RAPORT DE CERCETARE
România pe harta europeană a egalității
de gen și nediscriminării
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Note metodologice
Cercetarea din cadrul proiectului „Femei
active pe piața muncii” a fost realizată în
perioada martie-aprilie 2015, având ca
temă diferențele bazate pe gen în ceea ce
privește cariera, profesia și veniturile.
Eșantionul a fost format dintr-un număr
3.000 de persoane de sex feminin din cele
patru regiuni de dezvoltare arondate
proiectului (eșantion multistadial cluster,
cu selecția probabilistică a persoanelor,
validat pe baza datelor INSSE 2009 și pe
baza recensământului populației din 2002;
eroarea tolerată a cercetării este de 1.8%,
la un nivel de probabilitate de 95%).
Aceast studiu reanalizează rezultatele
cercetării Femei Active (2015) dintr-o
perspectivă mai largă. Scopul analizei de
date este punerea în context european a
măsurătorilor privind problematica de gen
în raport cu piața muncii, prin comparații
cu rezultatele unor cercetări internaționale
recente cu un grad ridicat de fidelitate a datelor. Variabilele tratate în studiul
nostru nu sunt identice cu cele din cercetările internaționale (nu ar fi avut sens
să adresăm aceleași întrebări pentru care existau deja răspunsuri multiple). În
schimb, ele au fost concepute astfel încât să complementeze și să fie
complementate de variabilele din studiile internaționale.
Au fost avute în vedere patru baze de date cu sondaje realizate în țări
aparținând Uniunii Europene, precum și date oficiale despre economiile și
populațiile acestor țări furnizate de Eurostat. Principala bază utilizată în analiză
aparține cercetării European Working Conditions Survey (2000, 2005, 2010),
prescurtată de acum înainte EWCS. Această cercetare are avantajul de a fi
realizată pe un eșantion format exclusiv din persoane care au în prezent un loc
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de muncă, ca și studiul nostru, iar tematica operaționalizează viața
profesională, incluzând și problematica de gen. Al doilea studiu internațional
utilizat a fost Eurobarometrul Special din 2014, numit de aici înainte
Eurobarometru. Pentru comparație, în situația nepotrivirii datelor, am utilizat și
bazele de date din alte două cercetări internaționale: European Social Survey,
valul 7 (2015), numit de aici înainte ESS și World Values Survey, valul 6 (20102014), numit de aici înainte WVS. Nu am utilizat mai intens aceste ultime două
baze deoarece conțineau mai puține variabile relevante tematicii genului, dar și
pentru că nu conțineau date din anumite țări europene.
Bazelor de date utilizate le-au fost aplicate filtre, astfel încât populația rezultată
să conțină doar persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani aflate în
câmpul muncii. Bazele de date au fost ponderate la nivelul fiecărei țări
(utilizând ponderile existente în baze), astfel încât distribuția internă pe
variabile socio-demografice din fiecare țară să fie respectată.
Cele trei dimensiuni pe care s-a axat analiza au fost: 1. Discriminarea femeilor
(în special la locul de muncă) ; 2. Hărțuirea sexuală; 3. Stereotipurile de gen.
Selecția variabilelor s-a făcut în raport cu aceste dimensiuni, vizându-se
corespondența cu variabile din baza de date a studiului Femei Active (o
descriere a variabilelor utilizate apare în Anexa 1). Unele variabile au fost
transformate pentru a putea fi mai ușor prezentate (de obicei variabilele cu
scale de 4 răspunsuri au fost dihotomizate în variabile de tip Acord/Dezacord).
Tabele și grafice cu acești indicatori separați pe țări dar și pe genuri au fost
realizate, iar diferențele semnificative au fost verificate prin teste ANOVA (care
nu apar însă în Raport pentru a nu îngreuna înțelegerea textului).

4

Selecție țări și descrierea statistică a populațiilor
țărilor analizate

Analiza pe toate cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene ar fi oferit un
tablou complet asupra distribuției discriminărilor și a stereotipurilor de gen în
cadrul Uniunii, însă ar fi făcut tabelele și graficele extrem de dificil de urmărit.
Ținând cont de scopul cercetării, de a contrasta situația din România care reiese
din cercetarea noastră cu situația din diferite țări europene, am considerat
drept suficientă utilizarea unui eșantion al acestor țări selectat cu grijă.
Un număr de opt țări (incluzând România) a fost considerat optim (suficiente
țări încât să existe diversitate și să fie relevantă analiza comparativă, dar nu atât
de multe încât să nu poată fi realizate grafice ușor interpretabile).
Nu a fost utilizat un eșantion aleator, ci unul care să captureze cât mai bine
diversitatea țărilor europene.

De aceea, în selecția țărilor s-a ținut cont de următoarele criterii:
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 Poziția geografică: cel puțin o țară din Nordul, Sudul, Centrul, Vestul și
Estul Europei, număr egal de țări Occidentale și țări din fostul bloc
comunist.
 Populația: să existe state cu populații mari, medii și mici
 Profilul cultural: să existe țări care aparțin tuturor familiilor principale de
limbi europene (latine, germanice, slave)
 Profilul economic: să existe atât țări dezvoltate din punct de vedere
economic, cât și țări mai puțin dezvoltate
 Profilul valoric: să fie reprezentate toate clusterele hărții cultural-valorice
definite de Inglehart și Welzel: cultură Catolică, Protestantă, Ortodoxă,
Anglofonă, Baltică
 Profilul politicilor sociale: să fie reprezentate toate tipurile de state ale
bunăstării (Esping-Andersen): liberal, corporatist, social-democrat

Ținând cont de toate aceste criterii, opt țări au fost păstrate pentru analiză:
România, Bulgaria, Polonia, Lituania, Spania, Marea Britanie, Suedia și
Germania. Toate tabelele și graficele (cu excepția celor realizate pe baza
datelor WVS și a graficelor tip scatterplot) prezintă procente și medii din aceste
opt țări, uneori separate pe genuri. În grafice, țările au fost ordonate fie
crescător, fie descrescător, în funcție de indicatorul analizat, dar datele din
România au fost întotdeauna puse la început, pentru a facilita comparația cu
celelalte țări.

Variabilitatea geografică, socială și economică a țărilor selectate este ilustrată
de tabelul din Anexa 2. România, Bulgaria, Polonia și Lituania aparțin estului și
totodată fostului bloc comunist, în timp ce Spania, Germania, Marea Britanie și
Suedia aparțin vestului Europei, cu un sistem democratic și capitalist de o
durată mai lungă. Sunt și țări cu populație mică, sub 10 milioane (Bulgaria,
Lituania, Suedia), cu populație medie, între 10 și 50 de milioane de locuitori
(România, Polonia, Spania) și cu populație ridicată (Marea Britanie, Germania),
peste 50 de milioane de locuitori. Există în eșantion țări preponderent urbane
(Spania, Marea Britanie, Suedia, cu peste 75% populație urbană), dar și țări
unde urbanul coexistă cu ruralul (România, Polonia, Lituania au peste 30%
populație rurală).
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Datele economice arată că în eșantion apar țări aflate pe ultimele locuri în
Europa ca produs intern brut pe cap de locuitor (România, Bulgaria), dar și țări
aflate în fruntea acestui top (Suedia, Germania, Marea Britanie), precum și țări
cu nivel mediu de output economic (Polonia, Lituania, Spania). Bulgaria și
România sunt țări cu peste 40% din populație aflată în risc de sărăcie, în
celelalte țări acesta variază între 18 (Suedia) și 29 (Lituania, Spania).
Mai important pentru problematica discriminărilor de gen este rata angajării
femeilor pe piața muncii. Graficul de mai jos ordonează țările în funcție de
procentul de femei angajate (axa din dreapta), iar România se află în
vecinătatea Poloniei, Bulgariei dar și a Spaniei, cu puțin peste 50% din populația
feminină ocupată. Mai importantă este diferența dintre procentul de bărbați
angajați și procentul de femei în aceeași situație, iar barele din graficul de mai
jos indică faptul că în fiecare dintre țările analizate bărbații lucrează în număr
mai mare decât femeile, însă diferența scade cu educația. În România, printre
cei cu studii primare sau medii diferența este de 15% mai mulți bărbați angajați,
în timp ce printre absolvenții de studii superioare ea scade la 5%. Similar se
întâmplă și în celelalte țări europene, dar diferențele de gen în rata
angajabilității sunt mai mici în Marea Britanie, Germania, Suedia, dar și Bulgaria.
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Figura 1. Rata de ocupare a femeilor (linia) și diferența între ocuparea la femei
și bărbați în funcție de nivel educație
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Sursa: Eurostat, 2014
Femeile nu numai că accesează mai greu piața muncii, dar atunci când sunt
prezente au salarii în medie mai mici decât bărbații, în toate țările, mai ales în
Spania, Marea Britanie și Germania, cu diferențe mai mici între venituri în
România sau Polonia. În Bulgaria, Lituania și Suedia un procent semnificativ mai
mare de femei se află în risc de sărăcie decât în cazul bărbaților (+3%). Totuși,
există un indicator unde femeile au un avantaj: dintre noii absolvenți de
facultate, mai mulți sunt de sex feminin decât de sex masculin, mai ales în
Polonia, Lituania și Suedia.
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Discriminarea femeilor la locul de muncă
Prevalența
discriminărilor

