probleme în timpul studiului în învăţământul superior 
• Posibilul refuz al instituţiilor de a implementa acomodările academice recomandate de 

către  centrul  de  resurse  pentru  persoanele  cu  dizabilităţi  pentru  a  se  asigura  că 
studenţii  cu  dizabilităţi  au  acelaşi  acces  la  materialele  de  curs  şi  modalităţi  de 
evaluare. 

• Posibilul  refuz al instituţiilor de a modifica dotările existente pentru a le face fizic 
accesibile persoanelor cu dizabilităţi (de exemplu, toalete accesibile). 

• Lipsa conştientizării problemei de către studenţi şi cadre didactice. 
• Lipsa unor prevederi necesare. 

Sex/ Gen 
Probleme de acces la învăţământul superior 

• În unele cazuri, doar aplicantele sunt întrebate despre aranjamentele privind îngrijirea 
copiilor. 

• Înfruntarea  stereotipurilor  şi  diferenţierea  pe  sex  în  ceea  ce  priveşte  opţiunile  de 
studiu.  Femeile  sau  bărbaţii  pot  avea  idei  limitate  depsre  ce  fel  de  slujbă  li  se 
potriveşte şi astfel pot ignora unele opţiuni de studiu. 

Probleme în timpul studiului în învăţământul superior 
• Cercetările efectuate  în ţările  OECD au ajuns la concluzia că în general  mai mulţi 

bărbaţi decât femei primesc resurse adiţionale pentru a accesa programa şcolară.

Studenţii LGBT (homosexuali, bisexuali, transsexuali) 
Probleme în timpul studiului în învăţământul superior 

• Adesea au parte de hărţuire şi violenţă (atestată) din cauza orientării sexuale. 
• Înfruntă homofobia şi heterosexismul. 
• Primesc  mai  puţin  sprijin  şi  mai  puţine  îndrumări  în  ceea  ce  priveşte  deciziile 

academice şi profesionale în comparaţie cu studenţii heterosexuali. 
• Înfruntă dicriminarea în termeni de norme şi construcţii sociale. De exemplu, e posibil 

să nu vorbească despre vieţile  lor  sociale  la  fel  de deschis  ca alţi  studenţi  şi  prin 
urmare pot fi excluşi din unele evenimente sociale.  

• Educaţia  în  sine  poate  include  presupuneri  heteronormative  care  pot  fi  jignitoare 
pentru studenţii LGBT. 

Studenţii care lucrează 
Probleme în timpul studiului în învăţământul superior 

• Se pot înfrunta cu o programă inflexibilă,  lipsa cursurilor de seară şi absenţa unui 
program part-time. 



• În unele cazuri pot avea parte de taxe de şcolarizare mai mari. 
• Îşi pot pierde bursele de studiu atunci când câştigă prea mult. 
• Nu au suficient de timp şi energie pentru studii, din cauza muncii. 

Studenţii care au copii 
Probleme de acces la învăţământul superior 

• Îngrijirea copilului – o nevoie financiară. 
Probleme în timpul studiului în învăţământul superior 

• Înfruntă  probleme  ale  organizării  timpului  şi  nevoi  financiare  (pentru  îngrijirea 
copiilor, de exemplu). 

• Înfruntă  programe  şcolare  inflexibilie.  Uneori  au  parte  de  surse  de  finanţare 
studenţeşti,  dar de cele  mai  multe  ori  nu sunt suficiente  pentru a acoperi  costurile 
îngrijirii copilului. 

Studenţii ce au peste 35 ani 
Probleme în timpul studiului în învăţământul superior 

• Există unele beneficii  care  se aplică doar studenţilor până la o anumită  vârstă.  De 
exemplu, împrumuturi şi burse, reduceri pentru studenţi etc. 

• În unele cazuri, aceşti studenţi plătesc taxe mai mari decât ceilalţi. 
• În general aceşti studenţi au mai multe responsabilităţi financiare, iar împrumuturile 

pe care le pot lua nu le acoperă. 

Minorităţi religioase 
Probleme de acces la învăţământul superior 

• Aceşti studenţi sunt adesea corelaţi cu studenţii de etnii minoritate şi înfruntă aceleaşi 
probleme. 

Probleme în timpul studiului în învăţământul superior 
• În general nu se ţine cont de părerile şi practicile lor religioase.

Refugiaţi/ Solicitanţi de azil politic/ Studenţi fără permis de şedere 
Probleme de acces la învăţământul superior 

• În unele cazuri, calificările lor anterioare nu sunt recunoscute. 
• În unele instituţii, aceşti studenţi nu pot fi admişi dacă nu deţin o viză sau un permis 

de şedere în ţară. 
Probleme în timpul studiului în învăţământul superior 

• În unele cazuri, nu pot obţine finanţări de studiu şi adesea nu au drept de muncă. 
• În unele cazuri trebuie să plătească taxe de şcolarizare mai mari decât alţi studenţi. 



Campanii pentru promovarea echităţii în învăţământul superior 5
de Ben Vulliamy

În acest capitol vă vom explica cum puteţi promova echitatea în învăţământul superior 
în 9 paşi accesibili.  

Pasul 1 — Ce e o campanie? 5.1 
O campanie e definită ca fiind un proiect menit să aducă o schimbare. O schimbare trebuie să 
reprezinte un impact – cineva vede, simte sau face ceva diferit. Viaţa unei persoane sau a unei 
comunităţi  este diferită,  este într-un fel mai bună. Este greu să controlezi  şi să realizezi o 
schimbare  pozitivă  şi  prin urmare  promovarea prin diferite  acţiuni  e  greu de realizat,  dar 
puterea sa este imensă. O campanie eficientă permite oamenilor să schimbe mediul în care 
trăiesc, să îşi modifice experienţa, să îşi îmbunătăţească propriile vieţi şi pe cele ale celor din 
jur. 

»Un proces menit să aducă o schimbare«

O diagramă simplă poate arăta calea pe care o ia o campanie şi că schimbarea, rezultatul şi 
impactul sunt vitale oricărei campanii. 

ACŢIUNE

REACŢIE

REZULTAT

EFECT

Acţiune: Ce fac cei implicaţi?
Reacţie: Ce generează aceste acţiuni?
Rezultat: Rezultatele acestor acţiuni
Efect: Impactul acestora
Exemplu:
Acţiune:  Studenţii  îi  trimit  rectorului  Universităţii  e-mail-uri  şi  scrisori  întrebând „ Aş fi 
intrat la universitate dacă aş fi fost de culoare, sărac, transsexual, femeie sau o persoană cu 
dizabilităţi?” 
Reacţie: Rectorul este deranjat de întrebare şi activitatea sa normală e perturbată. 
Rezultat: Rectorul acceptă să revizuiască procedurile de admitere în universitate. 
Efect: Universitatea începe să extindă participarea la studiu acceptând studenţi diverşi. 

Pasul 2 — Ce vreţi să schimbaţi? 5.2 
Deoarece  schimbarea  este  un  punct  central  al  oricărei  campanii,  este  foarte  important  să 
stabiliţi exact ce vreţi să schimbaţi. Gândiţi-vă la lucrurile frustrante pentru voi, la cauzele 
reale ale problemelor voastre. Vreţi alte criterii de evaluare pentru anumiţi studenţi? Au unii 
studenţi nevoie de un alt tip de ajutor sau de ajutor suplimentar pentru a învăţa? Ar trebui ca 
lecţiile să fie structurate sau transmise într-un alt mod, pentru a permite participarea unui grup 
mai larg de studenţi? 



»Definiţi clar ceea ce vreţi să schimbaţi«

Există o gamă largă de obiective de schimbare pentru astfel de campanii, dar în general acest 
obiectiv va fi unul dintre următoarele: 
Introducere: va introduce o nouă problemă, ce nu a mai fost luată în considerare 
Repetarea: va readuce în vedere o problemă existentă, care necesită să fie evidenţiată 
Reamintire: le va reaminti oamenilor de un eveniment istoric ce nu trebuie uitat 
Evidenţiere: va atrage atenţia asupra unei probleme viitoare 
Impulsionare:  va  da  un  impuls  unei  campanii  privind  o  problemă  existentă,  care  nu  e 
soluţionată 

Pasul 3 — Cunoaşteţi-vă problema 5.3 
Cunoaşterea problemei vă va permite să fiţi strategici în campanie. Cercetarea vă va permite 
să fiţi „înarmaţi” pentru câştigarea campaniei. E important să înţelegeţi problema şi contextul 
ei, gama de soluţii disponibile, argumentele pro şi contra, cum le puteţi dovedi celor care vă 
susţin şi celor care se opun că soluţia sau schimbarea propusă de voi va îmbunătăţi lucrurile. 
Poate să vă ajute efectuarea unui analize ›PEST‹ pentru a cerceta problema. Schema unei 
analize ›PEST‹ e conturată mai jos:

» Cercetarea vă va permite să fiţi înarmaţi pentru câştigarea campaniei«

Contextul  politic:  ce  politici  există  în  prezent?  Cine  are  puterea  de  a  schimba  politica 
respectivă? 
Contextul  economic:  cine  va avea  de câştigat  şi  cine va avea de pierdut  dacă  campania 
voastră va avea succes? De ce investiţii  ar fi nevoie pentru a obţine schimbarea şi de unde ar 
veni această investiţie? 
Contextul social: ce părere are societatea despre problemele pentru care faceţi campanie? Ce 
experienţă au ei legat de problema pe care aţi identificat-o? Câţi oameni sunt afectaţi? Ce părţi 
ale societăţii vor susţine sau se vor opune campaniei? 
Contextul tehnic:  care este impactul tehnologic al problemei pe care aţi identificat-o? Este 
tehnologia în măsură să vă susţină rezultatele? 

Atunci când vă faceţi cercetarea,  încercaţi să identificaţi  nişte „dovezi imbatabile”.  Aceste 
dovezi vor fi lucrurile pe care le-aţi găsit şi oferă un sprijin clar pentru a vă susţine campania, 
nu  sunt  vorbe  în  vânt  sau  exagerări,  ci  pur  şi  simplu  dovedesc  clar  şi  indubitabil  că 
schimbarea e realizabilă şi va îmbunătăţi  ceva.  Poate fi o poveste de la sursă, o povestire 
personală susţinută de fapte şi cifre. 

