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Vrem să înțelegem care sunt motivele care le împiedică pe femei să-și
croiască drum în politică; să fie vizibile; să ocupe poziții de putere; să
candideze.
Vrem să extragem concluzii care să ne permită să abordăm egalitatea de

sanse și reprezentativitatea femeilor atât în partid cât și în afara lui.
Vrem ca această inițiativă să ne ajute să ajungem la următoarele alegeri cu
liste echilibrate în materie de gen. Pe termen lung, ne dorim să vedem că
femeile nu mai sunt infrareprezentate în forurile decizionale.

Proiectul "Femei în politică" a început la fel ca implicarea noastră în politică: din
nevoie. Dacă în politică am făcut pasul înainte când am realizat că dacă nu-l facem
noi, nimeni nu ne va băga în seamă, nimeni nu va lupta pentru schimbarea în bine a
României, după patru campanii electorale în formula "USR PLUS", a venit momentul să
luptăm pentru o corectă reprezentare a femeilor și pentru vizibilitatea celor care au
făcut deja pasul spre politică. 

În politică, precum în restul structurilor de decizie, femeile sunt încă subreprezentate

iar partidele noi nu fac excepție. Procesul prin care trecem astăzi la nivel intern, dar și
momentul politic în care se afla azi România, ne obligă să ne gândim la reprezentarea
femeilor - dacă nu o asigurăm în interiorul partidului, nu vom reuși să o proiectăm în
afara lui. 

Ce ne dorim să obținem cu acest demers? 

Nevoia de paritate, odată recunoscută în partid, va putea fi extrapolată în așa fel
încât echilibrul de gen să se extindă pe restul scenei politice. Prin urmare, ne vom
asigura nu doar că avem femei pe listele electorale, ci și că ele ocupă poziții eligibile,
iar sporirea reprezentării femeilor va permite includerea pe agenda publică a unor
subiecte precum violența asupra femeilor, lipsa de siguranță cu care ne-am obișnuit să
trăim și nevoia de a include perspectiva de gen în orice inițiativă sau politică publică
pe care o lansăm spre dezbatere în spațiul public. 

Efortul trebuie să fie comun și trebuie făcut acum. 

Te așteptăm alături de noi! 

Roxana Vîlcu, Oana Duma, Alina Gîrbea

Cuvânt înainte | Femei în politică



 organic, în democrațiile cu o lungă istorie a progresului și emancipării politice  
 prin adoptarea cotelor de gen, anume stabilirea unui procent minim de femei pe
listele de candidați, plus alte măsuri corelate.

Reprezentarea femeilor în politică a devenit în ultima decadă o prioritate a Uniunii
Europene și o temă importantă a agendei publice în cadrul familiei statelor europene.
Lungul parcurs al recunoașterii drepturilor electorale a femeii, validarea statutului de
cetățean egal în drepturile politice și civile nu au avut drept consecință o
reprezentare echitabilă a femeilor în funcțiile politice alese. În cazul României,
indicatorii de reprezentare politică a femeilor sunt de natură să releve un decalaj
substanțial în raportul cu Vestul Europei. Astfel, România ocupă ultimele locuri în
Gender Equality Index (GEI), indexul echității de gen în țările UE, respectiv
reprezentarea femeilor în parlament, în guvern sau în consiliile locale o situează în
vecinătatea unor țări fără tradiții democratice robuste, cu regimuri hibride sau
autoritare. 

Tema reprezentării femeilor în politică ține, mai întâi, de respectarea și exercitarea
unor drepturi politice fundamentale, de a alege si de a fi reprezentat. Acest raport
constituie o radiografie a reprezentării femeilor în politică ce pune accent pe soluțiile
pozitive ale capacitării femeilor în arena legislativă și executivă, anume premisele și
impactul introducerii cotelor de gen în listele electorale. În practica politică
europeană, „peretele de sticlă” din calea accederii femeilor în politică nu a putut fi
fisurat decât prin inițierea unor schimbări în sistemele de partide, ele fiind primele
organizații ce au adoptat cote de reprezentare a femeilor. Ulterior, în secvențierea
istorică, principiul acțiunii afirmative prin cote de gen a fost extins la legislația
electorală și, în prezent, se dezbate oportunitatea introducerii cotelor de gen în
administrația publică sau în sectorul privat corporativ. România este departe de
aceste tendințe europene. 

Raportul pornește de la istoricul recunoașterii drepturilor politice ale femeii în
România și oferă un tablou sintetic al reprezentării femeilor în parlament, guvern și
consilii locale. Deși se discută deseori despre sub-reprezentarea femeilor în politica
românească, acest raport se fundamentează pe o colectare extinsă a datelor,
disponibilă prin documentarea anterioară a sectorului neguvernamental. Secțiunile
finale invită la o analiză comparativă a reprezentării politice a femeilor, redusă la
șase ministudii de caz din țările UE, pentru a contextualiza situația României. Lăsând
deoparte cazul specific al Ungariei, al cărei guvern a făcut din egalitatea de gen un
front de luptă anti-european, exemplele selectate arată că o reprezentare mai
echitabilă a femeilor în politică poate fi atinsă pe două căi:

1.
2.

Raportul explorează câteva scenarii prospective pentru a măsura susținerea unui
astfel de demers și oferă câteva recomandări generale, fundamentate pe modelele
internaționale de audit pe dimensiunea de gen.

Introducere studiu 
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În pofida strategiilor și recomandărilor Uniunii Europene, există riscul ca în România
egalitatea de gen să rămână un standard strict formal, la nivel de reglementări și
instituțiile, dar fără acțiuni care să ducă la o egalitate substanțială, în special în ce
priveşte accesul la puterea politică. Fără o tradiție democratică pe dimensiunea de
gen, ca şi în alte țări din spațiul ex-comunist, în România se impun acțiuni afirmative
pentru sprijinul femeilor, inclusiv inițierea unui sistem de cote de gen care să faciliteze
o balanța de gen echitabilă a reprezentării femeilor în instituțiile elective, atât la nivel
de practică voluntară a partidelor, cât şi în cadrul normativ. 

Istoric, partidele au fost pionerii schimbării în sensul promovării unei reprezentări de
gen mai echitabile; ulterior sistemul de cote a fost extins în forurile de reprezentare
națională şi regională, apoi în sectorul privat corporativ, deși aici există mai multe
rezerve.

Paradoxal, pe dimensiunea relevantă a “puterii politice” lucrurile în România au mers în
direcţie contrară în ultimii 15 ani: înregistrăm cel mai pronunţat regres dintre toate
țările incluse în regiunea Europa de Est și Asia Centrală în 2020 faţă de 2006, de pe
poziţia 79 pe 129 în scorul global pentru echitatea accesului și reprezentării politice, în
urma Republicii Moldova, conform raportului Global Gender Gap Report, realizat de
World Economic Forum. În plus, pandemia de Covid-19 a adâncit inechitățile de gen
pre-existente și a expus femeile unor presiuni socio-economice crescute, din cauză că
sectoarele de activitate cele mai afectate de criza sanitară sunt cunoscute ca având
proporții însemnate de femei angajate. 

În România participarea politică a femeilor în calitate de ocupante de poziţii cu
putere de decizie reală rămâne slabă: chiar dacă proporţia femeilor în parlament a
crescut puţin în ultimele două legislaturi ea se păstrează sub 20% – vezi secţiunea 4.
Pentru funcţiile cu mare putere executivă, precum cele din guvern, de primar sau
preşedinte de Consiliu Judeţean, cifra scade la jumătate în cel mai bun caz. Mai mult,
pe listele de candidaţi se constată o tendinţă de a pune femeile pe locuri
predominant neeligibile. România ocupă penultimul loc în Europa după procentul de
femei în instituțiile alese la nivel local, ultima poziție fiind ocupată de Turcia. 

România trebuie să pornească o dezbatere serioasă privind mecanismele cele mai
adecvate situaţiei noastre pentru a reduce dezechilibrul reprezentării politice a
femeilor, învăţând din acele exemple europene de bună practică ce ni se potrivesc:
vezi studiile de caz din secţiunea 5. Ţările europene care au adoptat cote de gen au
realizat o dublare a numărului femeilor reprezentate în Parlament, de la 18% la 34%.
Clişeul de opinie “lumea nu votează pentru candidaţi femei” nu se confirmă în
realitate, nici pe sondajele disponibile în România, nici din exemplul Republicii
Moldova, asupra căreia nu putem proiecta “situaţii istorice diferite, de tip scandinav”. 

Secţiunea 7 a raportului propune trei scenarii analitice şi un set de recomandări pentru
USR-Plus în perspectiva alegerilor din 2024.

Sumar executiv
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1.1 Reforme electorale și argumente pentru participarea politică a femeilor

Reprezentarea femeilor în politică a fost rezultatul unor procese convergente
îndelungate, prin care statutul de cetățean deplin al femeii a fost recunoscut în
constituțiile democraților din secolul XIX și, ulterior, drepturile electorale au fost validate
în corpurile de lege. România, la fel ca alte țări cu un deficit de modernizare din Estul
Europei, a fost printre ultimele state europene în care reprezentarea politică a femeilor,
respectiv dreptul de a alege, dreptul a fi aleasă și accederea propriu-zisă în forurile
legislative sau executive, s-a transpus ca instituție politică. Multă vreme, prin sintagma
vot universal s-a înțeles dreptul bărbaților de a fi aleși și de a alege, femeile având un
statut de cetățean de ordin secund, asociat şi cu alte practici sociale tradiţionale,
inclusiv în ce priveşte proprietatea. Acest proces lent de emancipare nu ar fi fost posibil
fără mișcarea europeană a sufragetelor și consensul politic că egalitatea în drepturi
politice și civile este o precondiție a oricărei societăți democratice.

Deși reprezentarea politică a femeilor nu este, cel puțin la nivel normativ, contestată, o
trecere în revistă a principalelor argumente pentru participarea femeilor în politică
rămâne relevantă, inclusiv pentru dezbaterile publice actuale. Cel mai solid argument
este cel al egalității în drepturi, respectiv conceptul de cetățenie într-o societate
democratică nu poate fi  limitat pentru jumătate a membrilor unui stat. Istoric, societățile
europene, și nu numai, au fost profund patriarhale, în sensul că puterea și resursele au
fost exclusiv un monopol masculin. În al doilea rând, dincolo de egalitatea în drepturi,
argumentul reprezentării intereselor de gen susține că femeile au interese specifice,
deseori în conflict cu cel ale bărbaților, și astfel doar o reprezentare a femeilor în
politică poate asigura protejarea acestor interese specifice. Argumentul simbolic
subliniază că orice femeie cu o funcție politică poate inspira și, astfel, poate deveni un
model de urmat pentru toate femeile, inclusiv generațiile tinere, contribuind astfel
treptat la echilibrarea prezenței femeilor în politică. Nu în ultimul rând, argumentul
democratic susține că o reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților este de natură
să consolideze ordinea democratică, atât în democrațiile avansate, cât și în societățile
de tranziție către democrație. 

