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Ce tipuri de comportamente
reprezintă hărţuire sexuală?
Modul în care persoanele participante la studiu identifică situaţiile şi comportamentele de hărţuire sexuală este
Pentru a putea stabili frecvenţa, modalităţile de manifestare, atitudinea populaţiei, modalităţile de soluţionare
este nesar să identificăm înţelesul pe care îl atribuie indivizii acestui fenomen.
Hărţuirea sexuală este înţeleasă de majoritatea subiecţilor ca fiind încercarea de a avea relaţii sexuale cu forţa,
prin ameninţari sau promisiunea unei recompense, întâlniri amoroase cu promisiunea angajării/promovării,
comportament sau limbaj cu conotatie sexuală, fără acordul persoanei: sărutări, atingeri nepotrivite, îmbrăţisări,
limbaj cu conotaţie sexuală. Gesturile şi privirile nepotrivite sunt considerate într-o mai mică măsură drept
hărţuire sexuală.

Care din următoarele situaţii consideraţi că sunt cazuri de hărţuire sexuală? Un bărbat/o femeie de la
locul de muncă…

...încearca cu forta sa aiba relatii sexuale cu dvs.

88,4

...va cere sa aveti relatii sexuale cu el/ea amenintându-va

86,5

...va cere sa aveti relatii sexuale cu el/ea cu promisiunea
unei recompense

79,2

...va invita la o întâlnire amoroasa cu promisiunea de a
va angaja sau promova

73,3

...va saruta fara voia dvs.

72,7

...va atinge într-un mod nepotrivit

58,5

...va îmbratiseaza fara permisiunea dvs.

56,8

...foloseste un limbaj cu conotatie sexuala, chiar daca
stie ca va deranjeaza

55,6

...face gesturi deocheate catre dvs.

32

...va priveste în mod nepotrivit

17,4
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Care din următoarele situaţii consideraţi că sunt cazuri de hărţuire sexuală? Un bărbat/o femeie de la
locul de muncă…

Masculin

Feminin

Total

13,7%

20,7%

17,3%

26,6%

37,4%

32,2%

52,8%

61,4%

57,2%

47,2%

62,6%

55,1%

...vă îmbraţişează fără permisiunea dvs.

45,5%

65,0%

55,5%

...vă sărută fără voia dvs

63,9%

78,5%

71,4%

68,2%

76,8%

72,7%

76,0%

80,5%

78,3%

...va cere să aveti relatii sexuale cu el/ea amenintându-va

84,5%

87,0%

85,8%

...încearcă cu forţa să aibă relaţii sexuale cu dvs.

87,1%

88,6%

87,9%

...vă priveşte în mod nepotrivit

...face gesturi deocheate către dvs.

...vă atinge într-un mod nepotrivit
...foloseste un limbaj cu conotaţie sexuală, chiar dacă ştie că vă
deranjează

...vă invită la o întâlnire amoroasă cu promisiunea de a vă
angaja sau promova
...vă cere să aveţi relaţii sexuale cu el/ea cu promisiunea unei
recompense

