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A. OBIECTIVELE CERCETĂRII

Obiectiv general - identificarea stereotipurilor culturale de gen și a atitudinilor
conexe în rândurile:






angajatorilor;
cadrelor didactice;
reprezentanților administrației locale;
mass mediei;
societății civile;

Obiective specifice:
 diferențierea între preocupările și activitățile zilnice desfășurate predominant de
femei și cele derulate predominant de bărbați;
 identificarea percepției respondenților cu privire la atributele/caracteristicile
feminine și atributele/ caracteristicile masculine;
 identificarea caracteristicilor asociate cu succesul la angajare;
 conturarea percepției despre calitățile șefului bărbat și ale șefei femeie și
clarificarea stereotipurilor care motivează aceste perceptii;
 clarificarea surselor de satisfacție și insatisfacție în planul profesional și în cel
personal;
 identificarea unor aspecte aspiraționale legate de conceptul de “realizare în
viață”.

B. METODOLOGIE

Cercetarea calitativă derulată în cadrul acestui proiect a presupus realizarea
a 8 focus-grupuri: 4 în Regiunea București – Ilfov (București) și 4 în regiunea
S-V Oltenia (Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin, Craiova). Focusgrupurile au avut componență mixtă (angajatori, cadre didactice, reprezentanți
ai administrației locale, ai mass-mediei și ai societății civile) pentru a înțelege
problematica stereotipurilor de gen din perspectiva tuturor acestor categorii de
respondenți. Componența grupurilor a fost mixtă și ca gen, la acestea participând
femei și bărbați deopotrivă (vezi componența detaliată mai jos).
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Fiecare focus-grup a avut între 8 și 15 participanți și a durat aproximativ
120 de minute.
Pe parcursul derulării discuțiilor de grup, informațiile au fost înregistrate
audio pentru a se putea realiza ulterior o analiză de conținut exhaustivă. Datele
rezultate au fost grupate în funcție de teme și patternuri de răspuns în vederea
atingerii obiectivelor cercetării și pentru stabilirea unor concluzii și recomandări
specifice.
Datele obținute prin intermediul focus grupurilor constituie informații
exploratorii care permit – de obicei – aprofundarea și nuanțarea unor date
cantitative, rezultate din analiza răspunsurilor la chestionare. Chiar dacă
rezultatele analizei calitative sunt bogate și valoroase, ele nu reprezintă un demers
statistic, ci unul de înțelegere a posibilelor sensuri ale unor rezultate
cantitative (acolo unde e cazul) sau ale unei stări de fapt dintr-o organizație/un
grup-țintă.

C. PARTICIPANȚI

C.1 Caracteristici socio-demografice ale participanților











BUCUREȘTI - ILFOV
S-V OLTENIA
44 participanți (34 F, 10 B)
 37 participanți (23 F, 14 B)
vârste cuprinse în intervalul 19-61 ani,  vârste cuprinse în intervalul 20-63 ani,
cu o medie de 41,9 ani
cu o medie de 36,7 ani
25 dintre ei sunt căsătoriți (24 au
 25 dintre ei sunt căsătoriți (16 au copii
copii – preponderent minori), 18 sunt
– preponderent minori), 7 sunt
necăsătoriți, 1 divorțat (cu un copil)
necăsătoriți, 5 divorțați (3 dintre ei au
copii)
ocupații: profesori, psihologi,

ocupații: profesori, economiști,
funcționari publici, economiști,
contabili, asistenți sociali, angajați
contabili, asistenți sociali, jurnaliști,
ONG s.a (trainer, croitor, manager HR,
psihologi, preoți, juriști s.a. (vânzător,
director grădiniță, asistent manager)
pompier, trainer)
TOTAL
81 participanți (57 F, 24 B)
vârste cuprinse în intervalul 19-63 ani cu o medie de aproximativ 39 ani
50 dintre ei sunt căsătoriți (40 au copii – preponderent minori), 25 sunt
necăsătoriți, 6 divorțați (4 dintre ei au copii)

C.2 Preocupări/ hobby-uri ale respondenților
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În ordinea descrescătoare a frecvenței de menționare, preocupările de timp
liber sau sau hobby-urile celor care au participat la discuții sunt:












călătoriile;
cititul;
muzica;
sportul/mișcarea/ciclismul;
muzica/dansul;
ieșirile în natură/la munte;
filmul și alte arte (teatru, pictură, fotografie);
activitățile de dezvoltare personală ;
comunicarea (Internet și nu numai);
cumpărăturile/shopping-ul;
activitățile cu copiii.

S-au menționat și hobby-uri mai puțin împărtășite de genul: mers cu
bicicleta, pescuit, pisici, colecționare de monede, plante/grădinărit, mașini/
aparatură electronică/ gadget-uri, colecționare de parfumuri, web design,
arhitectură, ceai verde, ciocolată, pietre prețioase, gătit, istorie veche, grafologie,
cosmetică, apicultură, șofat, terapii alternative, scufundări.
Mai mulți dintre participanții la grupuri (persoane căsătorite, mai ales femei
cu copii) afirmă că nu mai au timp pentru pasiuni sau că acestea nu mai sunt în
prim plan de când au apărut copiii. Tonul este unul de regret sau chiar de
frustrare, în mai multe cazuri. Există, însă, și persoane care – aparent cel puțin –
iau acest lucru ca pe ceva firesc, de natură să se întâmple oricui aflat în
aceasta situație. Putem supoza că aici funcționează un stereotip de genul
„Femeile care au copii trebuie să-și dedice tot timpul liber copiilor/familiei.”
“De hobby-uri nu mai am timp, tot timpul e dedicat grădiniței, doar puțin, în
vacanțe, călătorim, cât ne putem permite din salariul nostru.”
“Nu mai am, în momentul de față, un hobby, pentru că timpul este redus în
totalitate, sunt implicată în foarte multe activități legate de școală sau de
dezvoltarea mea personală .”
“Deja e vorba de vechile pasiuni după ce avem copii.”
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D. REZULTATE DETALIATE ALE CERCETĂRII

D.1 Activități desfășurate zilnic
Reperele unei zile obișnuite sunt:
-

-

trezirea devreme (în cele mai multe cazuri);
pregătirea pentru serviciu și pregătirea copiilor pentru grădiniță/școală
(masa de dimineață, îmbrăcat etc.) - în cazul persoanelor cu copii;
ducerea copiilor la grădiniță/școala - persoanele cu copii;
desfășurarea programului de serviciu;
aducerea copiilor acasă;
implicarea în activități legate de gospodărie (gătit, curățenie)/ familie
(comunicare, masa împreună)/ copii (teme, joacă, plimbări) și/sau activități
recreative/ de relaxare;
pregătirea pentru somn.

Observăm că aceste activități se diferențiază semnificativ, în funcție de
gen și de structura/componența familiei:


persoanele căsătorite, cu copii (de vârstă școlară) petrec mai mult timp
pentru pregătirea și servirea meselor, realizarea și verificarea temelor,
ducerea și aducerea copiilor de la școală sau de la diverse cursuri/
activități; mai frecvent, aceste sarcini sunt în grija femeilor, dar sunt și
familii în care bărbații se ocupă de ducerea și/sau aducerea copiilor
de la școală, de îngrijirea copiilor în perioada de timp cât soția este la
serviciu, de gătit, iar responsabilitatea efectuării/verificării temelor
este împărțită între parteneri;

“Soțul meu lucrează în ture și e musai să mă ocup de copii dimineața. La 5.30
m-am trezit, o pregătesc pe fată să plece la școală, pe urmă pe băiat care are 10
ani și nu știe să se încheie la șireturi....Ultimul lucru pe care-l fac până să plec la
serviciu, transpirată, e să-l încalț, să-l leg la șireturi...Asta-i dimineața....Ajung la
birou, lucrări...Dupa job, e și mai rău...trebuie să fac lecții, între timp încălzesc
mâncarea, mai strâng...”
“Încep programul la 7, de la 7 la 3 sunt la serviciu, de la trei vin acasă, mănânc,
după care încep să strâng lucrurile, să mă apuc iarăși de o mâncare, să fac
temele cu A (fetița), că M (băiatul) întră în atribuțiile lui taică-su, deja e prea mare
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și nu ne mai descurcăm. În fiecare seară dăm dictări, citim mai departe cu douătrei lecții, mâncăm, ajungem și la televizor, după care, somn.”
“La serviciu până la ora 4.00 (16), apoi acasă. Îl iau în primire pe cel mic, care
până atunci stă cu tatăl lui și îi dau liber tatălui care este super fericit și pleacă în
oraș.”
“Trezirea la 6.30, pregătesc copilul pentru școală, pregătesc lăpticul, cerealele, ne
spălăm, ne îmbrăcăm, duc copilul la școală...”
Relaționarea cu copiii mai mici sau mai mari, susținerea lor în diverse
momente este realizată mai ales de către femei.
“Discut cu copiii în timpul zilei. Îmi cer sfaturi în diversele etape ale vieții lor.”
“Dedic foarte mult timp fetiței, este în perioada de examene.”


în cazul familiilor care au în îngrijire persoane vârstnice, se pare că tot
femeile sunt cele care acordă îngrijire, ca și în situația în care există
animale de companie;

“Trezirea la 5.30-6, fac o grămadă de lucruri, dar nu fac nimic...Am niște animăluțe
de care trebuie să am grijă, trimit copilul la școală, calc, poate și bag la spălat, am
doi părinți bătrâni de care trebuie să am grijă, le dau medicamentele, le mai fac
una-alta, în funcție de ce nevoi au în ziua aia.”
“Am o soacră de 90 de ani la țară. Trebuie să-i fac și ei mâncare, să-i spăl. Iau
mașina, mă duc la țară. Vin pe la 12.00.”
“Mai am niște părinți de care trebuie să mă ocup și un nepot.”


persoanele căsătorite fără copii/cu copiii plecați de acasă împart, în
mai mare măsură, responsabilitățile gospodărești, reiese din
comentariile celor care au participat la discuții;

“Dacă nu avem, să zicem, mâncare, chiar îmi place să gătesc. Îmi place să fac
lucrul ăsta și gătesc la fel de bine ca soția mea...La noi așa e, împreună facem
totul. Și cumpărăturile, tot împreună.”
“Ajunge și soțul meu acasă, pregătim ceva pentru cină.”
“În gospodărie încercăm să ne împărțim munca în așa fel încât să fie ok pentru
amândoi.”
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în cazul persoanelor căsătorite/necăsătorite care locuiesc împreună
cu părinții, implicarea în activități gospodărești este mai mică;

“Am noroc că mamă stă cu copilul și, spre fericirea mea, găsesc mâncarea gătită
și nu mă mai ocup și de partea de bucătărie. Îmi place să gătesc, îmi place să fac
și prăjituri foarte bune, ca și hobby, de obicei în weekend.”
“Nu fac nimic-nimic în gospodărie, stau cu mama și cu tata.”


persoanele necăsătorite care locuiesc singure (indiferent de gen)
dedică mai mult timp relaxării și activităților recreative;

“...după care ajung acasă, o baie fierbinte, relaxare și cam atât, nu fac multe
eforturi.”
“Dupa ce ies de la serviciu, ori vin acasă să mă uit la seriale, ori merg să mă plimb
într-un mall, să văd ce mai e prin magazine, mai chat-uiesc cu lumea, apoi mă
culc.”
“Ies de la serviciu, mă duc spre casă, luni și miercuri mă duc la niște cursuri de
dans, după care mă văd cu prietena mea...și asta cam în fiecare seară.”
“Micile mele plăceri și răsfățuri sunt un weekend fugit undeva, plimbări prin parc,
citesc câte ceva plăcut în metrou, chestii de-astea pe care încerc să mi le presar
de-a lungul zilei, că fără ele nu supraviețuiesc.”


în cazul persoanelor care au mai multe job-uri sau îndeplinesc funcții
de conducere, timpul destinat relaxării sau relaționării cu soțul/soția,
chiar și cu copiii, este foarte limitat;