Percepția
existenței
unor inegalități din
societate este o primă
reflectare a acestor
inegalități în rândul
opiniei publice, însă
imaginea
poate
fi
înșelătoare. Măsurarea prin percepție este sensibilă la gradul de cunoaștere și
de operaționalizarea la nivelul simțului comun al conceptelor de inegalitate sau
discriminare.
Tabel 1. Percepția despre inegalitățile de gen în rândul femeilor și diferența
procentuală dintre femei și bărbați care sunt de acord că acestea sunt
răspândite, sunt mai răspândite în ultimii 10 ani și că trebuie să reprezinte o
prioritate pentru Uniunea Europeană
Inegalitățile de gen sunt
răspândite
%femei % femei % bărbați

România
Bulgaria
Polonia
Lituania
Marea Britanie
Germania
Spania
Suedia

64%
50%
56%
57%
70%
70%
82%
84%

+8%
+16%
+20%
+13%
+17%
+12%
+8%
+20%

Inegalitățile de gen mai
răspândite ca acum 10
ani
%femei % femei % bărbați

31%
35%
28%
35%
32%
25%
15%
14%

-2%
+4%
+4%
+6%
+9%
+4%
-1%
+8%

Reducerea inegalităților
de gen ar trebui să fie o
prioritate pt. UE
%femei % femei % bărbați

82%
80%
77%
80%
86%
81%
89%
93%

+12%
+10%
+14%
+10%
+10%
+12%
-0%
+10%

Sursa: Eurobarometru 2014
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Acestea fiind spuse, o privire asupra datelor EWCS arată că tendința în Europa
era în 2010 de a recunoaște existența acestor inegalități, cu diferențe de
nuanță. Astfel, mai mult de jumătate din populațiile din fiecare țară este de
acord că inegalitățile de gen sunt răspândite în societate, însă există o diviziune
vizibilă est/vest, indicatorul având valori cuprinse între 50 și 65% în țările estice
și între 70 și 85% în țările vestice. O explicație ar putea fi măsurile de reducere a
inegalităților de gen din regimul comunist (de exemplu, prin creșterea
participării femeilor pe piața muncii), dar explicația nu este completă. Ținând
cont de evoluțiile din ultimii 30 de ani, ipoteza unei inegalități de gen mai mari
în țările din occident poate fi cu greu susținută. În schimb, este foarte posibil ca
în țări precum Marea Britanie, Germania, Spania sau Suedia conștientizarea
problematicii inegalităților să fie mai puternică, fapt ce reiese și din celelalte
date. Percepția nu este uniformă în populație, întrucât femeile le apreciază ca
fiind mai răspândite în toate țările, mai ales în Polonia, Suedia, Bulgaria sau
Marea Britanie.
În toate cele opt țări studiate, percepția generală este că inegalitățile de gen sau redus în ultimii 10 ani iar în Spania și Suedia această percepție se află la cel
mai ridicat nivel, în timp ce aproximativ o treime din bărbații și femeile din țări
estice precum România, Bulgaria, Lituania, dar și din rândul femeilor din Marea
Britanie, consideră că inegalitățile sunt mai răspândite.
Percepția în sine este o apreciere neutră, însă al treilea indicator clarifică și
modul în care oamenii se raportează la această inegalitate percepută, în speță
ca fiind dăunătoare. Majorități solide afirmă în fiecare țară că reducerea
inegalităților ar trebui să fie o prioritate pentru Uniunea Europeană, cu un
minim de 77% în Polonia și un maxim de 93% în Suedia, în fiecare țară (în afară
de Spania) femeile fiind cu 10% mai multe în tabăra reducerii inegalităților.
Atunci când această dorință este pusă în balanță cu alte măsuri sociale însă, ea
își pierde din intensitate. Datele World Values Survey arată că majoritatea
oamenilor din toate țările Europene consideră că principala problemă a lumii
este sărăcia, doar aproximativ 7-10% menționând discriminarea împotriva
femeilor în Suedia, Germania, Spania sau România și mai puțin de 5% în
Polonia.
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Datele comparative arată că în România inegalitățile sunt conștientizate în mai
mare măsură decât în celelalte țări din est, atât de femei cât și de bărbați, cu
69% de părere că acestea s-au redus în ultimii ani și 31% că ele s-au accentuat.
Opt din zece femei și 7 din 10 bărbați români susțin reducerea inegalităților ca
prioritate pentru Uniunea Europeană. Percepția asupra inegalităților nu diferă
foarte mult în funcție de caracteristici socio-demografice. Totuși, se observă că
femeile cu studii mai puține și din mediul rural percep că inegalitățile sunt mai
puternice (+4-7%), probabil bazându-se pe experiența proprie.

Discriminările sunt acte concrete care reflectă inegalitățile de gen și totodată
contribuie la menținerea sau chiar adâncirea acestora în societate, însă
conceptul de discriminare nu se suprapune Tabel 2. Comparație între
total peste cel de inegalitate, întrucât datele FA și EB 2015 (România)
inegalitatea poate să persiste chiar și în medii despre
percepția
asupra
unde nu există discriminare. Acest lucru se inegalităților,
respectiv
a
observă atunci când comparăm datele din răspândirii discriminării în
studiul nostru cu datele pe România ale societate
Eurobarometrului, ambele realizate în
Femei Active 2015 / Discriminare
aceeași perioadă (2014-2015). Datele din
Eurobarometru România 2015 / Inegalități
studiul FA arată că 35% dintre femei 60%
52%
48%
consideră că discriminarea de gen este
40%
28%
27%
răspândită în societate, 48% că este destul de
17%
rară și 17% că este foarte rară (în vreme ce, 20%
13%
8%
7%
conform EWCS, două treimi din femei
0%
Foarte
Destul de Destul de Foarte rară
considerau că inegalitățile sunt răspândite în
răspândită răspândită
rară
societate). Dincolo de diferențele de
măsurare, se poate observa că femeile din Surse: Femei Active 2015,
România observă în mai mare măsură Eurobarometru 2015
inegalitățile de gen decât procesele de
discriminare care susțin aceste inegalități.
Următorul aspect ce trebuie elucidat este ce înțeleg femeile prin conceptul de
discriminare.
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Forme de discriminare
În studiul nostru, o proporție de 35% dintre femei consideră că există
discriminare în societate în general, iar 27% se referă la cazul particular al
discriminării la locul de muncă. Cei doi itemi sunt puternic corelați (r=0,59),
astfel că trei sferturi dintre femeile care consideră că discriminarea este foarte
răspândită în societate consideră că discriminarea este foarte răspândită în
mediul profesional, explicabil, dat fiind că eșantionul este compus doar din
femei cu loc de muncă.
Studiul FA arată că principalele caracteristici ale discriminării profesionale a
femeilor în propria lor viziune sunt legate de inegalitatea de șanse, în ceea ce
privește angajarea, remunerația, avansarea în carieră sau respectarea
drepturilor. Este adevărat că 19% înțeleg prin discriminare faptul că femeilor le
este mai ușor pe piața muncii decât bărbaților, jumătate din procentul celor
care cred contrariul.

Tabel 3. Principalele caracteristici ale discriminării de gen în mediul
profesional
A. Inegalitate de șanse
Mai puține șanse
Salarii mai mici
Bariere în avansare
Mai dificil de reușit în carieră
Nu au aceleași drepturi

B. Inegalitate de tratament
46%
46%
38%
35%
31%

Desconsiderate de către colegi
Îngreunată posibilitatea de a se exprima
Izolate în interiorul companiilor
Excluse din activitățile sau sarcinile de grup

27%
23%
19%
10%

Sursa: Femei Active, România, 2015
O înțelegere secundară (ca răspândire în publicul țintă) a discriminării este
legată de inegalitatea de tratament, de comportamentul colegilor (în special cei
de sex masculin) în relaționarea profesională, luând calea desconsiderării, a
limitării libertății de expresie sau a creativității, a izolării și excluderii de la
activitățile de grup. Cele două aspecte vor fi tratate separat.
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Tabel 4. Percepția respondentelor despre preferințele generale ale
angajatorilor, în diferite situații
0%