Din perspectiva consecințelor sau beneficiilor la nivel societal, se consideră că o
reprezentare mai bună a femeilor în politică, atât la nivel național, cât și în instituții
supranaționale, asigură o reprezentare echitabilă a societății în funcțiile alese, cu un
impact specific asupra agendei de politici publice, ce determină, în ultima instanță, o
mai bună înțelegere egalității de gen în societate. Din perspectiva dinamicii politicii
partidice, receptivitatea pentru reprezentarea femeilor este corelată cu ameliorarea
imaginii și pozițiilor publice ale unui partid, schimbări de orientare a programului politic
și agendei de politici publice, consolidarea poziției electorale și a strategiilor în alegeri
și, nu în ultimul rând, un antidot pentru declinul lent al înrolării în partidele politice. 

1. Cum au intrat femeile în politică: principiile și istoria reprezentării 
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La nivel macroeconomic, se constată că țările cu o bună tradiție a egalității de gen în
politică au rate de creștere și dezvoltare economică superioare [1] .

Argumentele de mai sus se regăsesc parțial, bineînțeles, și în mișcarea sufragetelor din
România, relativ sincronă cu dezbaterile de idei din Occident. Spre exemplu, Elena C.
Meissner (1866-1939), membră fondatoare a Asociației pentru emanciparea civilă și
politică a femeilor române, îl citează pe J. St. Mill: „Dacă de la început nu se făcea
greșeala de a lăsa la o parte în întuneric mia bine de jumătate din omenire
reprezentată prin femei, societatea omenească ar fi dispus de totalitatea energiilor
sale și ar fi fost mult mai înaintată în civilizație" [2]. Aceeași autoare, în Dreptatea
cauzei feministe (1923), demontează metodic argumentele din epocă ale celor care
împotriveau accesului femeilor în parlament și guvern: a) ideea inferiorității
intelectuale a femeii; b) rolul tradițional al femeii în treburile casnice și diviziunea
muncii; c) femeia ca obiect al plăcerii; d) femeile își vor pierde feminitatea și grația
din pricina dreptului de vot; d) dreptul de vot pentru femei va aduce discordie între
soți; e) femeile sunt prea pasionale pentru administrarea treburilor politice; f) femeile
nu fac armată, astfel nu au nevoie de drepturi politice. 

1.2 Bariere în reprezentarea femeilor în politică și funcții alese

Pledoaria și contra-argumentele expuse mai sus cuprind doar o selecție restrânsă a
prejudecăților culturale patriarhale care au fost invocate pentru a împiedica accesul
femeilor în politică. Variabilele culturale, respectiv valorile, tradițiile și mentalitățile
dominante într-o epocă delimitată în timp, nu au fost singurele bariere în progresul
lent al emancipării condiției femeii și a statutului ei de cetățean. La acestea s-au
adăugat circumstanțe instituționale, de pildă sistemele de vot și tipologia lor, și
variabilele structurale – accesul la educație al femeii, dezvoltarea socio-economică,
alegerea profesiei, diviziunea muncilor casnice între parteneri, dezechilibrul între
viața de familie și viața profesională.

Tema reprezentării politice a femeilor se include în aria mai largă a echității sau
egalității de gen, o valoare coordonatoare tot mai vizibilă la nivelul instituțiilor
europene. Egalitatea între femei și bărbați nu rezidă doar în reprezentare egală în
instituțiile democratice elective, ci acoperă și sfera economică, de pildă decalajul
între între femei și bărbați privind plata pentru munca egală, în sănătate, accesul la
educație, în politicile sociale și controlul violenței bazate pe gen. În pofida strategiilor
și recomandărilor Uniunii Europene, în estul ex-comunist se pot decela tendințe ce
afectează grav situația femeilor, inclusiv limitarea dreptului la avort, într-un context
istoric-cultural în care „studiile de gen” au fost folosite ca teme de campanie anti-
europeană sau interzise în mediul academic, așa cum este cazul Ungariei. Nici
România nu a fost departe de modificarea legii educației  pentru a interzice
referințele la „gen”, când inițiativa PMP a trecut de Senat și a fost oprită de CCR. 

[1] Argumentele sunt sintetizate pornind de la Handbook on Promoting Women's Participation in Political Parties, OSCE / ODIHR, 2014. 
[2] Text preluat din ediția Istoria feminismului românesc. Antologie de texte 1839-1928, editată de Ștefania Mihăilescu, Polirom, 2002. 
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Drepturile electorale ale femeilor din România sunt menționate formal pentru
prima data în Constituția din 1923
Femeile votează pentru prima oară în 1929, însă doar la alegerile locale și sub
anumite restricții
Femeile din România primesc dreptul de a alege și de a fi alese abia în 1948, pe
baza Constituției regimului comunist
Primele țări care au recunoscut dreptul de vot al femeii sunt Noua Zeelanda
(1893), Australia (1903), Finlanda (1906), Norvegia (1913)
Ultima țară europeană care a recunoscut drepturile electorale ale femeii a fost
Elveția, în urma referendumului din 1971

Nu este o întâmplare că deficitul de reprezentare a femeilor în aceste țări face parte
din mecanismul explicativ pentru care interesele specifice de gen au fost subminate și
sunt constant amenințate. 
Riscul major pentru România este ca egalitatea de gen să rămână un standard strict
formal, în care sunt prezente legislația și instituțiile precum Agenția Națională pentru
Egalitate de Șanse, însă acțiunile concrete pentru o egalitate substanțială, la nivel
politic, să nu depăseașcă nivelul discursiv al bunelor intenții. Ideea centrală a acestui
raport este că în absența unei tradiții democratice centrate pe dimensiunea de gen,
ca şi în alte țări din spațiul ex-comunist, în România se impun acțiuni afirmative pentru
sprijinul femeilor, inclusiv inițierea unui sistem de cote de gen care să faciliteze o
balanța de gen echitabilă a reprezentării femeilor în instituțiile elective. 

Evoluția dreptului internațional și ratificarea tratatelor și declarațiilor oraganismelor
internaționale constituie un sistem de referință al obligațiilor pe care România le-a
adoptat ca parte semnatară a acestor. Cea mai timpurie expresie a recunoașterii
drepturilor electorale și politice a femeilor se regăsește în Declarația Universală a
Drepturilor Omului (1948), care prevede că „Orice persoană are dreptul de a lua
parte la conducerea treburilor publice ale ţării sale, fie direct, fie prin reprezentanţi
liber aleşi. Orice persoană are dreptul de acces egal la funcţiile publice din ţara sa.”
(Art. 21). 

Al doilea tratat în ordine cronologică, Pactul Internațional pentru Drepturile Civile și
Politice, adoptat de Națiunile Unite în 1966, prevede la Articolul 25 drepturile fiecărui
cetățean „de a lua parte la conducerea treburilor publice” și de a „vota și a fi ales în
cadrul unor alegeri periodice efective, care vor respecta principiul sufragiului
universal și egal și vor fi ținute prin vot secret, garantându-se astfel exprimarea liberă
a tuturor electorilor”.  

Dacă cele două tratate menționate explică obligații negative ale statelor semnatare, 

2. Standarde obligatorii și recomandări internaționale
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Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor,
(cunoscută sub acronimul CEDAW, adoptată de ONU în 1979 și ratificată de România
în 7 ianuarie 1982) instituie obligații pozitive ale statelor membre, respectiv Articolul 7
prevede că: „Statele părți vor lua toate măsurile necesare pentru eliminarea
discriminării față de femei în viața politică și publică a țării și, în special, pentru a le
asigura, în condiții de egalitate cu bărbații: a) dreptul de a vota la toate alegerile si
referendumurile publice si de a fi alese in toate organismele eligibile in mod public; b)
dreptul de a lua parte la elaborarea politicii statului si la punerea acesteia in
aplicare, de a ocupa funcțui publice si a exercita toate funcțiunile publice la toate
eșaloanele de guvernamant; c) dreptul de a participa in organizațiile si asociațiile
neguvernamentale care activează in viața publică și politică a țării”. 

Cea mai recentă și mai ambițioasă strategie a Națiunilor Unite, Agenda ONU 2030
pentru Dezvoltare Durabilă, stabilește 17 obiective de dezvoltare durabilă (cunoscute
sub acronimul anglo-saxon SDGs sau ODD, pentru echivalentul în limba română),
printre care se află ODD 5 Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor
femeilor și fetelor. Acest obiectiv este ulterior separat analitic în sub-obiective
specifice, între care obiectivul 5.5 privește egalitatea de șanse pentru accesul la
funcțiile de decizie politică:

     5.1 Eradicarea tuturor formelor de discriminare împotriva tuturor femeilor și fetelor;
   5.5 Asigurarea participării depline și efective a femeii și a egalității de șanse la
conducere, la toate nivelurile de decizie în viața politică, economică și publică;
   5.9 Adoptarea și consolidarea unor politici solide și întărirea legislației aplicabile
pentru promovarea egalității de șanse și împuternicirea tuturor femeilor și fetelor la
toate nivelurile.

Ca ţară membră a UE, România trebuie să țină cont de prevederile Angajamentului
Strategic pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați 2016-2019. Acest
document-cadru enumeră printre prioritățile tematice „promovarea egalității între
femei și bărbați în procesul decizional”, urmate de acțiuni specifice pentru atingerea
acestui obiectiv. Ceea ce merită accentuat în context este asumarea de către
Comisie, pentru prima dată, a unui obiectiv clar și cuantificabil pentru concretizarea
echilibrului de gen [3],  respectiv angajamentul ca 40% din funcțiile de conducere de

nivel mediu și superior să fie ocupate de femei. 

Cel mai recent și mai important document la nivel european privind egalitatea de gen
– O Uniune a egalității: strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 – și, implicit,
echitatea reprezentării femeilor în politică a fost semnat, în 2020, de președinta
Ursula von der Leyen și are ca preambul Articolul 8 al Tratatului funcționării Uniunii
Europene - „În toate activitățile sale, Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să
promoveze egalitatea între bărbați și femei”. 