“Cu familia și cu soțul interacționez mai mult în weekend.”
“Ne mai rămâne și nouă o jumătate de oră, o oră să stăm și noi de vorbă cu colegii
de apartament, adică cu soția sau cu soțul, că până atunci nu ne vedem.”
“De dimineață până seara stau la școală, eu sunt și director adjunct...este
epuizant. Mai merg și la cursuri de formare.”
Luând în considerare cele precizate, s-ar putea concluziona că încărcarea
cu sarcini casnice (și nu numai) este mai mare în cazul persoanelor căsătorite
cu copii de vârstă școlară și care nu locuiesc împreună cu o persoană care
să le ajute.
Femeile se ocupă, în general, de pregătirea hranei și de îmbrăcăminte, de
îngrijirea și relaționarea cu copiii, în unele cazuri bărbații implicându-se alături
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de ele în ducerea și aducerea copiilor de la școală, pregătirea temelor,
cumpărături, gătit.
“Mă trezesc, mă joc puțin cu copilul, pe la 5 ajung acasă, aștept să mănânce cea
mică, apoi ieșim în oraș, parc sau mall, în funcție de vreme, ne jucăm, seara un pic
de desene animate, citit povești.” (un respondent)
“Sunt o privilegiată că nu gătesc, am avantajul că soțul meu are acest hobby – de
când m-am căsătorit cred că am gătit doar de vreo două ori, dar nu stau, ci lucrez
la calculator.” (o respondentă)
Observăm că, față de paradigma tradițională de împărțire a
responsabilităților, în care femeile acționează mai mult în interiorul casei și
bărbatul în afara casei, s-a produs o modificare în sensul implicării bărbatului
și în sarcini din interiorul casei, ca și în sensul ieșirii femeii în afară (job,
responsabilități sociale).
Astfel, având multe sarcini domestice și de îngrijire (chiar dacă
împărțite cu partenerul, uneori) și petrecând foarte mult timp la serviciu și
pe drumurile casă-serviciu-grădiniță (școală), participantele la discuții se
simt adesea suprasolicitate. O încărcare și mare o au femeile care îngrijesc
persoane vârstnice. Primele activități la care se renunță în acest caz sunt
cele personale – relaxare, recreere, dezvoltare personală, prieteni, hobby-uri
(timpul pentru sine). Sunt și situații în care femeile scurtează semnificativ
timpul de odihnă, pentru ca aceste activități personale să încapă totuși, chiar
dacă într-o măsură mai mică.
“În mod normal, o zi obișnuită ar trebui să aibă un timp cât de cât egal și pentru
muncă și pentru odihnă și pentru hobby-uri. Din păcate, timpul pentru partea asta
e puțin. Din păcate, ziua este prea mică, aș vrea să fie mai lungă.”
“Seara reușesc, totuși, pe la miezul noptii, să citesc până la ora 1 noaptea. Din
păcate, nu prea dorm.”
“Iar partea pentru mine, așa, de răsfăț, e destul de mică și constă într-un
documentar.”
“...dar vorbesc la telefon cu prietenele cu care n-am timp să mă vad, pentru că și
eu și ele suntem foarte ocupate.”
Reacțiile din grupuri pe această temă au fost diverse: unele respondente
par să accepte această situație ca pe un dat, altele își exprimă frustrarea (fie în
sensul suprasolicitării și oboselii care se adună, fie într-o manieră
comparativă – frustrarea pentru faptul că bărbații au mai mult timp pentru ei
înșiși și pasiunile lor), iar alte respondente fac haz de necaz.
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“Lucrez în școală, sunt zi lumină în școală. Sunt disperată, inspecții... zilnic mi se
cer hârtii noi, se completează în timpul liber. Psihic nu mai pot...Toate în
detrimentul persoanei tale și al familiei. Vin acasă seara, de obicei, ajung și la 9
jumătate.”
“Am observat că la majoritatea - serviciu, acasă, copii, gătit. Noroc cu mașinile
automate de spalat!”
Câteva dintre respondente relatează cu o notă de tristețe și îngrijorare
faptul că – în aceste condiții de presiune a timpului – ajung să nu se mai poată
ocupa nici de copii așa cum și-ar dori. Tot acest fapt poate „împuțina” și relația
de cuplu.
“Iau băiatul de la grădiniță, îl aduc acasă, îi dau ceva să mănânce, din păcate îl
pun la desene pentru că eu trebuie să lucrez la laptop și asta mi se întâmpla în
fiecare zi și sufăr foarte tare din pricina asta, că în loc să mă joc cu băiețelul meu
fac lucrul asta.”
“Mă uit ce lecții am de pregătit pentru a două zi la școală (intervin module noi,
trebuie să mă mai pregătesc), timpul trece foarte repede, seara, dacă mai e ceva
de pregătit pentru copilași, haine...și cam atât...Aceasta este o zi în care nu apare
deloc casa, nu apare mâncare pentru copii, totul e numai în viteză.”
“Prea preocupate de carieră, de gospodărie, uităm de copil, să mai vorbim cu el,
să ne mai jucăm, uităm să-i spunem celui de lângă noi că-l iubim așa cum este.”
Mai multe persoane se plâng de lipsă timpului personal după terminarea
programului de lucru sau a activităților profesionale care se prelungesc, în unele
cazuri, până seara târziu (mai ales dacă cineva are două job-uri). Acest lucru face
ca persoanele să nu mai aibă (sau să aibă prea puține) activități de natură
personală și recreative.
“După care plec la muncă, ajung înapoi acasă pe la 7-8, chiar și 9 seara, uneori
mai am timp să gătesc câte ceva, alteori nu, mă uit puțin la TV.”
“Acasă încep schimbul 2, îmi fac treburile pentru un al doilea job pe care îl am,
ajunge și soțul meu acasă, pregătim ceva pentru cină, mai discutăm despre cum
și-a petrecut fiecare ziua, rar mai reușim să vedem un film împreună.”
“Dupa 18 ajung acasă, mănânc împreună cu familia, de alte activități rar mai avem
timp, doar discuții în familie.”
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D.2 COLAJE INDIVIDUALE – MASCULIN, FEMININ
Participanții la discuții au avut ocazia să ilustreze într-un colaj universul
feminin – lumea ei, felul ei de a fi, ca și universul masculin. Din cele
reprezentate în colaj și din discuțiile ulterioare s-au conturat niște caracteristici
asociate cu feminitatea, respectiv masculinitatea, niște preocupări considerate
specifice femeilor, respectiv bărbaților și niște aspecte pe care respondenții și lear dori altfel decât în reprezentarea actuală, niște modificări dezirabile (de
caracteristici, preocupări sau fel de a fi).
D.2.1 COLAJUL FEMININ
Putem menționa, înainte de prezentarea detaliată a caracteristicilor și
preocupărilor feminine, așa cum sunt percepute de respondenții din regiunea
București – Ilfov și regiunea S-V Oltenia, că imaginea unei femei este mai
degrabă asociată cu familia, frumusețea și iubirea decât cu construirea unei
cariere.
Un top 3 al caracteristicilor asociate cu feminitatea în Regiunea
București - Ilfov, respectiv S-V Oltenia, arată așa:
București - Ilfov
 preocupată de familie, copii,
atentă la nevoile lor
 îngrijită, feminină, frumoasă (și
cultivând frumosul), elegantă,
senzuală, atentă la imaginea ei
(îmbrăcăminte, accesorii, machiaj,
forma fizică), dornică de a fi
admirată, seducătoare
 îndrăgostită, romantică, implicată
în relația de cuplu

S-V Oltenia
 atentă la ceilalți/oferă dragoste/
caldă/ empatică
 frumoasă, elegantă
 îndeplinește mai multe
responsabilități/sub presiunea
timpului

I. CARACTERISTICI ATRIBUITE FEMEII (lista de mai jos este în ordinea
descrescătoare a frecvenței cu care au fost menționate):
1) preocupată de familie, copii, cămin, atentă la nevoile celorlalți, oferă
dragoste/caldă/empatică (foto1, 2, 3);
“Are drept cuvinte de ordine: copilul, familia, frumusețea.”
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“Încearcă să le acopere pe toate: familie – toate nevoile lor: dragoste, mâncare,
curățenie.”
“Familia este pe primul loc, copiii și soțul.”
Este puternic subliniat rolul de mamă al femeii, corelat cu grija,
preocuparea, implicarea, căldura, energia și timpul dăruite copiilor (foto 4).
“Rolul fundamental al femeii este acela de mamă.”
“Mama poate să facă totul pentru familie, pentru copilașul ei.”
“Universul ei e definit de rolul de mamă.”
Orientarea spre ceilalți este văzută în legătură cu capacitatea ei de a
asculta, care, în cazul bărbatului, este considerată că fiind mai puțin dezvoltată.
“E un bun ascultător femeia, mai mult decât bărbatul.”
“O femeie este sensibilă și oferă afecțiune.”
Această capacitate de a se dedica, de a se implica în familie pare să fie
corelată cu reducerea în timp a orientării către sine și cu estomparea
investiției în carieră.
“Lumea ei, în prima parte, atunci când e tânără, se concentrează mai mult asupra
ei, ca persoană, apoi, când își face o familie, începe să se orienteze mai mult
înspre familie.”
“În tinerețea mea, mi-a plăcut foarte mult să mă îmbrac frumos – aceasta sunt eu
tânără. Și aceasta sunt eu acum, adică undeva într-o umbră.” (foto 5)
“La tinerețe, ocupată cu treburile zilnice, cariera, mai apoi copiii.”
2) îngrijită, feminină, frumoasă (și cultivând frumosul), elegantă, senzuală,
atentă la imaginea ei (îmbrăcăminte, accesorii, machiaj, forma fizică), dornică
de a fi admirată, seducătoare – foto 6,7, 8,9,10;
“Eu consider că o femeie care într-adevăr se respectă, întotdeauna se îngrijește,
niciodată nu iese din casă neîngrijită, ține foarte mult la aspectul ei fizic.”
“...încercând să fie femeia modernă, senzuală, dezirabilă.” (foto 11)
“Mi se pare frumos să ai o geantă superbă, care să fie admirată de toate femeile.”
13

Ideea de frumusețe și feminitate este utilizată de mai mulți respondenți în
sensul larg al termenului, care înclude și frumusețea interioară, sufletească,
care face ca o femeie să poată aduce bucurie prin prezența ei.
“Ce plictisitor era raiul și a apărut ea, femeia superbă sufletește și fizic.” (foto 12)
“Am pus mâncarea acolo pentru că am găsit-o colorată și ca o bucurie, ca o
frumusețe sufletească.”
Totodată, în corelație cu pregnanța acestei caracteristici, așa cum a fost ea
descrisă de participanții la discuții, se conturează în unele comentarii (deopotrivă
ale bărbaților și femeilor) ideea de preocupare excesivă a femeilor pentru
imagine și pentru a fi frumoase, dezirabile, moderne (vezi și influența massmedia, despre care se vorbește în grupuri, ca și ideea de frumusețe pentru a
seduce, pentru a fi pe placul bărbaților).
“Excesiv de obsedate de aspectul exterior și de dorința de a fi dezirabile.”
“Lumea ei se învârte în jurul modei.”
“Asta e o stereotipie care a rămas în mintea bărbaților că femeia trebuie să se
îngrijească și să arate bine [pentru ei – n.a.]. O femeie trebuie să se îngrijească și
să arate bine în primul rând pentru ea.”
„..în același timp trebuie să se și mențină pentru bărbați, să aibă grijă de corpul
ei.”
Pe de altă parte, frecvența cu care a fost menționată îngrijirea,
înfrumusețarea, cultivarea feminității are de-a face și cu aspirația de a-și îngădui
mai mult acest lucru. Unele respondente au ales-o ca pe o caracteristică a lumii
feminine, dar, aprofundând discuția, a reieșit că femeile nu reușesc să facă acest
lucru așa cum ar avea nevoie, cum și-ar dori.
“Eleganța, feminitatea, altfel s-o trăiești și să te bucuri de ea.”
“Am așezat aici activități care nu se regăsesc în viața mea de zi cu zi. Mi-aș dori să
am timp să mă îngrijesc, să-mi cumpăr rochii, lucruri, să petrec timp cu nepotul
meu pe care ajung să-l vad foarte rar și, spre seară, să mă întâlnesc cu prietenii,
soțul.”
3) îndeplinește mai multe responsabilități/e sub presiunea timpului (foto
13, foto 14) – un fel de “factotum”/“multifuncțională” este o caracteristică
menționată mai des de către femei, care consideră că există diferențe între
bărbați și femei în privința încărcăturii zilnice de activități, la
14

responsabilitățile profesionale adaugându-se în cazul femeii (în mai mare
măsură) și cele legate de casă și familie;
“O femeie înseamnă echilibru, putere și multă, multă responsabilitate în
comparație cu bărbații.”
“Este, în același timp, feminină, elegantă, mamă iubitoare, gospodină, interesată
de tehnică și își face timp și pentru soț.”
“Ca să fie familistă, trebuie să se ocupe de toate.”
Uneori tonul acestor discuții a fost ironic sau, mai bine zis, în nota „haz
de necaz”, alteori s-a evidențiat greutatea uneori copleșitoare și oboseala (foto
15) pe care o poate resimți femeia în aceste condiții, alături de puterea pe care
trebuie că o are dacă reușește să facă tot ceea ce face.
“Le face pe toate ca o multifuncțională, se ocupă de afacere, serviciu, trebuie să și
gătească bine, și dulciuri și mâncăruri bune, în același timp trebuie să se și
mențină pentru bărbat, să aibă grijă de corpul ei.”
“Femeia face lucruri, indiferent de ce se întâmplă...ăsta este aspectul fundamental
al femeii: nu contează cât de greu îi e, trebuie să aibă cheia pentru problemele
vieții.”
“O femeie este suficient de puternică să le îmbine pe toate...Face uneori un efort
suprapomenesc să împace și familia și cariera.”

4) îndragostită, romantică, implicată în relația de cuplu (foto 16);
“N-ar trebui să lipsească cariera din viața unei femei, dar, în același timp, nici viața
de cuplu.”
“Este și o femeie romantică, îl așteaptă pe Făt-Frumos întotdeauna.”
“Cred că așa ar fi frumos, să se orienteze și înspre el și să-i acorde lui foarte multă
atenție, pentru că de acolo pleacă echilibrul întregii familii.” (foto 17)
Sunt câteva comentarii și despre faptul că sursa de putere și de motivație
este, în unele cazuri, în relația cu partenerul. Uneori femeia – afirmă câteva
respondente - simte nevoia să se agațe de bărbați, e dependentă de dragoste și
de bărbatul de care este îndrăgostită.
“Este ca o iedera îndragostită, simte nevoia să se agațe de bărbați...din păcate,
este mai dependentă decât ar fi trebuit.”
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“Este colțul meu de rai, de unde îmi iau putere și de unde îmi găsesc motivul
pentru a trece ziua, a o termina și a începe alta, e relaxare, e putere și e foarte
mult sprijin.” (foto 18)
5) focalizată pe carieră/afaceri ca sursă de satisfacție și de stabilitate
(asocierea cu cariera e ceva mai puternică în unele grupuri din Regiunea
București - Ilfovdecât în regiunea S-V Oltenia și e mai puternică în cazul
femeilor cărora le place ce fac, care obțin satisfacții din munca lor);
“Asta există în viața mea: meseria. Asta îmi dă satisfacții. De cele mai multe ori
m-a ajutat psihic faptul că-mi place. Când vezi pe scenă ce-a ieșit din mâna ta...”
“Am pus poza lui Charlize Theron, care, după mine, reprezintă o femeie de
succes.” (foto 19)
“E o femeie de carieră. (foto 20, 21) N-ar trebui să lipsească cariera din viața unei
femei.”
În strânsă relație cu cariera și rolul profesional se vorbește și despre
inteligența/eficiența/orientarea spre succes a femeii (menționată cel mai des
de femei, mai ales în regiunea S-V Oltenia). Respondentele se referă la
capacitatea acestora de a se mobiliza în obținerea de rezultate profesionale.
“În situația în care ești o femeie activă, este imposibil să nu reușești să-ți asiguri
succesul și în carieră și în familie.”
Există și
câteva opinii conform cărora preocuparea pentru viața
profesională și construirea unei cariere poate deveni acaparatoare, excesivă.
Aici poate fi vorba și de faptul – evidențiat în alte studii – că pentru obținerea
acelorași rezultate profesionale/aprecieri/ recompense, o femeie muncește adesea
mai mult decât un bărbat.
“Prea preocupate de carieră...”
“Copilul crește și realizăm că am dori să-l avem mai mult timp alături de noi, trec
anumite momente și nu ne bucurăm atât de mult de ele.” (foto 22)
6) gospodină, implicată în treburi casnice (foto 23, 24);
Căminul este văzut ca un loc în care femeia se simte în elementul ei, pe
care are nevoie să-l îngrijească, consideră unii respondenți bărbați și câteva
femei. În același timp, gospodăria este un domeniu foarte solicitant, pe care
femeia ar simți nevoia să-l împartă mai mult cu partenerul (vezi și aspectele
dezirabile prezentate în finalul acestui capitol).
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“Foarte ocupată în casă cu gătitul, curățenia, copiii - atât cât îi mai rămâne timp.”
“...lumea domestică însemnând mâncare, casă, gospodărie.”
“Lumea ei este în interiorul casei.” (foto 25)
7) atentă și la partea ei personală/lucrurile „de suflet”/hobby-urile ei
(călătorii, citit)/ relaxare (foto 26);
“Își permite să se mai gândească și la hobby-uri.”
“Îi place să călătorească.”
“...captată de relaxare...”
Și aici s-a exprimat în mare măsură dorința ca lucrurile să stea așa; în
fapt, mai multe respondente se plâng de faptul că nu mai au timp pentru
activități în plan personal, fiind prea obosite.
“Prea preocupate de carieră, de gospodărie.”
“E obosită.”
“Prinsă în transport și în alte drumuri.”
8) independentă/ autonomă (foto 27) - este o caracteristică atribuită de femei
și subliniază nevoia de a-și asigura un confort financiar care să ofere
libertate de mișcare și acțiune;
“Majoritatea ne dorim cam același lucru: să avem o mașină frumoasă, a noastră
personală , să o conducem numai noi, fără să ne mai muștruluiască soții, să nu
mai avem bătăi de cap.”
“Își repară singură mașina.” (foto 28)
“Aduce bani în casă.”
9) stabilitate sufletească/fidelitate (foto 29) - este o caracteristică menționată
de femei și se referă la menținerea în timp a relației de căsătorie/cuplu;
“La fel de îndrăgostită ca în prima zi atunci când ai o familie.”
“Se visează lângă bărbatul iubit și la 60 de ani.”
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10) enigmatică, senzuală (foto 30), având nevoie de o “grădină secretă”,
caracteristică menționată atât de femei care subliniază mai mult nevoia de
autovalorizare, de regăsire în acest spațiu interior, cât și de bărbați, care o
văd ca pe un element de seducție, “asul din mânecă”, “eterna enigmă
feminină” (foto 31);
“Nimeni nu te poate iubi cum o poți face tu.”
“Îmi place să am momentele mele de relaxare. Am momente când îmi place să fiu
singură, doar eu cu gândurile mele.”
“Partea sexy, care poate să rămână pentru bărbați și o latură necunoscută mult
timp, dar tot timpul trebuie să o scoatem în evidență. Este un element primordial,
important.”
“E o eternă enigmă pe care încercam să o descifrăm în fiecare clipă și nu reușim
niciodată.”