20%

să promoveze

21%

să angajeze

20%

să trateze mai puțin favorabil

60%

26%

să recompenseze financiar
să trimită la cursuri finanțate de unitate

40%

13%
9%

80%

100%

66%

8%

74%

5%

71%

9%

77%
74%

Un bărbat
Genul nu contează
O femeie

9%
17%

Sursa: Femei Active, România, 2015
Accentul pus pe inegalitatea șanselor de a reuși în carieră se poate observa și
din modul în care respondentele estimează biasul de gen al angajatorilor.
Majoritatea consideră că angajatorii nu ar diferenția între sexe în aspecte
privind tratamentul, calificarea, angajarea, recompensarea sau promovarea
subalternilor, însă cele care cred că angajatorii ar prefera bărbați înaintea
femeilor sunt de 2 sau 3 ori mai multe decât cele care cred că angajatorii ar
prefera femei. Și aici se vede că principalul reproș al unui grup de 20-26% de
femei active se referă la barierele puse în calea accesului și a promovării în
ierarhia profesională și mai puțin tratamentul diferențiat aplicat de șefi sau
patroni în funcție de gen.
Inegalități în ceea ce privește posturile de conducere
În studiul nostru, de 3 ori mai multe femei au considerat că angajatorii ar
prefera să angajeze bărbați decât că ar prefera să angajeze femei. Pentru a
testa dacă acesta este mai mult decât un stereotip larg răspândit, am verificat în
sondajul internațional privind condițiile de muncă procentul celor care au șefi
de sex masculin sau de sex feminin, în funcție de genul respondentului.
Procentul persoanelor care au șefi de gen feminin variază de la 25% în Spania și
Germania la 40% în Suedia sau Marea Britanie, cu țările din Europa Centrală sau
de Est în mijloc, dar cifrele ascund la o primă vedere faptul că raportul este
extrem de diferit pe genuri. Astfel, dacă aproximativ jumătate din femei sunt
coordonate la locul de muncă tot de femei, 80-90% din bărbați sunt coordonați
de bărbați. Dacă situația în care o femeie este subalterna unui bărbat se
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întâlnește frecvent, situația opusă, cu un bărbat subordonat profesional unei
femei este destul de rară (Suedia și Marea Britanie fiind țările unde procentul se
apropie de 20%).

Tabel 5. Indicatorul “genul superiorului ierarhic de la locul de muncă în funcție
de genul subalternului” în opt țări europene (grafic stânga) și evoluția
indicatorului în România (grafic dreapta)
% bărbați care au șefi femei
70%
60%
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40%
30%
20%
10%
0%

45%

10%

41%

10%

41%

8%

49%

% femei care au șefi femei
63%
60%
56%
54%

50%
43%

40%

45%

36%
30%

15%

22%
11%

19%
8%

20%
10%
5%

0%
2000

8%
2005

10%
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Sursa: Working Conditions 2010
Conform acestor date, România este undeva la mijloc, sub Marea Britanie,
Suedia, dar și Lituania sau Polonia, cu 45% dintre femei fiind coordonate de
femei, față de 10% dintre bărbați. Percepția unei inegalități în ceea ce privește
promovarea este deci justificată în România, însă nu întotdeauna această
inegalitate este privită critic. Tot studiul Femei Active arată că majoritatea
femeilor nu au o preferință în ceea ce privește genul șefului lor (78%), însă cele
care au, ar prefera mai degrabă să aibă șefi de sex masculin (15%) decât de sex
feminin (6%), ceea ce sugerează că stereotipurile de gen sunt prezente, într-o
oarecare măsură și în rândul femeilor aflate în câmpul muncii.
Inegalități în ceea ce privește relațiile de muncă
Pentru a testa indirect dacă există inegalități în privința relațiilor de muncă în
diferite țări am utilizat trei indicatori care măsoară acordul cu afirmații privind
libertatea luării deciziilor la locul de muncă și buna colaborare cu colegii,
separat pe subeșantioane de bărbați și femei din cele opt țări. În toate țările,
mai mult de jumătate dintre angajați consideră că își pot organiza liber sarcinile
14

de lucru, în general fără diferențe între femei și bărbați. În Suedia valoarea este
de 80%, iar în țările estice valoarea este în jur de 55-60% (mai mult femeile
decât bărbații). Creativitatea este încurajată cu precădere în Suedia, dar și în
Spania sau Marea Britanie, pe când în Lituania sau Germania atât femeile cât și
bărbații simt mai rar că au libertatea de a-și exprima propriile idei (43-44%). Al
treilea indicator este unul al cooperării colegiale, maximă în Spania, Marea
Britanie și România și redusă în Polonia.

Tabel 6. Indicatori privind relații de muncă pozitive (grafic stânga) și evoluția
indicatorilor în România (grafic dreapta)

% da femei %da femei % da bărbați

România
Polonia

61%

+3%

54%

-3%

78%

+1%

62%

-5%

51%

-9%

60%

-5%

Lituania

61%

+2%

43%

+6%

73%

+1%

Germania

62%

+9%

44%

+0%

71%

+3%

Bulgaria

55%

-0%

52%

-1%

74%

-3%

Spania

63%

-0%

59%

+1%

86%

+1%

Marea Britanie

69%

-0%

56%

-5%

83%

+3%

Suedia

80%

+2%

68%

+2%

73%

-4%

2005

2010

0% 20% 40% 60% 80%100%

. SARCINI

% da femei %da femei % da bărbați

Colegii le ajută și le
sprijină

Barbati
Femei

57%
61%

INITIATIVA

% da femei %da femei % da bărbați

Au libertatea de a își
exprima propriile idei

Barbati

63%
56%

SPRIJIN .

Au libertatea de a
modifica ordinea
sarcinilor

Femei
Barbati
Femei

57%
58%

56%
54%

81%
77%
74%
78%

Sursa: Working Conditions 2010

Femeile din România se situează în media estică în privința autonomiei la locul
de muncă, la mijlocul clasamentului în privința permiterii creativității și printre
primele țări când este vorba de climatul colegial. Spre deosebire de Polonia,
unde femeile sunt pe toți trei indicatorii mai puțin mulțumite de climatul de la
locul de muncă decât bărbații, în România nu par să existe diferențe de gen. Nu
se observă mari modificări față de valorile din 2005 (bărbații ceva mai
nemulțumiți de șansele de exprimare a propriilor idei). Nu este surprinzător
astfel că atunci când se gândesc la inegalități și discriminare, femeile se referă
mai mult la șansele de angajare și salarii decât la relațiile de putere din
interacțiunea de zi cu zi. Este adevărat că analiza nu ia în considerare faptul că
așteptările bărbaților și femeilor cu privire la relațiile de muncă să fie diferite,
formate în timp prin acte succesive de discriminare, astfel încât diferențe reale
în gradul de autonomie acordat femeilor comparativ cu bărbații să fie mascate
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de raportări la concepte diferite de “libertate”, “autonomie” sau “sprijin”, dar
această ipoteză nu poate fi testată în mod satisfăcător cu datele disponibile.
Inegalități în ceea ce privește condițiile de muncă
Indicatorul privind condițiile de muncă reprezintă o evaluare generală, difuză, a
tuturor aspectelor pozitive și negative asociate cu locul de muncă (salariu,
facilități, confort, relații interpresonale). Existența unor inegalități de gen adânci
în viața profesională ar presupune o apreciere negativă a condițiilor de muncă
în rândul femeilor. Datele arată însă că evaluările femeilor și ale bărbaților sunt
relativ egale în fiecare țară, în Marea Britanie femeile apreciind chiar mai bine
condițiile de muncă. Aprecierea depinde mai mult de piața muncii din fiecare
țară, cu satisfacție ridicată în Marea Britanie, Germania sau Suedia și ceva mai
redusă (deși tot preponderent pozitivă) în Bulgaria, Lituania și România. Este
probabil ca acest indicator să fie corelat și cu nivelul salarial. În România, toate
cele trei sondaje EWCS (2000, 2005, 2010) arată că per total femeile sunt cu 1-2
procente (nesemnificativ statistic) mai mulțumite decât bărbații, cu o tendință
de scădere a mulțumirii în ambele genuri în 2010 față de 2000.
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Experiența personală a discriminării
Tabel 7. Existența unor situații de
încălcare a egalității de șanse
experimentate de către respondente
sau de cunoștințe ale acestora,
procente din total eșantion
A fost discriminată
Cunoaște cazuri de discriminare
0% 10% 20% 30% 40%
11%

16%

VARSTA

.

TOTAL

TIP LOC. . STUDII .

Percepția asupra discriminării nu este
un indicator foarte precis al incidenței
situațiilor în care au avut loc
discriminări sau al numărului de
persoane supuse la asemenea acte.
Pentru a evalua mai corect
răspândirea discriminărilor de gen în
societate, am întrebat persoanele din
eșantionul format din femei active pe
piața muncii dacă au existat situații în
viață în care au s-au simțit
discriminate.

18-24
25-34
35-44
45-54
55-60
Primare
Medii
Superioare

25%
12%
8%
17%
9%
16%
11%
19%
15% 10%
12%
9%
12%

14%
19%
15%

În eșantionul studiului nostru, 11%
dintre femei se simt victime ale
13% 12%
Orase mari
14%
16%
Orase medii
inegalității de șanse dintre sexe și alte
Sate si orase mici 8% 18%
16% afirmă că deși nu au simțit
personal acest lucru, au cunoștințe Surse: Femei Active 2015
care au suferit de pe urma acestor
inegalități. Prevalența inegalităților de șanse nu este uniformă în populație.
Discriminarea este mai frecvent menționată de femei tinere și de femei care
locuiesc în mediul urban. Șansele ca o femeie sub 25 de ani să fie în această
situație sunt de 3 ori mai mari decât șansele unei femei trecute de această
vârstă, iar șansele unei femei care locuiește într-un oraș (indiferent de mărimea
acestuia) de a considera că a fost discriminată sunt de două ori mai mari decât
șansele unei femei din mediul rural.