Există diferenţieri semnificative în funcţie de sexul repondenţilor. Femeile, într-o măsură mai mare
comparativ cu bărbaţii consideră că privirile, gesturile deocheate, limbajul cu conotaţie sexuală, sărutul
fără voie, întâlnirile amoroase reprezintă hărţuire sexuală. Încercarea de a avea relaţii sexuale cu forţa, prin
ameninţări sau promisiunea unei recompense întrunesc un acord cvasi-unanim atât în rândul femeilor, cât şi în
rândul bărbaţilor.
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Cât de frecvent apare hărţuirea
sexuală la locul de muncă?
12,3% dintre subiecţi au declarat că au auzit/experimentat într-o formă sau alta acest fenomen .
Femeile, într-o mai mare măsură comparativ cu bărbaţii, au declarat că au auzit de cazuri de hărţuire sexuală,
diferenţele nefiind însă semnificative statistic.
În funcţie de vârsta persoanelor intervievate, cele mai multe cazuri au fost semnalate de persoanele tinere – o
cincime dintre cei de 18-29 de ani, comparativ cu mai puţin de 5% dintre cele de 60 de ani şi peste.
Cele mai multe cazuri sunt admise de persoanele care trăiesc în concubinaj şi cele necăsătorite (aproximativ un
sfert), cele mai puţine de persoanele văduve (3%). Explicaţia este legată tot vârstă – persoanele văduve sunt
preponderent vârstnice, pensionare, cu o reţea de cunoscuţi mai săracă iar cele necăsătorite sau care trăiesc în
uniuni consensuale sunt preponderent persoane tinere, cu capital relaţional mai bogat, mai vulnerabile ele
însele la hărţuire sexuală.
Educaţia nu induce diferenţieri semnificative, totuşi cele mai multe cazuri sunt identificate de categoria
celor cu studii medii (şc profesională, liceu, studii postliceale), comparativ cu cei cu studii primare sau
superioare.

Între oraşele alese pentru supraeşantionare, cele mai multe cazuri au fost semnalate în Bucureşti şi Cluj
Napoca şi cele mai puţine în Constanţa.
Cea mai frecventă formă menţionată de subiecţi este cea a folosirii limbajului cu conotaţie sexuală (8,4%), priviri
sau atingeri nepotrivite (6,5%, respectiv 5,2%). Încercarea de a avea relaţiile sexuale cu forţa sau prin
ameninţare au fost menţionate în puţine cazuri (3,3% respectiv 2,6%).



Răspuns afirmativ la cel puţin una (posibil la mai multe) dintre situaţiile enumerate la întrebarea de mai jos
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În ultimul an, vi s-a întâmplat, dumneavoastră sau unei cunoştinţe apropiate, ca la locul de muncă o
femeie sau un bărbat…

…sa va/o priveasca intr-un mod nepotrivit 6,5

90,8

2,7

…sa va/o atinga intr-un mod nepotrivit 5,2

92,6

2,2

88,9

2,7

…sa va/o imbratiseze fara permisiune 4,8

93

2,2

…sa va/o sarute fara voia acesteia/dvs. 2,7

94,9

2,5

…sa va/o invite la o intalnire amoroasa cu
4,3
promisiunea de a va/o angaja sau promova

93,5

2,3

…sa va/ii ceara sa aiba relatii sexuale cu el/ea
2,6
amenintandu-va/amenintand-o

95,4

2

…sa incerce cu forta sa aiba relatii sexuale cu
3,3
dumneavoastra/aceasta

94,5

2,1

…sa foloseasca un limbaj cu conotatie sexuala, chiar
8,4
daca stie ca acest lucru deranjeaza

0%

20%
Da

40%
Nu

60%

80%

100%

NR

Există diferenţieri semnificative în funcţie de vârstă la unele dintre situaţiile luate în considerare. Privirile,
atingerile nepotrivite, limbajul cu conotaţie sexuală sunt mai frecvente la persoanele tinere comparativ cu cele
vârstnice. Cazurile de relaţii sexuale forţate au fost menţionată într-o mai mare măsură de femei (5%) şi de
persoanele tinere (7,2%). Prin urmare, aşa cum era de aşteptat, femeile şi persoanele tinere sunt mai
vulnerabile la fenomen.
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Care este nivelul de cunoaştere a
reglementărilor legale în domeniu?
Existenţa unei legi care reglementează hărţuirea sexuală este cunoscută de aproape 55% dintre cei intervievaţi.

Din câte ştiţi dvs., există vreo lege în România
care pedepseşte toate faptele enumerate mai înainte?