11) caritabilă, generoasă - face lucruri pentru oameni, frumos, liniște.
“Aceste lucruri îmi dau energie.”
“Ce dai, aia primești.”
“E interesată de complementaritate și comuniunea sufletelor.” (foto 32)
“Are și ea mașină, ca și el, dar a ei e plină de prieteni și folosită pentru călătorii.”
(foto 33)
“Liniștea frumosului în slujba omului” – titlul unui colaj
Alte caracteristici menționate în mai mică măsură sunt și :


uneori victima, aflată într-o categorie dezavantajată (percepția unei
respondente) – de exemplu femeia fără educație, care nu știe că poate face
lucruri (foto 34)/ în situația de a nu reuși ce-și dorește, comparativ cu
bărbatul (percepția unui respondent, care poate reflecta un stereotip ce
poate întreține situația de dezavantaj);

“Am surprins și o ipostază care apare la categoriile dezavantajate: femeia-victimă,
care nu se poate ridica, pentru că nu a fost educată și n-a avut norocul celor care
au facut o carieră...E cea care nu știe că poate.”
“Nu reușește multe din ceea ce dorește, comparativ cu bărbatul.”
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“Dorința de a ajunge undeva și prea puține reușite în acest sens. Și femeile își
doresc, de multe ori, o mașină puternică, nu numai bărbații. Ea își dorește, dar nu
are, dar el...Bărbatul o ține pe femeie pe o linie mai rezervată, nu trebuie să
conducă aceeași mașină, ci una mai ușoară.”
sensibilă, atât în sens de receptivitate emoțională, cât și în sens de
fragilitate/a pune la suflet;
“Ea e mai sensibilă și pune mai mult la suflet – e o lume mai sensibilă.” (foto 35,
imaginea de jos, dreapta)


“Este o lume a sensibilității, a frumosului.”
“O femeie inteligentă și sensibilă, în sensul constructiv, nu neapărat frumoasă,
face orice din bărbat.”


Bucuroasă de a trăi, de a fi;

“Lumea ei: bucuria vieții.”
“Știe să se și bucure și îi plac multe lucruri.”



pasionată de natură (unde se regăsește pe sine);
competitivă, cu dorința de a avea - interesată de mașină, de diferite
gadgeturi - în timp ce, tradițional, consideră câteva voci din grup, femeia era
asociată cu „a fi”;

“Bărbații, într-adevăr, vor să lupte, să domine, dar femeile sunt exagerat de
competitive cu ele însele, cu restul lumii.”
“Lumea ei e plină de accesorii. Eu valorizez foarte mult femeia, dar aici m-am
gândit puțin sarcastic, la femeia metropolitană care vrea să achiziționeze, să
posede cât mai multe – puțin sarcastic spus: copil, soț, mașină – ca niște accesorii
personale.”
credincioasă, religioasă;
capabilă să (se) organizeze (înclusiv cu timpul), să adune pe alții în jurul
ei;
“...mi se pare esențial ca femeia să coaguleze tot ce e în jurul ei într-o familie.”



diplomată (în sens de tact, dar și în ideea de submisivitate vizavi de
bărbat)
“Trebuie să joace rolul femeii supuse când, de fapt, nu este, pentru a mai menaja
niște sentimente și pentru a păstra un pic de liniște în casă.”
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Frământată, aflată în conflict cu lumea din jur și cu ea însăși, nu
reușește să se mulțumească pe sine sau pe alții, nici în plan personal,
nici în cel profesional;
“Femeia duce un razboi, uneori cu lumea din jur, alteori cu ea însăși : încearcă să
mulțumească și să se mulțumească pe sine și, de cele mai multe ori, nu reușește,
ori pe plan personal, ori pe planul familiei.” (foto 36)


 pasională;
 optimistă;
“În general, femeile sunt mai pozitive decât bărbații.”
 prudentă, în comparație cu bărbații;
“S-a demonstrat că femeile fac mult mai puține accidente decât fac bărbații și
atunci e posibil și e probabil că ele conduc mai prudent.”


nonconformistă.

Se poate face și o diferențiere între percepția femeilor, respectiv a
bărbaților cu privire la feminitate.
Femeile se văd pe ele însele că fiind preocupate de familie (copil, mai ales,
relație de cuplu), dar excedate de treburile casnice care le revin, dornice să-și
construiască o carieră și înțelegând importanța ei, preocupate de îngrijire/ imagine/
aspect fizic, cu puțin timp personal, iubitoare de călătorii, manifestând calități
precum: frumusețe, eleganță, eficiență, stabilitate sufletească.
Bărbații le văd pe femei că fiind preocupate de felul cum arată (machiaj, modă,
siluetă), se îngrijesc, se ocupă de casă și de copii, oferă dragoste, fac multe
lucruri, nu au mult timp liber, sunt obosite, caută să echilibreze aspectul exterior cu
cel interior, sunt romantice, enigmatice, sensibile, dornice/iubitoare de frumos, de
lectură, sunt competitive, fac cumpărături, ies în oraș cu prietenele, vorbesc mult la
telefon.
Observăm că din percepția bărbaților lipsește partea referitoare la
carieră, iar preocuparea pentru frumusețe/imagine este în prim plan, cu mult
înaintea unor atribute care ar putea constitui resurse în planul profesional
(inteligență, eficiență, capacitate de organizare). Un singur bărbat realizează că
această asociere (puternică și uneori exclusivă) a femeilor cu grija pentru
familie poate fi o povară apăsătoare și limitativă pentru acestea.
“Eu consider că femeia trăiește o dramă, întotdeauna femeia trebuie să stea să
facă mâncare, să ducă copiii la școală și grădiniță, să facă sandwich-uri...”
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“Femeile care au o agendă clară, în care la 11 merg la manichiură, apoi la 12 la
coafor și apoi merg la o întâlnire de afaceri, sunt destul de rare. De obicei, se duc
la piața, vin acasă...”
II. PREOCUPĂRI/ACTIVITĂȚI ASOCIATE FEMEILOR
implicarea în viața de familie/cămin, copii, relație de cuplu (foto 37,
38);
“Familia mi se pare esențială pentru o femeie.”


“De ea depind cei mici și cei mari din familie.”
“Să fie inima unei familii, că, practic, orice ar zice cineva, tot o femeie o ține.”
“Femeia este mai aplecată către a petrece timp cu copilul.”
preocupată de cum arată și se îmbracă (cosmetice, parfumuri, machiaj,
modă, cure de slăbire/diete), îngrijire personală (foto 39);
“Femeile sunt pasionate de modă, nu la modul obsesiv, dar ele știu ce vor,
întotdeauna.”


gospodărie/ aspecte casnice (foto 40), înclusiv administrarea bugetului
familiei;
“...gătitul, adică partea de gospodărie care o caracterizează pe fiecare femeie.”


“...planează responsabilitatea asupra datoriilor pe care trebuie să le plătească:
facturile care vin în casă, mâncarea pe care trebuie să o pună pe masă. Plus că
femeia știe la orice moment dacă îi trebuie copilului o pereche de pantaloni,
pantofi, chiar și bărbatului...”
 cariera/preocupările profesionale - care îi ocupă cel mai mult timp;
“E foarte importantă cariera pentru mine.”
călătoriile, plimbarea în natură, relaxarea, hobby-urile, lucruri care fac
plăcere;
“În rest, îmi place să merg foarte mult prin țară cu mașina lui, cea pe care o
conduce el, facem excursii și-mi place foarte mult să vizitez aceste biserici
fortificate.”


Mai multe femei văd această preocupare pentru călătorii ca fiind una mai
degrabă dezirabilă decât una prezentă, realizată deja.
“Și visele, care constau la mine în călătorii.”
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 shopping-ul;
“Toata lumea știe că femeilor le place să meargă la cumpărături.”


tehnica/gadgeturile/mașina;

 biserica, religia;
“Sunt pe cale de a descoperi religia și importanța ei în viața noastră, ne ajută să
rezistăm la războaiele pe care le ducem, și în interior și în exterior.”
”Religia, fără de care nu putem trăi, ocupă un loc foarte important în lumea ei, este
sufletul.”
 prietenii/ prietenele mai ales (foto 41);
“...faptul că se întâlnește cu multe prietene de ale ei să își destăinuie experiențele
de viață sau de zi cu zi...”
 lectura;
„Le place să citească și sunt înconjurate de cărți.”
 vorbitul la telefon (cu colege, prietene);
“Veșnic vorbește la telefon.”






dansul;
decorațiunile;
grădinăritul;
munca de caritate, activități legate de comunitate;
evoluția spirituală, terapia complementară;

“Tot ceea ce poate ridica omul ca evoluție spirituală.”





artă (teatru și nu numai);
sportul;
istoria;
emisiunile TV, telenovele, documentarele.

Exista o opinie conform căreia prin tot ceea ce face, femeia caută liniștea
și stabilitatea (foto 42).
“Asta probabil caută toate femeile: liniștea și stabilitatea în familie, în serviciu, în
carieră.”

III. ASPECTE DEZIRABILE/ EXPECTATE
22

După ce s-au derulat discuțiile pe marginea colajelor, respondenții au fost
invitați să identifice acele aspecte pe care și le-ar dori altfel față de cele
reprezentate. Au fost menționate ca schimbări dezirabile, față de ceea ce este
universul feminin actual/perceput de ei, următoarele:
mai mult timp acordat vieții personale (relaxare, îngrijire, timp alături
de copil și soț, timp pentru eleganță și exprimarea feminității);
“Asta mi-a lipsit mie și îmi lipsește și acum. O femeie e împovărată de prea multe
probleme și nu mai are timp să se ocupe de ea.”


 creșterea
importanței
carierei;
“Trebuie
să se simtă
liberă și
numai prin carieră poate să obțină acest lucru,
independența.”
“Aș completa cu imaginea unei femei independente, o femeie interesată de
parcursul ei profesional.”
Creșterea importanței carierei în viața femeii i-ar aduce o mai bună
valorizare socială, o mai mare încredere în sine, dar și posibilitatea de a-și
valorifica cunoștințele, abilitățile, talentul.
 o mai bună valorizare de sine și socială;
“Cred că majoritatea femeilor nu sunt apreciate la adevărata valoare.”
“Să fie mai puternice, să fie independente, să lupte pentru ce vor ele.”
Aceasta ar fi posibil, potrivit respondenților, prin educație, autocunoaștere,
creșterea asertivității și comunicarea/colaborarea mai bună cu bărbații.
“Poate școala ar putea să le învețe pe femei că sunt oameni, că pot face mai mult
pentru ele.”
“Femeile să-și dorească să se remarce prin adevăratele calități: inteligența, stima
de sine, educație, îmbină frumosul cu utilul, pot să ocupe orice loc în ierarhie, nu
cum apar acum [în mass media], ca obiecte, o imagine total nefavorabilă – femeia
frumușică, goală, nu știe să vorbească, interesată de bani și care vrea să fie
întreținută.”


echilibrarea interesului pentru independență și parcurs profesional cu
interesul și preocuparea pentru familie și copii;

Viața profesională și familială ale femeii sunt văzute ca fiind
complementare, se completează reciproc, de aceea e considerată ca fiind
importantă echilibrarea celor două planuri. Se propune în acest sens reducerea
timpului de lucru.
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“Eu aș reduce timpul de lucru, ca să am mai mult timp pentru mine, pentru familie
și pentru celelalte bucurii, l-aș reduce așa... cam cu 90%.”
 împărțirea echitabilă a responsabilităților casnice cu bărbații;
“Mi-ar plăcea să se schimbe partea de gospodărie la care bărbații nu participă sau
participă foarte puțin, aproape deloc.”
“Să împartă sarcinile cu bărbatul...Dacă aportul fiecăruia ar fi măcar egal...”
“Revenind la sarcinile pe care le au femeile: cele de a avea grijă de bărbați, de a
face mâncare, gospodină, mamă, cred că ar mai trebui împărțite sarcinile și
bărbatului, așa ar fi ideal. Eu, oricum, acasă mai fac mâncare, mai pun mașina la
spălat, oricum e ușor de făcut, comparativ cu ce se spală la mână, nu e o
problemă, pui și se spală, mai nou le pui pe sârmă și se mai calcă singure. În afară
de copii, fac orice.” - opinie bărbați
Acest lucru ar fi posibil, potrivit respondenților, printr-o mai mare implicare
a partenerilor de cuplu/soților în îndeplinirea responsabilităților casnice sau
prin găsirea unor soluții alternative - angajarea unei menajere (tot o femeie!),
servirea mesei în oraș, etc.
O altă cale ar fi găsirea unor resurse interioare, o schimbare de atitudine renunțarea la control și tendința către perfecțiune sau, așa cum spune un alt
respondent: mai mult principiul plăcerii în viața femeii și mai puțin principiul
realității (mai multe lucruri făcute din plăcere).
“Să renunțăm la control și la a vrea ca toate să fie perfecte.” – o respondentă
femeie



mai mult răsfăț, romantism, „relație de cuplu savuroasă”, senzualitate;
mai multe călătorii.
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D.2.2 COLAJUL MASCULIN
Un top 3 al caracteristicilor asociate cu masculinitatea în regiunea BucureștiIlfov, respectiv S-V Oltenia, arată așa:
București - Ilfov
 abilități și preocupări tehnice/
orientat spre viteză, progres;
 putere/ competitivitate/
leadership;
 atracție pentru sexul opus/
sexualitate;

S-V Oltenia
 putere/ competitivitate/
perseverență/duritate;
 orientat spre ce-i place/egoism/
egocentrism;
 inteligent/rațional/cu spirit practic.