[3] Gen și sex sunt două concepte diferite, primul ținând de teoriile de gen, al doilea aparținând biologiei. Genul este considerat o
identitate sau un construct social, ce definește o persoană umană prin interacțiunile sale sociale. Termeni nu sunt binari, respectiv există o
clasificare a identităților noastre sexuale și de gen, potrivit lui Judith Butler. 
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Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor /
CEDAW, 1979 instituie obligații statelor membre: la Articolul 7 se prevede că:
„Statele părți vor lua toate măsurile necesare pentru eliminarea discriminării față
de femei în viața politică și publică a țării”
Agenda ONU 2030 pentru Dezvoltare Durabilă menținează în lista de obiective 5.5
Asigurarea participării depline și efective a femeii și a egalității de șanse la
conducere, la toate nivelurile de decizie în viața politică, economică și publică;
O Uniune a egalității, strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 a UE
încurajează partidele politice care solicită finanțare din partea EU ”să fie
transparente cu privire la echilibrul de gen la nivelul membrilor partidelor lor
politice”

Secțiunea 3 a strategiei europene menține ca obiectiv strategic ideea echilibrului de
gen în procesele decizionale și în mediul politic, pornind de la constatarea că doar
32,2% din membrii parlamentelor naționale sunt femei. În ceea ce privește partidele
politice care solicită finanțare din partea EU, acestea „sunt încurajate să fie
transparente cu privire la echilibrul de gen la nivelul membrilor partidelor lor politice”

(p. 15). Noutatea acestei strategii constă în asumarea unui indicator mai ambițios de

reprezentare a femeilor în decizii politice, respectiv paritatea de gen de 50%, care

devine un obiectiv al Comisiei pentru toate nivelurile sale de conducere.   

Astfel, repertoriul dreptului internațional constituie o sursă primară de coordonare a
eforturilor statelor naționale pentru a asigura o mai bună reprezentare a femeilor în
politică și oferă un cadru de drept ce impune obligații statelor membre. La fel ca alte
prevederi ale dreptului internațional, acțiunile specifice pentru îndeplinirea
obiectivelor agreate rămân la latitudinea statelor-membre, respectiv marja de acțiune
și cursul acesteia sunt respectate ca parte a suveranității naționale. Efectele adverse
ale acestui vid de reglementare determină ca statele-membre să întârzie sau să nu
dispună măsuri efective ce ar facilita atingerea obiectivelor de reprezentare politică
paritară a femeilor. 

În ultimele două decade, tema egalității de gen și, implicit, a reprezentării echitabile a
femeilor în deciziile politice a constituit obiectul unor evaluări analitice tot mai
rafinate, folosind indicatori cuantificabili, pentru a măsura diferențele între țări și
progresele înregistrate. Primul instrument global de acest tip a apărut în 2006 sub
denumirea Global Gender Gap Report, realizat de World Economic Forum. Cea mai
recentă ediție, dată publicității în martie 2021, are ca principală concluzie faptul că
pandemia de Covid-19 a adâncit inechitățile de gen pre-existente și a expus femeile
unor presiuni socio-economice crescute, din cauză că sectoarele de activitate cele
mai afectate de criza sanitară sunt cunoscute ca având proporții însemnate de femei
angajate [4].

[4] https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021

3. Cum stă România: indicatorii GEI, Global Gender Gap Index, alte
variabile specifice contextului local
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În acest index, România ocupă locul general 88 din 156 de țări incluse în raport,
dominat tradițional de țări din nordul Europei. Raportul acoperă patru macro-teme
privind egalitatea de gen: Oportunități și participare în economie, Educația, Sănătate
și Acces la putere politică (Political Empowement), ultimul fiind și indicatorul pe care
România stă cel mai prost (poziția 129), în competiție directă cu Republica
Democratică Congo (130), Malaezia (128) și Republica Kîrghistan (127), o țară ex-
sovietică autoritară, macinată de corupție, crize de succesiune și bad governance. 

Grafic 1.  Global Gender Gap Report / WEF 2021 - TOP 10 ȚĂRI

Grafic 2. Global Gender Gap Report / WEF 2021 pozi]ţiile 79-90
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Procent de femei în parlament (18,5% femei vs 81,5% bărbați); 
Procent de femei în poziții ministeriale (5% femei vs 95% bărbați), 
Număr de ani cu femeie în poziția de șef al statului în ultimii 50 de ani (1,8 ani
femeie vs 48,2 ani bărbați). 

Republica Moldova se află pe poziția 28 în acest index, cu mult înaintea unor țări
euro-atlantice cu tradiții democratice robuste. Pentru a face lucrurile mai limpezi,
România „înregistrează cel mai pronunţat regres (2,4%)” dintre toate țările incluse în
regiunea Europa de Est și Asia Centrală (p. 24) față de scorul raportului anterior.
Principalii sub-indicatori ai itemului compozit Acces la putere politică sunt, pentru
România, următorii: 

Într-o reprezentare grafică comparativă, poziția României în index global al
inechității de gen arată astfel:

Grafic 3. Evolutia scorurilor, România. 
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Ceea ce se poate remarca în aceste evoluții este declinul accentuat după 2006, de
50 de poziții pentru echitatea accesului și reprezentării politice.  Şi mai interesant este
să constatăm de unde provine această dinamică negativă: nu este vorba de accesul
la serviicii sociale, aşa cum se întâmplă pe alte continente; pe dimensiunea de gen
“Sănătate şi durata vieţii” România chiar a urcat în top! Diferenţa între noi şi alte

state este explicată în cea mai mare parte exact de dimensiunea “Acces la puterea

politică”, pe care stăm cel mai prost dintre toate variabilele calculate, după cum se
vede în graficele de mai sus:

a) pe de-o parte, am pornit dintr-o poziţie nesatisfăcătoare, după cum o arată scorul
pe 2006; 
b) iar în timp ce noi am stagnat de atunci încoace, alte ţări au realizat progrese
importante, depăşindu-ne, deci în consecinţă noi am căzut în ierarhia globală de pe
locul 79 pe 129

Nu există cifre mai convingătoare decât aceastea care să ilustreze domeniul în care
trebuie acţionat urgent pentru ameliorarea gender gap în România: accesul în poziţii
reale de decizie publică.

Un al doilea instrument, regional de data asta, este Gender Equality Index (GEI),
realizat de Institutul European al Egalității de Gen (EIGE), inițial publicat în 2013, cu o
periodicitate de doi ani. El acoperă toate cele 28 de țări ale UE și are șase arii
tematice de bază (munca, bani, cunoaștere, timp, putere și sănătate), ultima ediție
incluzând și două teme suplimentare, violența împotriva femeilor și inegalități
intersecționale. 

Grafic 4. Gender Equality Index / GEI 2020
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Deși acoperă mai puține state, GEI oferă o paletă mai largă de indicatori pe care își
fundamentează concluziile (31 de indicatori). Şi acest index confirmă concluzia de mai
sus pricind dezechilibrul de acces la puterea politică drept parte a gender gap în
România. În acest index, primele poziții sunt ocupate de Suedia, Danemarca, Franța,
Finlanda și Olanda, în vreme ce ultimele trei poziții, în ordine, revin României, Ungariei
și Greciei. De asemenea, România apare în lista țărilor unde s-a înregistrat un declin
al echității de gen. 

Aria tematică compozită numită Putere relevă progresele înregistrate la nivelul
reprezentării femeilor în instituțiile UE: prima femeie președintă a Comisiei Europene,
Ursula von der Leyen, prima femeie președintă a Băncii Central Europene, Christine
Lagarde, un raport de 46% femei în poziții de comisar european (12 femei + 15
bărbați, corpul total), un prag de 41% de femei în Parlamentul European (304 femei
din totalul de 747 de MEPs). 

Sub-indicatorii folosiți pentru indicatorul tematic compozit Putere sunt următorii: 1.
procent de femei în poziția de ministru, 2. procent de membri ai Parlamentului, 3.
procent de membri ai consiliilor regionale / locale (itemi politici), 4. procent de
membri ai consiliilor de conducere în companiile cele ami bine cotate la bursă, consilii
de supervizare a formulelor de conducere (itemi economici), 5. procent al membrilor
din organizațiile de cercetare care oferă finanțare, 6. procent al membrilor din
organizațiile publice de radiodifuziune, 7. procent al membrilor din cele mai înalte
foruri de conducerea oraganizațiilor naționale olimpice de sport (itemi sociali).  

 Grafic 5. Subsecțiunea Putere în ultima ediție a Gender Equality Index 2020
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Secțiunea de analiză dedicată itemului tematic Putere relevă că România și Slovenia
sunt singurele țări unde s-a înregistrat un regres pentru perioada acoperită în raport,
respectiv 2017 și 2018, însă este de așteptat ca următoarea ediție să confirme un trend
și mai accentuat al regresului reprezentării femeilor în politica națională și locală de
la noi, având în vedere compoziţia legislativului şi mai ales a executivului. 

În prezent, zece țări europene folosesc sistemul cotelor de reprezentare a femeilor

pentru legislativ: Belgia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Irlanda, Italia,
Polonia, Portugalia și Spania. Sistemul de cote de reprezentare a femeilor implică
introducerea unui număr de femei candidat pentru alegerile parlamentare sub
rezerva unor sancțiuni pentru nonconformare. Ultima țară europeană care a apelat la
această formulă este Luxemburgul, care a stabilit un procent de 40% de femei pentru
listele electorale legislative. 

CE ESTE SISTEMUL COTELOR DE REPREZENTARE DE GEN?

DEFINIȚIE
Cotele de gen sunt definite ca mecanisme temporare care se aplică fie sistemului
electoral al unei țări, fie procesului de selectare a candidaților cu scopul de a
garanta sau a promova reprezentarea femeilor (sau a altor grupuri subreprezentate)
în instituțiile cu reprezentanți aleși. 

Cote de gen legiferate - prevăzute în Constituție sau legislația electorală, ele
impun un număr minim de candidate femei pe listele electorale.
Locuri rezervate prin legislație - stipulează un număr minim de locuri rezervate
pentru femei în instituțiile elective, utilizate în Africa și Asia.
Cote voluntare de partid - prevăzute în documentele statutare ale unui partid,
mecanismul impune un procent minim de femei pe listele de candidați.

Tipologie:
1.

2.

3.

Argumentul autorilor GEI pentru ameliorarea reprezentării femeilor în legislativ este că
doar un mecanism obligatoriu de reprezentare prin cote va avea rezultate optime pentru
atenuarea inechității de gen la nivel politic. În acest moment, unele țări precum Portugalia
solicită un procent de 33% de femei pe listele parlamentare, altele cota de reprezentare
de gen urcând la 40%, de pildă Spania [5].