Nu stiu
32,3%

Da, exista o
lege
54,9%
Nu exista nicio
lege
12,8%

În funcţie de principalele caracteristici socio-demografice, existenţa legii este cunoscută într-o măsură mai mare
de bărbaţi, de persoanele tinere şi active din punct de vedere economic, cu educaţie medie sau superioară şi un
venit corespunzător, care provin mai degrabă din Bucureşti sau Transilvania:
•

Sexul respondenţilor: femeile într-o măsură mai mare decât bărbaţii au declarat că nu cunosc existenţa
unei astfel de legi (aproximativ 40% dintre femei comparativ cu numai un sfert dintre bărbaţi)

•

Vârsta: cea mai largă cunoaştere a legii o întâlnim la persoanele tinere şi adulte până în 45 de ani. La
persoanele de vârstă înaintată existenţa unei legi privind hărţuirea sexuală este mai puţin cunoscută.

•

Nivelul de educaţie: mai mult de jumătate dintre cei care au mai puţin de 8 clase nu ştiu de existenţa
legii, comparativ cu numai aproximativ un sfert dintre cei cu educaţie medie sau superioară.

•

Venitul: cei cu venit mai ridicat cunosc într-o mai mare măsură existenţa legii.

•

Regiune: existenţa legii este cunoscută într-o măsură mai mare în Bucureşti şi Transilvania, nivelul cel
mai scăzut înregistrându-se în Muntenia.

•

Oraşele selectate pentru supraeşantionare: cea mai mai bună cunoaştere în Bucureşti, cea mai slabă
în Constanţa.
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Cum decid persoanele care s-au confruntat cu
hărţuire sexuală la locul de muncă să soluţioneze
aceste situaţii?
Căile de rezolvare a problemei au fost diferite. Reacţia faţă de o asemenea situaţie este mai degrabă una
pasivă, de ignorare, pe principiul lucrurilor care se rezolvă de la sine.
Astfel, majoritatea persoanelor agresate se rezumă la a discuta cu agresorul încercând să rezolve
problema pe cale amiabilă, o pondere importantă dintre indivizi neacţionând în nici-un fel (în 25% dintre
cazuri persoana nu a făcut nimic, în 27% dintre cazuri a aşteptat sperând că lucrurile se vor rezolva cu timpul).
O pondere destul de mare (15%) declară că persoana a fost nevoită să demisioneze de la serviciu.
Atitudinea pro-activă – discuţia cu o persoană din conducere, plângere scrisă, apelarea la sindicat sau chiar
intentarea unui proces – este întâlnită la aproximativ un sfert dintre subiecţi.
În situaţia respectivă, cum aţi acţionat/ a acţionat persoana respectivă?

Am/A încercat sa discut/e cu cel care va/o hartuia

39.2

Am/A sperat ca lucrurile se vor rezolva cu timpul

27.3

Am/A demisionat pentru a scapa de problema

15.6

Am/A încercat sa discut/e cu o alta persoana din conducere

12.1

Am/A dat agresorul / agresoarea în judecata

6.3

M-am/S-a adresat unei institutii care se ocupa cu solutionarea
cazurilor de hartuire sexuala

5

Am/A facut plângere scrisa catre o alta persoana din
conducere

1.7

Am/A apelat la sindicatul din care fac/e parte

1.5

Nu am/a facut nimic din toate acestea

24.2

NS/NR
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Care sunt opiniile generale despre
cauzele şi efectele hărţuirii sexuale?
Atitudinea faţă de fenomen este una negativă, de condamnare. Marea majoritate a indivizilor (aproximativ 90%)
consideră hărţuirea sexuală o problemă gravă, care trebuie pedepsită legal. Două treimi dintre subiecţi
apreciază că are urmări grave pentru persoana hărţuită şi peste 80% că afectează negativ viaţa profesională a
acesteia.