Per total, aproximativ 3 din 10 femei au cunoștințe despre cel puțin o
experiență a discriminării de gen, iar acest lucru afectează puternic percepția
despre gravitatea încălcărilor egalității de șanse la nivelul societății: două treimi
dintre femeile care cunosc cazuri de discriminare consideră că aceasta este o
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problemă importantă a societății românești, față de doar un sfert din femeile
care nu cunosc asemenea cazuri, iar dintre cele care consideră că discriminarea
este foarte răspândită, jumătate au suferit personal de pe urma discriminării.

Datele din cercetarea noastră pot fi puse, nu fără dificultăți metodologice, întrun context internațional, prin comparația cu răspunsurile la întrebarea ”Ați fost
discriminată la locul de muncă pe baza genului în ultimele 12 luni ?” din studiul
european privind condițiile de muncă. Rezultatele în rândul femeilor din
România arată că 3-4% dintre acestea au răspuns afirmativ la întrebare, un
procent semnificativ mai mic decât în studiul nostru (11%). Diferențele care nu
se datorează erorii de măsurare pot fi explicate în două moduri. O primă
abordare ar fi tratarea diferenței ca evoluție în timp, dat fiind că studiul
internațional a fost realizat în 2010 iar studiul prezent în 2015. Într-adevăr,
datele EWCS arată o creștere graduală din 2000 până în 2015 a cazurilor
raportate de discriminare de gen în rândul femeilor cu loc de muncă (de la mai
puțin de un procent în 2000 la aproape 4 procente în 2015). Cu toate acestea,
creșterea pare a fi prea bruscă, iar date ESS (o întrebare similară) nu prezintă
diferențe mai mari de 2% în țări precum Germania, Polnia sau Suedia (România
nu a participat la ultimul val ESS), deci nu este foarte probabil ca lucrurile să se
fi schimbat radical în ultimii 5 ani.

O a doua explicație pentru diferențe constă în modul diferit în care sunt
formulate cele două întrebări corespondente. Întrebarea din EWCS se referă la
“discriminare”, un termen încărcat negativ, față de noțiunea mai degrabă
neutră (“inegalitatea de șanse”), cu o accepțiune mai largă a studiului nostru. În
plus, în EWCS este setată o dimensiune temporală (ultimele 12 luni) care poate
reduce rata răspunsurilor afirmative.
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Tabel 8. Procente femei și bărbați care au suferit discriminări indiferent de
motiv și din motive legate de gen
15%
11%
10%
5%
5%

Bărbați discriminați

7%
6%

5%
3%

2%
1%

3%

3%
1%

1%

2%

3%

6%
3%

Femei discriminate
Bărbați discriminați (gen)
Femei discriminate (gen)

0%
România Bulgaria

Lituania

Polonia

Spania Germania Marea
Britanie

Surse: Working Conditions 2010 (barele) și
(rombul)

Suedia

Femei Active, România, 2015

Comparațiile internaționale arată că în România procentul discriminărilor de
gen pare a fi mai ridicat decât în țările din fostul bloc comunist (în Bulgaria,
Lituania sau Polonia nu depășește 1%), la un nivel similar cu Germania sau
Marea Britanie și ceva mai redus decât Suedia (6% din femei discriminate).
Cazurile concrete de discriminare de gen percepute sunt relativ rare indiferent
de societatea europeană unde s-a făcut măsurarea, iar procentul pare să fie mai
ridicat în țările cu un grad mai mare de dezvoltare economică, ceea ce poate
reflecta și niveluri diferite de conștientizare a situațiilor de discriminare. În
Suedia, spre exemplu, discriminarea este percepută mai frecvent de către femei
cu studii superioare decât de femei cu studii primare, însă în România relația
dintre cele două variabile este invers proporțională.
Discriminarea pe bază de gen apare foarte rar în cazul bărbaților, cel puțin ca
autopercepție. Atunci când sunt luate în considerare toate criteriile (gen, etnie,
naționalitate, religie, dizabilitate, orientare sexuală), însă, procentul
discriminării percepute în rândul bărbaților îl egalează pe cel din dreptul
femeilor, iar în Bulgaria chiar îl depășește. În România, datele arată că în
eșantion femeile acuză mai des cazuri de discriminare decât bărbații (5% față de
3%), dar diferența este nesemnificativă din punct de vedere statistic.
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Hărțuirea sexuală
Definiția hărțuirii și a violenței
față de femei
Am văzut în analiza anterioară că
discriminarea la locul de muncă este
înțeleasă de femei în primul rând ca
excludere de la anumite poziții de
putere, dar și ca inegalitate în drepturi
și recompense. Pe de altă parte,
hărțuirea sexuală, deși conexă
conceptului de discriminare, se
subsumează în mai mare măsură ideii
de violență.

Tabel 9. Definirea conceptului de “violență împotriva femeilor” – procent de
acord că termenii de pe coloane se subsumează acestui concept
Violență
domestică
% femei

România
Bulgaria
Polonia
Lituania
Spania
Marea Britanie
Suedia
Germania

Violență
sexuală

%femei % bărbați % femei

66% +9%
62% +13%
52% +4%
61% +6%
73% +3%
63% +2%
75% -1%
56% +7%

64%
62%
50%
52%
57%
50%
53%
79%

Daune
emoționale

%femei % bărbați % femei

+4%
+2%
+5%
+7%
+4%
-1%
+6%
+1%

47%
36%
44%
66%
63%
36%
48%
36%

Trafic de
carne vie

%femei % bărbați % femei

+13%
+14%
+3%
+21%
+11%
+3%
+17%
+15%

45%
27%
21%
33%
29%
20%
14%
32%

Hărțuire (incl.
stalking)

%femei % bărbați % femei

+0%
-3%
-2%
-4%
+6%
+0%
-0%
+1%

28%
11%
19%
11%
27%
19%
17%
27%

%femei % bărbați

+4%
+2%
+1%
-2%
+4%
-1%
+4%
+3%

Sursa: Eurobarometru, 2014

Datele Eurobarometrului arată că într-adevăr, pentru femei (dar și pentru
bărbați), violența sexuală are o pondere la fel de importantă ca violența
domestică în definirea termenului generic de violență împotriva femeilor, cu
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peste 50% dintre locuitorii fiecărei țări incluzând-o în această categorie. Un alt
aspect definitoriu pentru violența împotriva femeilor este producerea unor
daune emoționale acestora (menționată mai des în Lituania și Spania), o
observație pe care femeile o fac semnificativ mai des decât bărbații (+11-17% în
toate țările, mai puțin Polonia și Marea Britanie).

Tabel 7. Definirea conceptului de “hărțuire”
Violență verbală
Remarci umilitoare
Injurii și insulte
Referiri la caracteristici fizice

56%
57%
47%

Violență digitală
E-mailuri ofensatoare
49%
Poze cu caracter ofensator 41%

Vulnerabilizare
Amenințare sau intimidare
Șantaj/ distrugerea reputației

56%
54%

Sursa: FA, 2015

Violența sexuală este considerată definitorie mai ales în Germania (aproape
80%) și mai puțin în Polonia, Lituania, Suedia sau Spania (în jur de 50%), în
ultimele două cazuri asocierea principală este față de violența domestică. În
România, 64% din femei și 60% din bărbați consideră violența sexuală ca o
formă de violență împotriva femeilor, similar cu aprecierea din Bulgaria, peste
valorile din toate țările, exceptând Germania.
Femeile din România înțeleg prin termenul de hărțuire, conform conceptului
nostru, orice formă de agresiune verbală, fie că este făcută cu intenția de a
insulta, fie că este exprimată în interacțiunea față în față sau prin mijloace
electronice (cyberbullying).

21

Experiența Personală a Hărțuirii Sexuale

TIPLOC3 .

EDUC

.

Age

.