La nivelul executivului, aproximativ 30% din poziții reveneau femeilor-politician, însă se
remarcă o tendința ca femeile să primească portofoliile soft, nu cele de reală putere sau
care distribuie resurse (Finanţele, de pildă).

[5]  Pe de altă parte, există țări în care mecanismul de reprezentare prin cote nu a dat rezultatele dorite, din diverse motive care ţin de
contextul local; de exemplu Croația. Ea a introdus în legislația electorală o cotă de reprezentare de 40% încă din anul 2008. Tema
cotelor a fost analizată și de Curtea Constituțională, care nu a fost de acord cu sancțiunea propusă în lege, anume invalidarea listelor
electorale pentru partidele care nu respectă art.15 al Legii privind Echitatea de Gen. Astfel procentul de femei în Parlament este de 30%,
după ultimele alegeri.  

12



În ceea ce privește situația reprezentării la nivel local și/sau regional, schimbările au
un ritm și mai lent, doar 29% din poziții erau alocate femeilor în anul 2019.

România

Tema cotelor de reprezentare a femeilor în politica românească nu este deloc nouă.
În perioada interbelică, Uniunea Femeilor Române și Asociația pentru Emanciparea
Civilă și Politică a Femeilor au militat intens pentru introducerea unei „proporții” de
reprezentare obligatorie a femeilor în consiliile locale. Astfel, congresul din 1936 al
Asociației pentru Emanciparea Civilă și Politică a Femeilor, coorganizat cu Asociația
Femeilor Universitare a dat publicității o Moțiune, după cele trei zile de dezbateri,
prin care se solicitau, printre altele, partidelor românești o mai bună reprezentare la
nivel local [6].

O repunere în scenă a ideii de reprezentare prin cote alocate femeilor s-a petrecut
în anul 2010, la inițiativa ex-deputatei Sulfina Barbu (PL 333/2011).  Fişa expunerii de
motive a proiectului legislativ arată că, în pofida prevederilor constituționale (art.16) și
cele legale (L.202/2002 a Egalității de Șanse), reprezentarea politică a femeilor
rămâne modestă la vremea inițiativei legislative: 9,76% femei în Parlamentul din
mandatul 2008-2012, 6% femei în Guvern, 3,5% femei-primar, 12,6% femei în consiliul
județean, 10,8% consilier local și 4,7% femei-prefect. 

Argumentul propus de Sulfina Barbu în expunerea de motive este că doar un
mecanism de cote în regulamentele partidelor poate genera o reprezentare de peste
30%, după model nordic standard: Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia. Proiectul
a propus, astfel, un procent de 40% de femei în colegiile uninominale, în vigoare la
acel moment, și două instituții care să monitorizeze îndeplinirea acestui obiectiv –
CNCD și AEP. O condiție suplimentară era obligația ca respectivele locuri să fie cu
adevărat eligibile, anume proiectul menționează „cel puțin 75% șanse ca mandatul de
parlamentar să revină partidului respectiv”, pe baza ultimelor trei scrutinuri electorale.
Rezultatul votului arată că mai puțin de 10% dintre membrii parlamentului erau, în 2011,
în favoarea sistemului de cote de reprezentare de gen (254 voturi pentru respingere,
33 voturi pentru aprobare, 8 abțineri [7].  

[6] ”Extinderea drepturilor actuale ale femeii, pentru ca ea să fie cât mai mult reprezentată în consilii comunale şi judeţene, precum şi
drepturi de alegătoare pentru femeile cu 4 clase primare, cu obligaţiunea ca ele să se înscrie în listele electorale şi să participe la vot,
precum şi acordare de drepturi politice integrale femeilor” (Ștefănescu, 2006: 281).
[7] http://www.cdep.ro/pls/steno/eVot.Nominal?idv=9890

România ocupă locul general 88 din 156 de țări incluse în Global Gender Gap
Report 2021, având un declin de 50 poziții față de ediția precendentă. 
România ocupă penultimul loc în Gender Equality Index (GEI), un clasament
european din perspectiva echității de gen.
10 țări europene folosesc sistemul cotelor de gen pentru instituția parlamentului.
Republica Moldova se află cu 50 de poziții în fața României în Global Gender
Gap Report, ediția 2021.
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4. Participarea politică a femeilor în România: Guvern, Parlament,
autorităţi locale

Reprezentarea femeilor în forul legislativ este marcată de experiența istorică a
regimului comunist, care, la nivelul aparențelor, s-a dorit a fi o ideologie egalitară, de
emancipare a femeilor. Astfel, reprezentarea lor în Marea Adunare Națională a fost,
începând cu anii 1980, de peste 30%, aproape dublă faţă de parlamentul actual.
Această participare de fațadă nu trebuie să oculteze relațiile de putere reale în
sistemele comuniste: pe măsură ce creştea nivelul de reprezentare a femeilor la nivel
legislativ sau la nivelul consiliilor și funcțiilor locale, unde puterea reală era mică, în
paralel Comitetul Central al PCR, instanța de facto a exercitării puterii comuniste,
devenea un monopol exclusiv al bărbaților. Această experiență istorică este invocată
de oponenți ai reprezentării prin cote de gen, argumentul fiind că originea acestei
idei este una totalitară.

După primele alegeri libere post-comuniste prezența femeilor în Parlamentul României
a oscilat, pe un trend lent crescător între 0,8% (Senatul României, în primul mandat,
avea o singură femeie) și 19%, după alegerile din 2020. Datele comparative de mai jos
relevă deficitul de reprezentare pe genuri în ambele Camere ale Parlamentului, iar
după aceea la nivelul Guvernului, în perioada 1990-2021.

Grafic 6. Reprezentarea femeilor  în Parlamentul României.

Reprezentarea femeilor în forul legislativ este marcată de experiența istorică a
regimului comunist, care, la nivelul aparențelor, s-a dorit a fi o ideologie egalitară, de
emancipare a femeilor. Astfel, reprezentarea lor în Marea Adunare Națională a fost,
începând cu anii 1980, de peste 30%, aproape dublă faţă de parlamentul actual.
Această participare de fațadă nu trebuie să oculteze relațiile de putere reale în
sistemele comuniste: pe măsură ce creştea nivelul de reprezentare a femeilor la nivel
legislativ sau la nivelul consiliilor și funcțiilor locale, unde puterea reală era mică, în
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paralel Comitetul Central al PCR, instanța de facto a exercitării puterii comuniste,
devenea un monopol exclusiv al bărbaților. Această experiență istorică este invocată
de oponenți ai reprezentării prin cote de gen, argumentul fiind că originea acestei
idei este una totalitară.

După primele alegeri libere post-comuniste prezența femeilor în Parlamentul
României a oscilat, pe un trend lent crescător între 0,8% (Senatul României, în primul
mandat, avea o singură femeie) și 19%, după alegerile din 2020. Datele comparative
de mai jos relevă deficitul de reprezentare pe genuri în ambele Camere ale
Parlamentului, iar după aceea la nivelul Guvernului, în perioada 1990-2021.

Datele colectate pentru cele două instituții reprezentative ale democrației, cea
legislativă și cea executivă, oferă o imagine care vorbește de la sine despre
subreprezentarea, în general, a femeilor în camerele Parlamentului, cât și în
componența guvernului. 

O tendință care nu poate fi contestată este că guvernele de stânga includ mai multe
femei în cabinetele propuse și validate în Parlament, în contrast cu cele mai multe
guvernări de dreapta. De asemenea, datele privind reprezentarea la nivel legislativ
confirmă o ipoteză larg discutată a impactului sistemului electoral asupra
reprezentării de gen: sistemele de vot proporționale sunt mai favorabile reprezentării
echitabile a femeilor decât sistemele de vot cu majoritare cu circumscripție
uninominală.
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Deși există mai puține date, același dezechilibru de reprezentare se regăsește la
nivelul aleșilor locali. Astfel, la alegerile locale din septembrie 2020, mai puțin de 10%
dintre candidații la funcția de primar, la fel pentru funcția de președinte CJ, sunt
femei, iar procentul de femei care candidează se conservă în jurul cifrei de 22% (o
creștere de 1,5% față de alegerile din 2016), cele mai atractive poziții fiind cele de
consilier județean și local (aproximativ 23% dintre candidaturi) [9].

[*] Pentru o foarte scurtă perioadă, guvernul condus de N. Vacaroiu a avut si o femeie ministru, Daniela Bartos, la Sanatate (august 1996 –
decembrie 1996)
[9] Raport EFOR Participarea femeilor la alegerile locale din 2020. Raport de monitorizare nr. 2, https://expertforum.ro/raport-
participare-femei-locale/ 

Tabel 1.  Reprezentarea femeilor  în Guvern
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Numărul candidaturilor femeilor rămâne relativ scăzut, așa cum se poate remarca în
tabelul de mai sus, chiar și fără un sistem electoral majoritar cu circumscripții
uninominale, despre care se suspectează că inhibă participarea acestora la
procesele politice. Mai mult, rapoartele de monitorizare au evidențiat că există
partide care depun liste de reprezentanți cu încălcarea legii, respectiv fără nici o
femeie prezentă pe listă (pentru care nu există sancțiuni explicite), procentul
ajungând la 5% dintre listele de candidați. De asemenea, legislația electorală nu este
specifică referitor la sancțiuni cum ar fi anularea listelor, iar birourile electorale care
aprobă candidaturile au practici diferite. La alegerile parlamentare, cel puțin, au
existat câteva cazuri în care listele neconforme au fost respinse de birourile
electorale.   

O practică frecventă în partidele politice românești o reprezintă popularea listei cu
candidate femei doar pentru a respecta formal aparențele echității de gen, respectiv
alocarea unor locuri neeligibile femeilor care candidează. Astfel, procentul de femei
pe liste de candidați a ajuns la 29,5% de la 27,7% la alegerile din 2016, cu PER, AUR si
PLUS situate dincolo de pragul de 30%, urmate de UDMR (29,02%), PMP (26%), PSD
(26%), PNL (25%), USR (25%) și Pro Romania 24% [10]. Semnificativ rămâne și faptul că
rareori, dacă nu deloc, lista de candidați este deschisă de o femeie, cu o poziție
eligibilă sigură. Baza de recrutare a aleșilor la nivel local și în legislativ este o
precondiție tehnică necesară – fără membri în consiliile locale, nu se pot dezvolta
capacitățile administrative pentru funcții mai importante, de pildă primar sau
președinte de Consiliu Județean, iar fără membri în Parlament, baza de recrutare
pentru poziții în Guvern rămâne cantonată sub nivelul de 20%.  Astfel, pentru indicatorii
privind alegerile locale, România ocupă penultimul loc în Europa, ultima poziție fiind
ocupată de Turcia, media europeană fiind 29% [11].