În acelaşi timp însă, atitudinea de „blamare a victimei” este încă foarte răspândită. Victima este măcar parţial
responsabilă de ceea ce i se întâmplat. Aproximativ două treimi dintre consideră că situaţia de hărţuire este
provocată chiar de către victimă, prin ţinuta abordata, prin comportamentul afişat. Nu există diferenţieri
semnificative statistic după nici-un criteriu socio-demografic, răspunsurile fiind asemănător distribuite în funcţie
de sex, vârstă, nivel de educaţie, stare civilă, nivelul veniturilor, etc.

O parte importantă a persoanelor chestionate (aproximativ o treime) consideră că hărţuirea sexuală nu poate fi
evitată în relaţia dintre şef şi angajat. Pe de altă parte însă, un acord destul de mare (aproape jumătate dintre
subiecţi) îl întruneşte şi opinia potrivit căreia de multe ori persoanele care spun că sunt hărţuite exagerează,
existând riscul să abuzeze de aceste acuzaţii.
Opinia este însă mai răspândită în cazul bărbaţilor: aproximativ 80% dintre bărbaţi, comparativ cu numai două
treimi dintre femei consideră că există multe persoane care abuzează de acuzaţiile de hărţuire sexuală.
Credinţa că refuzul ferm este suficient pentru a descuraja orice tentativă de hărţuire sexuală este împărtăşită de
majoritatea persoanelor intervievate (între oraşele selectate pentru supraeşantionare, Iaşi înregistrează
valoarea cea mai mare – 87%). Există diferenţieri semnificative în funcţie de vârstă şi stare civilă.
Mai mult de jumătate dintre subiecţii tineri (categoria 18-29 ani) consideră că descurajarea categorică a
agresorului nu pune capăt tentativelor de hărţuire ale acestuia. Este singura categoie de vârstă în care
răspunsurile de acest tip sunt majoritare, la celelalte dominând credinţa că refuzul ferm este suficient.

Starea civilă reprezintă de asemenea un factor de diferenţiere – majoritatea persoanelor care trăiesc în uniune
consensuală sau a persoanelor singure nu sunt de acord cu această afirmaţie, comparativ cu persoanele
căsătorite, văduve sau divorţate care susţin contrariul.

Explicaţia pentru o asemenea situaţie cuprinde mai multe aspecte. Persoanele tinere sunt mai vulnerabile în
faţa fenomenului, lucru resimţit probabil şi de subiecţii intervievaţi. Credinţa potrivit căreia pentru a nu fi hărţuit
este suficient să ai o atitudine categorică, să refuzi ferm orice avansuri este una mai degrabă conservatoare,
reproducând vechiul sterotip privind această situaţie. Comparativ cu persoanele mai în vârstă, persoanele tinere
au o atitudine mai deschisă în general, integrând şi în acest caz o viziune mai largă şi mai nuanţată asupra
problemei.
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Cu care dintre următoarele afirmaţii sunteţi de acord?
Persoanele hartuite provoaca situatiile de hartuire sexuala
prin tinuta si/sau comportament

62.4

De multe ori, persoanele care spun ca sunt hartuite
exagereaza

36.1

47.8

49.4

1.5
2.7

Hartuirea sexuala nu poate fi evitata in relatiile dintre
sef/a si angajat/a

37.1

60.1

2.8

Hartuirea sexuala nu are urmari grave pentru persoana
hartuita

34.5

62.7

2.7

Hartuirea sexuala are efecte negative in viata
profesionala a persoanei hartuite

82.2

Refuzul ferm este suficient pentru a descuraja actele de
hartuire sexuala

57.1

Exista riscul ca multe persoane sa abuzeze de acuzatiile
de hartuire sexuala
Hartuirea sexuala e o problema minora care poate fi
trecuta cu vederea

15.9 1.9
40.8

67.8

28.4

10.6

87.9

0%

20%

40%

Da

3.8
1.4

92.3

Hartuirea sexuala trebuie pedepsita legal

2

6.21.4
60%

Nu

80%

100%

NS/NR

Atitudini faţă de hărţuirea sexuală (la cei care cunosc/au experimentat comparativ cu cei care nu
cunosc)
Cunoaşterea unui caz de hărţuire face ca atitudinea faţă de fenomen să fie diferită. Diferenţele în modul de
distribuire a răspunsurilor sunt semnificative statistic.
-

Acuzaţiile de hărţuire nu mai considerate exagerate: aproape două treimi dintre cei care cunosc un caz de
hărţuire consideră că persoanele care spun că sunt hărţuite nu exagerează, comparativ cu mai puţin de
jumătate dintre cei care nu cunosc un caz de hărţuire.

