1

Femei și bărbați
în căutarea
unui loc în societate
Studiu despre stereotipurile de gen privind competențele,
alegerea profesiei și rolurile din viața profesională și personală.
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Acest studiu a apărut în cadrul proiectului ALTFEM – O campanie pentru schimbarea imaginii
femeii în societate, inițiat de Agenția de comunicare TBWA\București, în parteneriat cu CPE - Centrul
Parteneriat pentru Egalitate și Active Watch – Agenția de Monitorizare a Presei. Proiectul este
cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013.
TBWA\București este o agenție de comunicare full-service, parte a unei rețele internaționale de
comunicare prezentă în peste 40 de țări și desemnată între 2004-2007 drept cea mai creativă rețea la
nivel mondial.
CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate este o organizație neguvernamentală activă, de aproape
un deceniu, în promovarea egalității de gen și în integrarea egalității de șanse pentru femei și bărbați în
domeniile economic, politic și social.
Active Watch – Agenția de Monitorizare a Presei este o organizație de drepturile omului specializată
în drepturile mass media, anti-discriminare, bună-guvernare, precum și comunicare și cercetare în
domeniul mass-media.

Femei și bărbați în căutarea unui loc in societate. Studiu despre stereotipurile de gen privind
competențele, alegerea profesiei și rolurile din viața profesională și personală.
Copyright, 2011, TBWA\București, CPE și Active Watch.

Copyright-ul pentru această publicație aparține TBWA\București, CPE și Active Watch. Reproducerea
parțială sau integrală prin orice mijloace (electronice, mecanice, fotocopiere, înregistrare) a oricărui
material din această publicație este strict interzisă în scopuri comerciale, fiind supusă prevederilor
drepturilor de autor și drepturilor conexe. Textele sunt concepute în scopuri educative, acestea putând
fi reproduse doar în condițiile menționării sursei.
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Despre acest studiu
Studiul a fost realizat în cadrul proiectului ALTFEM – O campanie pentru schimbarea imaginii
femeii în societate, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 și implementat de către Agenția de comunicare
TBWA\București, alături de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate și Active Watch – Agenția de
Monitorizare a Presei. Studiul a fost realizat prin intermediul IMAS – Institutul de Marketing și
Sondaje, în luna aprilie 2011.

Scopul studiului
Obiectivul studiului a fost acela de a identifica opiniile și percepțiile persoanelor neangajate despre
imaginea femeilor și a bărbaților pe piața muncii, despre competențele și rolurile deținute, precum și
despre dificultățile întâmpinate în ceea ce privește accesul pe piaţa muncii. Studiul analizează
raporturile existente între stereotipurile de gen şi piaţa muncii, căutând să identifice relaţionarea
rolurilor sociale ale femeilor şi ale bărbaţilor cu eventualele diferenţe de comportament.

Contextul în care apare studiul
În cadrul proiectului vor fi implementate mai multe demersuri de cercetare, care să permită analiza
situației de fapt, inițierea unor dezbateri și identificarea de recomandări și soluții adecvate pentru
probleme reale. Prezentul studiu, care reprezintă numai primul pas dintr-o suită de astfel de activități,
descoperă numai o serie de aspecte discriminatorii, stereotipuri și inegalități cu care se pot confrunta
femeile și bărbații pe piața muncii, în alegerea profesiei și în accesul pe piața muncii. În următoarea
perioadă de implementare a proiectului vor avea loc activități de cercetare care vor avea drept subiecți
angajatori, furnizori de servicii de resurse umane și responsabili de politici publice, menite să analizeze
în ce măsură deciziile și comportamentele de la locul de muncă sunt obiective sau sunt influențate de
stereotipuri de gen.
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Metoda de cercetare utilizată
Studiul a utilizat metoda calitativă a interviurilor de grup focalizate (focus grup). Metoda urmãreşte sã
înţeleagã în profunzime atitudinile, comportamentele şi credinţele respondenţilor. Rezultatele unei
astfel de cercetări, de tip calitativ, nu sunt reprezentative pentru întreaga populaţie, fiind necesară
utilizarea acestora numai în scopul explicãrii relaţiilor și motivațiilor care determinã anumite
comportamente caracteristice grupurilor-ţintã. Ghidul de interviu a conținut 25 de întrebări, privind:


dificultăți, obstacole și abordări în legătură cu găsirea unui loc de muncă (percepție generală
privind piața muncii, percepții asupra proceselor de recrutare și selecție, strategii și instrumente de
căutare etc.)



