
Partidele le tr�tesc femeilor usa-n nas - Politica nu poart�fust
Sibiencele isi fac cu greu loc in structurile cu putere de decizie din partidele politice mari . La PSD,
procentul de reprezentativitate in luarea deciziilor la nivel judetean este de 6 la suta, la PD de 15 la
suta, in timp ce PNL nu este repezentat la judet de nici o femeie, in schimb are o femeie deputat .
Analistii politici considera ca, pentru ca parerea lor sa conteze atunci cand sunt luate decizii, este nevoie
de o reprezentare de minim 30% a femeilor in structurile de la varf ale partidelor politice
  
  Femeile isi gasesc cu greu un loc in politica. Statisticile intocmite la nivel mondial arata ca femeile sunt
subreprezentate politic peste tot in lume. Nici in Sibiu, situatia nu se prezinta mai bine. Din contra chiar,
la 15 ani de la Revolutie, marile partide politice nu ofera nici pe departe o reprezentativitate semnificativa
pe sexe in structurile interne unde se iau deciziile. Situatia este oarecum paradoxala, daca tinem cont de
faptul ca romancele sunt mai numeroase ca romanii, traiesc mai mult, iar in ultimii ani au fost mai 
"ferite"  de somaj. 
  
  In Uniunea Europeana, cota recomandata de reprezentativitate a femeilor in structurile politice este de
30%. Un partid care s-a preocupat constant de situatia femeilor-membri este PSD-ul. Organizatia
femeilor social-democrate face parte din Internationala Socialista a Femeilor din 2003. In schimb,
Organizatia Nationala a Femeilor Liberale abia s-a infiintat in 2003. Chiar si atunci, cu oarecare
reticenta, desi, potrivit liberalilor, a fi liberal presupune din start egalitatea de sanse si competitia.
  
  PSD are 4 femei la 45 de barbati
  In Partidul Social-Democrat exista o reprezentativitate de 8% a femeilor in numarul de membri din
Delegatia Permanenta. In cifre reale, insa, in partidul condus de Ioan Cindrea sunt de doar 4 femei in
forurile cu putere de decizie, alaturi de 45 de barbati. Recomandarile facute de catre conducerea
partidelor cu aceeasi doctrina din Uniunea Europeana sunt pentru o repartizare egala in structurile
partidului. Cifrele arata, insa, ca, in organizatia de la Sibiu, femeile ori nu sunt dorite la luarea deciziilor,
ori social-democratele sunt dezinteresate sa faca politica la varf. 
  Politicienele din PSD sunt Maria Manuela Catrina, Aurelia Tesu, Ioana Blaga - Frunzescu si Amalia
Balasoiu.
  
  Democratii se apropie de 15 la suta
  La Partidul Democrat, lucrurile stau ceva mai bine, in sensul ca procentul de femei este de doua ori mai
mare decat in PSD. Cu toate acestea, nici aici nu exista egalitate de sexe in ceea ce priveste puterea de a
lua hotarari.
  In biroul Permanent Judetean al PD se regasesc 6 femei, dar raportat la numarul de membri, acestea
acopera un procent de 15 la suta din deciziile care se iau in interiorul filialei judetene a partidului. Biroul
Permanent Judetean are 40 de membri, iar doamnele care si-au facut loc printre politicienii lui Basescu
sunt Maria Moga Mihaescu, Taropa Floare, Monica Dancanet, Livia Sava, Adriana Halmaghi si Marcela
Raulea.
  
  PNL nu are femei pentru judet
  La Biroul Permanent Judetean al Partidului National Liberal nu am regasit nici o femeie intre cei 21 de
membri care iau deciziile in judetul Sibiu. Aceasta contra-performanta din filiala condusa de Cornel
stirbet este acoperita, oarecum. la organizatia municipala Sibiu, condusa de viceprimarul Eugen Mitea,
unde se regasesc doua femei intre cei 13 membri ai Biroului Permanent Municipal. Astfel, se poate spune
ca exista o reprezentativitate de peste 15 la suta in luarea deciziilor din municipiul Sibiu. Singurele femei
din PNL care stau cot la cot cu barbatii cand se pune municipiul la cale sunt Minerva Boitan si Isaicu
Valeria.
  PNL a promovat, in sc himb, o femeie deputat in fruntea listelor de Sibiu. Raluca Turcan este, acum,
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presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor.
  
  Romance in politica
  Desi nu au avut drept de vot pana in secolul XX, romancele nu au ramas straine de politica. La mijlocul
secolului al XIX-lea, ele asistau la adunarile ad-hoc. Ana Ipatescu, Zoe Golescu si Maria Rosetti sunt
figuri emblematice pentru Revolutia de la 1848. Deja la sfarsitul aceluiasi veac, incepe lupta pentru vot,
initiata de Eliza Popescu si intensificata in perioada dinaintea primului razboi mondial. Metoda utilizata
era bombardarea Camerei Deputatilor cu petitii. 
  
  Femeile politician in lume
  Islanda, Irlanda si, mai recent, Finlanda si Letonia au avut femei drept presedinti. Totusi, in 2003, din
peste 180 de tari, doar 12 erau conduse de femei. Exista si un record feminin de longevitate: Margaret
Thatcher, prim-ministru timp de 11 ani. Asa ceva nu mai vazusera britanicii din 1827. Chiar si Turcia a
fost condusa de un prim-ministru femeie: Tansu Ciller. Activitatea ei politica a dus la o brusca imbogatire
personala, asa ca a parasit Guvernul pe cand trei comisii parlamentare investigau declaratiile ei de avere. 
  Prima femeie din Senatul American, Rebecca Latimer Felton, nu a avut un asemenea noroc.
Dimpotriva, desemnata in 1922, a fost senator doar o zi. Singura persoana din US House of
Representatives care a votat impotriva participarii SUA la cele doua razboaie mondiale a fost tot o
femeie: Jeannette Rankin. 
  Din 1986, Norvegia si-a castigat reputatia de  "stat al femeilor“, o data cu aparitia unei femei
prim-ministru, Gro Harlem Brundtland. Aceasta a format un guvern in care aproape jumatate dintre
membri erau femei. De atunci, sexul frumos a detinut o treime sau o jumatate din guvern.

Pagina 2 / 2