-

Refuzul ferm nu mai este considerat suficient pentru a descuraja actele de hărţuire sexuală: 60% dintre cei
care cunosc un caz de hărţuire comparativ cu aproximativ 40% dintre cei care nu cunosc un caz de hărţuire.

-

De aproximativ 4 ori mai puţine persoane dintre cele care cunosc un caz de hărţuire o consideră o problemă
minoră care poate fi trecuta cu vederea.

-

Urmările sunt apreciate drept grave pentru persoana hărţuită într-o măsură semnificativ mai mare:
aproximativ 80% dintre cei care cunosc un caz de hărţuire comparativ cu 60% dintre cei care nu cunosc un
caz de hărţuire.

Interesant este că inclusiv aceste persoane consideră că victima provoacă situaţiile de hărţuire, chiar dacă întro mai măsură mai mică.
În concluzie, opinia dominantă este că victima poartă o parte din vină pentru ce i s-a întâmplat, de multe ori
având tendinţa să exagereze dimensiunile problemei, pe care de altfel ar fi putut-o evita dacă ar fi descurajat
categoric agresorul. Bărbaţii, într-o măsură mai mare comparativ cu femeile, cred că victimele abuzează de
acuzaţiile de acest tip. Credinţa că este de ajuns un refuz categoric pentru a preveni o astfel de situaţie este
larg răspândită, însă persoanele tinere, necăsătorite sau care trăiesc în uniune consensusală, mai vulnerabile la
fenomen, susţin mai degrabă contrariul.
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Date generale despre acest studiu
Metodologia care a stat la baza realizării studiului:
Studiul a fost realizat de către IMAS (Institutul de Marketing si Sondaje) pentru Centrul Parteneriat pentru
Egalitate - CPE, în perioada 9-16 noiembrie 2006, pe un eşantion reprezentativ pentru populaţia din zona
urbană, respectiv oraşe mari şi mijlocii.
În cadrul unei cercetări mai ample, a fost introdus un chestionar cu 7 întrebări, cu scopul colectării de date
referitoare la percepţia populaţiei de referinţă în legătură cu hărţuirea sexuală.
648 persoane au răspuns acestui chestionar.
Mărimea eşantionului principal a fost de 479 persoane din 36 localităţi (oraşe mari şi oraşe mijlocii).
Eroarea maximă de eşantionare a fost de 4.5%

În 3 localităţi, respectiv Cluj-Napoca şi Iaşi a fost folosit un supraeşantion cu mărimea de 169 persoane: 55 de
persoane în Cluj Napoca, 57 de persoane în Constanţa şi 57 de persoane în Iaşi.

Obiectivele principale ale studiului:
1. Identificarea percepţiei populaţiei de referintă în legătură cu:
- Ce este hărţuirea sexuală
- Care sunt formele de manifestare ale hărţuirii sexuale
- Care sunt prejudecăţile şi stereotipurile vehiculate în legatură cu hărţuirea sexuală
- Care sunt consecinţele produse de hărţuire la nivelul victimelor
- Cât de des este întâlnită hărţuirea sexuală
2. Identificarea celor mai practicate modalităţi de soluţionare a situaţiei de hărţuire sexuală de către
persoanele care se confruntă cu astfel de situaţii;
3. Identificarea gradului de informare al populaţiei de referinţă cu privire la cadrul legal care
reglementează hărţuirea sexuală.
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