stereotipuri și roluri de gen, nevoi, valori și motivaţii (atribute și competențe ale femeilor/ale
bărbaţilor, domenii de activitate potrivite pentru femei/pentru bărbaţi, criterii de promovare, roluri
și sarcini asumate în viața privată etc).

Participanții și participantele la focus grupuri
Patru focus grupuri au fost realizate în perioada 28-29 aprilie 2011, după cum urmează:
Nr.

Localitate

FG1

Bucureşti

FG2

Bucureşti

FG3

Bucureşti

FG4

Bucureşti

Caracteristici ale subiecţilor
Femei, 18-35 de ani, studii medii şi superioare, neangajate, în căutarea unui loc
de muncă.
Femei, 36-55 de ani, studii medii şi superioare, neangajate, în căutarea unui loc
de muncă.
Bărbați, 18-35 de ani, studii medii şi superioare, neangajați, în căutarea unui loc
de muncă.
Bărbați, 36-55 de ani, studii medii şi superioare, neangajați, în căutarea unui loc
de muncă.
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Care sunt percepțiile și opiniile respondenților în legătură
cu egalitatea de șanse pe piața muncii?
Cazuri de discriminare de gen pe piața muncii – frecvente
Problema găsirii unui loc de muncă bun poate fi considerată, la prima vedere, la fel de dificilă atât
pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Totuşi, femeile au experimentat situații concrete de
discriminare, atât în procesele de selecție și de recrutare, cât și în timpul desfășurării relațiilor de
muncă. Acestea consideră că evaluarea din punct de vedere al statutului familial le dezavantajează la
nivelul mai multor procese de resurse umane şi că bărbaţii îşi găsesc mai uşor un loc de muncă, pentru
că sunt percepuţi de către angajatori ca având mai puţine obligaţii familiale şi, implicit, disponibilitate
de timp mai mare. Respondentele mai tinere spun că s-au confruntat şi cu situaţii în care angajatorii
făceau evaluări pe criterii cum ar fi aspectul fizic, înălţimea sau starea civilă, acestea fiind considerate
drept discriminatorii în conformitate cu legislația din România.
„M-au întrebat: căsătorită, copii? Pe parcursul discuţiei am ajuns şi la copii şi
… Ai copii apar probleme, trebuie să te învoieşti, noi avem nevoie de oameni...”
„Sunt cazuri în care bărbaţii vor o femeie şi din alte… Eu am fost, mă rog,
refuzată, pentru că eram căsătorită şi automat … „
„Da, am fost la un interviu şi tipul căuta numai tipe care aveau numai 1,80 m,
era standard. Cand am intrat acolo am observat că erau două tipe la birou, erau
foarte înalte, dar nu am dat mare importanţă. Am intrat acolo şi se uita la mine şi
a spus ... s-a uitat pe CV, a văzut că am experienţă şi a spus: ”Eu nu caut genii”.
Nu sunt chiar un geniu. ”Dar ce inălţime aveţi?” Am zis: Am văzut că aveţi
standard, contează? Că pot să port tocuri. Şi am lăsat-o baltă. Avea o politică,
ceva…”
„Vor să stai cât de mult. Mie mi-a spus că ei vor pe cineva pentru care familia să
fie pe planul doi. Se lucrează şi sâmbăta şi seara. Şapte, opt te prinde. Vin
maşini, încărcat, descărcat şi toate alea.”
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„Da, [pe un bărbat îl întreabă doar] despre starea civilă, posibil. Dar în rest nu
cred că îl întreabă: Aveţi copii? Şi dacă are: Ce vârste au? Dacă este la
grădiniţă, cum vă descurcaţi? Nu, mai mult te întreabă ca femeie pentru că ştiu
că ai mai multă grijă de un copil.”
Situațiile de discriminare de gen pot avea loc cu frecvență și ulterior momentului în care o femeie
dobândește un loc de muncă. Două dintre participantele la focus grupuri au menționat că și-au pierdut
locul de muncă imediat după ce au revenit din concediul parental de până la doi ani. Mulți dintre
participanți consideră că și deciziile de promovare sunt influențate de faptul că femeile sunt percepute ca
fiind în principal responsabile cu creșterea și educarea copiilor și cu sarcinile domestice, ceea ce ar avea
drept consecință reducerea bugetului de timp și a resurselor de implicare la locul de muncă.