[10] Raport EFOR – Participarea femeilor la alegerile parlamnetare din 2020, p.6
[11] Women in Politics. Local and European Trends, CCRE / CEMR, 2019. 

Grafic 8. Sursa: vezi nota 9, şi în plus https://expertforum.ro/participarea-femeilor-parlamentare/
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media procentului de femei în Camera Deputaților a fost de 11,37% și 7,54% în
Senat la cele 9 cicluri legislative, respectiv perioada 1990-2021
România ocupă penultimul loc în Europa, potrivit indicatorului procent de femei în
instituțiile alese la nivel local, ultima poziție fiind ocupată de Turcia
în administrația centrală din România, femeile ocupă 54% din pozițiile de
conducere

Pe de altă parte, tabloul reprezentării de gen se ameliorează într-un sens limitat la
alegerile pentru Parlamentul European. La ultima rundă de alegeri pentru PE, din 2019,
procentul femeilor candidat a fost de 30,96%, iar la rezultatele finale consemnează 7
femei MEP (21,88%) și 25 bărbați MEP (78,12%), mult sub media de 41% din Parlamentul
European în actuala legislatură. De asemenea, femeile sunt mai bine reprezentate în
administrație și funcțiile de conducere de aici – potrivit unui studiu recent al ANES,
femeile ocupă 54,3% (310 în cifre absolute) din totalul funcțiilor de conducere din
administrația centrală (693 de poziții), iar bărbații ocupă 45,7% din pozițiile de
conducere (261 în cifre absolute) [12].

[12] Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse, Situația femeilor și a bărbaților în poziții de decizie în administrația publică centrală,
2020 

Grafic 9. Reprezentarea femeilor în funcțiile alese la nivel local în EU

5. Modele de bune practici la nivel european: instrumente; studiu de
caz Danemarca, Germania, Spania, Olanda, Ungaria

Modelele de bune practici privind o participare și o reprezentare mai echitabilă a
femeilor în procesele politice naționale și locale au în centru idealul normativ al cotele de
reprezentare de gen. Acestea se aplică deja în mai multe țări europene și fac parte din
instrumentele de reglementare „hard” propuse ca modele de adoptat în democrațiile
nereceptive la echilibrul sau paritatea de gen. Ele sunt contrapuse instrumentelor așa-
numite soft, respectiv încurajarea construcției unei perspective de gen pe baze voluntare,
fără sancțiuni explicite sau constrângeri. 
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garanții constituționale și în legislație primară prvind egalitatea de gen,
managementul intern de partid (cote de gen voluntare, ce pot varia de la 25% la
40% sau modele paritare 50% femei – 50% bărbați), 
bugetare publică receptivă la dimensiunea de gen (GBR – gender responsive
budgeting), 
programe pentru tineri care stimulează leadershipul feminin, 
adoptarea și implementarea perspectivei de gen ca principiu orizontal politici
publice sau plan național pentru adresarea echilibrului de gen (pe modelul
Suediei, care are un Minister al Egalității de Gen).  

Sistemul de cote obligatorii de reprezentare poate fi impus prin legislația națională
electorală sau poate fi adoptat ca mecanism intern de recrutare în statutul partidelor.
Alte instrumente, aplicate la nivel instituțional, din categoria bunelor practici
europene includ: 

1.
2.

3.

4.
5.

Alți factori care influențează sau facilitează participarea femeilor în procesele
politice naționale sau europene primesc mai puțină atenție, însă impactul lor asupra
subreprezentării este dificil de ignorat: stereotipuri de gen ce descurajează
implicarea femeilor în politică, dezechilibrul între viața profesională și asumarea
sarcinilor în spațiul domestic, prezența unui mentor politic sau încurajarea explicită a
partidelor de a plasa candidate femei, documente statutare ale partidelor care
recunosc principiul egalității de gen, acces egal la finanțarea campaniei, tipul de
reflectare în mass media și platforme social media, tipare repetitive de discurs
misogin, sexist, intimidare, amenințare și mobbing.

Așa cum s-a menționat deja, raportul Institutului European al Egalității de Gen (EIGE)
evidențiază impactul pozitiv al cotelor de reprezentare pe baza genului. De
asemenea, Raportul World Economic Forum (Global Gender Gap Report, 2021)
cuantifică doi indicatori privind cotele de gen, unul la nivel național, respectiv liste
electorale propuse în alegeri, și la nivelul partidelor, respectiv mecanisme voluntare
de reprezentare prin cote de gen. Din punct de vedere istoric, sistemul de cote de
reprezentare a cucerit întâi nordul Europei (Suedia, Norvegia și Danemarca), apoi
Franța și Belgia, aceste țări adoptând cotele de gen începând cu anii 1970 [13].

Sistemul de cote a fost implementat, preponderent, într-o anumită succesiune: sisteme
de cote voluntare în partidele politice (VPQ, voluntary party quotas), cote de
reprezentare în instituțiile publice (PBQ, public bodies quotas), cote de reprezentare
de gen legiferate pentru alegerile naționale / locale (LEQ, legislated electoral
quotas) și, ultimele în ordinea adoptării, cote de reprezentare corporative (CBQ,
corporate board quotas), de pildă în Austria, Germania, Franța, Norvegia [14].

[13] Lepinard and Ruth, Transforming Gender Citizenship, Cambridge Univ. Press, 2018, p. 426
[14] Idem. 
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 menționarea principiului egalității de gen în documentele statutare și regulamente
interne,
mecanisme efective pentru egalitatea de gen în alegerile interne și comisiile
proprii,
 măsuri interne pentru promovarea femeilor în poziții de conducere și executive,
adoptarea cotelor de gen pentru recrutarea reprezentantior pe listele electorale
(stipularea unui prag minim, de exemplu 30%, sau folosirea modelelor paritare de
tip „fermoar” / „zippering”, pentru sistemele electorale proporționale sau „all
women lists” pentru sistemele electorale majoritare),
organizarea unor module de training și leadership cu beneficiari exclusiv femei,
formule transparente de acces la finanțarea campaniilor pentru candidate femei. 

Astfel, partidele au fost pionerii schimbării instituționale în sensul promovării unei

reprezentări de gen mai echitabile, iar ulterior sistemul de cote a fost extins în

forurile de reprezentare națională sau regională, apoi în sectorul privat corporativ,

deși aici există mai multe rezerve. 

În ultimele două decade, au fost concepute mai multe coduri de bune practici
referitoare la reprezentarea de gen destinate politici interne a partidelor. Factorii
evidențiați în kit-urile sau instrumentele de audit de gen pentru partidele politice
rezidă, dar nu se reduc, în următoarele variabile: 

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Multe partide europene au Planuri de acțiune pentru promovarea echității de gen sau
finanțează periodic realizarea unui audit pe dimensiunea de gen, pentru a analiza
punctele nevralgice din cultura politică și organizațională internă. Desigur, aceste
schimbări instituționale reflectă o constelație de valori politice specifică democrațiilor
consolidate, pe care democrațiile est-europene îl pot recupera. 

Danemarca este un caz atipic în contextul țărilor nordice, mereu în topurile echității
de gen, fiind una dintre primele țări unde partidele au adoptat cote voluntare de gen
(Partidul Socialist și Partidul Social Democrat) în anii 1970. Spre deosebire de
Norvegia, în Danemarca, ele au fost abandonate începând cu anul 1996, când s-a
considerat, la nivel politic și societal, că nu este nevoie de acest intrument în selecția
candidaților la alegeri pentru parlament. Astfel, paradoxal, Danemarca se bucură de
o prezență de gen în parlamentul său ce variază între 36% și 40%, fiind un caz teoretic
special pe baza căruia se argumentează că echitatea de gen poate fi una
structurală și nu este nevoie de mecanisme de reprezentare de gen. Acest fapt se
originează într-o cooperare public-privat, bazată pe o abordare bottom-up, în care
mișcarea pentru echitate de gen a fost susținută de societatea civilă și o activă
mișcare feministă [15]. 

Astfel, studiile relevă un consens larg asupra valorii echității de gen (ligestilling), un
mod de înțelegere de sine a spiritului Nordic, ce a depășit granița tradițională dintre
stânga și dreapta, definită în anii 1990 și de acest clivaj. Pe de alta parte, Danemarca 

[15] Rolandsen, Siim, Borchorst, ”Gender Equality without Gender Quotas”, in Transfroming Gender Citizenship, eds. Lepinar and Rubio Marin. 
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se  bucură de o particularitate istoric-culturală, având o mișcare feministă cu o
tradiție considerabilă și modele de mobilizare în trecut ce au marcat istoria ei
modernă, de la recunoașterea timpurie a dreptului de vot pentru femei la politici ale
egalității de gen privind familia, politici sociale, concediile de maternitate și sprijinul
pentru mame [16]. Deși se poate susține că Danemarca a evoluat relativ „organic” spre
un model propriu al echității de gen, este dificil de reconstituit același sistem pentru
țările foste comuniste, considerate modele ale patriarhatului într-un stat autoritar.

Olanda este un model în care partidele pot avansa idealul unei reprezentativități de
gen echitabile chiar și în absența cotelor de partid, interne. Doar două formațiuni
politice, Partidul Laburist (PvdA) și Stânga Verde (GroenLinks) au codificat și au
reglementat prin cote reprezentarea femeilor în alegerile naționale, fiecare cu 50%
proporție de candidați femei pe listele electorale [17]. 

În 2010, femeile au atins pragul de 41% în camera inferioară a Parlamentului. Potrivit
profilului de țară EIGE, tema egalității de gen în Olanda nu mai este atât de
proeminentă în mass media, așa cum era în anii 1990, și progresul pentru egalitatea
de gen are un ritm lent. La cele mai recente alegeri, noutatea constă în faptul că 10
femei sunt lider de partid între competitorii electorali și a apărut un partid cu agendă
exclusiv feministă, Stem op en Vrouw (Vote for a Woman) ce militează pentru o
reprezentare de 50% în Camera inferioară a parlamentului. 

[15] Rolandsen, Siim, Borchorst, ”Gender Equality without Gender Quotas”, in Transfroming Gender Citizenship, eds. Lepinar and Rubio Marin. 