Percepția asupra existenței hărțuirii sexuale Tabel 8. Existența unor situații de
este chiar mai răspândită decât în cazul hărțuire sexuală suferite de către
încălcărilor inegalității de gen: studiul nostru respondente sau de cunoștințe ale
arată că una din două femei din România acestora, procente din total eșantion
care au loc de muncă afirmă că acest
A fost hărțuită Cunoaște cazuri de hărțuire
fenomen este prezent în societate. Aproape
0% 10% 20% 30% 40% 50%
trei sferturi din femeile care consideră că
TOTAL 6% 14%
există discriminări cred că există și hărțuire,
dar același lucru cred și o treime din femeile
18-24
13%
25%
25-34 2% 12%
care nu consideră România o țară unde
35-44 4% 18%
45-54 6% 14%
inegalitățile de gen sunt profunde. Explicația
55-60 10% 9%
este că hărțuirea sexuală este un termen
Primare 2% 10%
mai concret și mai ușor de operaționalizat și
Medii 6% 16%
de observat în societate de către femei. În
Superioare 7% 16%
plus, acesta este mai puțin legat de
Orase mari 6% 14%
Orase medii 8% 12%
experiența directă sau indirectă comparativ
Sate si orase mici 4% 16%
cu cel al discriminării: dacă majoritatea
femeilor care cunosc persoane care au fost
Sursa: Femei Active 2015
hărțuite sexual consideră acest fenomen
drept o problemă în România, același lucru este valabil pentru 40% dintre
femeile care nu cunosc persoane hărțuite sexual.
În ceea ce privește experiența directă, 6% din femeile din eșantionul studiului
nostru afirmă că au fost hărțuite sexual și alte 20% că au cunoștințe care au
suferit de pe urma hărțuirii sexuale. Astfel, aproximativ un sfert dintre cele care
cunosc pe cineva au suferit la rândul lor din cauza hărțuirii sexuale.
Ca și în cazul discriminărilor, distribuția nu este uniformă. Vârsta, educația și
tipul localității de rezidență pot influența. Hărțuirea sexuală este mai des
menționată de femeile sub 25 de ani, dar și de cele trecute de 55 de ani; este
menționată mai rar de femeile cu studii primare decât de femeile cu studii cel
puțin medii și în sate sau orașe mici comparativ cu orașe medii și mari. Nu
putem concluziona că hărțuirea sexuală este un fenomen urban care atinge cu
precădere femei mai tinere sau mai în vârstă cu studii medii sau superioare,
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deoarece este posibil ca în aceste categorii fenomenul să nu fie prezent în mai
mare măsură, ci conștientizat ca atare.
Afirmația anterioară este întărită de faptul că datele comparative EWCS arată
că hărțuirea (sexuală, dar nu numai) este o practică mai des menționată în țări
cu legislații antidiscriminare consistente, precum Suedia, Germania sau Marea
Britanie (7-9%) decât în țări cu experiență democratică mai redusă, precum
Bulgaria sau Polonia (unde cifra este de 3%). O ipoteză alternativă ar fi efectul
neîncrederii generalizate din țările din fostul bloc comunist asupra veridicității
răspunsurilor, în sensul că o parte din femei nu ar avea încredere suficientă în
anonimitatea răspunsurilor lor și s-ar teme să răspundă afirmativ la întrebări
delicate privind hărțuirea sexuală. Cert este că, atât în cazul hărțuirii cât și a
violenței verbale (cea mai des răspândită formă de violență – peste 10% în
majoritatea țărilor analizate) dar și fizice (sub 5%), Suedia sau Marea Britanie au
ratele cele mai ridicate de raportări în rândul femeilor. Singura țară din est care
raportează rate mai ridicate de hărțuire și violență este Lituania.
Tabel 9. Procent din femeile din fiecare țară care au suferit acte de hărțuire,
violență fizică sau verbală sau amenințări
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

[EWKS2010] Hărțuire
(inclusiv sexuală)
7%
4%
3%

6%

7%

9%

[EWKS2010] Violență
verbală
[EWKS2010] Violență
fizică

3%
1%

[EWKS2010] Amenințări
sau umilințe
[FA2015] Hărțuire
sexuală

Sursa: EWCS, 2010; FA 2015
În România cifra estimată a femeilor supuse la acte de hărțuire este de 4%,
similar cu cifra de 6% estimată de studiul nostru, iar 8% din femei sunt afectate
de violență verbală și aproape niciuna nu menționează violență fizică,
amenințări sau umilințe (deși este evident că fenomenul nu este total absent în
România, mai ales în situații domestice). Atât în cazul hărțuirii, cât și a violenței
verbale, femeile sunt afectate mai des decât bărbații (+4%).
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Efecte psiho-somatice ale discriminării și hărțuirii sexuale
Consecințele expunerii repetate la acte violente sau discriminatorii pot fi
devastatoare la nivel psihologic pentru victimele acestora. Femeile din
eșantionul studiului nostru au fost rugate să menționeze sentimentele pe care
le-ar simți în asemenea situații, iar
Tabel 10. Efecte ale discriminării,
răspunsurile variază în funcție de caz.
respectiv hărțuirii sexuale, pe plan
În situația discriminării, principalul
psihologic, percepute de către femei
afect menționat de mai mult de
Efectele discriminării
Efectele hărțuirii
jumătate
din
eșantion
este
28%
Furie
demoralizarea, urmat de frustrare și
63%
61%
Demoralizare
49%
pierderea încrederii în sine. Astfel,
49%
Frustrare
48%
sentimentele sunt canalizate către
43%
Pierderea încrederii în sine
33%
sine, cu efecte demotivante puternice:
44%
Boli pe fondul stresului
33%
un număr minim de situații inițiale pot
29%
Indispoziție
26%
inhiba încercări viitoare ale acestor
persoane de a obține o promovare sau Surse: Femei Active 2015
un salariu mai mare. Sentimente
similare sunt resimțite și în cazul hărțuirii sexuale, dar în această situație ele
sunt eclipsate de o emoție îndreptată spre exterior – furia (61%), care nu
acționează la fel de inhibator precum frustrarea sau demoralizarea.
Desigur că această întrebare nu măsoară efectele psihologice în sine, ci
percepții asupra unor efecte simțite în situații ipotetice, dar chiar și așa
studierea lor poate releva nivelul de pregătire al persoanelor pentru a înfrunta
viitoare acte discriminatorii și potențiale răspunsuri în fața agresiunilor.
Pentru a testa dacă situațiile de discriminare pot provoca efecte psihologice de
lungă durată, am utilizat o serie de întrebări din EWCS 2010, referitoare la stări
negative resimțite în ultimele două săptămâni de către femei aflate în câmpul
muncii din cele opt țări analizate, în speță indispoziție, furie, oboseală și
sănătate precară datorată activităților de la locul de muncă. O primă observație
este că, în general, persoanele din țările din Europa Centrală și de Est
raportează mai des nervozitate sau indispoziție comparativ cu țările din Europa
de Vest. Este în special cazul Lituaniei, cu peste 40% din femei având aceste
stări, dar apar mai des și în Bulgaria, Polonia și România, și mai rar în Spania,
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Suedia, Germania sau Marea Britanie. Este adevărat că oboseala nu este
circumscrisă doar estului (apare și în Marea Britanie), iar înrăutățirea sănătății
datorate slujbei este acuzată și de persoanele din Suedia sau Spania.

Figura 2. Stări negative resimțite în ultimele două săptămâni de femeile din
cele opt țări (stânga). Diferența procentuală dintre femei și bărbați, precum și
dintre femeile care s-au simțit discriminate și cele care nu s-au simțit
discriminate în raport cu sentimente de indispoziție, furie sau oboseală
(dreapta)
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33%
35%
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Sursa: EWCS, 2010

Dincolo de variațiile internaționale, o situație
întâlnită în toate țările (cu excepția Poloniei)
este ca femeile să se declare mai des obosite,
nervoase sau indispuse decât bărbații (nu și
mai bolnave). Este mai ales cazul României
(unde cu 12% mai multe femei decât bărbați
acuză aceste stări), dar se întâmplă și în
Bulgaria, Lituania și Marea Britanie. Acest
lucru nu demonstrează însă legătura dintre
discriminare și stări psihologice negative,
întrucât este posibil ca sursa diferențelor de
gen să fie alta. Cu toate acestea, se poate
observa din graficul din dreapta că femeile
care s-au simțit în ultimul an discriminate tind

Figura 3. Evoluție procent femei și
bărbați din România care simt că
munca le-a afectat starea de
sănătate
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Surse: EWCS, 2000, 2005, 2010
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să resimtă aceste stări mult mai frecvent decât femeile care nu au simțit
discriminarea (+30% în România, Bulgaria, Lituania), astfel că există susținere
pentru ipoteza conform căreia discriminarea și hărțuirea sexuală au efecte
psihologice de lungă durată.
Conform datelor EWCS, România este o țară unde cele patru stări au o
prevalență consistentă – cca. 30% din populația feminină. Femeile se simt
semnificativ mai prost dispuse decât în Spania, Marea Britanie, Suedia și chiar
Polonia, semnificativ mai furioase decât în Spania sau Suedia, semnificativ mai
obosite decât în Spania și cu un efect negativ al muncii asupra sănătății
semnificativ mai ridicat decât în Polonia, Marea Britanie sau Germania. Doar
Lituania prezintă o situație semnificativ mai gravă. Cu toate acestea, cel puțin în
cazul bolilor cauzate (în opinia respondenților) de situația de la locul de muncă,
par să existe îmbunătățiri. Dacă în 2000, 55% din bărbați și 45% din femeile din
România considerau că munca le-a afectat sănătatea, în următorii 10 ani
procentele au scăzut cu 15-20%.
Relația dintre nivelul perceput al discriminării sau hărțuirii și
bunăstarea națională
Există o legătură între nivelul de dezvoltare al unei țări din cadrul Uniunii
Europene și prevalența discriminării de gen din țara respectivă ? La nivelul
simțului comun ar fi de așteptat o relație de inversă proporționalitate: cu cât o
țară este mai dezvoltată, cu atât discriminarea de gen este mai rar întâlnită.
Corelația la nivel de țări poate fi testată utilizând pe de o parte date oficiale
privind bunăstarea economică a fiecarei țări (pentru care am ales indicatorul
clasic – PIB/cap de locuitor ajustat cu puterea de cumpărare din UE) și date de
sondaj (EWCS, 2010) pentru a măsura nivelul hărțuirii (procentul de femei care
au răspuns că au fost supuse la hărțuire în ultimul an) și nivelul perceput al
discriminărilor de gen în societate (procentul femeilor care au afirmat că
discriminarea de gen este răspândită sau foarte răspândită în societatea din
care fac parte). Pentru această sarcină am utilizat date disponibile pentru toate
țările membre UE, nu doar cele opt țări selectate pentru celelalte analize.
În primul caz, rezultatele contrazic simțul comun. Corelația dintre dezvoltare și
prevalența hărțuirii (sexuale sau de altă natură) împotriva femeilor există, dar
este de semn pozitiv (semnificativ diferită de 0), cu un puternic coeficient de
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determinare (R2 = 0.47). Cu alte cuvinte, cu cât o țară este mai dezvoltată, cu
atât o parte mai mare din femeile din acea țară vor considera că au fost supuse
unui comportament de hărțuire. Relația poate fi reprezentată printr-o linie
crescătoare (săgeata de pe grafic), iar punctele (reprezentând țările membre
UE, grupate pe regiuni geografice) par a se așeza, într-adevăr, de-a lungul liniei,
nu fără deviații.
Figura 4. Poziția țărilor în funcție de PIB/capita (axa orizontală) și nivelul
estimat de femei hărțuite (axa verticală – grafic stânga) sau de procentul de
femei care consideră că există discriminare de gen în societate (axa verticală –
grafic dreapta)
R2 = 0.47