Femeile de peste 45 de ani – expuse la discriminare și cu șanse foarte mici pentru
reangajare
Respondenţii între 35 şi 55 de ani cred că vârsta este un impediment major în găsirea unui loc de
muncă. Competenţele şi experienţa nu sunt apreciate. În special femeile au trăit experiențe care
le determină să privească lucrurile cu pesimism, cu atât mai mult cu cât simt că nu au niciun
control asupra evoluţiei lucrurilor (această situație fiind influenţată de factori pe care nu îi pot
controla, în special factori politici), iar situaţia materială este dificilă; majoritatea au copii şi rate la
bănci.
„Le dă posibilitatea să lucreze cu noi cum vor, asta este clar! Pentru că
negăsind, neavând unde să mergi, accepţi, orice mizerie accepţi. Este groaznic,
degeaba ai o pregătire,degeaba...”
„La pregătirea pe care noi am avut-o şi avem nişte ani fiecare, cu experienţă,
este păcat că nu se foloseşte această experienţă. Am putea să-i învăţăm ...”
Unii dintre respondenții din această categorie au fost nevoiți să facă munci sub nivelul lor de pregătire
(ex. menaj, sortare de materiale reciclabile, şoferie, taximetrie etc.). Apare astfel un puternic
sentiment de frustrare, se simt excluşi şi inutili societăţii.

8

„Eu am aplicat la un depozit de materiale recuperabile: hârtii, cartoane. Am fost
recomandată - cunoştinţă, rudă ceva mai îndepărtată - pentru post de
administrator, adică om bun de toate. Ok, nicio problemă. Vreau să vă spun că în
prima jumatăte a zilei am încărcat cartoane recuperate din gunoaie, pline de
şoareci, de excremente de şoareci şi în a doua perioadă a zilei am selectat sticle
murdare. Vă daţi seama ... În ziua aia nu am mâncat absolut nimic, chiar de aş fi
vrut, nu puteam. Sticlele erau mizerabile, aduse de peste tot. Şi când am ajuns
acasa ... tot drumul am plâns, iar când am ajuns acasă, mi-era silă de mine.”
Cei mai tineri (18-35 de ani) îşi percep şansele de a-şi găsi un loc de muncă ca fiind mai mari, însă sunt
afectați, la rândul lor, de lipsa de flexibilitate a angajatorilor în ceea ce priveşte experienţa.
„Cea mai mare problemă de care mă lovesc este că se cere experienţă peste tot şi
nu am cum să am experienţă în domeniul juridic dacă eu de-abia am terminat
Facultatea de Drept.”
Pe de altă parte, tinerii gestionează mai bine situaţia, atât financiar, cât şi psihologic şi sunt mai
puţin stresaţi decât cei mai în vârstă, cei mai mulţi dintre ei primind încă ajutorul financiar al părinţilor.
O altă categorie care pare să dea dovadă de mai mult optimism este cea a bărbaţilor cu vârsta de 35 –
40 de ani. Unii dintre aceştia consideră că ar putea reuşi pe cont propriu, înfiinţând o afacere.