Grafic 10. Reprezentarea femeilor în institutia parlamentului si guvern
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Pe de altă parte, Germania și Spania au introdus cote de reprezentare de gen pentru
ambele camere ale parlamentelor naționale. Partidul Verzilor din Germania este primul
care a apelat la un sistem de cote tip „fermoar” / „zipper”, la alegerile din 1987,
ulterior celelalte partide adoptând versiuni de cote de reprezentare, cu excepția
Partidului Liberal și partidului naționalist Alternativa pentru Germania AfD. Partidul
Social Democrat a trecut de un sistem vountar de cote de 33%, stabilit în 1988, la un
model cu prag de 40% reprezentare de gen, agreat în 1996, iar creștin-democrații au
adoptat un „cvorum” voluntar de 33% în 1988, evitând termenul mai controversat de
„cote de reprezentare" [18].  Miza a fost ridicată de fostul partid comunist est-german,
Die Linke, care a adoptat reprezentarea paritară, cu 50% femei – 50% bărbați. Așa
cum subliniază Sabine Lang, dezbaterea publică în Germania nu are în focus
întrebarea „De ce cote de reprezentare?”, ci „În ce versiuni ale sale, sistemul de cote
va fi eficient?" [19]. Mai merită subliniat că vocea politică cea mai critică la adresa
reprezentării prin cote de gen, AfD, este și partidul cel mai eurosceptic și eurocritic din
spectrul politic german. 

Spania se bucură de toate sistemele de cote, respectiv cote electorale, pentru
administrația publică și cote pentru corporații private. Cotele electorale au fost
introduse în Legea echității din 2007, însă ele au fost precedate de cote voluntare în
partidele de stânga începând cu finele anilor 1980 (cote de 25% stabilită în 1987 pentru
PSOE și în 1988 pentru Stânga Unită). Partidul Popular s-a opus, de asemenea,
terminologiei, folosind principiul „participării echilibrate” a femeilor. Legea promovată
prevede un minim de 40% și un maximum de 60% pentru fiecare sex pe toate listele
electorale, sub rezerva invalidării lor de către autoritatea electorală. 

De asemenea, Legea echității introduce și mențiunea ca procentele 40 / 60 să se
aplice la fiecare serie de 5 candidați, o adaptare a regulei de tipfermoar (zipper).
Noul venit pe scena politicii spaniole, Podemos, a adoptat și el pentru alegeri un sistem
de paritar de tip „fermoar”. Coaliția de susținere pentru schimbarea legii echității din
2007, inițiată de PSOE, a fost sprijinită extensiv, potrivit lui Tania Verge și Emanuela
Lombardo, de Institutul Femeii și modelele de bune practici la nivel european,
accelerate de procesul de integrare în EU [20].

România și Ungaria nu au adoptat cote de reprezentare în legislația primară, însă
există câteva modele de partide cu sisteme voluntare de cote. Astfel, Partidul Socialist
Maghiar (MszP) a instituit o cotă de 20% pentru femei candidat, iar partidul Politica
Poate Fi Altfel (Lehet Mas a Politika LMP) are un sistem în care maximum doi candidați
de același sex pot fi consecutivi pe listele candidaților la Parlamentul European și
Adunarea Națională. Spre deosebire de România, profilul EIGE de țară al Ungariei
relevă că regimul politic nu inițiază o monitorizare a indicatorilor egalității de gen și
dezagregarea datelor pe sexe nu este o practică încetățenită. În România, principalul
partid de stânga, PSD, a adoptat cotele de reprezentare de gen în anul 2015. 

[18] Sabine Lang, „Quota contagion in Germany”, in ibidem
[19] Idem
[20] Tania Verge and Emanuela Lombardo, „Gender Quotas in Spain”, in ibidem
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Primul manifest al grupului politic RENEW, succesorul ALDE, alcătuit în prezent din 22
de partide liberale în actuala configurație a Parlamentului European, menționează
egalitatea de gen între valorile fondatoare - „un echilibru de gen de natură să

asigure o echitate mai mare privind accesul la slujbele din administrația europeană,

cât și în structurile sale politice" [22]. De asemenea, documentele programatice
anterioare menționează explicit importanța egalității de gen, de pildă în manifestul
publicat în anul alegerilor pentru Parlamentul European, Libertate, oportunități și
prosperitate – viziunuea liberală pentru un viitor al Europei [23] - „ca membri ai
familiei liberale, suntem determinați să promovăm egalitatea de gen și capacitarea
(empowering) femeilor și fetelor, de a sprijini aceleași drepturi și oportunități în toate
sectoarele societății, incluzând aici viața economică și luarea deciziilor, indiferent de
gen” (p.2). 

[21] Gabriella Illonszki, The Impact of the Party System Change on Female Represenatation and the Mixed electoral System, in Women and
Legislative Representation, eds Manon Trembley, Palgrave MacMillan 2012 
[22] Guy Verhofstadt, Manifesto for the Renewal of European Democracy, 2018 (accesat 29.05.2021
https://reneweuropegroup.eu/uploaded/manifesto_for_the_renewal_of_european_democracy.pdf )
[23]  Accesat la 29.05.2012, la adresa
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/aldeparty/pages/1590/attachments/original/1594139136/2019_freedom_opportunity_prosperit
y_the_liberal_vision_for_the_future_of_europe_0_%281%29.pdf?1594139136

6. Reprezentarea femeilor în grupul RENEW și partidele românești
membre: indicatori, reprezentarea femeilor în Partidul USRPLUS

România și Ungaria se află pe ultimele locuri în evaluarile privind echitatea de gen,
indiferent de criteriul folosit.
Danemarca și Olanda au o reprezentare de gen relativ echilibrată fără a fi introdus
sistemul cotelor de gen pe termen nedefinit.
în Spania, există toate cele trei sisteme de reprezentare în gen: în listele
parlamentare, în instituțiile publice, în sectorul corporativ.

Subreprezentarea femeilor în politica maghiară ține, pe lângă alți factori, și de sistemul
electoral folosit, un sistem mixt cu tendințe majoritare, cât și de baza de selecție extrem
de mică a candidatelor femei [21].

Gabriella Illonszki identifică în acest ultim factor drept una din explicațiile pentru
subreprezentarea femeilor, media procentele de candidate de femei fiind sub 20%. O
altă variabilă pentru subreprezentarea femeilor este competiția internă în partide, în care
locurile eligibile cu adevărat rareori sunt alocate femeilor. Concluzia ei este că, la nivel
societal și general, „slăbiciunea societății civile și a mișcărilor feministe, un model de
cetățenie ne-reactiv, tradițiile patriarhale” au contribuit la explicarea procentului codaș

al echității de gen în Ungaria. 

Astfel, ambele țări rămân la finalul indexurilor privind echitatea reprezentării de gen,
indiferent dacă indicatorii avuți în vedere sunt numărul de femei în parlament, guvern,
Parlament European sau femei președinte de partid.  
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Ceea ce poate fi subliniat aici este faptul că documentele programatice recente
trădează o schimbare de optică asupra temei echității de gen, în sensul în care
documente fondatoare, precum Declarația de la Stuttgart (1976), menționează
exclusiv formule „oarbe la gen”, precum individ și cetățean. Această schimbare de
accent poate fi explicată printr-o conștientizare mai profundă a intereselor specifice
de gen, precum violența domestică, privite multă vreme ca probleme ce țin de granița
spatiu privat și spațiu public sau sferă publică, o delimitare clasic liberală din secolul
XIX pentru a proteja individualitatea de abuzurile unui stat potențial intruziv și
omnipotent.

Începând cu martie 2021, grupul Renew / Alde a inițiat platforma The Alliance of Her,
concepută ca instrument de advocacy pentru a promova capacitarea și leadershipul
femeilor și fetelor în sfera politică, pornind de la programul European Women's
Academy (2016-2020). Platforma The Alliance for Her a fost lansată odată cu un
studiu despre ponderea femeilor în partidele politice ALDE/Renew, pornind de la
premisele factuale că „femeile sunt subreprezentate în politică și continuă să
întâmpine dificultăți mai mari decât bărbații în ceea ce privește participarea politică
și menținerea într-o funcție după ce au fost alese [24]. Studiul menționat este rezultatul
unei cercetări ample în cadrul familiei liberale. 

[24] Ignitting Her Ambition: Breaking the barriers to women's representation in Europe, Daniela Morales Garcia, ALDE, EUPP, accesat la
28.05.2021. 

Tabel 2. Partide politice europene (ALDE)
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Anul 2024 va fi unul extrem de intens din punct de vedere electoral pentru toate
partidele, în care se vor suprapune patru serii de alegeri, respectiv cele la nivel local,
parlamentar, europarlamentar și alegeri pentru președinția statului. Așa cum s-a
menționat deja, Comisia Europeană a asumat obiectivul unei reprezentări paritare de
gen pentru Parlamentul Europei, ținta fiind un procent de 50% femei și 50% bărbați.
Acest indicator de rezultat nu poate fi impus statelor-membre prin hard regulation și
obligații ce derivă din statutul de membru UE, însă este de anticipat că C.E. va folosi
toate pârghiile soft pentru a determina partidele să propună liste paritare de gen,
sau cel puțin cu cote voluntare de partid, astfel încât acest obiectiv să nu fie
compromis.

[25] Klausen, Meyer, Eds, Has Liberalism Failed Women? Assuring Equal Representation in Europe and US, Palgrave, 2001. 
[26] Ibidem, p. 17. 

7. Concluzii și scenarii electorale privind reprezentarea politică a
femeilor USRPLUS în perspectiva alegerilor din 2024

principalele dificultăți cu care se confruntă femeile-candidat pot fi: responsabilitățile
ce țin de familie, standarde mai înalte pentru femei, lipsa încrederii de sine și o rețea
fragilă de sprijin, absența femeilor cu rol inspirațional și a mentoratului politic,
stereotipurile de gen.
țările europene care au adoptat cote de gen au cunoscut o dublare a numărului
femeilor reprezentate în Parlament, de la 18% la 34%.

reprezentare, care, deseori, scot din ecuație munca individuală, capacitățile și efortul
pentru a se concentra preponderent asupra rezultatelor finale, respectiv consecințelor
unor procese de recrutare și reprezentare [25]. 

Pe de altă parte, studiul menționat relevă că tema echității de gen nu suferă de un clivaj
Europa occidentală vs Europa ex-comunistă, multe partide din Europa centrală având un
echilibru de gen pronunțat (ANO 2011 în Cehia, Nasa Stranka în Bosnia și Herțegovina).
Autorii recomandă introducerea unor cote de gen voluntare, interne, arătând că impactul
acestei măsuri nu poate fi ignorat: „între 2014 și 2019, procentul femeilor parlamentare în
țările UE s-a dublat, de la 18 procente la 34%, în țările care au introdus cotele
reprezentării de gen" [26]. 