Pasul 4 — Stabiliţi-vă obiectivele 5.4 
Cele mai bune campanii au obiective clare, simple şi realizabile. Având o serie de obiective 
de  campanie  bine  identificate  –  un  model  al  obiectivelor  esenţiale  pentru  succesul  unei 
campanii – vă veţi putea prezenta eficient campania şi veţi înainta încet către succes.  

» Un model al obiectivelor esenţiale pentru succesul unei campanii «

Model de obiective esenţiale:
Obiectivul 1: rectorul să accepte că politică de admitere trebuie revizuită 
Obiectivul 2: studenţii reprezentanţi să fie incluşi în grupul de evaluare 
Obiectivul 3: o nouă politică de admitere să fie înaintată conducerii Universităţii 
Obiectivul 4: noua politică de admiteri să fie acceptată şi implementată de către conducerea 



Obiectivul 5: anul următor să aducă un număr crescut de studeni din grupurile minoritare 
Urmărirea acestor obiective şi trecerea la următorul obiectiv abia după ce veţi fi îndeplinit cu 
succes fiecare pas vă va ajuta să vă construiţi treptat campania către schimbarea conclusivă. 
Având obiective clare, simple şi realizabile la fiecare pas veţi reuşi treptat să aveţi praguri 
clare şi să măsuraţi dezvoltarea campaniei la momentul fiecăruia dintre obiective. 

Pasul 5 — Mobilizarea oamenilor 5.5 
Majoritate campaniilor necesită mobilizarea oamenilor, adunarea lor într-o acţiune unificată 
sau într-o serie de activităţi care să vă ajute în obţinerea rezultatului campaniei. Există multe 
moduri de a convinge oamenii să colaboreze, dar importantă este creativitatea atunci când vă 
gândiţi cum să îi abordaţi şi cum să realizaţi acest lucru 

Iată câteva idei despre cum să identificaţi şi selectaţi oameni şi să îi convingeţi să vă sprijine 
campania: 
Contactaţi grupele de studenţi, societăţi şi grupuri sociale. Dacă există deja grupuri mari de 
studenţi având interese comune sau care se reunesc, acestea pot fi o bună oportunitate de a 
aduna mulţi oameni cu un interes comun care deja vor să lcreze împreună. 
Căutaţi şi contactaţi forumurile online importante. Facebook, Bebo, forumuri de chat online 
etc, toate pot fi instrumente utile în identificarea şi contactarea unor grupuri mari de oameni. 
Există  multe  dovezi  că  tinerii  cred în  puterea campaniilor  atunci  cand sunt implicaţi  prin 
metode virtuale şi online. 
Contactaţi alte grupuri de campanii ce ar putea să aibe acelaşi obiectiv. Există deja asociaţii 
locale, sindicate, organizaţii ce fac diverse campanii etc. din comunitatea voastră ce ar lucra 
cu voi? Cum că puteţi folosi de sprijinul lor pentru a beneficia de alte resurse sau canale de 
comunicare? 
Identificaţi liderii comunităţii şi vorbiţi cu ei. Care dintre cunoscuţii voştri are cea mai mare 
reţea de prieteni? Dacă veţi convinge persoana respectivă să vă sprijine campania, vă poate 
ajuta să mobilizaţi un grup mai mare de oameni datorită abilităţilor sociale şi a contactelor 
avute, fiind deja un membru respectat de o comunitate numeroasă. Poate fi un şef de grupă 
sau de an, căpitanul echipei de rugby, pastorul sau prietenul care organizează cele mai mari şi 
mai reuşite petreceri

»Campaniile necesită să mobilizaţi oamenii«

Odată ce aţi identificat şi contactat oamenii care vreţi să vă susţină campania trebuie să vă 
gândiţi la cum le puteţi stârni interesul, cum îi puteţi convinge să vă susţină campania. Există 
o tehnică pentru a obţine sprijinul cuiva, tehnică numită „Supărare, Speranţă, Acţiune”. Ideea 
e că dacă îi faceţi  să condamne problema combătută de campania voastre iar apoi le daţi 
speranţa că există o soluţie, ei vor accepta să întreprindă acţiunile pe care le propuneţi pentru 
a vă susţine campania. 

E important să inspiri dacă vrei să îţi convingi colegii să iasă în stradă 

Exemplu de acţiune Supărare, Speranţă, Acţiune 
Supărare: le spuneţi celor din grupul studenţilor cu dizabilităţi că în ciuda faptul că 32% din 
membrii  comunităţii  locale  sunt  declaraţi  ca  având  dizabilităţi,  doar  6%  dintre  studenţii 
admişi la universitate sunt persoane cu dizabilităţi. Se vor supăra – vor simţi că se comite o 
nedreptate. 
Speranţă:  le spuneţi  că o altă  universitate,  dintr-un oraş apropiat  are un procent de 35% 
studenţi cu dizabilităţi fiindcă investesc în suport tehnic şi resurse adiţionale pentru studenţii 



cu dizabilităţi şi că acelaşi lucru s-ar putea întâmpla la universitatea voastră. Există spernaţa 
că lucrurile se pot remedia. 
Acţiune: Le cereţi să scrie un articol pentru presa locală, în care să explice că nevoile lor de 
facilitare a accesului nu sunt sprijinte de către Universitate. Le cereţi şi să îi scrie rectorului 
cerându-i explicaţii cu privire la motivele pentru care Universitatea nu asigură aceleaşi resurse 
pentru cei cu dizabilităţi ca alte Universităţi.  Aceştia înţeleg că acţiunea lor poate schimba 
nedreptatea. 

Pasul 6 — Organizarea 5.6 
Cheia unei campanii de succes constă în a vă asigura că toată lumea se simte inclus într-un 
fel, că fiecare e responsabil pentru o activitate. Acest lucru se numeşte organizare. Pregătirea 
oamenilor  pentru  campanie  înseamnă  stabilirea  de  comun  acord  a  unor  acţiuni  şi/  sau 
responsabilităţi pentru diversele persoane implicate în campanie. Adesea poate fi folositor să 
stabiliţi echipe care să se ocupe de o anumită activitate sau responsabilitate împreună. Acest 
lucru le permite să îşi împătăşească abilităţile, ideile şi acţiunile. În diagrama de mai jos se 
afla un model de organizare a echipelor de lucru. 

» Cheia unei campanii de succes constă în a vă asigura că toată lumea se simte inclus«

Faceţi o listă cu lucrurile pe care le face echipa voastră
Împărţiţi lista în sarcini asemănătoare pentru a forma ansambluri de sarcini

Rugaţi oamenii să se ofere voluntari pentru ansamblul de sarcini care se potriveşte mai bine 
cu abilităţile, experienţa şi interesele lor

Organizarea oamenilor spre asumarea  unor responsabilităţi şi acţiuni distincte pentru a vă 
atinge scopul campaniei vă va întări campania. Va trebui să vă gândiţi la cum se vor raporta 
diferitele echipelor la activitatea lor şi împărţi succesul. S-ar putea să aveţi nevoie de o serie 
de  întâlniri  pentru  a  face  asta,  iar  acest  lucru  vă  va  ajuta  şi  să  monitorizaţi  progresul 
campaniei şi să vă asiguraţi că toate aspectele activităţii merg bine.  

Pasul 7 — Obţinerea resurselor5.7 
E posibil  să aveţi  toate  resursele  necesare  derulării  campaniei,  deşi  cel  mai  adesea nu se 
întâmplă aşa. Lăsând la o parte nevoia de a crea resurse umane (lucru detaliat în paşii 5 şi 6), 
trebuie să vă gândiţi şi la strângerea de fonduri, promovarea campaniei şi cum/ dacă să folosiţi 
presa. Mai jos sunt incluse câteva ponturi şi sfaturi.  

» Trebuie să vă gândiţi şi la strângerea de fonduri, promovare campaniei şi cum/ dacă să 
folosiţi presa«

Strângerea de fonduri
Adesea oamenii pierd prea mult timp plănuind şi întreprinzând acţiuni de fundraising pentru a 
crea un fond de campanie şi îşi dau seama că tot timpul şi toată energia lor e investită în 
strângerea de fonduri şi nu în campania în sine! Dacă trebuie să creaţi un fond de campanie 
încercaţi să găsiţi modalităţi uşoare şi rapide de a vă construi fondul. Fiţi creativi, dar fiţi şi 
direcţi  şi prompţi.  Există parteneri  pe campanie care ar putea avea resursele pe care să le 
investească în sprijinirea obiectivelor voastre? Înainte de a-i aborda asiguraţi-vă că sunteţi 
expliciţi  când spuneţi  de ce aveţi  nevoie şi  pentru ce.  Puteţi  lua în considerare  abordarea 
sindicatelor,  a  bisericilor,  moscheilor,  grupurilor  comunitare  etc  dacă  există  şanse  să  vă 
susţină campania. Puteţi să vă gândiţi la organizarea unui eveniment sau a unei acţiuni unice 
de strângere de fonduri  ca: proiecţie de film, expoziţie de artă, seară de comedie etc. Puteţi să 



vindeţi mici însemne ale sprijinului pentru campanie cum ar fi ecusoane, brăţări, postere etc. 
Evenimentele  sau vânzările  de produse pot fi  un bun mod de a promova campania,  de a 
construi un grup de susţinători ai campaniei şi de a strânge fonduri pentru campanie în acelaşi 
timp. Dar nu uitaţi să nu pierdeţi prea mult timp cu strângerea de fonduri. 

Publicitatea
În secţiunea despre fundraising există câteva idei despre cum vă puteţi promova campania. 
Promovarea campaniei poate fi în unele cazuri cheia campaniei. Cel mai important este că 
trebuie să fiţi creativi, inventivi şi curajoşi. Toată lumea face postere şi broşuri, dar dacă vreţi 
să atrageţi atenţia prin campania voastră trebuie să faceţi ceva deosebit. Va trebui să vă scrieţi 
mesajul campaniei din gunoaie, lângă intrarea principală a universităţii,  să adunaţi  grupuri 
mari  de oameni care să scandeze mesajul campaniei  în faţa primăriei,  să puneţi banner-ul 
campaniei pe podul de lângă cel mai mare cămin studenţesc, să faceţi un panou şi le cereţi 
oamenilor să scrie mesaje susţinătoare pe el etc. Fiţi diferiţi pentru a vă face campania văzută. 
Merită să menţionăm şi că multe cercetări arată că cea mai eficientă cale de a promova ceva 
este  comunicarea  de  la  om  la  om.  Dacă  încercaţi  să  vă  promovaţi  campania  în  rândul 
studenţilor, trimiteţi studenţi să le vorbească studenţilor. 