Observăm că ideea de competitivitate și putere masculină, ca și
inteligența practică și mai ales tehnică sunt subliniate în ambele regiuni, sunt
în prim-planul portretului masculin. Acest fapt este concordant cu ceea ce s-a
discutat în grupuri despre femei, respectiv bărbați în roluri manageriale (faptul
că mai multi șefi sunt bărbați, că aceștia au mai multe calități care îi recomandă
pentru acest rol sau mai puține „contraindicații” în prim plan – vezi capitolul despre
managerul bărbat/femeie).
“Observăm prezența bărbaților în majoritatea meseriilor în care procesul de decizie
este la vârf.”
De asemenea, a apărut, de mai multe ori pe parcursul discuțiilor, ideea că
bărbații obțin mai ușor decât femeile ceea ce își doresc.
“Lumea lui e un campion, pentru că bărbatul, de obicei, are totul la dispoziție: și
cai putere și femei, absolut tot ce-și dorește”. (foto 43)

I. CARACTERISTICI ATRIBUITE BĂRBATULUI (lista de mai jos este în ordinea
descrescătoare a frecvenței cu care au fost menționate):
1. abilități și preocupări tehnice/orientat spre viteză, tehnologie, progres/
spirit practic;
“E interesat de chestii tehnice...chestiunile legate de partea practică a vieții de zi
cu zi.”
“Mulți cai putere...” (foto 44)
“L-am pus pe Steve Jobs care a îmbinat cariera cu electronica, tehnologia – toate
care țin de un bărbat.” (foto 45)
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“Cauta viteză- și pe cea de deplasare, prin mașinile pe care și le iau, și prin
viteza către progres.”
2. putere/competitivitate/leadership/perseverență/duritate (foto 46),
caracteristica ce sugerează, pe de o parte orientarea spre rezultat a bărbaților,
și pe de altă parte nevoia de a se evidenția în raport cu ceilalți bărbați;
“Bărbatul trebuie să aibă bani și putere.”
“La bărbat, nu e doar ideea lui de a fi competitiv, dar este și îndemnat de societate
să fie competitiv, e o presiune socială să fie, să iasă, să se compare cu ceilalți.”
“Până la urmă, bărbatul conduce lumea, ține frâiele.” (foto 47)
“Lumea bărbaților este mai rece, mai dură, mai aspră.”
“Nimic nu e de pierdut pentru un bărbat. Femeile mai pierd, bărbații nu.”
Se pare că indicatorii “tipici” pentru puterea deținută de un bărbat sunt
mașinile performante și banii de care dispune.
“Ei dețin puterea printr-o mașină bună.”
“Mașina mea e mai performantă.” (foto 48)
3. atracție vizibilă pentru sexul opus/interes explicit pentru sexualitate
(foto 49, 50);
“Femeia se afla în centrul universului bărbaților.”
“Bărbaților le place frumosul și, indiferent cine e în partea cealaltă, o mână este
pusă unde trebuie.”
“Îi place ca oricărui bărbat, să întoarcă capul să se uite.”
“Bărbații sunt mult mai pasionați de sex decât femeile.”
Uneori s-a nuanțat această caracteristică în sensul acceptării sociale a
infidelității bărbaților.
“Că mai calcă ei strâmb, mai calcă, dar tot acasă se întorc.”
“Poate să fie tandru și iubitor cu partenera și cu colegele de serviciu.”
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Faptul că femeia deține un rol foarte important în viața bărbatului (fiind
uneori un substitut matern, spun cateva respondente) este considerat totodată un
aspect vulnerabil. De aici poate porni labilitatea sa și faptul că e ușor de
manipulat, consideră câteva participante la discuții.
“Femeia are o parte foarte importantă în viața bărbatului, de aici și labilitatea lui,
că poate fi ușor manipulat.” (foto 51)
“...căutându-și o mamă în toate femeile pe care le cunosc în viața lor.”
4. orientat spre ce-i place/ egoism/ egocentrism/ selectivitate în asumarea
de responsabilități/nevoie de libertate (foto 52, 53) – caracteristică
menționată atât de femei cât și de bărbați care se referă la dorința bărbaților
de a fi liberi de responsabilități, în măsură să facă ce le place, să se ocupe
de hobby-urile lor, să se recreeze;
“Orice ar face, orice activitate, tot timpul se va gândi la acest lucru, la <hoinarul>
care e. Chiar dacă nu va recunoaște, se va gândi la treaba asta.”
“Lumea lui mi se pare o lume frumoasă, pentru că de foarte multe ori e o lume
liberă, în care el se simte bine și câteodată, de foarte puține ori, își mai aduce
aminte și își mai asumă și niște responsabilități.”
“Să fie liber...pe bărbat trebuie să-l ții ca pe un câine legat în lanț până seara, iar
seara să-i dai drumul.”
Acest atribut face ca, adesea, bărbații să se orienteze mai bine spre
job-uri care le plac, spre activități profesionale legate de pasiunile lor, ceea
ce-i poate sprijini în dezvoltarea unei cariere.
“Bărbatul, în general, face în viață cam tot ceea ce-și dorește el. Cred că sunt
exceptii când face ceva care nu-și dorește sau este obligat. El, de regulă își
urmărește interesul, combină profesia cu hobby-ul.”
“Cariera se întrepătrunde cu hobby-ul în cazul soțului meu.”
În contextul acestei discuții, unele respondente fac referire la capacitatea
bărbaților de a lua deciziile cele mai avantajoase pentru ei, fără a ține cont
întodeauna de implicațiile afective ale acestor hotărâri. Ca și în cazul discuției
despre libertatea pe care și-o iau ei înșiși și care le lasă timp pentru hobby-uri și
activități preferate, tonul femeilor este unul de frustrare/invidie, dar și de
apreciere pentru că ei reușesc să facă ceva ce și-ar dori, cu siguranță, multe
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dintre ele. Sunt apreciate și situațiile în care bărbații reușesc să le convingă pe
femei să vină în lumea lor de relaxare, ieșind din starea de agitație și presiune.
“Dacă ar fi să aleagă între o mașină și o casă, sunt convinsă că ar alege mașina,
nu casa. Decât să petreacă un weekend în familie, ar prefera să meargă cu
prietenii la pescuit.”
“Am ilustrat hobby-uri ale bărbaților, pe care ei încearcă să le aducă cât mai mult
în viața lor, ceea ce eu apreciez. Aici e un minus al femeii, care mai ușor se lasă
pe ea și hobby-urile ei pentru ceilalți.”
“Cred că și noi, fetele, ar trebui să facem mai multă mișcare. În general, bărbații
fac mai multă mișcare decât femeile.”
5. rational, reflexiv, logic, gânditor, inteligent (foto 54);
“Pentru bărbați, totul este logic.”
“Bărbații chiar dacă au probleme, trec mult mai ușor peste ele și nu le dau o așa
mare importanță.”
6. romantic/tandru/familist/iubitor (foto 55, 56);
“Pentru mulți bărbați, familia este o componentă importantă.”
“Soțul meu are un rol important acasă, face lecțiile cu fata, contribuie destul de
mult în acest sens.”
“Viața de familie, căminul, gospodăria, pot avea loc în viața unui bărbat.”
Pe de altă parte, sunt și câteva referiri izolate la faptul că în lumea
bărbatului nu își prea găsește locul un copil.
“Nu văd neapărat bărbatul atașat unui copil, în urma experiențelor mele. Nu prea
am văzut bărbați care să se implice.”
Aspectele de romantism și tandrețe sunt mai degrabă dezirabile decât
manifestate (mai toate afirmațiile care exprimă această caracteristică conținând
cuvântul <trebuie>). Sunt însă și afirmații punctuale referitoare la exprimarea
actuală a afecțiunii fără de parteneră, la manifestarea tandreții, chiar dacă acest
lucru este mai puțin evident.
“Un bărbat trebuie să fie în primul rând tandru, să-și respecte jumătatea.”
“Trebuie să știe cum să cucerească o femeie, îi cântă la mandolină, la chitară.”
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“Îmi place foarte mult să-i văd față nevăzută, când se trec anumite limite de
apropiere, de exprimare a unor lucruri, sentimente.”

7. eleganță/rafinament/orientare spre frumos (arta, dar și moda, accesorii
de calitate, frumusețe fizică) - foto 57, 58 - în paradigma tradițională, mai
multe dintre aceste aspecte erau atribuite femeilor, dar se observă că în
prezent ele devin și caracteristici ale bărbaților;
“Îmi place eleganța unui bărbat.”
“Să arate foarte bine.”
“Eleganța și viteza, pentru că le place și lor frumosul.”
8. susținător financiar al familiei/bogat/generos este o caracteristică
menționată majoritar de femeile din Regiunea S-V Oltenia și este în acord
cu imaginea tradițională a bărbatului care aduce bani în casă și asigură
confortul familiei;
“Un bărbat trebuie să fie cu un potențial financiar destul de substanțial pentru a-și
susține familia.”
“Un bărbat trebuie să aiba mulți bani.”
9. Oferă protecție și siguranță/atent/respectuos (foto 59) este o
caracteristică menționată mai ales de bărbați și evidențiază orientarea spre
ceilalți a bărbatului, capacitatea de a fi atent la nevoile celorlalți;
“Să-și respecte jumătatea...”
“Fiecare dintre noi ne considerăm un înger, dacă nu chiar suntem, fiecare în felul
nostru.”
“Dacă un bărbat oferă protecție, nu neapărat femeia este slabă. Protecția trebuie
să fie reciprocă.” – opinia unui respondent
10. interesat de carieră (foto 60 – sugerează o abordare în forță);
Este interesant de remarcat faptul că acest aspect nu a fost deloc dezvoltat
în discuțiile despre colajele masculine. O ipoteză este aceea a caracterului lui
implicit (spre deosebire de femei, bărbații au avut dintotdeauna acest drept),
dar și aceea a încluderii lui/subsumării primelor caracteristici menționate –
inteligența practică/tehnică, putere, competitivitate.
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11. gurmand/îi place să mănânce, să bea (foto 61), uneori aceasta
caracteristică fiind văzută în continuarea unui hobby al bărbaților – gătitul;
“Astea sunt primele trei valori ale bărbatului, în accepțiunea mea – mâncare,
mașină, sex.”
“Sunt și gurmanzi, pentru că cei mari bucătari sunt bărbații.”
“Hrana, pentru că pentru un bărbat hrana înseamnă confortul de zi cu zi.”
“Berea e principalul stereotip românesc privitor la bărbați...mie nu-mi place berea.”
12. explorator de teritorii noi, « vânător » (bani, bunuri, funcții, femei), cu
plăcerea necunoscutului, decoperirii, aventurii, acțiunii;
“Le place să navigheze, le place necunoscutul, să descopere.” (foto 62)
“Viața dusă la extrem, să fac lucruri pe care alți oameni nu le-ar face în mod
normal.” (foto 63)
“Bărbatul nu poate renunța la instinctul său de vânător, moștenit de veacuri.”
“Toți bărbații ar vrea să fie asta (Richard Branson) – omul cu banii.” (foto 64)
13. sensibil, confuz, dezorientat, labil, frustrat, uneori îi e frică (foto 65);
“Un pic confuz, mă refer la bărbatul din experiența mea. Pe toți i-am văzut
dezorientați, căutându-și o mamă în toate femeile pe care le cunosc în viața lor.”
(foto 66)
“Frica de ce nu cunosc - ca primă reacție, dacă nu înțeleg anumite lucruri spun
nu...nu și gata, e mai simplu.”
“Trăiește într-o lume în care frica duce la o mâncare excesivă.”
Această confuzie este pusă mai ales pe seama presiunilor sociale și
culturale antagoniste din zilele noastre (putere, duritate, dar și blândețe, căldură)
și pe seama dificultății de acceptare a limitelor proprii, vulnerabilității din
teama că ar putea fi judecat, „descalificat”. Poate că tocmai aspectele de logică
și raționalitate care-i sunt, de asemenea, atribuite îl impiedică să întegreze această
polaritate: forța-sensibilitate.
“În ce privește frica, cred că bărbatul este foarte confuz în ziua de astăzi, nu prea
știe cum să fie în lumea asta, trebuie să fie și competitiv în viața profesională, dar
acasă să fie și blând, și moale, să fie și mascul feroce. Toate astea duc, după
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mine, la un sentiment constant de frică, frica de a admite că nu știe, că nu înțelege,
frica de a vorbi cu ceilalți – ceilalți în mod sigur sunt mai buni și îl vor judeca.”
“Este sensibil, manifestă tandrețe, discreție, dar este și puternic.”
14. cu nevoia de a fi în grup/în relații (și cu capacitatea de a construi relații
trainice de prietenie)
“Se simt mai bine într-o relație decât singuri.” (foto 67)
“Contrar femeii, pe care am reprezentat-o în luptă și singură, bărbatul e în gașcă.”
“Deși pot fi înconjurați de multe persoane de sex feminin, uneori se pot simți
singuri.”
“Pot să lege prietenii mai trainice decât femeile.”
15. stresat, obosit, încărcat în plan profesional, încărcat negativ de lipsurile
cotidiene.
“Stresul din viața de toate zilele, de la servici.”
Alte caracteristici masculine care au fost menționate în mai mică
măsura sunt și :


fără profunzime, superficial;

“Nu se apleacă spre ceea ce contează cu adevărat în viață .”
“Nu au dorința de a fi sprijin femeii.”
“Bărbații sunt goi, se preocupă de lucruri care nu au loc, lipsiți de profunzime.”
mai puțin comunicativ (cu partenera de viața , de pildă, ceea ce poate duce
la sentimentul de „lumi paralele”);
“La mine e un mare vid : soțul meu nu prea se vede, îl văd ca pe unul care se
hrănește cu zilele mele...Suntem în 2 lumi paralele, n-avem nimic în comun decât
bieții copiii ăia, în rest, nimic: pasiune, vise, realizări, nici un plan, nici o afinitate.”


“Aduce cu Brâncuși ...singurătate în doi, ca și cartea “Femeile sunt de pe Venus,
bărbații sunt de pe Marte”.
“Bănuiesc că e și vina lui, e și vina ei...”


punctual, preocupat de timp/în contratimp;
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“Bărbații sunt obsedați de timp...sunt mai riguroși decât femeile.”






studiază;
constructiv;
riguros;
obiectiv;
capabil de siguranță în decizii, știe ce vrea;

“Are linii clare, bine definite pe toate planurile, e obiectiv și judecă destul de
bine, nu poți să-l scoți din ale lui.”



discret;
neînțeles/uneori judecat greșit de către femei, caracteristică menționată de
femei;

“Ciudatul. Nu am reușit să-l înțeleg și nici n-o să-l înțeleg niciodată.”
“Într-adevăr, poate sunt mai puțin înțeleși ...”
“Mi se pare că este cel care încasează toți pumnii în casă. El este cel puternic, el
este bărbatul, el trebuie să ducă greul, el trebuie să facă munca mai grea, că e
bărbat.”


iubitor de natură, senzorial;

“E atent la detalii, la schimbările care se petrec în natură.”
“E pasionat de natură și artă.”


credincios.

“Element comun la el și la mine: mergem la biserică.” (foto 54, dreapta sus)
Bărbații se văd pe ei înșiși ca fiind preocupați de hobby-uri (tehnică, mașini,
pescuit, gadget-uri, călătorii etc.), de cuplu/ familie, carieră, mâncare, manifestând
competitivitate, perseverență, capacitatea de a obține ce vor, dragoste față de
persoana iubită și având nevoie de spațiu personal, “mai mult timp liber” și
vizibilitate.
Femeile văd bărbații ca fiind preocupați de hobby-uri, cu abilități și preocupări
tehnice, foarte interesați de mașini, femei, putere, bani, sex, mâncare, prieteni,
familie, fiind eficienți în îndeplinirea scopurilor propuse, inteligenți și cu bani, unii
dintre ei fiind tandri și sensibili.
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Remarcăm faptul că în reprezentarea proprie a rolului de soți/parteneri,
bărbații se văd mai prezenți și mai implicați decât îi percep femeile (vezi și
dorința acestora ca partenerii lor să le sprijine mai mult, mai ales în privința
gospodăriei și a copiilor).

