
PRINCIPALELE TIPURI DE FEMINISM 
 

 
FEMINISMUL - În general este teoria prin care bărbaţii şi femeile ar trebui să fie 
egali din punct de vedere politic, economic şi social. Există mai multe tipuri de 
feminism, numite în funcţie de trăsătura principală a curentului. Dintre aceste tipuri 
am ales patru ca fiind reprezentative, pe care le-am pus în corespondenţă cu numărul 
de puncte obţinute la test. Astfel,  
 
Majoritate de (a) - reprezintă Feminismul de tipul Amazoanelor 
 Se inspiră din modelul eroinelor din Mitologia greacă, cunoscute sub numele de 
Amazoane. Principala caracteristică este egalitatea bărbatului şi a femeii din punct de 
vedere al capacităţilor fizice; adeptele acestui curent se opun discriminării din motive 
fizice şi luptă pentru accesul egal al femeilor la locurile de muncă, considerate 
specifice bărbaţilor datorită calităţilor de rezistenţă fizică; 
 
Majoritate de (b) - reprezintă Feminismul de tip individualist materialist 
 Se bazează pe filosofia libertăţii şi independenţei de trai a femeii. Militantele 
acestui curent sunt împotriva treburilor aşa zise ale casei, refuză să fie gospodine 
perfecte, declarând că sarcinile întreţinerii locuinţei şi copiilor aparţin în egală 
măsură bărbaţilor şi femeilor. De asemenea, consideră că femeile au dreptul la 
autonomia materială şi să aibă propriile venituri şi proprietăţi. Acest curent îşi are 
originea la sfârşitul sec. al XIX-lea când a avut loc “Marea revoluţie domestică” a 
femeilor, condusă de Charlotte Perkins Gilman, nume de referinţă în istoria 
feminismului; 
 
Majoritate de (c) - reprezintă Feminismul de tip radical 
 Radicalismul feminist a fost la apogeu între anii 1967-1975 şi în urma acestor 
idei radicale s-au obţinut multe din drepturile de care se bucură femeile din ziua de 
azi. Cu toate acestea, viziunea prin care femeia este asuprită de bărbat s-a perimat. 
Feminismul de tip radical se revoltă împotriva  ideii conform căreia o femeie trebuie 
să-şi asume rolul de a fi supusă bărbatului pentru simplul fapt că s-a născut femeie.  
 
Majoritate de (d) - reprezintă Feminismul de tip ecologist sau ecofeminism 
 Teoria acestui curent pleacă de la faptul că femeia a fost exploatată nemilos 
timp de secole, iar acum trebuie protejată, făcându-se o paralelă între mediul 
înconjurător şi rolul femeii în viaţa societăţii. De asemenea, curentul este cunoscut 
sub numele de Paradisul feminin, deoarece face adesea referire la orânduirea socială 
de tip matriarhal. 
 
Vă rugăm ca,  în funcţie de răspunsurile personale scrise la punctul (e) să vă creaţi 
propriul tipul feminist şi să-i găsiţi fiecare un nume care să sublinieze trăsătura 
principală a curentului care vi se potriveşte. Noi am numit acest tip de feminism 
“Feminism Creativ”. 