Presa
Dacă puteţi face ca informaţii despre campania voastră să fie incluse în editorialele din presă, 
acestea pot fi un instrument util. Gândiţi-vă cum vă puteţi găsi un aliat din presă care să vă 
susţină campania. Oferiţi-le studii de caz despre cum oamenii sunt dezavantajaţi sau dovezi 
statistice despre nedreptăţi, împreună cu fotografii ale acestor activităţi dramatice. Presa s-a 
dovedit  a fi un instrument  foarte puternic  atât  pentru mobilizarea oamenilor,  cât  şi pentru 
influenţarea lor.

Pasul 8 — Punerea în practică a campaniei 5.8 
După ce aţi urmat toţi paşii de mai sus pentru a planifica şi a vă documenta cu privire la 
obiectivele campaniei şi a stabili  cum să vă mobilizaţi sprijinul şi să identificaţi resursele de 
campanie necesare, punerea în practică a campaniei ar trebui să fie uşoară! 

Menţinerea moralului şi a avântului poate fi cel mai greu lucru din implementarea campaniei. 
Mai jos sunt 5 ponturi despre cum puteţi să vă asiguraţi că voi şi echipa voastră de campanie 
vă menţineţi moralul şi avântul în timpul momentelor de campanie bune şi a celor grele. 

» Menţinerea moralului şi a avântului poate fi cel mai greu lucru din implementarea 
campaniei«

Cinci modalităţi de a păstra moralul pe timpul campaniei: 
1. Folosiţi  o  reţea  de  acţiuni  de  comunicare  pentru  ca  participanţii  la  campanie  să 

vorbească unul cu celălalt, să-şi împărtăşească problemele şi succesele de campanie 
2. Folosiţi un sistem de „amici” în care toţi cei implicaţi în implementare campaniei au 

pe cineva care să îi susţină, să îi ajute şi să le ridice moralul 
3. Păstraţi-vă simţul umorului. Dispoziţia campaniei ar fi în mod ideal una fericită, dar 

hotărâtă 
4. Dacă ceva nu merge bine, nu intraţi în panică. Gândiţi-vă la ce aveţi de învăţat şi la 

cum campania poate rezolva problema sau ajunge la rezultatul vrut.
5. Reevaluaţi progresul campaniei şi împărtăşiţi rezultatele arătând cât de bine evoluează 

campania şi succesele avute pe parcurs. 



Pasul 9 — Evaluarea campaniei5.9 
Dacă nu vă evaluaţi campania, cum veţi ştii că aţi reuşit? Trebuie să vă evaluaţi campania atât 
pe parcurs, cât şi la final. Scopul este acela de a vă măsura succesul şi de a învăţa de pe urma 
lui, dar şi de a îl împărtăşi. ESU ar vrea să ştie cât mai multe despre campaniile voastre, ce a 
funcţionat, ce nu, ce schimbări au fost realizate şi cum. Putem şi să vă ajutăm dacă evaluarea 
arată că ceva nu a funcţionat. 

Cel mai simplu mod de a vă evalua campania e adesea să reveniţi la diagrama campaniei de la 
pasul 1 şi să vă uitaţi retrospectiv la acţiune, reacţie, rezultat şi efect. Întrebaţi-vă la fiecare 
pas dintre cei prezentaţi la punctul 4: 

o Aţi întreprins acţiunea plănuită iniţial? 
o V-a adus aceasta reacţia anticipată? 
o A cauzat aceasta rezultatul dorit? 
o Rezultatul a avut efectul pe care îl doreaţi? 
o Răspunzând  la  toate  aceste  întrebări  pentru  fiecare  dintre  obiectivele  voastre  de 

campanie veţi putea fie dovedi obiectiv succesul campaniei,  fie identifica erorile şi 
rezolva problemele apărute.

Un ultim comentariu 5.10 
Campaniile  pot  aduce  schimbări.  Prin  realizarea  unor  campanii  eficiente  puteţi  schimba 
nedreptăţile  care  există  în  comunităţile  voastre  sau  schimba  cele  mai  incorecte  reguli  şi 
practici ale universităţilor voastre. Campaniile pot crea un învăţământ superior care să ofere 
egalitate, un învăţământ care are grijă de o societate diversă. 



Influenţa internaţională6
de Inge Gielis

Politicile naţionale privind învăţământul superior sunt din ce în ce mai influenţate de 
procese  şi  organizaţii  internaţionale,  precum Procesul  Bologna,  Strategia  de  la  Lisabona, 
GATS, politicile UE, OCDE, Unesco etc. Acestea pot avea un efect negativ asupra echităţii, 
dar pot avea şi  un impact  pozitiv şi pot servi ca instrument  de lobby pentru organizaţiile 
studenţeşti.  În  acest  capitol  vom analiza  oportunităţile  şi  ameninţările  ce  vin  din  spaţiul 
internaţional. 

Influenţa internaţională 6.1 
Există o serie de organizaţii şi procese internaţionale care au un impact asupra învăţământului 
superior. În această parte vom arunca o privire de ansamblu asupra unora dintre factorii şi 
actorii importanţi. 

Procesul Bologna
În 1999 câţiva miniştri ai educaţiei din Europa au decis la Bologna să colaboreze în ceea ce 
priveşte  învăţământul  superior.  Scopul  lor  a  fost  crearea  unui  Spaţiu  european  al  
învăţământului superior (European Higher Education Area - EHEA) până în 2010. Miniştri 
au convenit asupra unor linii de acţiune concrete pe care vor lucra în viitorii ani. Au stabilit să 
se întâlnească o dată la doi ani. Între timp, Grupul de Follow-Up Bologna şi un secretariat 
aveau să coordoneze procesul. ESU este membru consultativ. Ultimul summit ministerial a 
avut  loc  la  28-29 aprilie  2009 în  Leuven şi  Louvain-La-Neuve,  unde miniştrii  au stabilit 
scopuri până în 2020. 
Una dintre liniile  de acţiune curente este dimensiunea socială.  La începutul procesului,  în 
Bologna,  în  1999, dimensiunea  socială  lipsea.  Abia în  2001 la  Praga,  când studenţii  s-au 
implicat şi le-au cerut miniştrilor să ia în considerare dimensiunea socială aceasta a devenit 
parte  a  procesului,  iar  miniştrii  au  accentuat  importanţa  ei.  Dar  abia  la  Bergen,  în  2005, 
miniştrii au afirmat că dimensiunea socială va deveni o linie de acţiune a Procesului Bologna. 
În 2007 la Londra miniştrii au definit dimensiunea socială în felul următor: „studenţii care 
intră în, participă la şi absolvesc învăţământul superior la toate nivelurile ar trebui să reflecte 
diversitatea populaţiilor noastre”. Asta înseamnă că miniştrii s-au dedicat scopului obţinerii 
echităţii participative. Învăţământul superior trebuie să reflecte cu adevărat societatea, astfel 
încât toate grupurile-ţintă să ia parte la învăţământul superior în procentul în care reprezintă 
un anumit segment de populaţie. Tot în 2009 a fost accentuată dimensiunea socială în cadrul 
summit-ului miniştrilor. 

Uniunea Europeană şi strategia de la Lisabona 
UE are foarte puţină autoritate în domeniul educaţiei.  Rolul UE se limitează la încurajarea 
cooperării dintre Statele Membre în domeniul educaţiei şi trainingului vocaţional, respectând 
în  întregime  responsabilitatea  Statelor  Membre  pentru  conţinutul  predării  şi  organizarea 
sistemului  educaţional  şi  de  training  vocaţional.  Comisia  Europeană  a  inclus  diferitele 
programe de acţiuni educaţionale şi de training sub o singură umbrelă, Programul de învăţare  
pe tot parcursul vieţii (Lifelong Learning Programme - LLP). Acesta are un buget de aproape 
7  miliarde  de  euro  pentru  perioada  2007-2013.  Aceasta  include  programe  ca  programul 
Erasmus pentru schimburi de experienţă studenţeşti. 
În ultimii ani cantitatea de muncă a Uniunii Europene în domeniul educaţiei a crescut. Acest 
lucru trebuie văzut în lumina Strategiei de la Lisabona. În 2000, şefi de state din Uniunea 
Europeană s-au reunit la Lisabona pentru a iniţia un scop ambiţios: acela de a deveni cea mai 



competitivă  şi  dinamică  economie  bazată  pe  cunoştinţe  din  lume  capabilă  de  o  creştere 
economică viabilă, cu mai multe locuri de muncă şi o mai mare coeziune socială. S-a stabilit o 
strategie  pentru  a  atinge  acest  scop.  Educaţia  joacă  un rol  important  în  această  strategie. 
Reforma educaţiei e stimulată de către programul de Educaţie şi Training. În centrul acestei 
strategii se află un program de reformă al învăţământului superior, pentru a crea instituţiilor 
de  învăţământ  superior  condiţiile  necesare  obţinerii  „excelenţei”  în  educaţie  şi  atragerii 
studenţilor şi cercetătorilor celor mai talentaţi.  Pentru a atinge acest scop trebuie întreprinse 
acţiuni  în  domenii  ce  nu  ţin  de  competenţa  UE.  A  fost  fondat  un  instrument  care  să 
coordoneze acţiunile între statele membre: „metodă deschisă de coordonare” (Open Method 
of Coordination - OMC) Aceasta se bazează pe principiul numire-încadrare-ruşinare. Comisia 
Europeană şi Consiliul miniştrilor au decis asupra unui ţel comun şi au stabilit nişte puncte de 
referinţă.  Progresul este măsurat  la intervale  regulate  şi sunt publicate  rapoarte.  Presiunea 
exercitată  de  grup  ar  trebui  să  stimuleze  ţările  cu  rezultate  slabe  să  îşi  îmbunătăţească 
performanţele. Este important să observăm că Comisia Europeană este principala forţă (ceea 
ce nu e şi în cazul Procesului Bologna). Puterea decizională însă le rămâne miniştrilor. 