Procesele de recrutare – neadaptate și inadecvate
O altă problemă menţionată de majoritatea respondenţilor, dar în special de bărbaţi, o reprezintă
interviurile pe care sunt nevoiţi să le dea responsabililor de resurse umane din cadrul firmelor
angajatoare. Majoritatea se declară nemulţumiţi de faptul că trebuie să răspundă unor întrebări, din
punctul lor de vedere, inutile. Ei cred că aceste tipuri de interviuri nu surprind capacităţile şi
cunoştinţele celor intervievaţi.
„Apare la un moment dat, hai să nu-i spunem incompetenţă, apare lipsa
capacităţii, sau o capacitate redusă de evaluare din partea celui care susţine
interviul. Sunt carenţe foarte mari în a pune întrebările corecte. Cred că toată
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lumea a întâlnit întrebări de genul: Numiţi vă rog trei lucruri care vă
caracterizează. Am avut plăcuta posibilitate de a spune în acel moment: Vă
mulţumesc frumos, la revedere. Şi m-am ridicat şi am plecat.”
„Mă scuzaţi, sunt şi eu inginer şi e criză, am copii şi m-am dus să mă angajez pe
un post de şofer. Mai erau şi alţi băieţi şi ne-au pus câte 4, ghiciţi ce să facem ...
să aranjăm nişte cubuleţe. Deci, vă rog să mă credeţi, să aranjez nişte cubuleţe
cu triunghiuri. De ce? Am întrebat la ce foloseşte chestia aia.”

Semnificații asociate locurilor de muncă
Femeile tinere şi cele cu educaţie superioară percep serviciul ca pe o formă de independenţă, o
modalitate în care îşi pot exprima talentul şi cunoştinţele. Pentru cele cu studii medii şi cu vârste mai
înaintate, serviciul este, în special, o sursă de venit.
„Nu, mă duc la serviciu ca să-mi obţin mijloacele de care am nevoie pentru a-mi
trăi viaţa aşa cum vreau eu. Până la urmă serviciul, venitul obţinut în urma
lucrului îţi oferă libertate.”
Pentru bărbaţi, serviciul înseamnă în primul rând o simplă sursă de venit pentru întreţinerea
proprie sau a familiei.
„Un loc de muncă poate să nu mai fie acel loc pe care ţi l-ai dorit, pe care l-ai
visat când ai făcut o facultate, când îţi doreai să faci ceva cu pasiune...La un
moment dat ajungi în situaţia în care îţi doreşti doar să ai un loc de muncă să îţi
întreţii familia. Nu mai contează şi poate să nu fie aceeaşi satisfacţie.”
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competențele, profesiile adecvate și rolurile femeilor și
bărbaților în viața personală și profesională?
Stereotipurile despre femei și despre bărbați - preluate și integrate drept ”normalitate”
de ambele sexe
Grupurile intervievate sesizează diferenţe de competențe și de rol între bărbaţi şi femei, atât în viaţa de
zi cu zi, cât şi la locul de muncă. Opiniile nu diferă mult între grupurile de bărbaţi şi grupurile de
femei, ceea ce indică faptul că stereotipurile sunt generalizate, integrate drept normalitate, cunoscute și
promovate de toţi.

