
Femeile-politician au trecere la electorat
Romanii sunt deschisi prezentei femeilor in functii politice importante. Potrivit unui sondaj Gallup,
realizat in perioada 18-30 iunie 2003, aproape trei sferturi dintre romanii cu drept de vot ar fi dispusi sa
voteze o femeie competenta la alegerile prezidentiale. Mai mult, tinerii intre 18-24 ani ar vota intr-un
procent chiar mai ridicat o femeie, insa nu se constata vreo diferenta semnificativa intre femei si barbati,
intre categoriile cu diferite nivele de educatie, respectiv mediul de rezidenta. Spre deosebire de restul
tarii, ardelenii sunt mai conservatori. Rezultatele sondajului arata ca acestia ar vota intr-o mai mica
masura o femeie (69%). Conform datelor sondajului, cei care se pronunta impotriva prezentei unei femei
in fruntea statului aduc ca argument faptul ca femeile nu ar face fata situatiei de a fi presedinte, nu sunt
capabile sa conduca ? 18% femei si 20% barbatii. Alte doua motive mentionate in aceeasi masura de
barbati si femei sunt autoritatea/puterea mai mare a barbatilor, respectiv faptul ca presedintia nu este
treaba de femeie. Asa cum ne asteptam, unii dintre barbatii intervievati spun ca femeile pur si simplu nu
au ce cauta in politica (13% dintre barbati, fata de 4% din femei), precum si ca nu ar avea incredere intr-o
femeie presedinte (11%, fata de 4%). Romanii sustin si o eventuala candidatura a femeilor la functia de
primar, la acest capitol inregistrandu-se cote chiar mai ridicate. In cazul in care o femeie competenta ar
candida la functia de primar al localitatii in care locuieste respondentul, 80% dintre persoane afirma ca ar
vota aceea femeie. Sustinerea unei femei pentru functia de primar este mai mare in randul celor cu
educatie peste medie (90%), al tinerilor in varsta de 18-34 ani (84%), in randul femeilor (83%) si in
mediu urban (86%). Cea mai cunoscuta femeie din politica romaneasca este Mona Musca, deputat PNL,
care, cu 23%, conduce detasat. Ea este urmata de Daniela Bartos, Ecaterina Andronescu si Rodica
Stanoiu, cu cate 8-9%. Potrivit sondajului, Mona Musca este amintita intr-o masura mai mare de cei cu
studii peste medie (41%), de persoanele in varsta de 45-54 ani (31%) si de oraseni (29%). Ecaterina
Andronescu este mentionata de 18% dintre tinerii intre 18-24 ani, Daniela Bartos de 14% dintre cei in
varsta de 25-34 ani, Rodica Stanoiu de 11% dintre barbati, iar Irina Loghin de 8% dintre cei cu scoala
profesionala. Sondajul mai arata ca aproape jumatate dintre cetateni (45%) considera ca in acest caz, cu
mai multe femei politician, lucrurile ar merge mai bine in Romania, si numai 10% se asteapta la un efect
contrar. In concluzie, putem spune ca doar o mica parte a romanilor manifesta o atitudine discriminatorie
fata de participarea femeilor in politica, iar majoritatea sustine diminuarea subreprezentarii lor in politica.
Sondajul a fost realizat, pe un esantion de 975 persoane, in varsta de 18 ani si peste, reprezentativ pentru
populatia adulta neinstitutionalizata a Romaniei, cu o eroare tolerata de ?3,2%. 
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