OCDE
Organizaţia  pentru  Dezvoltare  şi  cooperare  economică  (OECD)  se  află  în  Paris.  Aceasta 
reuneşte  ţări  care  cred  în  democraţie  şi  în  economia  de  piaţă.  Acestea  sunt  ţări  de  mare 
importanţă în economia mondială. 

Studenţi care protestează împotriva taxelor de şcolarizare şi lipsa finanţărilor publice pentru 
învăţământul superior în Bruxelles, aprilie 2009. 
OCDE face analize şi funcţionează ca „think tank”. Reuneşte 700 de funcţionari, de la lobby-
işti la academicieni. OCDE lucrează şi pe probleme de educaţie. Adesea emit rapoarte, ca de 
exemplu „Educaţia dintr-o privire” şi „Evaluarea învăţământului terţiar”. Acestea conţin date 
interesante. Dar rapoartele conţin şi recomandări. 

GATS
Acordul general privind schimbul de servicii (The General Agreement on Trade in Services - 
GATS) este unul dintre acordurile Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OCM). Logica pe 
care se bazează GATS este cea a unei liberalizări treptate a serviciilor comerciale prin runde 
de  negocieri  succesive.  GATS se  aplică  tuturor  serviciilor,  mai  puţin  acelora  oferite  prin 
exercitatea unei autorităţi guvernamentale, adică „nu sunt oferite nici din motive comericiale, 
nici  în  competiţie  cu  unul  sau  mai  mulţi  furnizori  de  servicii”.  Acest  lucru  înseamnă  că 
educaţia este inclusă în GATS, ca fiind unul dintre sectoarele verticale în care ţările îşi pot lua 
angajamente. Comisia Europeană conduce negocierile pentru statele membre ale UE.  
GATS identifică patru modalităţi de a oferi servicii. În ceea ce priveşte educaţia, putem da 
următoarele exemple:  1) oferirea de servicii în afara graniţelor, de exemplu învăţământul la 
distanţă,  2)  oferirea  serviciilor  în  străinătate,  de  exemplu  posibilitatea  de  a  studia  în 
străinătate,  3)  prezenţa  comercială,  de  exemplu  filiale  ale  universităţilor  sau  contracte  de 
parteneriat şi 4) prezenţa persoanelor fizice, de exemplu a profesorilor. 

UNESCO
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) a fost fondată în 
1945. UNESCO consideră că educaţia, ştiinţa şi cultura sunt mijloace pentru a atinge un scop 
mult mai ambiţios: de a aduce pacea în minţile oamenilor. În iulie 2009 UNESCO a organizat 
o nouă conferinţă mondială privind învăţământul superior, în cadrul căreia s-au stabilit  un 
cadru general şi obiectivele pentru învăţământul superior la nivel mondial în anii următori. 



Ameninţări6.2 
Influenţa  internaţională  asupra  învăţământului  superior  este  adesea  percepută  ca  fiind  o 
ameninţare. În această parte vom vorbi despre două elemente ce pot fi la fel de dăunătoare 
dimensiunii sociale a învăţământului superior: mercantizarea şi taxele de şcolarizare. 

Mercantizarea
Mercantizarea  se  referă  la  felul  din  ce  în  ce  mai  comercial  în  care  e  tratat  învăţământul 
superior. În acest context, învăţământul superior e perceput ca o industrie a cunoaşterii iar 
instituţiile de învăţământ ca furnizori de servicii.  Studenţii sunt consideraţi consumatori de 
educaţie  şi  capital  uman  pentru  piaţa  muncii.  Programele  se  concentrează  mai  ales  pe 
pregătirea pentru piaţa muncii şi pe posibilităţile de a maximiza rezultatele financiare după 
absolvire. 

Fenomenul mercantizării promovează reformele politice ce fac ca instituţiile de învăţământ 
superior  să  intre  în  competiţie  pentru  resurse  financiare,  pentru  „cei  mai  buni”  studenţi, 
profesori şi cercetători şi să lupte pentru a crea instituţii elitiste. În loc să ofere o dezvoltare 
echilibrată a învăţământului superior,  această  abordare creează şi extinde o prăpastie între 
diferite  instituţii  de  învăţământ  superior.  Din această  situaţie  au de câştigat  instituţiile  de 
învăţământ  de elită,  având prestigiu  internaţional  şi  o  bază  financiară  stabilă  şi  care  sunt 
accesibile doar unor studenţi. Au de pierdut insituţiile slab finanţate care trebuie să reducă 
numărul  profesorilor,  al  proiectelor  de  cercetare  şi  care  pe  termen  lung  vor  suferi  mari 
pierderi în calitatea educaţiei. 
O mare ameninţare în acest sens vine de la negocierile GATS, care au scopul de a liberaliza 
schimbul de servicii. Doar serviciile publice sunt excluse din GATS. Serviciile publice sunt 
definite ca fiind „oferite nu pe o bază comercială, nici în competiţie cu unul sau mai mulţi 
furnizori de servicii”. Pentru multe ţări acest lucru nu se aplică învăţământului superior, unde 
putem găsi elemente private, ca taxele de şcolarizare sau cercetarea contra cost.  
Consecinţele  pot  fi  vaste,  deoarece  conform  GATS  barierele  schimbului  liber  trebuie 
înlăturate. De exemplu, regulamentele interne ca mecanismele de asigurare a calităţii pot fi 
„mai  mult  problematice  decât  necesare”,  ceea  ce  poate  compromite  calitatea  educaţiei. 
Subvenţiile acordate de stat pentru instituţiile de învăţământ pot fi considerate obstacole în 
calea  schimburilor  şi  prin  urmare  trebuie  înlăturate  sau  –  conform cerinţei  tratamentului 
naţional – acordate atât furnizorilor interni cât şi celor străini. Şi măsurile din cadrul acţiunilor 
pozitive, având scopul de a oferi aceleaşi oportunităţi, pot fi privite ca fiind obstacole în calea 
schimburilor libere. 

Taxele de şcolarizare 
O  recomandare  constantă  venind  atât  din  partea  OCDE,  cât  şi  a  Comisiei  Europene, 
recomandare  ce  nu  este  prea  populară  în  rândul  studenţilor,  este  creşterea  taxelor  de 
şcolarizare. OCDE numeşte acest lucru împărţirea costurilor. Concentrarea pe angajabilitate şi 
pe  beneficiile  personale  ale  învăţământului  superior  sunt  folosite  pentru  a  reîntări  aceste 
recomandări. Acest lucru este argumentat cu trei lucruri: Taxele de şcolarizare oferă o resursă 
financiară în plus pentru a închide „prăpastia” finanţării;  acestea ar crea un factor în plus 
pentru motivarea studenţilor şi ar  creşte calitatea învăţământului superior;  şi,  împreună cu 
planurile de ajutorare a studenţilor, ar crea o mai mare echitate socială în rândul studenţilor.  
Din 2009 probleme finanţării educaţiei a fost trecută pe ordinea de zi a Procesului Bologna. 
După multe discuţii,  miniştrii au ajuns la un compromis.  Aceştia au recunoscut finanţările 
publice ca fiind  prioritare  în garantarea  accesului  echitabil,  dar  au afirmat  şi  că  ar  trebui 
acordată  mai  multă  atenţie  căutării  de  resurse şi  metode  de finanţare  noi  şi  diversificate. 
Citind printre rânduri, vedem un îndemn la creşterea finanţărilor private. 



Oportunităţi6.3 
Deşi există nişte ameninţări clare venind din zona internaţională, lucrurile nu stau deloc rău. 
Actorii decizionali de la nivel internaţional au făcut afirmaţii în care au subliniat importanţa 
dimensiunii  sociale şi au făcut chiar şi promisiuni de îmbunătăţiri  în acest  sens. În partea 
următoare, vom da câteva exemple. 
În  primul  rând,  dreptul  la  educaţie  a  fost  recunoscut  în  tratate  internaţionale.  Declaraţia 
Universală  a  Drepturilor  Omului  identifică  accesul  liber  la  educaţie  ca  fiind  unul  dintre 
drepturile  omului.  În  1966  Naţiunile  Unite  au  semnat  Pactul  internaţional  cu  privire  la 
drepturile  economice,  sociale  şi  culturale (Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural 
Rights) în care s-a menţionat că „Învăţământul superior trebuie să devină accesibil tuturor, 
[...] şi în special prin introducerea treptată a educaţiei gratuite” (articolul 13). 
Tot în Procesul Bologna, importanţa dimensiunii sociale este un aspect analizat constant. În 
cel mai recent  communiqué, sub titlul „ priorităţi pentru următorul deceniu” putem citi: „9. 
Studenţii  trebuie  să  reflecte  diversitatea  populaţiilor  europene.  Prin  urmare  trebuie  să 
subliniem caracteristicile sociale ale învăţământului superior şi să încercăm să ofrim şanse 
egale la o educaţie de calitate. Accesul la învăţământul superior trebuie lărgit prin promovarea 
potenţialului studenţilor din grupuri subreprezentate şi oferind condiţii adecvate definitivării 
studiilor.  Acest  lucru  implică  îmbunătăţirea  mediului  academic,  îndepărtarea  tuturor 
barierelor ce împiedică accesul la studii şi crearea condiţiilor economice potrivite pentru ca 
studenţii să poată beneficia de oportunităţi de studiu la toate nivelurile. Fiecare dintre ţările 
participante  va  stabili  ţeluri  măsurabile  pentru  creşterea  generală  a  participării  grupurilor 
subreprezentate în învăţământul superior, menită să fie atinsă la sfârşitul deceniului următor. 
Eforturile de a obţine echitatea în învăţământul superior trebuie completat de acţiuni în alte 
părţi ale sistemului educaţional.” 
La conferinţa mondială privind învăţământul superior accesul, echitatea şi calitatea au fost 
recunoscute ca fiind obiective interdependente ce au o importanţă  esenţială,  înţelegând că 
„obiectivul  trebuie  să  fie  participarea  cu  succes  şi  finalizarea  studiilor,  în  acelaşi  timp 
asigurând asistenţă  studenţilor”,  inclusiv  „...  sprijin  financiar  şi  educaţional  corespunzător 
pentru cei din comunităţi marginalizate”. Raportul accentuează clar situarea îmvăţământului 
superior ca „bun public şi imperativ strategic” şi adaugă că „ învăţământul superior trebuie să 
ţină de responsabilitatea şi sprijinul economic al tuturor guvernelor”. 