Bărbați și femei la locul de muncă: rațiune și simțire
Atributele pe care respondenții le asociază femeilor şi bărbaţilor la locul de muncă nu diferă
foarte mult în funcţie de genul şi vârsta celor care participă la focus grupuri.
În general, bărbaţii sunt descrişi ca fiind: raţionali, obiectivi, calmi - reacţionează cu calm în situaţii
de stres - şi iau decizii mai bune decât femeile, fiind astfel manageri mai buni. Totodată, bărbaţii îşi
asumă mai multe riscuri şi iau decizii mai repede decât femeile. Ultimele caracteristici sunt percepute
diferit de femei şi bărbaţi. Dacă bărbaţii le percep drept chestiuni care ţin de eficienţă, femeile
consideră că sunt „acţiuni negândite”.
„Sunt mai buni manageri decât femeile fiindcă stau şi gândesc mai mult o
situaţie. În anumite cazuri.”
„Sunt mai calmi....”
Femeile sunt considerate sentimentale, influențabile şi emoţionale. Reacţionează impulsiv în situaţii
de stres şi sunt mult mai expuse riscului de a lua decizii subiective. În același timp, femeile sunt
percepute și ca ezitante, dependente, adesea cerând și a doua opinie.
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„Când e vorba de luat decizii cred că femeile cântăresc mai bine variantele pe
care le au, înainte să se hotărască.”
„Femeile sunt pe sentimente, pe alte ...”
„Mie mi se pare că o femeie nu prea riscă. Eu am vrut de multe ori să fac, zic
hai măi să facem şi noi o chestie. Şi ea, nu, nu, mereu nu. Nu riscăm nimic.”
De multe ori, atributele aparent pozitive asociate femeilor au valențe puternic negative, fiind ușor
transformate în defecte, ceea ce nu se întâmplă în cazul atributelor asociate bărbaților. Astfel, deși sunt
considerate a fi mai diplomate decât bărbații, diplomația este tradusă, în cazul femeilor, și în
„falsitate”, ”prefăcătorie” sau „linguşeală”, ceea ce le poate aduce beneficii nedrepte și nemeritate la
locul de muncă.
Nici empatia și comunicarea nu sunt văzute în totalitate drept atribute pozitive. Pe de o parte, femeile
sunt empatice – „ştiu să asculte când ai o problemă”, însă aceasta se poate transforma cu ușurință întrun defect foarte important:
„O femeie te ascultă mai bine, dar te şi pârăşte mai bine. Când se întoarce cu
spatele...”
Atunci când, la locul de muncă, ai multe femei la un loc, aceasta se traduce, atât pentru femei, cât şi
pentru bărbaţi, în “multă vorbărie” şi “bârfă”.
„Unde sunt femei mai multe, e mai multă bârfă!”
„Aşa am lucrat eu, aveam numai femei colege. Dar nu, nu mai puteai. Se certau,
deci nu mai puteam. Te trezeşti uneori implicat în discuţii de care habar nu ai.
Făceam prin rotaţie şi treceam la echipa de băieţi şi eram OK, plecam relaxat
acasă. Nu se certau, îşi împărţeau ei treaba. Cel mai bine e să fie diversificat
colectivul.”
„Ai mai multe lucruri în comun. Una e să vorbeşti de fotbal şi alta e să le auzi pe
alea, taca-taca.”
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Femeile sunt văzute și ca fiind decorative, atrăgătoare, ceea ce le poate aduce, din nou, beneficii
nemeritate în obținerea unui loc de muncă și în exercitarea profesiei.
„Depinde şi de job în primul rând. Femeile, în unele joburi, au unele avantaje.
Adică, de exemplu, îţi cere să fi prezentabil. Femeia e mai prezentabilă decât
bărbatul, mai mereu, şi nu ai ce să-i faci. Asta e, e prezentabilă.”

Competențe și profesii potrivite pentru femei – egalitate la nivel de principiu, în realitate
doar excepții de la regulă
În ceea ce priveşte şansa de a ocupa un loc de muncă, majoritatea subiecţilor afirmă, la modul general,
că femeile şi bărbaţii sunt egali. Concret, însă, cunosc doar cazuri izolate care să confirme această
regulă (o femeie angajată pe un post ocupat, de obicei, de bărbaţi, un bărbat pe o poziţie văzută drept
potrivită, în general, femeilor), iar aceste persoane sunt considerate mai degrabă „exotice”.
„Am întâlnit şi în construcţii şi era foarte tare gagica, adica ştia să se impună,
chiar dacă era femeie.”
Deşi majoritatea participanţilor par convinşi de faptul că femeile şi bărbaţii pot face aceleaşi
meserii dacă au nivelul de pregătire necesar, cazurile în care practica reflectă aceste opinii
generale sunt foarte puține. Cu toţii enumeră cu uşurinţă domenii de activitate mai potrivite pentru
femei (muncă mai puţin solicitantă fizic, muncă de birou, lucru cu publicul, învăţământ, administraţie
publică, contabilitate, cadre medicale medii) şi pentru bărbaţi (meserii care solicită rezistenţă fizică –
construcţii, inginerie, meserii bazate pe cunoştinţe şi abilităţi tehnice – IT, transporturi, mecanică şi
meserii care necesită abilităţi manageriale – funcţii de conducere, medici). De regulă, la serviciu,
colegele femei sunt preferate pentru munci minuţíoase.
Totuşi, există şi percepţii conform cărora, datorită evoluției tehnologiei, femeile pot avea roluri
profesionale asociate tradițional bărbaţilor mult mai uşor decât înainte. De exemplu, respondenţii
bărbaţi sunt de părere că unei femei îi este, în prezent, mult mai uşor să conducă un TIR, datorită
mecanismelor hidraulice.
„Nu știu, să stea la calculator, să lucreze cu banii, casieră, secretară.”