II. PREOCUPĂRI/ACTIVITĂȚI ASOCIATE BĂRBAȚILOR
Majoritatea respondenților consideră ca fiind principale următoarele
preocupări (lista de mai jos este în ordinea descrescătoare a frecvenței cu care au
fost menționate):


preocuparea pentru timpul personal (pasiuni, hobby-uri, bricolaj) este
o preocupare definitorie și un același timp un fel de “refugiu” (foto
68,69,70) – ex. tot ce ține de tehnica, mașini, gadget-uri, PC, timbre,
motociclete etc., dar și sport (mai ales fotbal), pescuit și călătorii;

“Foarte multe mașini. Când plecam la plimbare, nu există să nu povestească
despre mașini. Ar putea să vorbească despre mașini în veci.“
“El să organizeze călătoriile, el să fie responsabil de ele.”
“Momentul lui de încărcare cu liniște și refugiu e partea de construcție, chiar
lucrează, face diferite chestii care țin de bricolaj.”
“Îl văd pe bărbat nu neaparat ca pe un tehnician, dar viața fără el e ca un
mecanism care nu poate să funcționeze. E nevoie de anumite mici reglaje. El le
face, dar nu e neapărat numai rolul lui.”
 cuplu/ familie;
“Pentru mulți bărbați, familia este o componentă importanta, mai mult acum decât
înainte.”
“În general, majoritatea bărbaților sunt dedicați familiei.”
Există o diferență de percepere în legătură cu această preocupare, în
sensul că femeile menționează familia în sens larg ca fiind o preocupare
importantă a bărbaților, iar bărbații menționează relația de cuplu ca fiind una din
preocupările lor (deși uneori apar și copiii în discuție).
“Să avem o relație mai mult sau mai puțin oficială, nu contează.”


carieră/afaceri/economie/aspecte financiare;
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“...profesia, partea financiara.”
femei,lorsex;
“Cujucăriile
de oameni mari – mașinile, pescuitul și, întotdeauna în mintea lor o femeie sexi.”
relaxare/activități în natură (acest aspect e văzut ca un punct de lagatură
între cele două lumi, masculină și femininp, altfel destul de distanțate în
percepția respondenților);
“Să gândim că trebuie să gasim o oază de liniște.”


“Iubesc natura pentru că sunt mai atenți la a ieși și a se relaxa decât femeile.”
întâlniri
cucu
prietenii,
aventuroase,
competiții;
“Am ales
partea
paharul activități
de vin pentru
că punjocuri
preț în
peechipă,
întâlnirile
cu prietenii,
ceea ce este foarte important.”
“Îi plac mașinile, electronicele, să bea un pahar cu băieții.”


preocupare pentru imagine - aspect fizic, accesorii - este menționată
atât de bărbați cât și de femei și se referă la interesul din ce în ce mai mare,
potrivit respondenților, pentru imaginea personală ;

“Mersul, nu nepărat la sală, dar cred că majoritatea bărbaților au un pic grijă și de
felul cum arată.”
“Și mai nou, în ultimul timp, sunt preocupați și ei de aspectul lor fizic.”
“...ceasurile scumpe.”
 mâncare, bautură;
“Nu se dă în lături de la o masă bună.”
“Se observă aici burtica de la bere.”


activități casnice;

“Sunt și bărbați cărora le place să gătească.”
O opinie – izolata – susține că exista bărbați care nu au abilitățile
necesare pentru a realiza astfel de activități, ceea ce sugerează un stereotip de
natură să dezechilibreze balanța treburilor gospodărești: “Femeile se pricep mai
bine/au abilități pentru gospodărie.”
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“În ceea ce privește activitățile casnice, cred că se împart în două categorii: sunt
bărbați care au înclinații spre activități gospodărești și practice, sunt bărbați care
nu neapărat că nu vor să le facă, cât că nu pot, nu-i ajută aptitudinile. ”





politica;
TV (știri, sport, documentare, istorie);
activități cu copiii (ieșiri, lecții);
construcții.

“Bărbații construiesc lumea, ca și onstructorii, efectiv, clădirile.”
Preocupări menționate punctual:


autoperfecționare;

“Să ne dezvoltăm capacitățile citind și studiind.”




descoperiri;
arta;
lectura.

III. ASPECTE DEZIRABILE/ EXPECTATE
 un echilibru mai adecvat între importanța acordată propriei persoane/
hobby-urilor și cea acordată familiei, asumarea de responsabilități în familie;
“Să fie mai atenți la cei din jurul lor, la femeie și la necesitățile ei și nu doar la ceea
ce au nevoie ei.”
“Să-și asume responsabilități în familie și carieră.”
“Eu mi-aș dori să fie adevarat: să existe bărbatul perfect care are romantism,
familie...”
 valorizarea în mai mare măsură a femeii de către bărbat - creșterea
încrederii în posibilitatea ei de a avea o carieră (și sprijin în acest sens), de a
lua anumite decizii;
“Deschiderea lui mai mare și acceptarea femeilor în procesul de decizie.”
“Uneori întâmpin o oarecare opoziție.”
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 orientarea demersurilor educative în așa fel încât lumea feminină și cea
masculină să nu se diferențieze atât de radical de timpuriu;
“Cele două tipuri de colaje arată că două universuri paralele care nu se înteleg și
nu se întrepătrund decât prin intermediul familiei. în România, ca și în alte țări
tradiționaliste, bărbații sunt educați să fie într-un fel, femeile în alt fel (de exemplu,
fetele se joacă numai cu păpuși , baieții cu mașini). O iau pe căi separate de când
sunt mici și nu ajung niciodată într-un punct comun.”
 reducerea stresului și oboselii bărbatului;
“Aș schimba durerea de cap a bărbatului – să nu mai fie așa de obosit.”
 acceptarea de către femei a nevoii de spațiu personal a bărbaților;
“Bărbații au nevoie de un refugiu, să stea singuri sau numai între bărbați.”
Aceste modificări ar fi posibile, potrivit respondenților, prin schimbarea
educației primite (mai ales în familie), prin comunicare, empatie, prin valorizarea
și încurajarea de către femei a schimbărilor realizate, atitudininile potrivite fiind
considerate colaborarea, toleranța, deschiderea către lumea celuilalt,
implicarea, sinceritatea. Evident că toate acestea presupun și un timp petrecut
împreună.
“Ar trebui ca bărbatul să știe ce își dorește celălalt și ar putea să devină perfect,
nu-i trebuie decât un pic de voință.”
“O mamă de băiat e principalul factor pentru schimbare...să-l crească empatic.”
“Hotărârea comună de a vă debarașa de grijile și stresul cotidian și de a decide:
acum ne ascultăm, acum ne vedem.”

36

D.3 IMAGINEA DESPRE PIAȚA MUNCII
D.3.1 Factorii facilitatori în procesul de căutare a unui job


realizarea unui CV complet și depunerea lui
specializate;

pe site-urile

“Mi-am depus CV-ul unde a trebuit, adică pe net. Și la acest CV am atașat toate
experiențele mele din timpul facultății, liceului și masterului. Pentru că o firmă
multinațională sau o firmă care apreciază un om, apreciază începând de la orice
training pe care poți să-l ai până la orice schimb de experiență cu strainătatea.
Pentru mine cel mai mult a contat CV-ul.”
“Un CV cât mai actual, sintetic, dar și cuprinzător, cu experiența relevantă pentru
domeniul în care vreau să-mi găsesc de lucru.”




experiența și abilitățile (se menționează și angajarea din timpul
facultății, percum și voluntariatul ca surse de experiență);
pregătirea bună/studii și perfecționare continuă;
obținerea de recomandări bune;

“Contează cine te recomandă.”


networking (relații, prieteni, cunoscuți);

“Primul meu loc de muncă l-am aflat de la o prietenă.”


identificarea domeniului de interes în acord cu competențele,
abilitățile vocaționale/ cunoașterea unor detalii despre angajator și
acordarea cu cerințele angajatorului;

“Trebuie să-ți și placă ceea ce faci.”


perseverența, participarea la interviuri/concursuri pentru job-uri care fac
să se acumuleze experiența de acest gen;

“În București, care este un oraș mai mare, cam oricine ar avea șanse, indiferent de
vârstă și așa mai departe...dacă se orientează cât de cât și are un anumit nivel de
inteligență, dacă e liber interior, dacă nu are prejudecăți și se lasă dus, se implică,
chiar dacă nu găsește de la început ceea ce-i place, de-acolo poate să
pornească.”
“În învățământ lucrurile par mai simple. Mergem, susținem examen de titularizare
și, dacă obținem rezultate, suntem titularizați pe un anumit post.”
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“Și o luam din magazin în magazin, prin anii ’91 și întrebam: <N-aveți nevoie de
un contabil?>”


atitudinea pozitiva, încrederea în sine/modul în care te prezinți/
charisma/inteligența emoțională/capacitatea de persuasiune;

“Nu trebuie să cunoști pe nimeni. Trebuie doar să crezi în tine și în ce crezi tu.”
“Prezența de spirit din timpul interviului.”


dorința de a lucra/motivația;

“Trebuie să dorești și să îndrăznești, chiar dacă ești oarecum la început.”
 vârstă (sub 40 de ani);
 folosirea oportunităților;
“Am văzut un anunț că aveau două posturi libere și căutau absolvenți. Abia se
introdusese articolul cu absolvenții și cu menținerea lor încă doi ani.”


aspectul fizic placut;

„Am o prietenă...care, deși era mai bine pregătită decât alte candidate, nu a fost
aleasă pentru post, ci altă persoană, care arăta mai bine”.
 ținuta potrivită/elegantă la interviu.
Mai puțin frecvent au fost menționați ca factori care facilitează angajarea și
următorii:


trăsăturile de personalitate;

“Degeaba am eu șase facultăți și un caracter care lasă de dorit.”
cunoașterea unor limbi străine;
norocul (“să-ți fie citit CV-ul dintr-un număr de 4000 de CV-uri”);
promptitudinea cu care aplici la postul respectiv;
deschiderea la schimbare, flexibilitatea – de exemplu, calificarea pentru
alte job-uri;
“Și, la un moment dat, am zis să încerc și în învățământ.”







bunul simț.

Respondenții de la aceste focus-grupuri consideră așadar că succesul la
angajare depinde cel mai mult de: realizarea unui CV complet, redactat într-o
formă clară și completă privind pregătirea, experiența, competențele și abilitățile
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deținute, depunerea CV-ului pe site-urile specializate și/sau participarea la
Bursa locurilor de muncă pentru job-urile care solicită responsabilități
compatibile cu calificarea deținută, recomandările și relațiile, adoptarea unei
atitudini de încredere în sine în timpul interviului și perseverența (capacitatea de
a relua procesul dacă nu a condus la angajare).
Se observă că factorii psihologici (ex. perseverența, încrederea în sine,
trăsăturile de personalitate, motivația) sunt considerați ca fiind dintre cei
importanți în acest proces.
Acesta este însă primul nivel al discuției, continuarea ei (printr-un joc de
rol) evidențiind un substrat diferit: există multe situații de discriminare pozitivă
sau negativă la angajare, iar procesul decizional include și mulți factori
subiectivi. Tema pe care o vom dezvolta în continuare evidențiază cu mare
claritate intervenția stereotipurilor de gen (și nu numai) în relația angajatorpotențial angajat.

D.3.2 Situații cu potential discriminatoriu la angajare; portretul persoanei
„ușor angajabile” și al celei „greu angajabile”
Respondenții au evidențiat mai multe astfel de situații de discriminare la
angajare, iar din comentariile lor și experiențele relatate s-au conturat următoarele
două profile în care factorii de discriminare principali sunt genul și vârsta
(fiind dificil de distins care dintre ele are pondere mai mare, deși pare că – totuși
– vârsta contează ceva mai mult).
“Am o cunoștință, are 55 de ani, cu studii, este bărbat, a întrat în somaj și, în afară
de bodyguard n-a gasit altceva.”
Persoana „ușor angajabilă”
(cu șanse mari la angajare)
bărbat
vârsta sub 40 de ani
aspect fizic plăcut
necăsătorit
fără responsabilități

Persoana „greu angajabilă”
(cu șanse mai mici de a fi angajată)

 femeie

 vârsta peste 40 de ani

 aspect fizic nu foarte atrăgător

 căsătorită

 cu multe responsabilități (cu copii sau
cu posibilitatea de a avea copii în
viitor)
„Piața muncii e mult mai deschisă pentru bărbați decât pentru femei. O femeie mai
naște, mai are și altele...mai sună copilul: „mami, am facut febră” sau „vomit, mi-e
rau” și lucrurile astea la bărbați nu sunt.”
“În momentul de față, dacă este vorba despre o femeie, trebuie să arate foarte
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bine și, când merge la un interviu să fie îmbrăcată foarte frumos. Din experiența
sorei mele care s-a dus la un interviu și a constatat că fetele tinere erau avantajate
de ținută, de vârstă...Persoanele peste 40 de ani erau dezavantajate.”
“La noi la serviciu, majoritatea fetelor care sunt șef de departament sau au o
funcție de conducere sunt necăsătorite și sunt toate în jur de 40 de ani, pentru că o
slujbă te acaparează, clar...și să ai o funcție de manager, clar, nu poți să faci față
și familiei.”
“Angajatorii nu te mai angajează cu atâta ușurință ca atunci când ești tânără.”
“La noi, în învățământ, dacă este tânără candidata, își pun problema dacă cumva
ramâne gravidă și n-o să ducă clasa până la capăt.”
Discuțiile despre existența unei discriminări în funcție de gen (în
dezavantajul femeilor) au fost mai accentuate în Regiunea București – Ilfov
decât în regiunea S-V Oltenia. În regiunea S-V Oltenia a apărut ideea că
discriminarea negativă a persoanelor căsătorite/cu copii se întâmplă mai
frecvent la angajatorii privați.
Se poate spune, de asemenea, că participanții la discuții consideră că
femeile sunt mai afectate decât bărbații în situația de angajare, dacă nu au un
aspect fizic avantajos. La fel și în cazul statutului de părinte/viitor părinte – se
consideră că femeile sunt discriminate negativ.
“Sunt firme care angajează femei care nu au copii, ca să poată să stea non-stop la
serviciu, dacă e nevoie.”
“Sunt unii care recrutează pe baza aspectului fizic...dacă vine o frumusețe
blondă...E angajat cel care arată mai bine.”
“Nu știu cum e la bărbați, dar la femei, da. Cred că e puțin mai accentuat la femei.”
S-a adus în discuție și discriminarea pozitivă în cazul femeilor tinere,
atragătoare, care se îmbracă seducător (se sugerează că îmbrăcămintea
seducătoare poate favoriza o opinie favorabilă, mai ales în cazul unui angajator
bărbat).
“Dacătendințatânără, frumoasă, te duci cu fustă mini, poți să iei postul de la
un interviu, depinde cine este intervievatorul. Și dacă ești femeie și ești trecută de
40 și un pic de ani și ești familistă și nu foarte mult îngrijită, s-ar putea să pierzi
postul.”
Există și opinia care a fost exprimată punctual că genul nu este un
factor de discriminare, dar alți membri ai grupului au avut tendința să o combată
spontan.
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“Aș zice că femeile au cel puțin aceleași șanse cu bărbații.”
“Nu am auzit de discriminare pozitivă în ce privește femeile.”
Locuri de muncă considerate mai disponibile/adecvate bărbaților sunt:
 cele care implică muncă fizică;
 domeniile tehnice;
 construcțiile;
 IT;
 munca necalificată.
Locuri de muncă considerate mai disponibile/adecvate femeilor sunt:
 educația copiilor;
 secretariatul;
 comunicarea;
 vânzările.
Alți factori de discriminare despre care s-a discutat mai puțin în grupuri,
deși au fost menționați, sunt: apartenența la o categorie socială defavorizată (se
dă ca exemplu etnia rromă, statutul actual de șomer, existența unui cazier,
naționalitatea română recent dobândită.
“Un om care lucrează găsește mult mai repede un serviciu decât cel care stă
acasă.”