Ce pot face organizaţiile studenţeşti?6.4 
În calitate de organizaţii studenţeşti, putem face două lucruri cu influenţa internaţională. Pe 
de-o parte, trebuie să o folosim la nivel naţional şi chiar instituţional. Pe de altă parte, trebuie 
să încercăm să o influenţăm. 

Folosiţi!
Cum am mai  spus,  influenţa  internaţională  poate  fi  şi  pozitivă,  şi  negativă.  În calitate  de 
organizaţii studenţeşti, putem folosi acordurile internaţionale sau promisiunile de acest fel ca 
argumente puternice pentru a ne sprijini cauza. Dacă miniştrii voştri vor să crească taxele de 
şcolarizare, puteţi găsi o serie de rapoarte care subliniază importanţa finanţărilor publice. 
Dar şi când vine vorba de ameninţările  la adresa dimensiunii  sociale,  acestea pot fi  utile. 
Urmărind procesele internaţionale organizaţiile studenţeşti vor înţelege mai bine contextul în 
care  se  decide  asupra  politicii  naţionale.  O serie  de  tendinţe  din  politicile  naţionale  sunt 
observate  întâi  pe  plan  internaţional.  Urmărind  dezbaterile  internaţionale  şi  ascultând 
argumentele,  organizaţiile  studenţeşti  pot  fi  mai  bine  pregătite  pentru  dezbateri  la  nivel 
naţional. 



Influenţaţi!
Organizaţiile  studenţeşti  joacă  un  rol  important  în  procesul  decizional.  Ca  stakeholder 
european  ESU  poate  lua  activ  parte  la  dezbateri  şi  poate  încerca  să  influenţeze  actorii 
decizionali  spre  abordarea  unor  politici  orientate  către  student.  Organizaţiile  şi  ligile 
studenţeşti naţionale joacă şi ele un rol important. În toate organizaţiile şi în toate procesele, 
miniştrii  naţionali  sunt  cei  care  au  ultimul  cuvânt.  Organizaţiile  naţionale  trebuie  să 
urmărească acţiunile miniştrilor la nivel naţional şi să încerce să îi influenţeze cât mai mult 
posibil. Împreună putem pune dimensiunea socială pe ordinea de zi.  



Echitatea în organizaţiile şi ligile studenţeşti 7
de Jenny Björk

Grupurile subreprezentate în învăţământul superior sunt în general subreprezentate şi 
în oganizaţia sau liga studenţească. Dacă organizaţia studenţească, la toate nivelurile ei, vrea 
să fie credibilă în ceea ce priveşte munca sa pe problemele de echitate, trebuie să se asigure că 
organizaţia  însăşi  nu are  structuri  discriminative.  În acest  capitol  vă vom prezenta  câteva 
informaţii  utile despre cum să lucraţi  cu inegalităţile pe plan intern, în cadrul organizaţiei 
voastre. Acest lucru nu este întotdeauna atât de uşor cum am vrea, uneori putem fi puţin orbi 
faţă de defectele din casele noastre. Acest lucru se poate întâmpla din cauză că lucrăm în 
organizaţii studenţeşti tinere şi vrem să credem că suntem deschişi şi că de fapt luptăm pentru 
echitate  în  societate.  Atâta  timp  cât  discriminarea  şi  hărţuirea  sunt  prezente  în  societatea 
noastră ele pot şi sunt prezente în mod constant şi în organizaţii.  Atunci când aţi acceptat 
acest lucru puteţi cu adevărat să începeţi să rezolvaţi problemele şi să creaţi sisteme prin care 
să îmbunătăţiţi  echitatea. Dicsriminarea poate fi vizibilă sau relativ invizibilă în structurile 
organizaţiei sau în comportamentul oamenilor. Pentru a combate discriminarea trebuie să vă 
analizaţi structurile; e posibil să fiţi nevoiţi să creaţi noi structuri şi politici şi să fiţi atenţi la 
comportamentul vostru şi al colegilor voştri. În acest capitol veţi primi nişte sfaturi despre 
cum  să  combateţi  discriminarea  şi  hărţuirea  şi  cum  puteţi  obţine  echitatea  în  cadrul 
organizaţiei voastre.  

Tehnici de dominare 7.1 
Aceste tehnici sunt folosite între oameni atunci când cineva vrea să suprime o persoană sau un 
grup. Este evident că ele pot fi observate, într-un mod discriminator, între oameni de sexe 
diferite şi din medii diferite, acestea incluzând statutul social şi etnicitate. Înainte de a descrie 
metodele,  trebuie  să  menţionăm  că  adesea  ele  sunt  folosite  inconştient,  fiind  moduri  de 
exprimare  ale  prejudecăţilor  şi  generalizărilor  (care  sunt  adesea  inconştiente).  Arătând  că 
acestea există, putem începe să le eliminăm, pentru a crea un mediu mai primitor, în care toţi 
sunt respectaţi şi ascultaţi. 
În  cele  ce urmează  sunt  descrise  cinci  tehnici:  invizibilitatea,  ridicularizarea,  reţinerea  de 
informaţii, dublarea pedepsei şi acumularea vinovăţiei şi ruşinarea. 

Invizibilitatea
Printre numeroasele moduri de a face o altă persoană invizibilă se numără şoptitul, răsfoitul 
unor hârtii şi alte gesturi similare care arată lipsa interesului în timp ce cineva vorbeşte. Alte 
modalităţi de a neglija oamenii sunt ignorarea totală a contribuţiei cuiva şi repetarea a ceea ce 
a spus cineva fără a te referi la persoana respectivă şi fără a arăta că sugestia a venit de fapt de 
la altcineva şi asumarea întregului merit. Alt exemplu e atunci când un preşedinte „uită” de 
sugestii în timpul unei şedinţe sau  lasă ca o întrebare să rămână fără răspuns. 

Ridicularizarea
Ridicularizarea cuiva se poate întâmpla atât pe la spatele cuiva, cât şi „pe faţă”. A râde de o 
propunere sau a ignora pe cineva spunând „nu ai simţul umorului?” sunt alte moduri de a 
ridiculariza, dar şi de minimiza pe cineva la un obiect sexual sau a îl face mai puţin important 
deoarece el/ ea e doar un student sau o studentă, şi nu un intelectual. 

Reţinerea de de informaţii 
Pentru a participa la luarea unei decizii este important ca toată lumea să aibe acces la aceleaşi 
informaţii. Moduri de a reţine informaţii pot apărea atunci când 



un grup de oameni decid ce să voteze înainte de a se lua decizii sau când nu toată lumea 
înţelege  o  anumită  decizie  sau  ce  se  întâmplă.  Întâlnirile  formale  şi  informale  dinaintea 
şedinţelor, la care nu sunt invitaţi toţi cei cu putere de decizie, sunt un alt exemplu. Cei ce nu 
au contactele potrivite sau posibilitatea de a lua parte sunt lăsaţi cu mult în urmă. În Suedia 
aceste întâlniri se numesc „întâlniri la saună”: un loc fizic unde nu e inclusă toată lumea, din 
cauza apartenenţei la un anumit sex. Cum politicile au în vedere construirea alianţelor, aceasta 
este o tehnică greu de tratat. Dar acesta nu ar trebui să fie un argument spre a lăsa reţinerea de 
informaţii să continue. 

Pedeapsa dublă 
Orice  ai  face  e  greşit!  De exemplu:  dacă  eşti  tăcut  în  timpul  unei  şedinţe,  eşti  văzut  ca 
neinteresat de ceea ce se întâmplă şi dacă eşti prea vorbăreţ eşti văzut ca monopolizând totul. 
Dacă femeile nu vor putere sunt considerate laşe, dar dacă vor putere nu mai sunt feminine. Şi 
bărbaţii pot fi acuzaţi că se implică în obţinerii creşterii egalităţii de gen, iar dacă fac acest 
lucru sunt ridicularizaţi de către femei ca ştiind prea puţine. 

Acumularea vinei şi ruşinarea 
Atunci când îi spui cuiva că e vinovat pentru ceva, persoana în cauză va fi în mod evident 
„redus” psihologic. Un mod extrem de a explica tehnica ar fi un exemplu: dacă îi spui vicimei 
unui viol că ea este vinovată, deoarece a purtat haine provocatoare sau s-a comportat într-un 
anumit fel. Acest lucru se aplică şi în alte chestiuni: hărţuirea sexuală suferită de o femeie 
poate fi văzută ca fiind din vina ei, fiindcă este frumoasă. Această tehnică se aplică şi în cazul 
în care o persoană nu e luată în serios fiindcă e judecată din cauza hainelor sale. 

Obţinerea echităţii de gen în cadrul organizaţiei voastre 7.2 

Organizaţiile studenţeşti sunt organizate politic şi acţionează în cadrul societăţii. 
Atâta timp cât socitatea va rămâne patriarhală, organizaţiile studenţeşti vor avea şi ele aceleaşi 
probleme. În cadrul unei organizaţii studenţeşti egalitatea dintre sexe devine mai importantă 
pe  măsură  ce  organizaţia  devine  mai  importantă.  Putem  spune  că  dezvoltarea  spre  o 
organizaţie  sau  ligă  mai  puternică  vine  mână  în  mână  cu  o  dezvoltare  mai  patriarhală  a 
structurilor.  Deoarece  organizaţiile  dintr-o  societate  reflectă  întotdeauna  însăşi  societatea, 
putem găsi  acolo  şi  o  structurare  a  puterii  în  societate.  Deşi  diferite  tipuri  de  organizaţii 
întâlnesc diferite  provocări  din perspectiva genului,  unele aspecte  rămân la fel  în ceea ce 
priveşte distribuirea inegală a şanselor între bărbaţi şi femei. 