13

„Coafeză, frizeriţă, vânzătoare. Sunt o grămadă de joburi. În primul rând care
nu necesită o aşa muncă fizică mare.”
„Inginer… e un domeniu mai mult… care ocupă zona bărbaţilor, adică ei sunt
atraşi de inginerie.”

Femei versus bărbați în poziții de conducere
În general, femeile afirmă că preferă să aibă şefi bărbaţi pentru că îi consideră mai obiectivi în
evaluarea muncii lor. Pe de altă parte, şefii bărbaţi sunt percepuţi ca fiind mai puţin înţelegători în
legătură cu problemele familiale.
„Nu știu, cred că nu se tensioneaza atât de repede ca femeile, în anumite situații
detensionează.”
„Când e vorba de un copil eu cred şi sunt convinsă că o femeie te înţelege mult
mai bine, pentru că este femeie.”
Şi bărbaţii dețin acelaşi stereotip în legătură cu exercitarea rolului de „şef”. Preferă să aibă şefi
bărbaţi, considerând că aceştia sunt mai calmi şi că pot discuta mai deschis cu ei.
„Sunt mai calmi. Pentru că o femeie se aprinde mult mai repede şi ia unele
decizii pripite.”
Chiar și când femeile devin șefe, unii bărbaţi exprimă opinia că funcţiile de conducere sunt deținute pe
nedrept, ele fiind susţinute de bărbaţi şi folosindu-se de alte calităţi decât competenţa, respectiv de
aspectul fizic, menționat și anterior ca trăsătură asociată cu beneficii obținute incorect.
„Şi eu am avut şefă 13 ani şi o criticam că e incompetentă. Dar ea a ajuns şefă
altfel, nu pe competenţă.”

14

Rolurile femeilor și definiția succesului feminin
În viaţa de zi cu zi, femeilor li se atribuie de către ceilalţi și își atribuie, la rândul lor, roluri
casnice (femeia are grijă de casă, de familie, de copii), prin intermediul cărora pot fi evaluate foarte
strict.
„Casa e ca o oglindă pentru o femeie.”
„Dar nu că trebuie, pur şi simplu se întâmplă. Adică dacă ai tu un copil, nu ştiu
tu cât poţi să ai grijă de el şi cât poate ea. Deci e vorba de instinct, e vorba de
instinctul matern.”
„Meseria de mamă este cea mai importantă, nu cred că s-ar descurca nimeni …”
Definiția succesului pentru femei este mult mai complexă și mai constrângătoare comparativ cu
cea asociată bărbaților. O femeie de succes rămâne acea persoană care îşi exercită cu excelenţă
toate rolurile asociate statutului: mamă, gospodină, angajată profesionistă.

