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La mulţi ani!  
 
 
 

Ziua Internațională a Femeii este o sărbătoare globală celebrată anual pe 8 martie, ca punct focal 
în mișcarea pentru drepturile femeii, atrăgând atenția asupra unor probleme precum egalitatea de 
gen, drepturile, violența și abuzul împotriva femeilor. Comemorată într-o varietate de moduri în 
întreaga lume, este o sărbătoare publică în mai multe țări și este respectată social sau local în altele 
pentru a celebra și promova realizările femeilor. 
 
Organizația Națiunilor Unite sărbătorește această zi, în fiecare an, în legătură cu o anumită 
problemă, campanie sau temă în domeniul drepturilor femeii. În unele părți ale lumii, Ziua Femeii 
încă își reflectă originile politice, fiind marcată de proteste și solicitări la schimbare radicală; în alte 
zone, în special în Occident, este în mare măsură socioculturală și centrată pe o sărbătoare a femeii. 
 
Anul acesta, ziua de 8 martie va fi sărbătorită de ONU sub tema DigitALL: Inovație și tehnologie 
pentru egalitatea de gen. Dintr-o analiză a 133 de sisteme AI (inteligență artificială) din industrii, 
efectuată la nivel mondial, a reieșit că femeile reprezintă doar 22% din lucrătorii în inteligență 

artificală, iar 44,2% din cele 133 de sisteme AI analizate 
au demonstrat părtinire de gen. De asemenea, un sondaj 
efectuat de femei jurnaliste din 125 de țări, a constatat că 
73% dintre acestea au suferit violență online în timpul 
activității lor. Conform ONU, de la începuturile 
computerului până în epoca actuală a realității virtuale și a 
inteligenței artificiale, „femeile au adus contribuții 

nespuse la lumea digitală în care trăim din ce în ce mai mult. Realizările lor au fost împotriva oricăror 
nenorociri, într-un domeniu care din punct de vedere istoric nu le-a salutat și nici nu le-a apreciat”.  
 
Astăzi, un decalaj persistent de gen în accesul digital împiedică femeile să deblocheze întregul potențial 
al tehnologiei. Subreprezentarea lor în educația și cariera STEM (curriculum bazat pe ideea de a educa 
tinerii în patru discipline specifice – știință, tehnologie, inginerie și matematică – într-o abordare 
interdisciplinară și aplicată; în loc de a preda cele patru discipline ca subiecte separate și distincte, 
STEM le integrează într-o paradigmă de învățare coezivă bazată pe aplicații din lumea reală ale 
teoriilor matematice, fizice sau chimice) rămâne o barieră majoră în calea participării lor la proiectarea 
și guvernarea tehnologiei. Amenințarea omniprezentă a violenței online bazate pe gen – cuplată cu lipsa 
recursurilor legale – le obligă pe femei, de prea multe ori, să iasă din spațiile digitale pe care le ocupă. 
 
 
CB/CB 