D.3.3 Alte obstacole percepute de către respondenți în găsirea unui loc de
muncă



încrederea scăzută în sine, timiditatea, anxietatea/ faptul că persoana nu
stie să se prezinte la interviu
lipsa de experiență (chiar dacă există cursuri/pregătire), corelată cu ceea
ce respondenții numesc „comoditatea angajatorului”

“Nu iau tineri sau pe cei mai puțin tineri să-i formeze.”
“Ai teorie, dar nu știi practică; diplomele nu prea au valoare.”
“Puțini îți dau șansa să demonstrezi ce știi.”


conjunctura socio-economică actuală, oferta restrânsă de pe piața
muncii, mai ales în orașele mici (aspect evidențiat în regiunea S-V
Oltenia)
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“Dacă nu e ofertă, pe ce candidezi?”
„nepotismul” (aspect evidențiat mai mult în regiunea S-V Oltenia, unde
se sugerează că acest lucru se întâmplă mai mult în cazul angajatorilor
bugetari)
“Este foarte important unde își găsește, într-un oraș mic sau în orașele mari. E o
diferență - în primul rând de mentalitate. Pentru că în orașele mici este un cerc
restrâns, în care nu intra decât nepoata, prietena.”


“Să fim serioși, că, dacă nu e tata sau mama în spate, e cam greu să răzbați fără
suport.”



nesincronizarea dintre abilitățile formate în școală și cele solicitate
de angajatori - supracalificarea sau – dimpotrivă - lipsa de pregătire
CV încomplet/cu prea multe amănunte

“Degeaba face un CV dacă nu scrie toată experiența lui, toate calificările lui. Dar,
nici foarte stufos ca omul să se plictisească tot citindu-l.”
 salariul mic oferit
“Nu am găsit nimic mulțumitor din punct de vedere al salariului și al costurilor.”



pasivitatea candidatului
așteptările nerealiste/pretențiile exagerate ale candidatului, atitudinea de
refuz a unor posibile joburi

“Vorbesc frecvent cu tineri care mi se plâng că nu găsesc să se angajeze și ar fi
putut să se angajeze ca distribuitori de marfă în Cora pe 10 milioane, dar banii li sau părut prea puțini.”
“Sunt mulți care termină facultăti și își impun bariera <<Nu, eu sunt prea bun
pentru funcția care se dă>>.Trebuie să începi de undeva. Dacă nu încep de
nicăieri, mai bine să stau acasă?!? Poate unde se angajează șofer este și un post
de inginer care, deocamdată, e ocupat.”




lipsa permisului auto
distanța mare între domiciliu și locul de muncă
stabilitatea în joburile anterioare

“Ești întrebat de ce ai stat atât de mult pe același post/același loc de muncă.”
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D.3.4 Tipuri/ profile de angajatori menționate de respondenți
Din discuțiile derulate în grupuri s-au conturat următoarele dihotomii:


angajatori care nu valorizeaza resursa umană (nu investesc în formarea
angajaților, nu aplică o abordare “câștig-câștig”, ci încearcă să profite de
aceștia) versus angajatori care investesc în oameni, țin la ei, îi respectă;

“Nu-l interesează decât să-l muncească pe angajat, nu-l interesează să-l formeze
și să-l păstreze poate până la pensie.”
“Cer mai mult decât oferă.”
“Un factor important acum pe piața muncii este formarea.”
Din prima categorie au fost evidențiati cei care au o agendă ascunsă (se
ascunde altceva în spatele jobului pe care îl propun, nu evidențiază de la început
toate atribuțiile jobului, nu mai angajează oamenii după perioada de probă, unii
acționează la limita legii)
“Îl angajează pe om cu salariul minim și îi dă mai mult în mână, nu plătește
asigurările, face mici mișmașuri în detrimentul angajatului.”
Tot aici se pot încadra și cei considerați „hărțuitori” sau cei care fac
discriminări la angajare (se discuta din nou despre vârstă și gen).
“Sunt insinuanți, fac apropouri.”
“Nu angajează persoane care au trecut de o anumita vârstă, dar nici persoane
tinere, fără experiență.”


angajatori de stat și angajatorii privați;

a. angajatorii de stat:
- se consideră că sunt majoritari în județe
- angajarea este mai puțin transparentă/se face pe criterii subiective
- volum mare de muncă și recompense materiale scăzute
- sancționarea este mai dificilă
“Există o diferență clară între privat și stat. Condițiile sunt diferite la stat, acolo e
important din partea cui vii, mediul privat încearcă să profesionalizeze și poate să
dea o șansă ca tânăr fără experiență.”
“În Gorj, 80% din angajați sunt tot la stat.”
b. angajatorii privați:
- angajarea se face mai ales pe baza experienței, abilităților, competențelor
deținute
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- există diferențe de salarizare între angajații care lucrează în multinaționalele din
țară și cei care lucrează în București
- sancționarea este mai dură
“Salarizarea la multinaționale este diferită...ce e în Gorj și ce e în București.”
Întrucât cei mai mulți angajatori din țară sunt cei din sistemul bugetar
(opinie din regiunea S-V Oltenia), existența criteriilor subiective de angajare
este frecvent menționată de către respondenți, acestea constând în cunoașterea
pozițiilor vacante doar de către cei din interiorul instituțiilor de stat, recrutarea
făcându-se în baza relațiilor preferențiale. Totuși, pentru pozițiile vacante care au
un nivel salarial scăzut și nu sunt în orașe se apreciază că angajarea la stat este
corectă, în acord cu notele luate la concursuri.
D.3.5 Percepția despre managerii bărbați/femei
Înainte de a prezenta caracteristicile asociate și, implicit, stereotipurile care
apar în descrierea angajatorului/managerului bărbat, respectiv femeie, trebuie
spus că respondenții au remarcat faptul că sunt mai mulți manageri/angajatori
bărbați decât femei.
Bărbații sunt mai frecvent în poziții de decizie decât femeile, se apreciază
în aceste grupuri. Considerăm că se creează astfel un cerc vicios – bărbații
acumulează mai multă experiență, acest lucru este perceput și întărește
stereotipurile deja existente (și favorabile managerilor bărbați).
„Majoritatea angajatorilor sunt bărbați și, statistic, sunt mai ușor de găsit.”
a. Managerii bărbați sunt percepuți ca fiind:
 corecți în luarea deciziilor, obiectivi/raționali;
“Mi se pare corect în luarea deciziilor.”
“Nu iau decizii pe baza sentimentelor.”
„Îmi place să cred că șefii bărbați, cei veritabili, sunt mai obiectivi, nu se lasă
influențați de femei, vor performanță, au gândire analitică, nu că femeile n-ar avea
- o au, dar parcă ei văd puțin mai bine și par mai serioși, mai realiști. Văd mai
departe lucrurile. Femeile, pe lânga faptul că sunt rele, au meschinării, se gelozesc
și, dacă au ajuns la un nivel bun, se plafonează acolo, iar dacă vine un bărbat,
trebuie să-i facă și lu’ ăla capul pătrat.” (opinia unei femei)
 flexibili;
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“Bărbații sunt un pic mai maleabili în direcția asta, nu sunt așa perfecționiști ca
noi.”
„Sunt mai înțelegători și mai flexibili.”
 cu stapânire de sine;
“În situații critice un bărbat are o stăpânire mult mai bună de sine decât o femeie
care se panichează mai repede.”
 deschiși/direcți (uneori încisivi), capabili de relaționare facilă; mai puțin
conflictuali, nu sunt caracterizați de meschinării, gelozie, răutate (se face referire
la femei) - respondentă femeie;
“M-am înțeles întotdeauna bine cu șefii bărbați, cu femeile șef totdeauna au fost
conflicte – între femei sunt conflicte, bărbatul ia altfel deciziile, lasă sentimentele
deoparte, bârfa.” (opinia unei femei)
 bine pregătiți profesional;
“Foarte bine pregătiți profesional, își merită funcția.”
 persuasivi, cu capacitatea de a oferi feedback;
“Îți trimit un feedback mult mai puternic și mai bun decât o femeie.”
 cu capacitatea de a vedea lucrurile în perspectivă, având, în același timp, și
gândire analitică;
 înțelegători, dar pot fi și influențabili de către subordonate (sunt și opinii că ar
fi mai puțin întelegatori față de problemele personale ale subordonaților
bărbați, mai indiferenți);
“Atunci când dorim să luăm o aprobare, o luăm mai ușor de la un bărbat decât de
la o femeie.”
“Ne înțelegem mai bine cu bărbații pentru că te duci aranjată, machiată și e normal
ca șeful să zică: <Bine, du-te!>”
“Am avut și șef bărbat, căzut în cap, influențat de femei și, dintr-odată, nu mai avea
nici o decizie obiectivă.”
 pragmatici, realiști, „scurți și la obiect”, dar și mai puțin atenți la detalii;
 (pot fi) copleșiți de putere, pot ajunge să o folosească fără responsabilitate;
 unii (pot fi) hărțuitori;
“Ochi alunecoși, inimă zburdalnică...”
 cu tendința de a discrimina negativ femeile (unii).
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“Mai ales viața personală a femeilor – să vadă cât de ocupate sunt acasă - spală,
calcă - apoi spun că nu dai tot randamentul la serviciu.”
“Dacă nu ai o familie, ești disponibilă toată ziua.”
“Pun întrebări fetelor tinere la angajare, de genul: <Când te măriți, dacă ai de gând
să faci copil, dacă ești însărcinată - cât timp vei sta acasă?>, mai ales că sunt mai
multi bărbați în funcții de decizie.”
“Legal, poti să stai 2 ani în concediu de creștere a copilului, iar ei te forțează după
6 luni să te întorci. Încalcă legea din start.”
Mai multe respondente afirmă că preferă șefii bărbați, fiind cele care au
subliniat atributele pozitive din portretul managerului bărbat (ele însele
vehiculează niște stereotipuri de gen de natură a se întoarce împotriva lor în
situația în care și-ar dori să promoveze, să fie mai bine plătite etc. – n.a.)
“Am colaborat mai bine cu șefii bărbați.”
“...plus că nu apare invidia...”
b. Femeile cu funcții manageriale sunt percepute ca fiind:
 invidioase, răutăcioase, geloase, intrând în competiție pentru frumusețe,
succes;
“Uneori captezi în privirea lor un soi de răutate, invidie.”
“Dornice de a te pune în încurcătură, de a te provoca, de a te vedea cum
reacționezi în situații de stres.” (exista opinia că acest lucru se întâmplă și în cazul
unor manageri bărbați)
“Sunt ofticoase pe frumusețea sau succesul celeilalte.”
 mai puțin realiste;
 mai ușor influențabile, “emoționale”;
“Comunic mai bine cu femeile. Sunt mai ușor de condus în anumite împrejurări. E
mai simplu de manevrat.”
 obiective (unele păreri, altele, dimpotrivă – subiective și capabile de
discriminare negativă, inclusiv a femeilor);
“O femeie capabilă și deschisă și cu picioarele pe pamânt, în poziția de șefă, nu
cataloghează o subordonată ca femeie. O cataloghează după ceea ce știe să
facă.”
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“Multe preferă compania colegilor bărbați, decât a colegelor femei.”
“Mai subiective și sunt preocupate și de celălalt aspect, lumea mondenă.”
 comunicative;
“Cred că aș putea comunica mult mai bine cu ea, e mai înțelegătoare.”
“Aș prefera o șefă femeie sau n-ar conta, pentru că am un șef bărbat și sunt
probleme de comunicare, stă cu urechea plecată la tot ce se spune în jur.”
 mai atente la nevoile personale ale subalternilor, mai empatice, calde,
apropiate, înțelegătoare (acest aspect a declanșat un comentariu de sens opus –
sunt angajatoare/femei-manager care se focalizează aproape exclusiv pe
carieră și au mai puțină înțelegere pentru angajații care aleg altfel – să acorde
importanță și familiei, vieții personale);
“Depinde, sunt persoane empatice, dar sunt și persoane care pun foarte mare
accent pe carieră și atunci persoanele cu familie nu mai găsesc înțelegere.”
(opinia unei femei)
“La primul job am avut ca șefă o femeie. Mi s-a părut o scorpie stresată, renunțase
cu desăvârșire la viața personală pentru job. Eu nu gândesc așa...Acum am un șef
ok, e obiectiv, foarte bine pregătit și-și merită locul.” (opinia unei femei)





deschise;
capabile să administreze;
mai exigente, pun mai mult preț pe calitate;
mai puțin corupte de putere, mai corecte;