În prezent, statutul USR, conform congresului din iulie 2019, nu include între valorile și
obiectivele sale nici o referință la tema egalității de gen, a statutului femeii în general sau
a unor organizații interne alcătuite exclusiv din membre femei. Mecanismul selectării
candidaților nu face referire la vreun instrument de acțiune afirmativă alocat echității de
gen, pornind de la asumpția că startul competiției întrunește condițiile unei întreceri cu
șanse egale pentru fiecare membru, indiferent de alte criterii. De asemenea, tema
echității de gen lipsește din cele 40 de priorități de guvernare asumate la preluarea
portofoliilor din actuala configurație guvernamentală. 
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în anul 2000, 74% preferau un președinte un bărbat și doar 3% președinte o
femeie, în 2018 doar 46,9% se mai declară în favoarea unui președinte bărbat;
54% din respondenți erau de acord, în anul 2000, procentul celor erau de acord
cu afirmația „bărbații sunt mai capabili să conducă decât femeile” a scăzut de la
54% în 2000 la 44% în 2018;
acordul cu afirmația „femeile sunt prea ocupate cu treburile gospodărești și nu mai
au timp pentru posturi de conducere” a scăzut de la 68% în 2000 la 44% în 2018;
în 2018, 30,7% considerau că femeile nu au încredere în forțele lor, spre dsoebire
de 2000, când acest procent consemnează 43%; 
dezacordul cu informația „femeilor le este frică de mari responsabilități” crește de
la 55% în anul 2000 la 65% în 2018;
40% își exprimă acordul cu afirmația ”femeile nu vor să intre în politică pentru că
ele cred că politica este un domeniu corupt”, spre deosebire de 48,8% care își
exprimă dezacordul.

Astfel, scenariul unei reprezentări echitabile și egale de 50% în Parlamentul European
pare improbabil fără coordonare politică și fără adoptarea unor mecanisme de cote
de gen după modelul „fermoar” sau „zebră”, în care candidații alternează după
criteriul sex. Procentul de femei în Parlamentul European a crescut treptat la ultimele
cicluri electorale, însă această evoluție nu a fost organică sau naturală, ci a fost
facilitată de extinderea cotelor de gen, fie voluntare, fie legiferate la nivel național.
Cazurile din vestul Europei în care procentele de femei se ridică la 35%-40% fără a
avea instrumente de acțiune afirmativă sau cote de gen țin de un context socio-istoric
ireplicabil în estul și centrul Europei. 

O primă inițiativă ce merită supusă analizei interne și ulterior implementată la nivelul
noului partid USRPLUS este adoptarea sistemului de cote de gen zipper, în prima
etapă, pentru alegerile europarlamentare, marcând astfel europenizarea sa și
integrarea în tendința mai largă a politicii europene. Acest pas ar fi consonant cu
evoluția percepțiilor românilor privind rolul, statutul și viitorul femeilor în politică. Cel
mai recent Barometru de gen, realizat în 2018, la o distanță de 10 de ani de
precedentul, relevă câte tendințe semnificative:

În ceea ce privește disponibilitatea de a vota sau alege o femei sau un bărbat pentru
o funcție politică, tabelul alăturat relevă că preferința pentru o femei variază de la
14% (președintele comitetului de la școală) la 46,9% (președintele țării).

Aceste răspunsuri pot fi supuse altor confirmări prin alte studii calitative aprofundate,
deoarece un argument des invocat împotriva plasării femeilor pe listele de candidați
la alegeri, indiferent de nivelul lor, este că „alegătorii nu votează candidați femei” și,
astfel, partidele se conformează acestui argument încercând să câștige pozițiile
electorale cu liste preponderent cu bărbați. Argumentul nu este unul valid. Mai mult,
subsegmentarea eșantionului pe sexe la întrebările privind rolul femeii și
responsabilitățile sociale indică diferențe neglijabile între bărbați și femei, sub limita
a 5% pentru intenția de vot privind funcțiile politice.
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În pofida disponibilității de a vota o femeie sau a declara că genul nu este un criteriu
relevant pentru funcțiile alese, într-un alt sondaj, România se află pe primul loc la
itemul sexism politic din țările EU, respectiv alături de Ungaria, un procent de 41% din
români consideră că femeile nu dețin toate calitățile necesare pentru poziții de
răspundere în politică.

Grafic 11. Percepții privind capacitățile asociate în reprezentarea de gen - Barometrul de Gen 2018

Grafic 12. Scală a sexismului politic în Eurobarometer Gender Equality CoE, 2017

Pe de altă parte, datele acestui sondaj nu pot ignora tendința de conformare socială,
respectiv tendința respondenților de a exprima acordul cu idei ce se bucură de o
susținere mare, cel puțin la nivelul percepțiilor societale. 
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Structura votului pe tema introducerii cotelor de gen indică o schimbare semnificativă
în intențiile de vot, respectiv de la un procent de 10 la 27, o creștere de trei ori a
totalului preferințelor de vot pentru introducerea cotelor de gen. De asemenea,
voturile consemnate în cele două proiecte legislative indică faptul că în interiorul
USRPLUS subiectul poate fi unul diviziv, deoarece votul nu a fost disciplinat, ca în
celelalte partide. 

Dacă USRPLUS inițiază această schimbare, obstacolele de surmontat sunt numeroase,
însă decizia ar putea fi benefică pentru partid, inclusiv din punct de vedere electoral,
al maximizării voturilor pentru alegerile din 2024. De asemenea, un amendament ce
nu necesită schimbare structurală, însă poate corecta anumite practici deja
menționate este identificarea unei sancțiuni pentru listele electorale neconforme din
perspectiva egalității de gen, anume prevederea ca listele să nu conțină doar
candidați bărbați și consolidarea capacității administrative a AEP de verifica acest
aspect, așa cum au relevat rapoartele EFOR pentru ultimele serii de alegeri.  

Tabel 3. Structura votului în parlament pentru proiecte de egalitate de lege privind introducerea
cotelor de gen (2011, 2016). 

Scenariile prospective pentru anul electoral 2024 pot varia de la schimbări structurale în
legislația electorală la ajustări incrementale, prin adoptarea cotelor voluntare în cadrul
partidului USR-PLUS, sau chiar un regres pentru reprezentarea politică a femeilor.

Scenariul Zero - Schimbare structurală prin modificarea legislației electorale

În ultimii douăzeci de ani, au existat două tentative de a modifica legislația electorală
pentru a introduce cotele de gen în listele de candidați pentru instituția parlamentului. Pe
lângă proiectul deja amintit, inițiat de Sulfina Barbu în 2011, în 2016 a mai fost depus un
proiect legislativ, de data la iniţiativa PNL. Structura votului pentru cele două iniţiative
arată astfel:
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În actuala configurație parlamentară, un posibil vot pentru o repunere pe agenda a
proiectului cotelor de gen pentru alegeri trebuie să atingă pragul de 233 de voturi
totalul de 466 mandate (C.Dep are un total de 330 membri, PSD 110, PNL 93, USRPLUS
55, AUR 31, UDMR 20, Minorități 18, Neafiliați 3; Senat are un total 136 de mandate,
PSD – 47, PNL – 41, USRPLUS – 25, AUR – 13, UDMR – 9). Un oponent deschis al
sistemului cotelor de gen este AUR, care își va menține poziționarea pe parcursul
actualului ciclu legislativ. UDMR, de asemenea, nu a oferit vreun semnal public că ar
putea sprijini o schimbare a legislației electorale în acest sens. PSD, deși a adoptat
cote interne, a votat pentru respingerea includerii lor la alegerile parlamentare, astfel
că alianța de susținere pentru un astfel de proiect se reduce la PNL-USRPLUS, care
adună doar 214 voturi. În acest moment cooptarea UDMR la un astfel de proiect nu
trece ca o opțiune realistă, dacă ținem cont de istoricului votului. 

În ipoteza însă în care există voință politică o astfel de schimbare structurală, acest
pas trebuie inițiat în cel târziu în toamna anului 2021, astfel încât circuitul legislativ să
fie completat și partidele să aibă timp pentru a pregăti seriile de alegeri din 2024. 

Acest scenariu, ținând cont de evoluțiile interne în PNL și USRPLUS, are o

probabilitate redusă. 

Scenariul 1 – Adoptarea diferențiată a cotelor de gen (procent minim pentru

alegerile europarlamentare și/sau parlamentare, competiție internă liberă pentru

alegerile la nivel local)

USRPLUS este singura formațiune politică care a conceput și a implementat un sistem
de primaries, de alegeri interne închise, inspirate după un model american. Acest
sistem de alegeri interne poate fi ajustat astfel încât să se introducă cote voluntare de
gen diferențiate și etapizat. În acest punct, pot fi concepute mai multe variante ale
scenariului 1, având drept constantă pilotarea unei cote de gen de minim 40% pentru
alegerile europarlamentare și introducerea treptată a cotelor de gen pentru celelalte
instituții elective – comitetul național, lista pentru alegeri parlamentare, listele pentru
alegerile locale. Sistemul cotelor de gen poate avea o formulă zipper (cunoscute ca
fermoar sau zebră) sau alterată (40/60, respectiv două femei la fiecare trei bărbați
de pe listă etc).

Opțiunea de a introduce cotele de gen depinde de mai mulți factori, în primul de
baza de recrutare și compoziția pe sexe a USRPLUS, existând ipoteza ca profilul
membrilor în partid să fie disproporționat în favoarea bărbaților. Din acest motiv, o
direcție de acțiune pentru ciclul 2020-2024 este stimularea recrutării femeilor în
USRPLUS, astfel încât echilibrul membership-ului să atingă praguri apropiate de
distribuția demografică. De asemenea, o astfel de decizie strategică ar semnala
europenizarea partidului și conformarea sa în raport cu tendințele politicii europene.
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Barierele interne ce pot temporiza o astfel de decizie sunt multiple: USRPLUS nu are în
acest moment femei-lider vizibile, documentele statutare nu fac trimitere la echitatea
de gen, nu are candidați femei anunțațe pentru congresul din toamnă, nu are femei cu
rol de comunicator în spațiul public, nu s-a asociat unor politici publice care aibă un
pronunțat nucleu de gen. 

Probabilitatea pentru scenariul 1 - medie

Scenariul 2 – Conservarea status quo-ului 

Cel de-al treilea scenariu are ca ipoteză de lucru rezistența la schimbare și inerția
organizațiilor de partid, îndelung documentată. În acest scenariu, USRPLUS urmează
calea unei creșteri oganice, cu accent pe măsurile soft ce pot contrabalansa
echilibrul de gen în reprezentare. Seria de acțiuni adoptate includ seminare,
wokshopuri, sesiuni de training, inițiere în cultura socio-politică, organizarea unor școli
de vară pentru femeile membre de partid sau alte formule uzuale. 