Provocări structurale 
Structura unei organizaţii e foarte importantă când vine vorba de impactul specific fiecărui 
sex. Acest lucru se întâmplă mai degrabă datorită structurilor care se potrivesc în mod natural 
mai  bine femeilor  sau bărbaţilor  decât datorită  unei înţelegeri  a „muncii  valoroase” sau a 
stereotipurilor  care influenţează comportamentul oamenilor.  Structurile pot fi  ierarhice sau 
simple. Pot fi foarte ambigue în ceea ce priveşte împărţirea sarcinilor sau foarte evidente şi 
clare. Unele pot necesita un grad ridicat de înceredere în sine, care poate conduce la aroganţă 
şi dorinţa de a suprima. Depinde bineînţeles de oamenii care ocupă structurile respective. Dar 
în  principal  e  o  problemă  ce  ţine  de  structuri  ce  permit  aceste  comportamente  sau  nu. 
Deoarece femeile sunt în general educate să fie mai tăcute, să aibe mai puţină încredere în ele 
însele şi sunt învăţate să îi ajute pe ceilalţi, ele vor avea mai mult de suferit în urma existenţei 
unei ierarhii ambigue ce nu delimitează responsabilităţi clare. Iar dacă reuşesc măcar să fie 
alese, se află în pericolul de fi percepute ca nefăcânu-şi bine treaba.  



Distribuirea sarcinilor
Didtribuirea sarcinilor în organizaţii e un bun punct de referinţă pentru a măsura adevărata 
egalitate de acolo. Întrebările care trebuie ridicate sunt: 

o Cine în ce domenii lucrează? (Temă, muncă administrativă vs. reprezentare) 
o Cine lucrează  în  domenii  „apreciate”  care  nu  necesită  multă  muncă,  dar  oferă  cu 

uşurinţă şanse de a avea rezultate bune? 
o Cine ajută pe cine? 
o Cine face muncă voluntară suplimentară,  de tipul luării procesului verbal în timpul 

şedinţelor, pregătirii ordinii de zi etc.? 

Viziblitatea publică 
Deoarece o organizaţie are de-a face cu mediul politic este evaluată în funcţie de vizibilitatea 
ei publică, reprezentarea externă (ex. contacte de presă, interviuri, conferinţe, delegaţii) este 
un domeniu foarte sensibil vizavi de distribuirea egală a sarcinilor de lucru. Organizaţia poate 
avea un impact asupra realizării egalităţii între sexe în aria politică în care lucrează. 

o O strategie clară de reprezentare externă trebuie să ia în considerare cine va vorbi în 
numele  organizaţiei:  este  întotdeauna  un  bărbat,  sau  întotdeauna  o  femeie?  Sunt 
responsabilităţile acordate pe baza anumitor stereotipuri, de exemplu este femeia cea 
care  se  ocupă  de  departamentul  social,  iar  bărbatul  de  relaţiile  internaţionale  sau 
finanţări? 

o Reprezentarea externă ar trebui să fie gândită şi în funcţie de circumstanţe. Dacă o 
organizaţie poate trimite două persoane la o întâlnire importantă la care vor fi mai ales 
bărbaţi,  o  delegaţie  formată  doar  din  femei  poate  fi  importantă  pentru  a  echilibra 
balanţa.  Acest lucru poate  schimba punctele  de vedere şi  ajunge în  subconştientul 
altora.  

Luarea deciziilor
Procesul decizional este unul dintre cele mai importante lucruri dintr-o organizaţie. Acesta 
influenţează  viitorul  mediu  de  lucru,  politicile,  drumul,  subiectele  dezbătute  etc.  Aşadar 
egalitatea de gen în cadrul procesului decizional este esenţială pentru egalitatea de gen din 
cadrul organizaţiei. 
Rămân următoarele întrebări: 

o Cine are decizia formală? Ce organism? Sau ce persoană? Cât de echilibrat este corpul 
decizional? 

o Există procese decizionale informale? Acestea includ sau exclud? (de exemplu: decide 
preşedintele,  iar  structurile  executive  nu  decid  niciodată  împotriva  lui/  ei,  deşi  au 
puterea formală; decide structura executivă, dar împotriva dorinţei membrilor?) 

o Se bazează  deciziile  pe buna cunoaştere  a  problemelor,  iau în  considerare  diferite 
realităţi (legate de femei şi bărbaţi) în considerare? 

Pentru a continua lupta pentru egalitate de gen organizaţiile studenţeşti pot crea o strategie de 
popularizare a ideii numită „gender mainstreaming”. Conceptul de „gender mainstreaming” a 
fost definit de către Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite în 1997 ca „o strategie 
pentru a face din preocupările şi experienţele femeilor – dar şi a bărbaţilor - o dimensiune 
integrală a politicilor şi programelor din toate sferele politice,  economice şi sociale,  astfel 
încât  femeile  şi  bărbaţii  să  aibe  beneficii  egale,  iar  inegalitatea  să  nu  fie  perpetuată”. 
Conceptul  de  „gender  mainstreaming”  reprezintă  un  proces  ce  are  scopul  de  a  obţine 
egalitatea de gen. 



O politică de şanse egale 7.3 
Având o politică de şanse egale liga voastră studenţească se dedică oferirii unui acces egal la 
servicii şi beneficii şi a unui spaţiu lipsit de discriminări şi prejudecăţi pentru toţi membrii săi. 
Organizaţiile şi ligile studenţeşti se mândresc cu  diversitatea membrilor, dar uneori această 
diversitate poate înfrunta prejudecăţile studenţilor sau a ligii însăşi. O politică de şanse egale 
reprezintă un mod simplu şi eficient de a vă declara sprijinul pentru pricnipiile egalităţii ce se 
află în centrul mişcării studenţeşti. 

Ce înseamnă o politică de şanse egale? 
o Practic, această politică va însemna mult – şi uneori sindromul „sloganului” poate fi 

util în sensul că cel puţin oamenii ştiu că aveţi unul!  
o Înseamnă că sunteţi cu totul dedicaţi combaterii discriminării grupurilor de studenţi 

menţionaţi în politica ligii voastre. 
o Înseană că atunci când angajaţi  personal sau studenţi vă dedicaţi  unei politici  anti-

discriminare  vaste,  care  adesea  vă  va  angaja  la  nişte  reguli  anti-discriminare  mai 
stricte decât cele impuse de lege. 

o Înseamnă că aveţi responsabilitatea de a vă asigura că liga voastră este un mediu sigur 
şi primitor pentru toţi studenţii.

o  Înseamnă că puteţi întreprinde acţiuni disciplinare către orice mebru al ligii sau al 
personalului ce nu cooperează conform acestei politici.  

o Înseamnă că membrii voştri vor ştii ca liga lor e dedicată oferirii  accesului liber la 
servicii  pentru  toţi  studenţii  şi  că  liga  lor  este  un loc  în  care  nu  au de-a face  cu 
discriminarea şi hărţuirea. 

Pe cine ar trebui să protejeze o politică de şanse egale? 
O politică de şanse egale ar trebui să fie cât mai inteligibilă. Trebuie să îi protejeze pe cei 
discriminaţi în viaţa de zi cu zi; trebuie să îi protejeze pe toţi cei care ar putea avea un acces 
redus la serviciile  ligii.  O politică  bună va lua orice măsură pentru a descuraja hărţuirea, 
intimidarea sau discriminarea în cadrul ligii, indiferent de motiv. 

Şanse egale: în practică 7.4 
O politică de oportunităţi egale nu e decât o bucată de hârtie dacă nu o implementaţi corect. O 
idee  ar  fi  să  vă  tipăriţi  politica  într-un  mod  care  atrage  atenţia  şi  să  o  afişaţi  în  puncte 
strategice din clădirea în care se află liga voastră: de exemplu în baruri sau pe uşile de la 
toalete. Puteţi şi să o citiţi la începutul unui consiliu al ligii sau al şedinţelor. Acest lucru va 
face ca membrii să fie cât se poate de conştienţi de dedicarea către cauză. 

Acţiuni directe 
Politica de şanse egale vă va cere să urmaţi nişte paşi direcţi şi nişte paşi indirecţi pentru a vă 
asigura că aceasta este implementată. Paşii direcţi pot include oferirea de training pe tema 
oportunităţilor egale tuturor cluburilor sportive şi a executivilor sociali asigurându-vă că îi 
înţeleg importanţa şi responsabilitatea de a implementa această politică. Ar trebui să creaţi 
nişte „liberation officers” - persoane sau organisme care să lupte pentru „eliberarea” unui 
grup discriminat (persoane de culoare, LGBT, femei, persoane cu dizabilităţi). Unii consideră 
ca existenţa acestora e discriminatorie, pentru că îi discriminează pe cei care nu sunt în aceste 
grupuri.  De fapt,  acestea  sunt  in  spiritul  şanselor  egale.  Odată  ce  organizaţia  voastră  va 
accepta faptul că există inegalitate şi discriminare în societate, este corect să iniţiaţi campanii 
de „eliberare” pentru a încerca să echilibraţi balanţa.  



Acţiuni indirecte 
Probabil veţi fi nevoiţi să luaţi măsuri indirecte pentru a vă asigura că nu doar liga voastră, ci 
şi membrii ei aderă în orice moment la politica de oportunităţi egale. Vă veţi dedica creării 
unui  mediu  cald,  sigur  şi  primitor  pentru  toţi  membri  ceea  ce  înseamnă  că trebuie  să  vă 
asiguraţi că ceilalţi membri ai ligii voastre nu abuzează de facilităţile şi serviciile pe care le 
oferiţi. Modelul de politică privind hărţuirea este un bun pas în a vă asigura că intimidările şi 
abuzurile nu vor fi acceptate în liga voastră.  

Divertisment 
Destinderea şi distracţia sunt o parte importantă a unei ligi studenţeşti. Ele vă permit să oferiţi 
un mediu sigur, condus de studenţi, în cadrul căruia studenţii pot socializa, uneori în timp ce 
aduc câştiguri ligii voastre. Pe de altă parte, acestea apar de cele mai multe ori atunci când 
politicile de şanse egale sunt încălcate – fie de către studenţi, fie de către liga însăşi. Trebuie 
să luaţi măsuri ca să vă asiguraţi că divertismentul promovat cu liga voastră e compatibil cu 
politica voastră de şanse egale. Asta nu înseamnă că e bine să invitaţi stripperi dacă aduceţi şi 
femei şi bărbaţi. Înseamnă că trebuie să încercaţi să creaţi un mediu sigur pentru toţi membrii. 
Gândiţi-vă la atmosfera din cadrul ligii. 