Rolurile bărbaților și definiția succesului masculin
Comparativ cu femeia, pentru a avea succes bărbatul trebuie să fie în primul rând un foarte bun
profesionist şi să aibă calităţi precum integritatea şi sobrietatea, seriozitatea. Succesul bărbaţilor este
asociat într-o foarte mică măsură cu exercitarea rolurilor de soţ şi părinte. Aceasta inclusiv
având în vedere faptul că implicarea bărbaţilor în treburile gospodăreşti este, de cele mai multe
ori, minimă, iar în creşterea copiilor aceștia acceptă mai degrabă un rol normativ, mai puţin unul
afectiv sau educativ.
„Bine că femeile au mai multă răbdare, să spunem aşa, cu copiii, sunt mai
grijulii. Bărbaţii nu au aşa de multă răbdare şi nici aşa de multă afecţiune faţă
de un copil.”
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Care sunt principalele concluzii ale studiului?
Atât femeile, cât și bărbații, promovează stereotipuri de gen drept normalitate
Una dintre concluziile importante ale studiului este aceea că, în mare măsură, femeile și bărbații
împărtășesc stereotipii comune, percepţiile și opiniile lor cu privire la competențele, atributele şi
rolurile femeilor şi ale bărbaţilor la locul de muncă și în familie fiind mai degrabă omogene între
grupurile studiate. Deşi dețin informații generale despre egalitatea de gen, stereotipurile pe care femeile
și bărbații implicați în demersul de cercetare le vehiculează se bazează în continuare pe o mentalitate
mai degrabă tradiţionalistă.
Roluri diferite acasă, cu impact asupra participării și a rolurilor asumate pe piața muncii
În viaţa de familie, femeilor le sunt atribuite (şi îşi asumă) în special rolurile tradiţionale: au grijă de
casă şi de copii. Bărbaţilor le sunt atribuite şi îşi asumă roluri minime în gospodărie, iar în creşterea
copiilor acceptă mai degrabă un rol normativ, mai puţin unul afectiv sau educativ.
Chiar dacă, la prima vedere, bărbaţii şi femeile consideră că au aceleași dificultăţi și șanse la angajare,
pe măsură ce se avansează în profunzimea discuției, participanții admit că femeile întâmpină dificultăţi
suplimentare în carieră, care au drept sursă tocmai rolurile tradițional impuse – responsabilităţi mai
mari în viața privată, de familie. Astfel, angajatorii preferă să angajeze și să promoveze bărbaţi, pentru
că aceștia nu sunt asociați cu roluri consumatoare de timp și energie acasă, având astfel resurse mult
mai mari, care pot fi direcționate către și consumate în viața profesională.
”Muncă de bărbat”, ”muncă de femeie”
Deși respondenții afirmă că există egalitate în ceea ce privește alegerea profesiei și angajarea în muncă,
concret se cunosc numai cazuri izolate de femei și bărbați angajați în profesii tradițional considerate ca
fiind specifice celuilalt gen. Ele sunt cu ușurință reținute și aduse în discuție tocmai pentru că
reprezintă, de fapt, excepții de la regulă, situații speciale. Acest lucru este susținut și de faptul că toţi
subiecții enumeră cu uşurinţă domenii de activitate potrivite pentru femei (muncă mai puţin solicitantă
fizic, muncă de birou, lucrul cu publicul, învăţământ, administraţie publică, contabilitate, cadre
medicale medii) şi pentru bărbaţi (meserii care solicită rezistenţă fizică – construcţii, inginerie, meserii
bazate pe cunoştinţe şi abilităţi tehnice – IT, transporturi, mecanică şi meserii care necesită abilităţi
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manageriale – funcţii de conducere, cadre medicale superioare). Avansul tehnologic, însă, este văzut ca
o posibilă ameninţare în viitor pentru monopolul bărbaţilor asupra muncilor grele.
Femeile, sentimentale și emoționale, nepotrivite pentru poziții de conducere
Atât bărbaţii, cât şi femeile vehiculează stereotipul „şefului bărbat”. În opinia lor, şefii de gen masculin
sunt mai calmi şi tratează eventualele probleme cu mai multă obiectivitate. Femeile au un risc mai
mare de a lua decizii într-un mod subiectiv, fiind emoţionale şi sentimentale în comparaţie cu bărbaţii,
al căror principal atribut este raţionalitatea. Nici în postura de colege femeile nu sunt preferate, la locul
de muncă, majoritatea respondenţilor preferând să facă parte dintr-un colectiv mixt sau de bărbaţi.
Motivul: să ai foarte multe femei la un loc este interpretat drept „vorbăraie”, „gălăgie” şi „bârfă”.

