Știați că…
Media la nivelul U.E în ceea ce privește
reprezentarea femeilor în parlamentele
naționale este de 28%?
Suedia și Finlanda sunt în topul statelor din
U.E în ceea ce privește reprezentarea
femeilor în parlamentele naționale cu un
procent de 44%, respectiv 42%?
Există Indexul Egalității de Gen care
măsoară egalitatea între femei și bărbați, în
funcție de mai multe domenii precum:
muncă, venituri, educație, timp liber, putere
politică și economică, sănătate?
România se aﬂă pe ultimul loc din Uniunea
Europeană în ceea ce privește egalitatea
între femei și bărbați, în timp ce Suedia,
Danemarca și Finlanda se aﬂă pe primele
trei poziții?
Material realizat în cadrul proiectului „Împreună
pentru egalitate de șanse! Consolidare și dezvoltare
prin voluntariat și implicare civică”, ﬁnanțat prin
granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului
ONG în România: http://www.fondong.fdsc.ro/
Pentru informații oﬁciale despre granturile SEE și
norvegiene accesați: www.eeagrants.org

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar
poziția oﬁcială a granturilor SEE 2009-2014

Centrul FILIA
Suntem o organizație feministă care, prin
cercetare, advocacy și activism, sprijinim
egalitatea de șanse și de gen,
emanciparea femeilor, reprezentarea
intereselor femeilor și participarea lor
politică, reconcilierea dintre muncă și viața
privată, combaterea tuturor formelor de
violență împotriva femeilor.

Egalitate de șanse între femei și bărbați
pentru o reprezentare politică
echitabilă!

Ne dorim o societate în care drepturile
femeilor sunt respectate și care oferă
șanse egale de aﬁrmare atât bărbaților, cât
și femeilor indiferent de etnie, statut
economic, orientare sexuală, apartenență
religioasă etc.
Luptăm pentru o societate incluzivă, în care
diferențele sunt valoriﬁcate și nu
ierarhizate! Credem că lupta pentru o astfel
de societate este una politică și credem în
importanța revendicărilor politice ale
drepturilor și libertăților femeilor.

E-mail: ofﬁce@centrulﬁlia.ro
Tel: 0732 861 798
www.centrulﬁlia.ro

8 Mai
Ziua națională
a egalității de șanse
între femei și bărbați

Starea de fapt în România
Camera Deputaților
- din 388 de deputați, 52 sunt femei și 336
sunt bărbați, reprezentând 13.40%,
respectiv 86.6% din numărul total de
deputați din actuala legislatură.
Grupuri
parlamentare

Femei

Bărbați

Nr. total
deputați

Nr.

%

Nr.

%

PSD

23

12.70

158

87.30

181

PNL

19

16.81

94

83.19

113

PC-PLR

3

11.54

23

88.46

26

UDMR

0

0.00

17

100.00

17

Minorități

1

5.88

16

94.12

17

DP

2

14.29

12

85.71

14

Neaﬁliați

4

20.00

16

80.00

20

52

13.40

336

86.60

388

TOTAL

Autoritățile Administrației Publice
Locale

De ce NU sunt mai multe femei în funcții
de conducere la nivel politic?

Președinți de Consilii Județene

39% dintre respondenți nu ar vota o femeie
pentru funcția de primar, 42% nu ar vota o
femeie pentru funcția de consilier local;

- în 2012 au candidat 19 femei și 349 de
bărbați pentru funcția de președinte al
consiliului județean
- nu a fost aleasă nicio femeie președintă
de consiliu județean

Consilieri Județeni

46% nu ar vota o femeie pentru funcția de
senator sau deputat și 44% nu ar vota o
femeie pentru funcția de europarlamentar;
54% dintre respondenți nu ar vota o femeie
pentru funcția de președinte al României;
Sursa: CNCD, Percepții și atitudini privind discriminarea 2013

- din 14 635 de candidați pentru funcția de
consilier județean, 22.62% au fost femei;

Sursa: www.cdep.ro

Senat
- din 168 de senatori, 13 sunt femei și 155
sunt bărbați, femeile reprezentând doar
8.39% din numărul total de senatori;
- cei 13 membri ai Biroul Permanent al
Senatului sunt numai bărbați;
- nu există nicio femeie în Comisia pentru
egalitate de șanse între femei și bărbați.
Grupuri
parlamentare

Femei

Bărbați

Nr. total
deputați

Nr.

%

Nr.

%

PSD

6

8.33

72

92.31

78

PNL

5

8.77

57

91.94

62

PLC

1

8.33

12

92.31

13
8

UDMR

1

14.29

7

87.50

Neaﬁliați

0

0.00

7

100.00

7

TOTAL

13

8.39

155

92.26

168

- 190 de femei au fost alese consilieri
județeni, reprezentând doar 14.22% din
numărul total de 1336 consilieri aleși;

Primari
- doar 1.87% din primarii de municipii sunt
femei
- doar 2.29% din primarii de orașe sunt
femei
- 109 femei au fost alese primari de
comune, reprezentând doar 3.82% din
numărul total de 2883 primari de comune;
Sursa: www.mmuncii.ro

Sursa: www.senat.ro

De ce ar trebui să existe mai multe femei
în funcții de conducere la nivel politic?
- pentru că participarea politică a femeilor
este fundamentală pentru o guvernare
democratică;
- pentru că reprezentăm 51% din populația
României;
- pentru că problemele cu care se confruntă
preponderant femeile (cum ar ﬁ violența
împotriva femeilor, nr. scăzut de creșe și
grădinițe, discriminarea de gen) nu sunt
prioritare pe agendele politice;
- pentru că 60% din absolvenții de studii
superioare și majoritatea absolvenților din
domeniul științelor sociale sunt femei;