E primitoare faţă de toţi studenţii? Se insistă prea tare asupra băuturii? Ţineţi cont de faptul că 
unii studenţi nu vor bea alcool, din motive personale sau religioase şi multe ligi au spaţii în 
care alcoolul e interzis în orice moment. Gândiţi-vă şi la imaginile pe care le folosiţi pentru a 
promova un eveniment – transmit un mesaj sexual ce ar putea fi jignitor? 

Un angajator pentru şanse egale 7.5 
În practică, politica voastră vă va obliga să fiţi un astfel de angajator. Asta înseamnă că atunci 
când vă veţi recruta personalul, veţi face acest lucru doar pe baza abilităţilor şi a experienţei; 
nu puteţi discrimina pe baza nici unui motiv menţionat în politica voastră, chiar dacă aceasta 
vă impune mai multe decât legea. Vă veţi dedica şi acordării accesului egal la dezvoltare şi 
promovare pentru personal, indiferent de orice alţi factori amintiţi în politica voastră de şanse 
egale. 

Procedură
Pentru ca politica  voastră  privind şansele  egale  şi  hărţuirea  să  însemne ceva  va trebui  să 
implementaţi  atât  proceduri  formale,  cât  şi  informale,  pentru  a  le  permite  studenţilor  şi 
personalului să anunţe încălcările  politicilor.  Veţi  avea nevoie şi de proceduri  disciplinare 
clare  care  să  vă  permită  să  evaluaţi  în  mod  corect  dacă  un  student  sau  un  membru  al 
personalului a încălcat politica şi să luaţi măsuri disciplinare atunci când e necesar. Aceste 
proceduri  vor fi specifice  fiecărei  ligi  studenţeşti,  fiindcă fiecare are deja stabilite  diferite 
procese şi proceduri. Atunci când implementaţi politica şansele egale şi hărţuirea, asiguraţi-vă 
că le integraţi complet în procedurile disciplinare existente.  

Modele de politici
În  cele  ce  urmează  vă  vom prezenta  „modele”  de  politici  privind  oportunităţile  egale  şi 
hărţuirea.  Vă  rugăm  folosiţi-le  doar  ca  exemple  pentru  crearea  propriei  voastre  politici. 
Fiecare ligă este unică şi înfruntă diferite probelem privind egalitatea. 

Model de politică pentru şanse egale 
Această ligă studenţească crede în principiile şanselor egale. Credem că fiecare student ar 
trebui să aibe şanse egale  de a se implica în laturile  sociale,  de campanii,  democratice,  a 
activităţilor,  de promovare  din această  ligă.  Nu ne limităm la  a  ne  mândri  că  promovăm 



şansele egale, ci ne angajăm să luptăm împotriva discriminării, atât în campusul studenţesc, 
cât şi în întreaga societate. Nici o persoană care va veni în contact cu liga studenţească nu va 
avea parte de un tratament mai puţin favorabil, nu va fi dezavantajat şi nu îi va dezavantaja pe 
alţii  din  motivele  apartenenţei  la  un  grup  etnic,  naţionalitate,  sex,  orientare  sexuală, 
sexualitare,  vârstă,  dizabilităţi,  stare  civilă,  a  responsabilităţilor  şi  obligaţiilor  familiale,  a 
activităţii  în  cadrul  ligii  sau  a  rezultatului  testului  HIV.  Această  ligă  consideră  astfel  de 
discriminări inacceptabile şi promovează oportunităţile egale, atât în calitate de angajator, cât 
şi ca organism de reprezentare şi promovare şi ca furnizor de servicii.  Încălcările politicii 
pentru şanse egale nu vor fi ignorate şi pot duce la acţiuni disciplinare. 

Model de politică privind hărţuirea
Hărţuirea  reprezintă  un  comportament  inacceptabil.  Liga  studenţilor  se  dedică  protejării 
membrilor, a personalului şi a oricărei alte persoane în faţa căreia are o responsabilitate, de 
orice formă de hărţuire care i-ar putea împiedica să îşi urmeze munca sau studiile sau să nu 
poată beneficia  de beneficiile  ligii.  Toţi  membrii  şi  personalul au responsbilitatea de a se 
asigura că comportamentul lor nu se opune acestui cod şi sunt încurajaţi să asigure în cadrul 
ligii menţinerea unui mediu de lucru în care nu există hărţuiri. Hărţuirea poate fi înţeleasă pe 
larg ca incluzând intimidarea şi constând din existenţa unui comportament nejustificat faţă de 
o altă persoană cu scopul de a perturba munca sau a reduce calitatea vieţii acelei persoane, 
prin  mijloace  ce  includ  acţiuni  unice  sau  succesive  de  intimidare,  abuz  verbal  sau  fizic, 
maltratare sau crearea şi menţinerea unui mediu de studiu, muncă sau social ostil sau jignitor 
pentru cineva.  Intimidarea  poate  fi  definită  ca orice acţiune nesolicitată  sau nedorită  care 
umileşte,  intimidează  sau descurajează  individul  implicat.  Intimidarea  e  un comportament 
ameninţător, abuziv sau intimidant. Forme ale acestui comportament includ (aceasta nu este o 
listă exhaustivă): 

• Glume şi farse insensibile 
• Un comportament jignitor sau agresiv 
• Stabilirea unor cereri nerealiste 
• Criticare publică 
• Propagarea unor zvonuri maliţioase 
• Ignorarea constantă 
• Înlocuirea sarcinilor cu grad mare de responsabilitate cu unele ce nu necesită calificare 

sau sunt neimportante 
• Subminarea constantă a cuiva 
• Ameniţările sau comentariile privind siguranţa ocupaţiei fără nici o bază 

Trebuie să nu confundăm intimidarea cu discursurile şi comentariile energice, cu dezbaterile 
academince  şi  cu  managementul  legitim  al  activităţii  personalului.  Alte  comportamente 
inacceptabile includ avansurile sexuale nedorite, contactul fizic sau comportamentul verbal 
supărător  sau  nejustificat,  sau  alte  acte  ostile  sau  jignitoare.  Abuzul  de  autoritate,  ca  de 
exemplu în cazul unui director, manager sau unui consilier agravează intimidarea, hărţuirea 
sexuală sau alte forme de hărţuire. Starea de ebrietate sau aflarea sub influenţa altor substanţe 
nu va fi admisă ca scuză pentru actele de hărţuire, ci poate fi considerată factor agravant. 
Reclamaţiile privind hărţuiri vor fi luate în serios şi pot conduce la acţiuni disciplinare. 

Surse de informare
Gender Mainstreaming Strategy, European Students' Union—ESU.
Politica de şanse egale este copiată cu permisiunea UK National Union of Students
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Acest capitol vă va oferi câteva exemple din cadrul unor ligi naţionale. Pe de-o parte, 
exemplele ilustrează abordarea internă a ligilor privind echitatea din cadrul lor. Pe de altă 
parte, ele oferă detalii despre campaniile pentru echitate din sistemele educaţionale în cauză şi 
din societate în general.

Exemple de echitate în organizaţiile studenţeşti 8.1 
În primul rând trebuie să analizăm un exemplu concret de cum să îmbunătăţiţi echitatea din 
cadrul ligii sau organizaţiei  voastre studenţeşti.  Vom analiza ce a făcut liga austriacă ÖH. 
Deşi  ÖH  s-a  dedicat  asigurării  echităţii  în  cadrul  său  de  mult  timp,  există  încă  câteva 
probleme. În ceea ce priveşte egalitatea de gen ÖH a ajuns departe.  Trei  din ultimii  cinci 
preşedinţi au fost femei iar în ultimii ani raportul de gen în rândul membrilor a fost relativ 
echilibrat.  Ca  rezultat  al  training-urilor  pe  echitate  ÖH  s-a  concentrat  pe  îmbunătăţirea 
condiţiilor pentru trei grupuri discriminate: studenţii ce au copii, studenţii cu dizabilităţi şi 
studenţii cu deficienţe de auz şi vorbire, pentru a se asigura că aceştia vor participa cât mai 
mult în cadrul ÖH. Au introdus trei noi măsuri, câte una pentru fiecare dintre cele trei grupuri 
menţionate.  
Prima are în vedere studenţii cu dizabilităţi. De multă vreme, şedinţele ÖH s-au ţinut în locaţii 
aceesibile.  Însă acest  lucru nu a fost  menţionat  pe invitaţiile  trimise delegaţilor.  De acum 
înainte toate invitaţiile la şedinţe vor menţiona clar că locaţia este una accesibilă. Se speră că 
astfel vor fi micşorate barierele pentru cei cu dizabilităţi, din moment ce nu trebuie să întrebe 
dacă o locaţie este accesibilă, sporindu-se astfel participarea. 
Cea de-a doua are în vedere studenţii care au în îngrijire copii şi responsabilităţi  aferente. 
Şedinţele de comitet ale ÖH încep în general la ora 13 şi pot continua până noaptea. Studenţii 
care au copii ar trebui aşadar să găsească ajutor pentru îngrijirea copiilor în acel timp. Acest 
lucru adesea costă. Începând din această toamnă, delegaţii la şedinţe şi membrii comitetelor 
vor putea obţine o rambursare a costurilor  implicate.  Acest lucru va fi  anunţat  pe fiecare 
invitaţie pentru a asigura răspândirea veştii despre această măsură. 
A treia măsură are în vedere studenţii cu dizabilităţi de auz şi vorbire. Până acum aceştia erau 
mai mult sau mai puţin excluşi din cauza dizabilităţii lor. De acum înainte toţi participanţii 
(nu doar  delegaţii)  care  participă  la  o  şedinţă  (majoritatea  fiind publice)  vor beneficia  de 
servicii de traducere,  la cerere.  În ceea ce priveşte cele două noi măsuri,  şi acestea vor fi 
menţionate pe fiecare invitaţie. 