R2 = 0.11

Surse: Eurostat, 2013 și EWCS, 2010

În partea de stânga jos a graficului (țări sărace cu un nivel redus de hărțuiri
raportate) se află țări precum Bulgaria, Ungaria, România, Polonia, Croația, dar și
Portugalia sau Estonia, în vreme ce în partea din dreapta-sus (țări dezvoltate cu
un nivel ridicat de hărțuiri raportate) se găsesc țări precum Belgia, Olanda,
Austria, Franța sau Finlanda (ultima cu un nivel mai ridicat de hărțuiri decât ar fi
fost prezis prin indicatorul de dezvoltare). Principalele deviații de la relația liniară
sunt țări sudice precum Italia, Spania sau Cipru, care conform modelului ar fi
trebuit să raporteze mai multe discriminări decât au făcut-o (fiind mai dezvoltate
ca țările din est dar raportând același nivel de discriminare), dar și țări mai
dezvoltate economic (precum Germania, Danemarca sau Suedia), care
raportează tot mai puține situații de hărțuire decât ar fi prezis modelul.
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Diviziunea geografică este remarcabilă, cu estul și sudul mai puțin dezvoltat
raportând mai puține discriminări (în general sub 7%) și vestul și nordul mai
dezvoltat raportând mai multe (în general peste 7%). Corelația însă nu
înseamnă automat cauzalitate, cu atât mai mult cu cât este vorba de relații între
variabile aflate la un nivel superior celui individual. În țările dezvoltate,
condițiile de muncă sunt semnificativ mai bune decât în cele mai puțin
dezvoltate (corelație pozitivă între PIB și satisfacția cu condițiile de muncă, R2 =
0,72), oamenii sunt în medie mai mulțumiți de ce le oferă locul de muncă; cu
toate acestea, femeile se declară în mai mare măsură hărțuite (procentul
nedepășind însă 15%), posibil și datorită faptului că se simt mai libere să o facă,
dar și că au un mod diferit de a se raporta la relațiile de putere dintre sexe.
Al doilea grafic tip scatterplot afișează relația dintre PIB și percepția asupra
discriminării, iar aici corelația este pozitivă, dar mult mai slabă (R2 = 0,72).
Corelația este slăbită de faptul că 6 din cele 28 de puncte deviază puternic de la
linia generală. Ignorând momentan pe cele 6, se poate observa că, în general,
cu cât o țară este mai dezvoltată din punct de vedere economic, cu atât
percepția că există discriminare în societate este mai puternic majoritară. În
Bulgaria PIB-ul este redus și doar jumătate din femei consideră că discriminarea
de gen este larg răspândită în societate. În țări ușor mai dezvoltate, precum
Letonia sau Ungaria, nivelul crește la 60%, depășește 70% în Italia și ajunge la
80% în Franța sau Suedia. În România percepția asupra discriminării este mai
ridicată decât ar fi fost estimată prin nivelul bunăstării economice.
Cele șase țări care se despart de model sunt toate din Nord-Vestul Europei:
Belgia, Germania, Olanda, Irlanda, Finlanda și Danemarca. În toate, percepția
dominantă este că discriminarea de gen nu este atât de ridicată precum în țări
cu nivel de dezvoltare similar (Franța, Suedia). Ele descriu o linie separată, de
sus în jos. Celor două linii li se pot atribui semnificații diferite. Linia ascendentă
reprezintă conștientizarea discriminărilor din societate: cu cât o societate este
mai dezvoltată și persoanele de sex feminin au un nivel mai ridicat de educație,
cu atât crește percepția că există discriminare de gen. A doua linie reprezintă
reducerea discriminării prin politici dedicate. De la un anumit nivel de
dezvoltare, unde discriminările sunt percepute din ce în ce mai clar, se iau
măsuri pentru reducerea acestor discriminări, iar aceste măsuri se reflectă în
noua percepție: scade numărul celor care acuză nerespectarea inegalităților de
gen.
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Stereotipurile

Stereotipuri dominante
Stereotipurile sunt scurtături mentale care organizează comportamentul uman
simplificând interacțiunea dintre persoane cunoscute și mai ales necunoscute,
însă tot ele stau la baza proceselor discriminatorii. În majoritatea cercetărilor
sociologice (inclusiv Eurobarometrul sau World Values Survey) este măsurat
nivelul de acceptare al diferitor stereotipuri de gen. În cercetarea noastră, am
ales o abordare diferită, măsurând percepția femeilor asupra existenței
anumitor stereotipuri în societate (diferența între “eu cred că...” și ”eu cred că
ceilalți cred că...”). Această percepție poate duce în timp la interiorizarea
anumitor stereotipuri și la inhibarea comportamentelor active (inclusiv pe piața
muncii) a unor femei.
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Figura 5. Percepția asupra existenței anumitor stereotipuri în societatea
românească (% care au afirmat că ele există)
Stereotipuri privind inegalitatea dintre femei și bărbați
Femeia reprezintă sexul slab
Bărbații sunt asociați cu posturile de conducere
Femeile nu merită aceleași șanse ca bărbații
Femeile sunt subiective și emoționale
Bărbații își asumă mai multe riscuri
Femeile nu se pot face respectate
Femeile nu iau decizii rapid
Munca femeilor trebuie verificată de un bărbat

48
46
38
37
32
22
22
7

Stereotipuri privind rolul femeii de casnică
Femeile își pot abandona slujba pentru a îngriji copiii
Femeile alocă prea mult timp activităților gospodăriei
Bărbații asociați cu viața profesională și femeile cu cea casnică
O femeie nu se poate ocupa și de familie și de carieră
Femeile nu se implică suficient în activități profesionale

68
62
53
30
17

Sursa: Femei Active, 2015

Stereotipurile testate pot fi împărțite în două categorii: stereotipuri privind
superioritatea bărbaților față de femei și stereotipuri privind rolurile de gen, cu
precădere rolul de casnică al femeii. Femeile din România cred, în primul rând, că
discriminările de gen au drept cauză faptul că mulți oameni consideră riscantă
angajarea unei femei deoarece aceasta își poate abandona slujba (68%), poate să
nu se implice în carieră datorită activităților casnice (62%) și că rolul femeilor
trebuie să fie cel de casnică (53%). În privința inferiorității, o parte din femei
consideră că stereotipuri precum slăbiciunea (48%), capacitatea redusă de a
conduce oameni (46%), firea emotivă (37%) sau neasumarea riscurilor (32%) sunt
răspândite în societate. Patru din zece femei cred că opinia dominantă în
societate este că femeile nu merită aceleași șanse ca bărbații, deci că principiul
fundamental democratic al egalității de șanse nu este susținut de români.
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Stereotipul superiorității bărbatului pe plan profesional
Datele studiului nostru arată că stereotipurile care susțin superioritatea
profesională a bărbaților în comparație cu femeile nu sunt considerate a fi
dominante în societate, cu excepția celui care susține că bărbații sunt mai
potriviți pentru posturi de conducere și în zona afacerilor, deoarece au abilități
de organizare superioare și un fler pentru business.
Datele din World Values Survey pot Figura 6. Acord cu afirmația că
arăta în ce măsură acest stereotip este bărbații conduc mai bine afacerile
cu adevărat raspândit în țările decât femeile
europene. Rezultatele din graficul 60%
51%
Femei
alăturat arată că în țări estice, precum 50% 47%
Bărbați
România și Estonia, această credință 40%
34% 35%
31% 34%
este afirmată de aproximativ o treime 30%
20%
19%
17%
din femei și jumătate din bărbați. În 20%
11%
10%
7%
Europa Centrală (Polonia și Germania) 10%
0%
ea este mai slab reprezentată (o
cincime din femei și o treime din
bărbați), iar în Spania și Suedia ea este
o credință minoritară, atât printre Sursa: WVS, 2014
bărbați cât și printre femei. Diferențe
între aprecerile bărbaților și ale femeilor sunt maxime în România, Estonia, dar
și Germania sau Polonia.