De asemenea, se poate iniția în partid un task force cu dimenisuni minime pentru
analiza politicilor din perspectiva de gen sau un grup de analiză cu rol de a concepe
și adapta politici publice care să țintească la variabile structurale ale sistemului.
Sistemul de alegeri intern s-ar păstra neschimbat, însă femeile-candidat ar avea mai
multe șanse pentru accederea în poziții eligibile. Într-un astfel de scenariu, lista de
candidați femei poate urca la un procent de 40%-50%, iar reprezentarea de facto să
se ridice cu 5-10 procente, astfel încât USRPLUS să evolueze organic la o
reprezentare de gen de aproximativ 30%, într-o evaluare optimistă. 

Probabilitate pentru scenariul 2 - necunoscută

Concluzii și recomandări

Scenariile prezentate mai sus nu au valoare predictivă iar o analiză mai profundă
poate fi realizată doar după identificarea altor variabile interne. Partidele românești
se află la o mare distanță de partidele europene, au avut un alt parcurs istoric și nu
pot fi comparate, de pildă, cu Partidul Muncii din Norvegia, care a introdus cotele de
gen în anul 1983, sau cu partidul VIHR din Finlanda, care avea 81% de femei
parlamentar după alegerile din 1999. Așa cum s-a menționat deja, nu există însă nici
un clivaj între Europa vestică și cea estică pe subiectul echității de gen. Republica
Moldova este o țară cu indicatori mult mai buni decât România în ceea ce privește
echitatea reprezentării de gen. 

În acest moment, niciuna dintre strategiile posibile [27] privind echitatea de gen nu
este internalizată sau implementată în USRPLUS. Prima dintre ele, strategia ce
apelează la sistemul electoral va fi dificil de pus în practică în ciclul legislativ curent. 

[27]  Pippa Norris, ”Recruitment” in Katz, Krotty, Handbook of Party Politics, Sage, 2006 identifică în 1) regulile jocului politic, 2) politici ale
oportunităților egale și 3) politici pozitive de creștere a reprezentării femeilor ca fiind principalele strategii pentru acest din urmă obiectiv.
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Realizarea unui audit de gen și a unui plan de acțiune pentru o reprezentare de
gen mai echitabilă în structurile USRPLUS și listele de candidați (termen propus –
toamna 2021)
Identificarea și implementarea unui proces de recrutare intern orientat către femei
pentru a avea o compoziție echitabilă pe sexe în partid și structurile din teritoriu 
Adoptarea cotelor voluntare / interne de gen pentru structurile de conducere și
listele de candidați în alegerile europarlamentare 
Modificarea statutului și a documentelor programatice astfel încât temele
egalității de gen și politicile women-friendly să fie recunoscute și asumate, plus
popularizarea lor
Instituirea unui task force intern care să evalueze impactul de gen al politicilor
publice și să propună politici publice specifice pentru agenda legislativă (luna
iulie-august)
Organizarea unor workshopuri cu beneficiari femei, care să ofere cursuri rapide
despre procesele legislative, finanțarea campaniei, reprezentarea în mass-media
și alte abilități considerate necesare; 
Adaptarea unei strategii de comunicare care să apeleze la femei din USRPLUS
pentru vectorii de comunicare ai partidului și poziționări în spațiul public;
Realizarea unor studii calitative periodice care să identifice dificultățile concrete
cu care se confruntă femeile candidate în competițiile interne ale partidului și în
competițiile electorale (minim 2 studii calitative);
Organizarea unor sesiuni de training / workshopuri pentru toți membrii partidului în
problema echității de gen, astfel încât subiectul să nu mai fie unul diviziv în
perspectiva unui vot în Parlament (minim 2-4 sesiuni pe an);
Redactarea unui proiect legislativ care să modifice legea electorală în sensul
introducerii, etapizate, a unor cote de gen minime și eficiente pentru alegerile
parlamentare și locale și a îmbunătățirii mecanismelor de validare a listelor
electorale (calendar propus - toamna 2021). 

A doua dintre ele, politici cu oportunități egale pentru femei rămâne problematică
ținând cont de sistemul alegerilor interne în USRPLUS. Acțiunile pozitive pentru o mai
bună reprezentare de gen ar putea compensa inechitatea curentă. 

Progresul reprezentării femeilor în politica românească a fost un proces lent, exitând
voci critice care ar vorbi mai curând de un regres sub acest aspect, și în contrasens cu
evoluțiile la nivel european. USRPLUS și-a asumat un proiect progresist-liberal în
poziționările principalilor săi lideri și o serie de decizii în sensul creșterii reprezentării
de gen ar putea consolida valorile asumate la nivel discursiv. 

Ce ar fi de făcut?

[25] Klausen, Meyer, Eds, Has Liberalism Failed Women? Assuring Equal Representation in Europe and US, Palgrave, 2001. 
[26] Ibidem, p. 17. 
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Anexă A

1884 La revizuirea constituției din 1884, propunerea unui număr de șapte deputați
(printre care C.A. Rosetti), ca femeile care făceau parte din cele trei colegii
electorale să primescă drepturi electorale a fost respinsă, stârnind deopotrivă
ilaritate și indignare în Camerele parlamentului. 

1923 Din punct de vedere juridic, recunoașterea drepturilor electorale ale femeilor se
întâmplă abia în Constituția modernizatoare din 1923, prin care se prevăd „legi
speciale, votate cu majoritate de două treimi, vor determina condițiunile sub cari
femeile pot avea exercițiul drepturilor politice” (Art. 6) – inițiativa nu se referea la
toate femeile, ci doar la cele măritate sau văduve în urma Războiului 

1926 Legea electorală din 1926 interzice femeilor dreptul de a alege și a fi alese, prin
mențiunea că reprezentanții Senatului și Adunării Deputaților, pentru a fi eligibili,
trebuie să dețină deja „exercițiul drepturilor civile și politice”. 

1929 O concesie minoră este cucerită prin noua lege electorală din 1929, când
anumite femei [28] primesc dreptul de a vota la nivelul consiliilor comunale și județene,
așadar doar la alegerile locale. 

1938 Odată cu instalarea regimului autocrat al lui Carol al II-lea, noua Constituție din
1938 recunoaște formal dreptul de vot al femeilor, însă îl corelează cu două condiții
restrictive, respectiv doar femeilor de peste 30 de ani și știutoare de carte –

constextul istoric fiind abolirea pluralismului și a partidelor politice.

1948 Regimul politic comunist recunoaște dreptul femeilor de a alege și a fi aleasă, iar
prima constituție comunistă, din 1948, stipulează că „toți cetățenii, fără deosebire de
sex (...) au dreptul să aleagă și să fie aleși în toate organele Statului”.

Anexe

[28] Legea reorganizării administrative din 1929 prevede următoarele condiții: ”să fie absolvente ale învăţământului secundar, normal sau
profesional, ciclul inferior; funcţionare de stat, judeţ sau comună; văduve de război; decorate pentru activitatea din timpul războiului sau
persoane care conduceau societăţi culturale, filantropice, de asistenţă”.  
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Anexă B [29]
Dicționar de termeni

Audit de gen (gender audit) – evaluare a măsurii în care egalitatea de gen este
efectiv instituționalizată în politici, programe și structuri organizaținale; 

Cote de gen (gender quotas) – acțiuni pozitive menite a accelera participarea și
reprezentarea echitabile prin stabilirea unei proporții / unui procent sau a unui număr
de locuri care sunt alocate femeilor și/sau bărbaților;

Capacitarea femeilor (empowerment of women) – proces prin care femeile obțin
putere și control asupra propriilor lor vieți și dobândesc abilitatea de a de face
alegeri strategice;

Discriminare bazată pe gen / sex (sex and gender based discrimnation) –

discriminare ce apare din cauza interacțiunii dintre sex, caracteristicile biologice ale
femeilor și bărbaților, și identităților lor social construite, atribute și roluri; 

Gen (gender) – oportunități și determinații sociale asociate cu a fi femeie / bărbat și
relațiilor dintre femei și bărbați sau fetițe și băieți;

Egalitate de gen formală (formal gender equality) – principii ale egalității între femei
și bărbați, recunoaștere egală și exercițiul tuturor drepturilor și libertăților
fundamentale, precum și măsuri ce asigura tratamentul egal și oportunități egale în
sferele politică, economică, socială, civilă, domestică sau orice alt domeniu;

Echilibru de gen (gender balance) – resurse umane și participare egală a femeilor în
toate domeniile muncii, proiecte sau programe;

Egalitate de gen substanțială (substantive gender equality) – combinare a egalității
formale de gen cu egalitate sub aspectul rezultatelor, însemnând că egalitatea la
nivel legislativ, oportunitățile egale și tratamentul egal a femeilor și bărbaților sunt
completate de egalitate a impactului, rezultatelor; 

„Plafonul de sticlă” (glass ceiling) – impedimente artificiale și bariere invizibile ce
militează împotriva accesului femeilor în poziții manageriale sau de decizie la nivel
înalt atât în organizații publice, cât și private; 

Transformare instituțională receptivă la gen (gender sensitive institutional

transfromation) – proces prin care se intenționează integrarea egalității de gen în
procedurile, practicile și regulile obișnuite ale unei instituții, conducând la
transformarea instituției și a culturii organizaționale;

[29] Sursa definițiilor este baza de date EIGE, European Institute for Gender Equality. 
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publice şi reforma administraţiei. Domeniile pe care le acopera includ: reforma
administraţiei şi integritate; descentralizare şi finanţe publice; reforma justiţiei şi
anticorupţie; politici sociale şi pensii; energie şi transporturi; sănătate; procese electorale
şi cetăţenie activă.

Web: https://expertforum.ro/ 

Despre Fundatia Friedrich Naumann - România

România a devenit parte a subregiunii Fundației-Friedrich-Naumann pentru Libertate din
sud-estul Europei la începutul anilor '90. În 1999 biroul regional SEE era deja înființat la
București, când în 2006 întreaga activitate centrală a fundației a fost mutată la Sofia. În
2014 FNF a redeschis un birou la București pentru România și Republica Moldova.
Începând cu anul 2019, biroul pentru România și Republica Moldova funcționează ca
proiect independent, având sediul în București.În peste 20 de ani de activitate
neîntreruptă, FNF a lucrat cu toate partidele și ONG-urile liberale, reușind să aducă
liberalismul în atenția a mii de tineri. Astăzi, principalul partener politic al fundației este
partidul USR-PLUS. FNF cooperează de asemenea, cu toate ONG-urile locale care luptă
pentru valorile liberale.

Web: https://www.freiheit.org/ro/romania-si-republica-moldova
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