“Mi-aș dori să avem o femeie președintă.”
“Mai responsabilă când este pusă într-un raport de putere.”
 atente la detalii, răbdătoare, meticuloase (dar există și opinia izolată că nu au
gândire analitică așa cum are un bărbat);
 mai puțin orientate către performanță (comparativ cu bărbații);
 rigide – aspect pus în legatură cu subiectivitatea atribuită;
“Poate am avut ghinionul de a mă întâlni cu femei mai puțin maleabile și mai mult
obtuze.”
“Am studiat fenomenul și, într-adevăr, bărbații sunt un pic mai imparțiali decât
femeile. Femeile pun pasiune și, dacă cred ele că au dreptate, ca șefe numai în
direcția aia merg.”
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 mai puțin ferme, cu impact scăzut asupra angajaților (deși există și percepția
de duritate în cazul unora dintre femeile-manager).
Se observă că portretul managerului bărbat are ceva mai multe
caracteristici favorabile și ceva mai puține defavorabile, comparativ cu
portretul femeii-manager, cel al bărbatului fiind, în ansamblu, mai puțin
contradictoriu (în cazul femeii se descriu mai multe caracteristici opuse).
Interesant este și faptul că managerii femei sunt văzute de către femei
(mai mult) ca fiind răutăcioase, invidioase, atente la detalii, mai puțin corupte,
iar de către bărbați ca emoționale, lipsite de fermitate dar și înțelegătoare,
deschise.
În plus, descrierea femeii în postura de manager începe mai frecvent cu
caracteristici negative, chiar dacă se evidențiază apoi și aspecte favorabile.
Subliniem, încă o dată, faptul că aceste informații au reieșit în cadrul discuțiilor de
grup cu componență majoritar feminină (57:24).
Nu se poate contura însă o preferință pentru un manager bărbat sau
femeie, cei mai mulți participanți afirmând că le-ar fi indiferent dacă managerul lor
e femeie sau bărbat, atunci când au fost întrebati pentru ce ar opta. Singura
condiție ar fi ca acea pesoană să aibă niște calități pe care trebuie să le aibă un
manager, indiferent dacă este bărbat sau femeie:
 bună pregătire profesională (de departe cel mai important);
“Mie angajatorul îmi sugerează profesionistul și, din punctul acesta de vedere, nu
contează dacă este femeie sau bărbat.”
“Ideile bune vin din ambele părți, oricine își poate forma o capacitate de a
conduce.”
 “calitate umana”, caracterială;
„Nu cred că are importanță dacă e femeie sau bărbat, ține de individ, de educația
lui, de caracter.”
“Să realizeze că șefia nu e o trufie...Trebuie să-ți păstrezi verticalitatea, omenia,
cinstea.
 seriozitate, respectarea angajamentelor;
 abilități de lider, de bun organizator;
“Am avut relații bune și cu șef bărbat și cu șef femeie...Când calitatea umană sau
de leadership este bună, nu mai contează că este femeie sau bărbat.”
 respect pentru angajați , colaborare bună cu aceștia;
“Să existe respect...să aprecieze calitățile celuilalt.”
 deschidere, absența prejudecăților;
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 abilități de mediere și negociere;
 răbdare;
 istețime, inteligență practică.
D.3.6 Tipuri de demersuri considerate eficiente și recomandări în căutarea
unui job
În cazul angajatorilor de la stat se consideră că e nevoie – în afară de
demersurile obișnuite pentru angajare - și de îndeplinirea unor condiții de genul:
apartenența politică potrivită, relații, oferirea unor stimulente materiale
(“plicul”).
“Să se înscrie în partidul care trebuie, să ciugulească pe cine trebuie, să facă
muncă de partid, la lipit de afișe și își găsește un loc de muncă.”
Demersurile considerate eficiente/recomandările pentru angajare sunt:
 identificarea domeniului de muncă în acord cu vocația, cu aptitudinile și
setarea unor așteptări realiste; concordanța între obiectiv și propria ofertă;
“Să aleagă locul de muncă care i se potrivește, nu neapărat cel pe care s-a
specializat...potrivit aptitudinilor lui, care nu vine neapărat din pregătirea pe care o
are.”
„Să faci cu pasiune ce faci.”
 realizarea CV-ului în format european și depunerea lui pe site-urile
specializate sau direct la angajatori; apoi participarea la interviuri și la Bursa
locurilor de muncă;
“Unui tânăr care caută un loc de muncă îi trebuie un CV bine făcut, postat pe toate
site-urile de job-uri din țară și din străinătate, dacă dorește în străinătate, în care e
trecut tot ce are ca experiență (inclusiv practica sau voluntariatul în timpul
facultății).”
“Să participe la Bursa locurilor de muncă.”
“Să participe la toate interviurile unde este solicitat.”
Pentru a acumula experiență în timpul facultății sau imediat după
terminarea studiilor, respondenții recomandă efectuarea unor stagii de
voluntariat. Tot legat de CV, se sugerează obținerea de recomandări de
impact.
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“Recomandări de la foștii directori sau decan. Contează foarte mult dacă în CV pui
fostul director, fostul decan.”
“...și o recomandare este bine venită.”
“Dacă e student i-aș recomanda să facă voluntariat pe parcursul facultății ca să
poată să-și treacă în CV la experiență și să dovedească că deja s-a implicat și că
nu urmărește numai câștigurile materiale, care sunt definitorii pentru generația
tânără.”
 atitudinea potrivită la interviu (încredere în sine, eventual pregătire
psihologică, informații despre interviuri, despre angajator, adaptarea la stilul
intervievatorului)/ținuta corespunzătoare;
“Să fie convingător atunci când se prezintă la interviu.”
“Modul în care te prezinți vestimentar...să fie îmbrăcat corespunzător. Nu mergi în
blugi, ci în sacou, dar depinde de muncă.”
 networking-ul;
“Să-și folosească cunoștințele, prietenii.”
“Să întrebe la cunoștințe.“
“Să nu se descurajeze, să persevereze.”
“Să se pregătească moral pentru refuz și să nu clacheze.”
 formarea profesională și personală; reorientarea profesională dacă e cazul;
“Să aibă puterea să facă și o formare profesională conținuă. Pentru că, atâta
vreme cât ai fost coșar și nu se mai caută, e clar că vii să te formezi pe ceva cât de
cât în domeniu.”
“Cursurile de dezvoltare personală, în primul rând. Dezvoltarea personală este
foarte importantă atunci când vrei să ai o ascensiune pe orice plan - și profesional
și personal.”
 markețing-ul personal;
“Nimeni nu-i învață cum să-și vândă marfa...N-au învățat să se raporteze doar la
acele lucruri care i-ar recomanda pentru postul pentru care se bat.”
“Sunt mulți care au competențe și nu știu să și le pună în valoare.”
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 negocierea (răbdarea/tactul în abordarea aspectelor salariale și nu numai, dar și
asertivitate), precum și asumarea responsabilităților negociate;
“Nu întreba, din prima, de salariu. Lasă-l pe angajator să-ți spună.”
“Un bun negociator atunci când se prezintă. Negociator nu în sensul neapărat al
unui salariu, ci negociator al termenelor de angajare, pe o fișă a postului.”
“Să fie un om responsabil pentru ceea ce face, nu să promita<<Ajut, fac!>> și săși încalce cuvântul.”
“Să aibă curajul să spună nu sau da. Am întâlnit oameni care au zis că sunt de
acord cu condițiile pe care le punem la angajare. Ori n-au mai venit, ori au venit,
au stat două zile. <Nu-mi place ce-mi propui, Nu mai vin ,>.”
D.4 PLANUL PROFESIONAL; RELAȚIA ANGAJAT-ANGAJATOR
D.4.1 Motive de satisfacție profesională
 munca făcută din plăcere, pasiune (“fac ce-mi place”, “lucrez în domeniul
pentru care m-am pregătit”) - pe primul loc în București;
 rezultatul activității/îndeplinirea obiectivelor, sentimentul de reușită, de
îndeplinire a celor propuse (pe primul loc în regiunea S-V Oltenia), în strânsă
legătură cu semnificația socială și personală a acestor realizări (sentimentul că
ceea ce faci contează, duce la schimbări, rămâne ceva, relația umană cu
beneficiarii);
“Faptul că simt că prin ceea ce fac ajut multă lume să se dezvolte personal.”
“Pun umărul la schimbarea vieții unor copii. Și lucrul cu ei, prospețimea lor.”
“Ai un rol, rămâne ceva după tine.”
“Munca dă roade.”
 satisfacțiile financiare;
“Satisfacție în primul rând materială - dacă nu aș fi mulțumit material, nu aș face
ceea ce fac acuma.”
“Mă mai încântă, bineînțeles, și partea financiară. Dacă îmi este asigurată acea
nevoie financiară, într-un fel și eu sunt liniștită și familia mea este liniștită și atunci
și eu vin cu altă poftă de muncă în fiecare zi la serviciu.”
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 echipa de colegi/ feedback-ul pozitiv de la ei, sentimentul de apartenență la
un grup profesional;
“Te iubesc colegii.”
“Am reușit să fac un colectiv de tineri, proaspeți absolvenți.”
“Faptul că îmi fac treaba bine și colegii spun chestia asta.”
 relația bună cu superiorii (feedback-ul pozitiv, valorizarea, înțelegerea,
flexibilitatea care asigură ceva mai mult timp personal);
“Că zice șeful <Bravo!>”
“Și apoi, managementul companiei care reușește să ofere un feedback - nu
material, sub o altă formă: de angajatul lunii, de panoul angajatului care a făcut
luna asta ceva inedit, care a făcut ceva extraordinar.”
“Șeful e îngăduitor. Am timp și pentru copil.”
 stabilitatea locului de muncă;
 natura jobului - loc pentru creativitate, îmi țin mintea activă, noutatea din jobul
meu, provocarea la autoperfecționare;
 locația, proximitatea față de casă.
D.4.2 Motive de insatisfacție profesională
 salariul mic, este cel mai frecvent motiv menționat de către respondenți, în
special de către cei care lucrează în sistemul bugetar (toate cadrele didactice
participante și o parte dintre asistenții sociali);
“De doi ani de când s-au tăiat salariile, ești în depresie că a trebuit să începi să tai
din toate, să-ți refaci viața , să faci alte chestii.”
“Partea financiară, salariile mici...”
 orele suplimentare efectuate în mod repetat fără să fie plătite, aspect corelat cu
volumul mare de muncă, sarcinile neprogramate, programul inflexibil;
“Înainte am avut un job care îmi lua mult timp. Lucram într-un sistem privat până
seara târziu și mi-am dorit foarte mult să am un servici cu un program de 8 ore.”
“Ești performant numai dacă faci ore suplimentare.”

52

 reacții disproporționate ale șefilor față de reușitele sau nereușitele angajaților;
aplicarea drastică a regulilor de sancționare disciplinară (mai ales în mediul
privat);
“Atunci când niște oameni au greșit și un șef nu încearcă să afle ce s-a întâmplat
cu acel angajat și să-i mai ofere o șansă.”
“Reușita nu este apreciată, iar eșecul este un dezastru.”
 “nesiguranța zilei de mâine”;
 împărțirea inechitabilă a sarcinilor (în sistemul bugetar);
“Să vezi că unul este iresponsabil și tu faci mai mult.”
 birocrația, precum și cadrul legal neclar (aspect precizat de către un
antreprenor) ;
“Cadrul legal în care îmi desfășor eu activitatea...Și oamenii cu care îmi desfășor
activitatea, toți vor doar diplome. Puțini sunt cei care vor să învețe.”
 lipsa suportului instituției pentru proiectele propuse, lipsa resurselor (mai
ales în instituțiile bugetare);
“E frustrant să nu poți să faci ceva care ți-ai propus din cauza faptului că te lovești
de anumite mentalități sau chestii birocratice.”
“Fiecare e pe cont propriu, nu interesează pe nimeni.”
 dezinteresul elevilor, lipsa de modele pentru aceștia, rezultatele slabe
(aspect menționat de cadrele didactice);
“Dezinteresul elevilor pentru învățare...rezultate foarte proaste la bacalaureat.”
 insuficienta valorizare a muncii de către manager.
Punctual, au apărut ca motive de insatisfacție și :
 insuficienta preocupare a instituțiilor de stat, mai ales, pentru angajați - lipsa
investiției în formarea angajaților, a susținerii financiare a cursurilor de
perfecționare;
 criteriile de promovare;
“Promovare pe baza lingușirii și a promovării branding-ului personal, în defavoarea
calităților.”
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 rutina;
 criza financiară care afectează afacerile;
 lipsa susținerii sociale pentru domeniul de activitate (instituțiile care oferă servicii
de socializare și educație pentru persoanele cu dizabilități);
“Având în vedere că și la mine la școală sunt tot copii cu dizabilități, faptul că
societatea mai are mult până să conștientizeze că și ei sunt oameni, că și ei sunt
copii, că și ei trebuie să fie printre noi și sunt printre noi și că trebuie să le oferim
un sprijin. Există reticență din punctul ăsta de vedere, foarte mare, în general, de
care ne lovim aproape zilnic.”
 atitudinea aversivă, duplicitară a unor colegi (mai ales în instituițiile bugetare).
“Răutatea colegilor. Sunt care în față te iau cu preșul, te lingușesc și, în spate,
dacă ar putea, ți-ar face rău.”
Se observă că factorii de satisfacție menționați cel mai frecvent sunt cei
care se referă la valorizarea muncii de către ceilalți (colegi, beneficiari, manager)
și de către sine, adică factorii psiho-sociali alături de satisfacția materială, în
timp ce principalul factor de insatisfacție este salariul mic (în toate grupurile
din regiunea București - Ilfovpe primul loc și la fel și în regiunea S-V Oltenia).
D.4.3 Procesul decizional
De regulă, deciziile sunt luate de sus în jos atât în instituțiile de stat cât și
în mediul privat. Se pare că - în sistemul de învățământ de stat - consultarea cu
cadrele didactice este restrânsă în adoptarea și implementarea deciziilor
importante.
“Deciziile se iau de către administrator.”
“Directorul nu vine să asculte ce am avea noi de spus, să ia o decizie confortabilă
tuturor.”
“Cum să ni se pară deciziile dacă Guvernul își asumă responsabilitatatea pe
Legea Educației fără să ne întrebe pe noi, care suntem direct implicați în
educație?”
Reacția este, în acest caz, una de demotivare, dezamșgire și de
contestare a deciziilor sau de adoptare “personalizată” a lor.
“Deciziile sunt ireale așa.”
“Acolo sus nu se știe despre ce e vorba.”
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“Fiecare face în felul său.”
Respondenții au menționat și cazuri specifice de consultare a angajaților
în procesul de decizie:
 decizii “uzuale”, care sunt luate de fiecare persoană angajată în parte (ce
vizează îndeplinirea responsabilităților înscrise în fișa postului); uneori însă,
existând teama de a nu supăra șefii, procesul de luare a deciziilor este
autolimitat;
“Atâta timp cat lucrezi într-un post în care ai anumite răspunderi, mi se pare firesc
să ți se acorde libertatea de a lua decizii.”
“Frica de a-ți asuma o anumită decizie tocmai pentru că dacă ajungi la un eșec,
normal vine și dezaprecierea șefului, așa că lăsăm să ia decizia șeful, că e mai
bine, că el știe ce face.”
 decizii care se iau în echipa de management (în ONG-uri, multinaționale);
“Se discută. Noi organizăm întâlniri de lucru ale echipelor de proiect, ale echipelor
de management și, după consultări, luăm decizii.”
“Sunt decizii pe care le luăm împreună. Există ședințe cu managerii.”
 decizii care se iau în urma unei consultări largi (cazul unei multinaționale).
“...dar sunt și decizii la care avem nevoie de ajutorul oamenilor și sunt chestionare
pe care le-am aplicat în magazin, angajaților.”
Implicarea subordonaților în procesul de decizie este văzut de către
respondenți ca aducând un plus de aplicabilitate deciziilor, dar și o
responsabilizare a lor în rezultatul acestora.