În studiul nostru, femeile afirmă că principalele motive pentru care există
discriminări de gen sunt sentimentele de superioritate ale bărbaților în raport
cu femeile, iar acest lucru pare să fie adevărat în jumătate de cazuri, în special
în ceea ce privește asocierea dintre bărbați și funcții de conducere. Faptul că o
parte din femei acceptă aceste stereotipuri se poate observa și din descoperirea
evidențiată de cercetarea noastră că, deși majoritatea nu au preferințe, mai
multe femei ar dori să fie conduse de o persoană de sex masculin decât de una
de sex feminin.
Acceptarea sau respingerea acestor stereotipuri este condiționată de credința
în valori fundamentale, precum cea a egalității dintre sexe. Datele
Eurobarometrului din 2014 arată că în toate țările peste 85% din respondenți
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declară că egalitatea dintre sexe este un drept fundamental, singurele țări cu un
procent semnificativ de răspunsuri contrare (peste 10% dezacord) fiind Polonia
și Lituania. Există însă diferențe de nuanță, cu precădere între acordul total și
cel parțial. În Suedia, 95% din bărbați și femei sunt total de acord cu afirmația,
în Spania și Germania mai mult de trei sferturi. România și Bulgaria acordul total
e la un nivel ridicat printre femei (peste 75%), dar ușor mai scăzut pentru
bărbați (62-69%), în vreme ce în Polonia sau Lituania sunt mai multe persoane
care afirmă acordul parțial decât cei care afirmă acordul total, cu o diferență de
gen semnificativă în Polonia, bărbații fiind mai puțin dispuși să afirme egalitatea
completă între cele două sexe (39% față de 54% în aprecierea femeilor).

Figura 7. Acord și dezacord cu afirmația că egalitatea dintre sexe este un drept
fundamental
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Stereotipuri cu privire la rolul femeii în familie
O a doua categorie de stereotipuri se referă la rolurile de gen, cu precădere la
rolul femeii în ceea ce privește creșterea copiilor și activitățile casnice.

Figura 8. Roluri de gen, percepute de barbati sau femei
Familia suferă dacă femeile lucrează
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Sursa: Eurobarometru, 2014

Datele internaționale (Eurobarometru) arată că aceste stereotipuri sunt larg
acceptate atât de bărbații cât și de femeile din mai multe țări din Uniunea
Europeană, atât partea răsăriteană cât și cea occidentală. Ideea că familia are
de suferit dacă mama lucrează este aprobată de un procent de 60% sau mai
mare dintre locuitorii din România, Bulgaria, Lituania, Spania sau Germania.
Spre deosebire de stereotipurile privind competențe diferențiate, în acest caz
femeile sunt de acord în aceeași măsură cu bărbații, iar în unele țări femeile se
tem în mai mare măsură că petrecerea timpului la locul de muncă, în afara
gospodăriei afectează negativ întreaga familie – este cazul Spaniei, dar și a
României. Un procent de aproximativ 40% din bărbații și femeile din Europa
Centrală sau de Est plus Germania merg mai departe, considerând că femeile
sunt mai puțin dispuse să urmeze o carieră în raport cu bărbații. Interesant este
că nu apar diferențe semnificative statistic între aprecierile femeilor și ale
bărbaților în niciuna din țări.
Se bazează stereotipul conform căruia femeile nu au timp să îngrijească familia
din cauza faptului că lucrează pe evaluări ale propriei situații? Studiul EWCS
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conține o întrebare privind efectul programului de la locul de muncă asupra
vieții de familie. Dacă femeile ar acuza dificultăți mai mari decât bărbații în
combinarea activității profesionale cu cea casnică, atunci ar exista suport
pentru această ipoteză.
Datele însă arată că relația are un sens invers. În țări atât de diverse precum
Bulgaria, Spania sau Suedia femeile și bărbații apreciază la fel dificultățile de a
împăca familia cu munca (undeva între 15 și 30% în funcție de țară), în timp ce
în alte țări, printre care și România (dar mai ales Marea Britanie) bărbații afirmă
mai des că acest lucru este mai dificil. Diferența este de înțeles în Occident unde
multe femei lucrează cu normă parțială, însă este mai dificil de explicat în
România și infirmă stereotipul conform căruia femeilor le este mai greu să se
descurce pe două planuri. Evoluțiile din România arată că procentul femeilor
aflate în dificultate a scăzut cu 10 procente din 2000 până în 2010 (de la 23% la
13%), în timp ce pentru bărbați evoluția a fost mai degrabă fluctuantă.

Tabel 11. Indicatorul ”programul de lucru afectează negativ viața de familie”
(% acord, grafic stânga) și evoluția indicatorului în România (grafic dreapta)
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Medii de propagare a stereotipurilor
Un ultim aspect privind stereotipurile de gen vizează principala sursă a acestora.
Interesantă nu este doar opinia specialiștilor, ci și aprecierea la nivelul simțului
comun privind această sursă. Studiul nostru oferă patru variante de răspuns
privind sursa stereotipurilor de gen și a
hărțuirii sociale.
Figura 9. Surse ale stereotipurilor de
Majoritatea femeilor (68%) sunt de gen și ale hărțuirii sexuale (% de
părere că stereotipurile izvorăsc din acord)
societate în general și mai puține
Sursă Stereotipuri
Sursă hărțuire
afirmă că acestea provin cu precădere
68% 68%
din familie, mass-media sau școală.
32%28%
24%
18%
8% 11%
8% 6%
Astfel, femeile percep cu o majoritate
clară că stereotipurile sunt imanente
Societate în Familie Mass media Școală
Nu știu
general
societății în ansamblu și agenții de
propagare nu pot fi separați, nu se Surse: Femei Active 2015
poate ca tot blamul să cadă pe
anumite instituții unde acestea ar fi mai vizibile.
Acest aspect poate fi pus în context european.