Exemple de campanii pentru un mai multă echitate în învăţământul superior în general 8.2
În cele ce urmează vom analiza campanii  pe tema echităţii  în învăţământul  superior şi  în 
ansamblul societăţii ale organizaţiilor StL din Norvegia, NUS din Scoţia şi LSS din Lituania. 
Primul exemplu este o campanie făcută de liga studenţească StL împreună cu o organizaţie 
norvegiană  numită  Young  Disabled  cu  scopul  de  a  creşte  participarea  persoanelor  cu 
dizabilităţi  la  învăţământul  superior.  Studenţii  cu  dizabilităţi  din  Norvegia  în  general  îşi 
finalizează studiile mai greu şi nu pot munci la fel de mult în timpul studiilor ca şi studenţii 
fără dizabilităţi. Prin urmare, aceştia au nevoie de împrumuturi mai mari (în Norvegia există 
un sistem mixt de burse şi împrumuturi). StL a reuşit să creeze o propunere detaliată în care 
au descris o modalitate prin care guvernul norvegian putea economisi bani prin accesul mai 
liber  la  educaţie  pentru persoanele  cu dizabilităţi.  Deoarece,  au susţinut  ei,  persoanele  cu 
dizabilităţi cu o educaţie solidă au şanse mai mari să îşi găsească un loc de muncă decât cei 
needucaţi şi nu trebuie să trăiască din subvenţii de la stat.  



După prezentarea acestui raport foarte amănunţit, detaliind foarte clar care sunt schimbările 
necesare finanţării studenţilor cu dizabilităţi şi prezentând un calcul detaliat al economiilor pe 
termen  lung,  au  reuşit  să  convingă  Fondul  Norvegian  de  Împrumuturi  Publice  pentru 
Educaţie să le susţină propunerea. Acum a fost inclusă în cererile sale privind bugetul de stat 
pentru 2010. În timp ce manualul privind echitatea era scris,  guvernul norvegian reevalua 
presupunerea şi concluziile conturate în raport şi pare probabil ca StL şi Young Disabled să 
aibe succes în eforturile lor de lobby. 
Ca  un  al  doilea  exemplu,  vom  vorbi  despre  două  campanii  ale  NUS  Scoţia.  Campania 
studenţilor de culoare are în vedere faptul că studenţii  de culoare se confruntă cu diverse 
forme de discriminare în timpul studiilor şi odată ce absolvesc. De exemplu, se confruntă cu 
discriminarea în ceea ce priveşte admiterea la universităţi de elită, sunt foarte slab reprezentaţi 
în parlament şi câştigă mai puţin decât studenţii albi o dată ce îşi termină studiile. NUS Scoţia 
intenţionează să realizeze următoarele în timpul campaniei sale: În primul rând, să crească 
reprezentarea în campusuri  pentru a se asigura că studenţii  de culoare pot apela la cineva 
atunci  când au  nevoie  de  informaţii  sau  ajutor;  în  al  doilea  rând,  vor  încerca  să  crească 
competitivitatea  studenţilor  de  culoare  pe  piaţa  muncii  construind  abilităţi  măsurabile  în 
domeniul  lor  de  specializare  şi,  în  cele  din  urmă,  să  atragă  atenţia  votanţilor,  pentru  ca 
persoanele de culoare să îşi folosească dreptul de vot în avantajul lor.  
Campania LGBT a NUS Scoţia se concetrează pe trei direcţii distincte. Prima este campania 
pentru sprijinirea drepturilor la căsătorie. În prezent cuplurile de acelaşi sex nu se pot căsători, 
dar li se oferă varianta de a avea un „parteneriat civil”. Aşadar, există o lege pentru cuplurile 
de  homosexuali  şi  alta  pentru  cuplurile  hetereosexuale.  Scopul  NUS  Scoţia  este  ca  atât 
căsătoria cât şi „parteneriatul civil” să fie accesibile tuturor cuplurilor. Cea de-a doua direcţie 
este înstrăinarea. Dacă studenţii sunt abandonaţi de către părinţii lor, ei trebuie să dovedească 
acest  lucru pentru a primi mai  mulţi  bani de la stat.  Adesea acest  lucru duce la faptul că 
studenţii au nevoie de o scrisoare de la părinţi în care aceştia să declare că nu îşi sprijină 
copilul.  Scopul  evident  este  militarea  pentru  un  mod  mai  eficient  de  a  rezolva  această 
problemă. Al treilea domeniu pe care NUS Scoţia încearcă să îl îmbunătăţească este accesul la 
educaţia sexuală pentru studenţii LGBT din întreaga ţară. 
Ultimul  exemplu  va  fi  dat  de  campaniile  ligii  lituaniene  LSS pentru  a  facilita  accesul  la 
învăţământul  superior  pentru  studenţii  cu  dizabilităţi.  LSS  a  început  să  lucreze  intens  la 
această  problemă în  iunie  2005.  De atunci  au  făcut  sondaje  anuale  despre  accesibilitatea 
învăţământului superior pentru studenţii cu dizabilităţi.  Datorită acestui proiect au reuşit să 
înţeleagă mai  bine situaţia  din Lituania  şi au reuşit  să îşi susţină argumentele cu cifre. În 
acelaşi timp, cercetarea le-a oferit mijloacele de a măsura eficienţa campaniei  lor. După o 
analiză detaliată a problemelor înfruntate de studenţii cu dizabilităţi, LSS a pus la punct un 
plan de acţiune în 2006, identificând principalele probleme şi principalii paşi necesari pentru a 
îmbunătăţi situaţiile, dar şi numind potenţiali parteneri pentru fiecare. În anii ulteriori LSS a 
organizat  numeroase  conferinţe  naţionale  şi  internaţionale  şi  seminarii  ca  de  exemplu 
„Puterea  şi  participarea  persoanelor  cu  dizabilităţi:  includerea  în  învăţământul  superior  şi 
angajabilitate”  (2008),  „Puterea  diferenţei-alianţa.  Studenţii  cu  dizabilităţi  în  învăţământul 
superior: drept sau privilegiu?” (2007) sau „E învăţământul superior accesibil persoanelor cu 
dizabilităţi  din  Lituania”  (2006).  Prin  acestea  şi  prin  numeroasele  vizite  în  instituţiile  de 
învăţământ  superior  în  primii  ani  ai  campaniei,  pentru  a  înţelege  problemele  întâlnite  în 
fiecare  instituţie  de  învăţământ  şi  numeroase  alte  activităţi,  LSS  a  reuşit  să  crească 
participarea studenţilor cu dizabilităţi în învăţământul superior de la 530 în 2005/2006 la 980 
în 2008/2009 (o creştere de 85 %) 
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Paritatea drepturilor formale nu înseamnă că toţi au aceeaşi posibilitate să intre în, ia 
parte la şi să absolvească învăţământul superior. Uniunea Europeană a Studenţilor lucrează pe 
diferite niveluri pentru a promova echitatea. În primul şi în primul rând, lucrează cu politici şi 
creşterea gradului de conştientizare printre actorii învăţământului superior şi a instituţiilor în 
general.  În al  doilea rând, lucrează cu atitudinile  şi  practicile  din propriile  structuri  şi  ale 
propriilor membri pentru a promova o mai bună înţelegere a dificultăţilor înfruntate de cei 
care vor să participe la discuţiile şi la luarea deciziilor în cadrul organizaţiei.  

Eforturi de a obţine angajamente 
ESU a făcut în mod constant eforturi de a obţine o evaluare mai realistă a condiţiilor sociale 
pentru studenţii din Europa. Una dintre realizările recente este scopul stabilit de către miniştrii 
la conferinţa din Leuvenand Louvain-la-Neuve din 2009: „Fiecare dintre ţările participante îşi 
va stabili obiective măsurabile pentru extinderea participării generale şi creşterea participării 
grupurilor subreprezentate în învăţământul superior, obiective ce vor fi atinse până la sfârşitul 
deceniului următor.  În timp ce problemele sociale nu au făcut parte iniţial discuţiile Bologna, 
ESU a depus eforturi pentru introducerea aşa-zisei dimensiuni sociale ca parte a Procesului şi 
a luptat pentru o continuare eficientă a discuţiilor în timpul ultimului deceniu.

Genul
Există  multe  grupuri  ce  au  nevoie  de  atenţie  în  lupta  pentru  o  societate  mai  tolerantă  şi 
echitabilă, iar ESU pune mare accent pe egalitatea de gen. Comitetul ESU pentru probleme de 
gen este menit să lucreze pe probleme de gen  şi e format dintr câte un membru din fiecare 
cele patru comisii ale ESU plus un coordonator din Comitetul Executiv. 
La fiecare eveniment important al ESU, ordinea de zi include discuţii pe problema egalităţii 
de gen în învăţământul superior şi în cadrul ESU în special. ESU a publicat şi un Ghid privind 
egalitatea de gen, care poate fi downloadat de pe pagina web esu-online.org.

Legătura dintre problemele academince şi cele sociale 
ESU încearcă să combine aspectele academice cu cele sociale în ceea ce priveşte educaţia. 
Biroul de conducere al ESU a afirmat că standardele sociale ar trebui să fie parte a proceselor 
de  asigurare  a  calităţii  în  instituţiile  de  învăţământ  superior.  ESU lucrează  în  prezent  la 
crearea unui set de standarde sociale şi va promova şi va face lobby pentru includerea lor în 
procesele de asigurare a calităţii. 

Pregătirea studenţilor  reprezentanţi 
Principalul  scop  al  proiectului  ESU  „Echitatea  în  învăţământul  superior  din  perspectiva 
studenţilor”  e   dezvoltarea  instrumentelor  şi  argumentelor  şi  pregătirea  studenţilor 
reprezentanţi  la  nivel  naţional  şi  local  vizavi  de  lupta  şi  lobby-ul  pentru  echitate  faţă  de 
guvernele naţionale şi instituţiile de învăţământ superior.

Materiale adiţionale 
Pentru o privire mai largă asupra muncii ESU pe problema echităţii, consultaţi documentele, 
publicaţiile şi ştirile legate de ESU pe esu-online.org.
Puteţi găsi varianta electronică a acestui ghid pe pagina web esu-online.org. Tot de aici puteţi 
downloada Equality Handbook (Ghid privind egalitatea), Gender Equality handbook (Ghid 
privind egalitatea de gen) şi alte publicaţii despre învăţământul superior. 


