
Ce este stigmatizarea? 

În antichitate existau în diferite culturi ale lumii practici prin care anumite categorii de persoane aveau 

un tatuaj, un semn distinctiv imposibil de înlăturat, uneori un semn făcut cu un fier înroșit, sau obligația 

de a purta ceva care să arate restului oamenilor că ei au făcut ceva rău, că sunt criminali sau trădători, 

sau că sunt sclavi. Acest semn era numit in Grecia Antică „stigma” (στίγμα). 

Evident, pe această bază, cei în cauză erau tratați în mod negativ de restul membrilor societății și aveau 

de suferit în viața de zi cu zi. 

Un proces similar, numit stigmatizare, are loc atunci când o persoană este percepută și tratată în mod 

negativ de alți oameni doar pentru faptul că este vizibil faptul că aparține unui anumit grup sau unei 

categorii de persoane despre care se știe ceva rău sau de la care se așteaptă comportamente cu efecte 

negative. 

Stigmatizarea este frecvent asociată cu tendința de învinovățire a membrilor unui grup, cu teama de 

aceștia și cu repulsie sau atitudini negative de evitare. 

Astfel, un membru al unui grup stigmatizat nu este perceput și tratat de ceilalți în baza propriilor calități 

și comportamente, ci, în mod injust, în baza unui stereotip, a unei imagini negative ce este asociată 

grupului respectiv. 

Stigmatizarea generează frecvent discriminare și bariere în accesul la drepturi al membrilor grupului 

stigmatizat. 

Așadar, stigmatizarea se opune principiului egalității între oameni și nu recunoaște demnitatea și 

drepturile la care toți oamenii ar trebui să aibă acces. 

Anumite grupuri sociale, etnice, lingvistice, etc. sunt supuse frecvent stigmatizării în diferite societăți. În 

România și la nivel european, romii reprezintă unul dintre grupurile ce suferă frecvent efectele 

stigmatizării. 

Organizația Mondială a Sănătății, UNICEF și Crucea Roșie atrag atenția asupra faptului că fenomenele de 

stigmatizare sunt asociate de asemenea cu anumite boli. Acesta este cazul în prezent cu bolnavii de 

COVID-19. 

Puteți citi mai multe în limba engleză la acest link de pe site-ul UNICEF. 

 

 

 

 

Sursa: health.state.mn.us. 

https://www.unicef.org/media/65931/file/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20coronavirus%20disease%202019%20(COVID-19).pdf