În Eurobarometru există o serie de întrebări privind mediile de propagare a
stereotipurilor, cu variante diferite de cele din studiul nostru, dar și câteva
similare (școală, mass media). Există diferențe semnificative între țările mai
puțin dezvoltate și cele mai dezvoltate. În România și Bulgaria, locul de muncă
este considerat principala sursă de propagare a stereotipurilor de gen (în
special de către femei), apoi politica. În Polonia, Lituania și Spania toate mediile
sunt văzute ca generatoare de stereotipuri de gen. În Marea Britanie, Suedia
sau Germania accentul este pus pe mass-media și reclame înaintea spațiului de
muncă, mai ales de către femei.
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Figura 10. Spațiile unde stereotipurile sunt propagate
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Sursa: Eurobarometru, 2014
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Concluzii
1. Din perspectiva discriminării de gen, un aspect important este rata
angajării femeilor pe piața muncii. România se află în vecinătatea
Poloniei, Bulgariei dar și a Spaniei, cu puțin peste 50% din populația
feminină ocupată. De remarcat este diferența dintre procentul de bărbați
angajați și procentul de femei în aceeași situație. În fiecare dintre țările
analizate bărbații lucrează în număr mai mare decât femeile, însă
diferența scade cu educația. În România, printre cei cu studii primare
sau medii diferența este de aproape 15%, fiind mai mulți bărbați
angajați, în timp ce printre absolvenții de studii superioare ea scade la
5%. Similar se întâmplă și în celelalte țări europene, dar diferențele de
gen în rata angajabilității sunt mai mici în Marea Britanie, Germania,
Suedia, dar și Bulgaria.
2. Femeile nu numai că accesează mai greu piața muncii, dar atunci când
sunt prezente au salarii în medie mai reduse decât bărbații, în toate
țările cuprinse în studiu, mai ales în Spania, Marea Britanie și Germania,
cu diferențe mai mici între venituri în România sau Polonia. În Bulgaria,
Lituania și Suedia un procent semnificativ mai mare de femei se află în
risc de sărăcie decât în cazul bărbaților (+3%).
3. În România inegalitățile sunt conștientizate în mai mare măsură decât
în celelalte țări din Estul Europei, atât de femei cât și de bărbați. 8 din 10
femei și 7 din 10 bărbați români susțin reducerea inegalităților ca
prioritate pentru Uniunea Europeană. Femeile cu studii mai puține și din
mediul rural percep că inegalitățile sunt mai puternice (+4-7%), probabil
bazându-se pe experiența proprie.
4. Prevalența inegalităților de șanse nu este uniformă la nivelul populației
feminine. Discriminarea este mai frecvent menționată de femei tinere și
de femei care locuiesc în mediul urban. Comparațiile internaționale arată
că în România procentul discriminărilor de gen pare a fi mai ridicat decât
în țările din fostul bloc comunist (în Bulgaria, Lituania sau Polonia nu
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depășește 1%), la un nivel similar cu Germania sau Marea Britanie și ceva
mai redus decât Suedia (6% din femei discriminate) – EWCS 2010
5. Percepția asupra existenței hărțuirii sexuale este chiar mai răspândită
decât în cazul încălcărilor inegalității de gen: studiul nostru arată că una
din două femei din România care au loc de muncă afirmă că acest
fenomen este prezent în societate. Aproape trei sferturi din femeile care
consideră că există discriminări cred că există și hărțuire, dar același
lucru cred și o treime din femeile care nu consideră România o țară
unde inegalitățile de gen sunt profunde. Datele comparative EWCS arată
că hărțuirea (sexuală, dar nu numai) este o practică mai des menționată
în țări cu legislații antidiscriminare consistente, precum Suedia, Germania
sau Marea Britanie (7-9%) decât în țări cu experiență democratică mai
redusă, precum Bulgaria sau Polonia (unde cifra este de 3%).
6. În ceea ce priveşte raportul dintre dezvoltare şi prevalenţa hărţuirii
sexuale, rezultatele contrazic simțul comun. Corelația dintre dezvoltare
și prevalența hărțuirii (sexuale sau de altă natură) împotriva femeilor
există, dar este de semn pozitiv. Cu alte cuvinte, cu cât o țară este mai
dezvoltată, cu atât o parte mai mare din femeile din acea țară vor
considera că au fost supuse unui comportament de hărțuire.
7. Datele studiului nostru arată că stereotipurile care susțin superioritatea
profesională a bărbaților în comparație cu femeile nu sunt considerate a
fi dominante în societate. Excepție face stereotipul conform căruia
bărbații sunt mai potriviți pentru posturi de conducere și în zona de
business. În majoritatea țărilor europene cuprinse în analiză, lucrurile
stau diferit, procentul celor care cred în validitatea acestei afirmații
fiind, în general mai mic. Datele din World Values Survey arată că în țări
estice, precum România și Estonia, această credință (superioritatea
bărbaților în zona de business) este afirmată de aproximativ o treime din
femei și jumătate din bărbați. În Europa Centrală (Polonia și Germania) ea
este mai slab reprezentată (o cincime din femei și o treime din bărbați),
iar în Spania și Suedia ea este o credință minoritară, atât printre bărbați
cât și printre femei.
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8. Egalitatea dintre sexe – un drept fundamental recunoscut ca atare în
majoritatea statelor analizate (conform Eurobarometru 2014). Singurele
excepții, cu un procent semnificativ de răspunsuri contrare (peste 10%
dezacord) sunt Polonia și Lituania. Există însă diferențe de nuanță, cu
precădere între acordul total și cel parțial. În Suedia, 95% din bărbați și
femei sunt total de acord cu afirmația, în Spania și Germania mai mult de
trei sferturi. România și Bulgaria acordul total e la un nivel ridicat printre
femei (peste 75%), dar ușor mai scăzut pentru bărbați (62-69%), în vreme
ce în Polonia sau Lituania sunt mai multe persoane care afirmă acordul
parțial decât cele care afirmă acordul total, cu o diferență de gen
semnificativă în Polonia, bărbații fiind mai puțin dispuși să afirme
egalitatea completă între cele două sexe (39% față de 54% în aprecierea
femeilor).
9. Eurobarometru arată că stereotipurile cu privire la rolul femeii în familie
sunt larg acceptate atât de bărbații, cât și de femeile din mai multe țări
din Uniunea Europeană, atât partea răsăriteană cât și cea occidentală.
Ideea că familia are de suferit dacă mama lucrează este aprobată de un
procent de 60% sau mai mare dintre locuitorii din România, Bulgaria,
Lituania, Spania sau Germania.
10.Conform sondajului de opinie realizat în cadrul proiectului, majoritatea
femeilor (68%) sunt de părere că stereotipurile izvorăsc din societate în
general. Eurobarometrul relevă diferențe semnificative între țările mai
puțin dezvoltate și cele mai dezvoltate. În România și Bulgaria, locul de
muncă este considerat principala sursă de propagare a stereotipurilor de
gen (în special de către femei), apoi politica. În Polonia, Lituania și Spania
toate mediile sunt văzute ca generatoare de stereotipuri de gen. În
Marea Britanie, Suedia sau Germania accentul este pus pe mass-media și
reclame, mai ales de către femei.
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Anexa 1. Variabile utilizate în analiză
BAZA

categorie

variabilă
coresp.
în
baza
FA
2015

ESWK10

sex sef

Q2

y10_q59

Șeful direct – bărbat sau femeie

WVS12

discriminare

Q3

V80

Importanța problemei discriminarii impotriva
fetelor si femeilor

EUROBAR14

discriminare

Q3

QB2

Răspândirea inegalității dintre bărbați și femei

EUROBAR14

discriminare

Q3

QB5

ACORD: reducerea inegalităților de gen ar
trebui să fie o prioritate pentru UE

ESWK10

discriminare

Q4

y10_q50_

ACORD: Își pot alege liber ordinea sarcinilor

ESWK10

discriminare

Q4

y10_q_29

ACORD: Pot aplica propriile idei la locul de
muncă

ESWK10

discriminare

Q4 + Q21_2

y10_q51_

ACORD: Colegii oferă sprijin

ESWK10

discriminare

Q8

y10_q_49

ESS14

discriminare

Q8

C17

ESS14

discriminare

Q8

C17

EUROBAR14

discriminare

Q11 + Q20

QB9

Spațiile de răspândire ale stereotipurilor de gen

ESWK10

discriminare

Q22_5

y10_q76

Satisfacția față de condițiile de muncă

EUROBAR14

hartuire sexuala

Q13

QB8a

Accepțiunea termenului ”violență împotriva
femeilor”

ESWK10

hartuire sexuala

Q13

y10_q70_

A suferit de pe urma violenței sau hărțuirii

ESWK10

hartuire sexuala

Q18 + Q9

y10_ef4_

A suferit stări psihologice negative în ultimele
săptămâni

ESWK10

hartuire sexuala

Q18 + Q9

y10_q66

ACORD: sănătatea personală la risc

Q21_5

V53

ACORD: barbatii conduc mai bine afacerile

Q6_1

QB11_1

Q6

QB1_1

Q21

V50

Q6

QB1_2

Q21_6+Q6_2

y10_q41

Q21_7

QB1

WVS12
EUROBAR14
EUROBAR14
WVS12
EUROBAR14
ESWK10
EUROBAR14

stereotipuri
inegalitate
stereotipuri
inegalitate
stereotipuri
roluri gen
stereotipuri
roluri gen
stereotipuri
roluri gen
stereotipuri
roluri gen
stereotipuri
roluri gen

variabila

label

S-a simțit discriminată din diverse motive în
ultimul an
S-a simțit discriminată din diverse motive în
ultimul an
S-a simțit discriminată din diverse motive în
ultimul an

ACORD: Egalitatea dintre sexe este un drept
fundamental
ACORD: viața de familie suferă când femeile au
un loc de muncă în afara gospodăriei
ACORD: viața de familie suferă când mamele au
un loc de muncă în afara gospodăriei
ACORD: Femeile sunt mai puțin dispuse să
urmeze o carieră comparativ cu bărbații
ACORD: Orele de muncă se potrivesc cu nevoile
familiei
ACORD: Tatăl trebuie să își pună cariera înainte
de familie
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Anexa 2. Indicatori socio-economici la nivel
național
Indicator

An

RO

BG

PL

LT

ES

UK

SE

DE

13.90
0
51
10.20
1

12.00
0
51

17.50
0
48
19.61
4

19.10
0
52

24.50
0
51
23.63
5

27.20
0
54
32.48
1

32.70
0
55

32.00
0
58
41.21
0

2014

54

74

61

67

79

82

86

75

73

2011

160

157

194

182

135

129

170

134

146

2014

53

58

55

65

51

67

73

70

60

2014

+16

+10

+12

+9

+14

+16

+9

+10

+15

2014

+17

+9

+19

+7

+10

+10

+5

+7

+11

2014

+5

+5

+8

+3

+7

+7

+2

+7

+7

2015

6

10

10

9

25

6

8

5

10

2013

+9

+14

+6

+13

+19

+20

+15

+22

+16

2013

41

41

25

29

29

25

18

22

25

2013

+1

+3

+0

+3

-1

+2

+3

+2

+2

PIB/capita PPS

2013

Coeficientul Gini
Populația de sex
feminin (mii)
% populație
urbană
Nr. Femei la 100
de bărbați
absolvente de
studii superioare
în 2015
% femei aflate în
câmpul muncii
% bărbați ocupați
- femei ocupate
(dintre cei cu
studii primare)
% bărbați ocupați
- femei ocupate
(dintre cei cu
studii medii)
% bărbați ocupați
- femei ocupate
(dintre cei cu
studii superioare)
% șomeri în rândul
femeilor
diferența de
venituri dintre
femei și bărbați
(ca procent din
veniturile
bărbaților)
% femei aflate în
risc de sărăcie
% femei în risc de
sărăcie - % bărbați
în risc de sărăcie

2014
2015

3.721

1.587

4.831

UE27
25.800
52
259.336

Sursa: Eurostat
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