D.4.4 Portretul robot al angajatului care are șansele cele mai mari să fie
apreciat și să promoveze
S-au conturat două opinii în privința calităților necesare unui angajat pentru a
fi apreciat și promovat (în afară de vârstă, responsabilități personale și gen –
deja discutate la tematica privind angajarea).
1. angajatul care are calități de genul (cel mai frecvent menționate sunt primele,
următoarele fiind punctuale):
 punctual, cu capacitate de organizare, de respectare a termenelor, serios,
responsabil;
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“Să-și gestioneze bine timpul.”
“Să respecți termenele, să respecți orarul, bun organizator.”
 bine pregătit profesional, ceea ce presupune atât demonstrarea de calități cât
și perfecționarea/ formarea continuă;
“Informat, determinat, să știe să lucreze în echipă și să fie tot timpul la zi.”
“Specialistă pe domeniul pe care lucrează.”
 capabil să îndeplinească obiectivele cu succes;
“Rezultatele să o recomande.”
“Să aduci potențiali clienți la firmă, să promovezi bine marfa, să o vinzi, să fii
negociator bun.”
 perseverent, cu capacitatea de a rămâne focusat chiar dacă intervin factori
perturbatori, rezistent la stres;
 cu relații bune (cu colegii, șeful) și capacitatea de a lucra bine în echipă,
deschis în relația cu șeful;
“Să te integrezi foarte bine în mediul în care lucrezi, să comunici foarte bine.”
“Să știi să lucrezi în echipă, responsabil, serios, să te perfecționezi.”










fidel, “dar nu fidelitate dusă la servilism”, angajat, implicat, devotat;
capabil de respectarea disciplinei;
având plăcerea muncii, satisfacție din ea (motivație întrinsecă);
dornic de a învăța, deschis spre nou, flexibil, adaptabil, imaginativ ;
independent, capabil să ia singur decizii, proactiv, încrezător în forțele proprii;
persuasiv, asertiv;
orientat către beneficiari - “Să iubească copiii.” (pentru cadrele didactice);
integru - “Să respecte cadrul legal.” ;
disponibil să efectueze ore suplimentare - “dispus la program prelungit”.

2. angajatul ale cărui calități nu par a fi atât de importante, cât atitudinea
submisivă, laudativă și existența unor relații favorizante (înclusiv de natură
politică)
“Tace, muncește, și nu cere bani mulți, nu solicită salariul, face din pasiune.”
56

“Să-și laude șeful.”
“Oriunde te-ai duce trebuie să ai o pilă, o cunoștință sau o relație. Niciodată nu se
dau pe bune...au anunțat nu știu câte posturi și, peste noapte, n-au mai fost
posturile.”
“Cine are un spate puternic.”
Potrivit respondenților, există diferențe între mediul bugetar și cel privat
și non-guvernamental privind aprecirea și promovarea angajaților. Astfel, în
mediul privat și ONG-uri se pune, de obicei, accent pe calitățile agajatului
descris la punctul 1, iar în mediul bugetar gasim mai ales angajatul descris la
punctul 2.

D.4.5 Atitudinea managerilor/ a organizației față de nevoile angajaților
Atitudinea managerilor este considerată, în destul de multe situații, una de
susținere, sprijin și înțelegere față de problemele personale ale angajaților, cu
condiția îndeplinirii responsabilităților asumate. Există și opinia că
managementul are o atitudine de genul “ar fi de preferat să nu se repete prea
des”.
“Am stat peste program, azi am avut liber.”
“Dacă ai o zi proastă, poți să le spui de ce ai avut o zi proastă. Pentru mine asta
contează în primul rând.”
“Există înțelegere pentru nevoile noastre, dar ar fi mai bine să nu mai fie
(nevoi)...dacă nu se poate altfel...”
“În firmă la mine se dau bilete de voie, am plecat pentru că trebuia să ajung la
școală, am putut să plec pentru că îmi era rău”.
În mai mică măsură se descriu și situații de neînțelegere a nevoilor
personale.
“Exista așa ceva? Trebuie să uiți de nevoile personale.”
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D.5 VIAȚA PERSONALĂ ȘI RELAȚIA PROFESIONAL-PERSONAL
D.5.1 Motivele de satisfacție, de împlinire personală
 familia (sau relația de cuplu), copiii/ suportul primit în familie, dragostea,
sentimentul de acceptare, înțelegere, susținere și respect, precum și realizările
copiilor;
“Soț care mă suportă și care mă înțelege.”
“Fac ceea ce-mi place și că soția mea e unică, e cea mai bună…Adică, indiferent
câte tâmpenii aș face, ea mă înțelege."
“Sunt mulțumită că mă susține familia și că am mulți prieteni.”
“Faptul că am un copil sănătos, care a izbutit în viață, adică s-a încadrat în muncă,
traiește pe picioarele lui.”
 realizările materiale (casă, mașina, bani);
“Familie, acoperiș deasupra capului și o pâine.”






relațiile cu rudele, prietenii;
sănătatea bună;
împlinirea personală , îndeplinirea dorințelor;
momentele de relaxare, de recreere, timpul pentru sine;
bucuriile care vin atunci când există o atitudine deschisă;

“Să accepți ceea ce-ți vine, ca o surpriză.”
 cunosțintele acumulate, soliditatea acestora.
“Am făcut o școală mai bună decât cea pe care o trăim acum.”
Cel mai frecvent motiv de mulțumire în plan personal este pentru
respondenți familia și existența relațiilor de susținere în interiorul ei, atât în
familia actuală, cât și în cea de origine.
D.5.2 Motive de nemulțumire în planul personal
Cei mai mulți participanți le menționează pe primele trei, restul surselor de
nemulțumire aparând în mai mică măsură:
 insuficiența mijloacelor financiare - “bani puțini”;
“Tot timpul mă gândesc că trebuie să mai caut un job ca să plătesc ratele.”
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 lipsa timpului liber destinat relaxării, interacțiunilor cu familia și prietenii;
“Că nu am mai mult timp pentru interacțiunea cu oamenii din viața mea după job.”
“Cea mai mare parte a timpului o ocupă serviciul...faptul că nu am mai mult timp
liber pentru bucuriile vieții.”
“Am putea trăi viața și altfel.”
 absența unei familii proprii, a rolului matern în unele cazuri;
“Că la 29 de ani nu am o familie, respectiv un copil - ce înseamnă pentru mine
familie.”
“Nu am nici acum o familie, pentru că am avut un start mai dificil, am întâmpinat
dificultăți în familia de origine și acest lucru m-a influențat.”
 neînțelegerea de către cei din jur;
“Mi se pare că nu sunt înțeleasă pe deplin. Ceea ce am vrut să spun s-a interpretat
altfel.”
 dificultăți legate de îngrijirea părinților în vârstă;
“Am părinți bolnavi, bătrâni.”
 insuccese ale copiilor trăite ca eșecuri personale;
“Orice insucces al copiilor este și insuccesul meu.”
 nerespectarea unor reguli de conviețuire (curățenia pe stradă, în bloc).
D.5.3 Procesul decizional în viața personală și percepția cu privire la cele
relatate
Cei mai mulți participanți afirmă că deciziile în cuplu/familie se iau de
comun acord, indiferent de tipul de decizie. Deciziile comune se referă mai ales
la copil și la casă. Pentru parcursul profesional fiecare își ia decizia proprie,
dar există și parteneri care se consultă. Sunt și decizii “specializate” (de pildă:
mașina – bărbatul, mobila – femeia).
“La mașină, la fierătanii nu are rost să mă bag eu. Dacă e vorba de mobilă, ce
vreau eu, aceea se ia.”
“Eu știu să aleg roșiile, tu alegi electricianul.”
În mai mică măsură sunt menționate și situații în care deciziile care
presupun investiții mai mari revin bărbatului.
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“Casa, mașina, investiții – bărbatul, restul...amenajare, program, cărți – femeia.”
„Deciziile mici le iau eu, iar cele mari soțul meu, dar e ok, eu nu mă supăr, am
încredere în el”.
Un partener poate lua singur decizii prin acceptarea acestui lucru de către
celălalt (fapt care nu poate fi verificat, partenerii nefiind prezenți la discuții). Ceva
mai frecvent sunt menționate situații în care femeia face acest lucru.
“Eu aș fi șeful, bărbatul meu nu are motive să comenteze.”
“Iau singură deciziile că să scurtez negocierile și să acționez mai repede.”
“...pentru că bărbații nu știu să ia decizii...”
O abordare diferită, care este menționată cu o notă de nemulțumire, este
adoptarea deciziilor de către persoana care aduce mai mulți bani în familie
(mai frecvent, bărbatul). Tot situații nemulțumitoare sunt considerate și cele în
care perspectivele cu privire la o decizie sunt diferite și se consideră că unul
dintre parteneri trebuie să renunțe.
“În general, decide cine are putere financiară mai mare în casă, pentru că, la
modul ideal, banii ar trebui să fie comuni, dar, practic, în cele mai multe situații,
bărbatul are banii, femeia primește niște bani pe care...și devine cheltuitoare,
pentru că ea cumpără din nevoile casei și ...”
“Pentru noi, hotărârile mari sunt cel mai greu de luat în comun. Acum vrem să ne
luam o mașină...nu picăm deloc pe aceeași mașină...unul dintre noi trebuie să
renunțe.”
D.5.4 Relația între cele două planuri
Relația dintre cele două planuri este văzută de cei mai mulți respondenți ca
fiind de interdependență, de influențare reciprocă. Influența dintre ele are, potrivit
respondenților, două nuanțe principale:
I. Planul profesional influențează atât negativ cât și pozitiv planul
personal (influența negativă fiind menționată mai frecvent, cu referire la
reducerea timpului personal, dar și la stresul profesional);
“Ai probleme la serviciu, le mai aduci și acasă.”
“Dacă pe plan profesional nu ar fi anumite satisfacții...nici în familie nu ar fi o
anumită armonie.”
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“Când primesc responsabilități în plus, mă gândesc că iar îmi las băiețelul singur,
iar o să stau la calculator, iar o să sufere băiatul.”
“Timpul trece și pierd anumite momente importante din viața copiilor mei.”
II. Cele două planuri se susțin reciproc, eventual prin accentul pus pe unul
sau pe altul, în funcție de situație.
“Atâta timp cât îți este bine în mediul familial, automat rezonează și în câmpul
muncii. Dacă e în regulă în câmpul muncii, și în familie te duci altfel, cu alt aer și
cu altă atitudine.”
„N-aș putea fără unul sau altul, nu se incomodează.”

D.6 IMAGINEA DESPRE “REALIZAREA în VIAȚĂ ”
O femeie este realizată în viață
dacă...(motivele sunt enumerate în
ordinea descrescătoare a frecvenței cu
care au fost menționate):

Un bărbat este realizat în viață
dacă...:

 are familie și, mai ales, copii, e
iubită și iubește “Are o familie
armonioasă.”
 are o carieră, “e valorizată
profesional”, “îi face plăcere ce face”
 este stabilă financiar/ casă proprie
“Are o susținere financiară foarte bună.”
“Are locuință proprie.”
 are timp pentru sine, pentru hobbyuri, “își face timp pentru ea și plăcerile
ei” (aspect subliniat mai mult în
București)
 are prieteni adevărați
 se autorealizează/se
perfecționează/se dezvoltă personal
 și-a stabilit un scop în viață/își
împlinește
visele,
face
alegeri
conștiente
“Este mulțumită de alegerile făcute și
își asumă în totalitate eșecul sau reuși
ta.”
 arată bine/e frumoasă/îngrijită, “știe
să aibă grijă de ea, nu-și arată vârsta”

 are o carieră/afacere, “o carieră de
succes”, “face ce-i place” (aspect
subliniat mai mult decât în cazul femeii;
corelația cu bunăstarea materială este,
de asemenea, mai puternică)
 are familie sau o parteneră
 “frumoasă și înțelegătoare”, “admirată
de ceilalți bărbați”/copii
“Are o nevastă puternică, are copii
realizați.”
 are bani/situație materială bună/
casă/o mașină bună
“își poate asigura material casa și
familia.”
 are timp pentru hobby-uri, pentru
recreere, “pentru activitățile lui
preferate”
 are prieteni, “momente când
evadează cu prietenii, ca între bărbați”
 își urmărește și își realizează
obiectivele și visele
“Își îndeplinește țelurile, idealurile.”
 are spațiu personal, “libertatea de a
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 e sănătoasă (și cei dragi)
Calități ale femeii realizate (condiții
pentru ca o femeie să se simtă
realizată):

respira”
 are prestigiu, “imagine bună”
 are diverse gadgeturi

Următoarele aspecte au fost
menționate punctual:
 să fie iubită/apreciată/susținută “Are  petrece timp cu familia
sprijinul soțului în tot ceea ce face.”
 este lider/ șef
 să fie în acord cu ea, împăcată cu ea  se dezvoltă personal
însăși , “trăiește în armonie cu ea”
 are posibilitatea să-și confirme
 cu o viață spirituală , “aproape de
valoarea prin cuceriri „din când în când,
Dumnezeu.”
că altfel se plafonează”
 e puternică, încrezătoare în ea,
 are siguranța zilei de mâine
optimistă
 e înțeleasă
Calități ale bărbatului realizat
 are o atitudine deschisă, e
(condiții pentru ca un bărbat să se
comunicativă
simtă realizat):
 e tandră
 inteligent
 e empatică, iertatoare,
 iubit/ apreciat/ susținut de cei din jur
înțelegătoare, flexibilă
 e inteligentă
 puternic, “are personalitate”
 are intuiție
 comunicativ, asertiv
 cu o atitudine deschisă față de nou
 e respectată și prețuiește oamenii
 optimist/cu încredere în sine/are
Menționate punctual:
simțul umorului
 e ajutată în familie “împarte
 înfruntă greutățile, “este un
responsabilitățile cu cei ai casei”
învingător”
 se îmbracă potrivit tendințelor din
 îngrijit, atrăgător, arată bine, “nu-și
modă “îmbrăcăminte și încălțăminte în
arată vârsta”
pas cu moda”
Menționate punctual:
 e hotărâtă/perseverentă
 cu principii solide
 are simț practic
 sensibilă, “gingașă”
 își dorește/aspiră spre mai mult
 adaptabil, răbdător
 are “siguranța zilei de mâine”
 capabil să se facă plăcut
 e harnică
 consecvent
 conduce o mașină
 își cultivă spiritul, cu o viață spirituală,
“se sprijină și pe Dumnezeu”
 empatic, sensibil, “frumos în interior”
 responsabil
 respectat/înțeles
 sănătos
 harnic
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 cu simțul măsurii, “îmbină pasiunea cu
înțelepciunea”
 sincer (inclusiv cu el însuși )
 cu simțul afacerilor
 generos, dar știe și să primească
 tandru
 implicat social
Pe alocuri apare și ideea că realizarea în viață e condiționată de
acțiunile/atu-urile/calitățile partenerului sau ale partenerei.
“O femeie e realizata în viață dacă...
 găsește oportunități în cele oferite de bărbați.”
 găsește PROSTUL.”
 are un soț cu o funcție bine plasată (de conducere).”
“Un bărbat e realizat în viață dacă...
 găsește femeile potrivite.”
 are o soție docilă.”
 poate răspunde așteptărilor unei femei.”
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E. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
E.1 CONCLUZII

 În discuția introductivă, de prezentare, a reieșit că mai mulți dintre

participanții la grupuri (persoane căsătorite, mai ales femei cu copii) nu mai
au timp pentru pasiuni/hobby-uri sau că acestea nu mai sunt în prim plan de
când au apărut copiii. Tonul este unul de regret sau chiar de frustrare, în
mai multe cazuri. Există însă și persoane care – aparent cel puțin – iau acest
lucru ca pe ceva firesc, de natură să se întâmple oricui aflat în această
situație. Putem supoza că în aceste situații funcționează un stereotip de genul
“Femeile care au copii trebuie să-și dedice tot timpul liber copiilor/
familiei.”
 Activitățile zilnice se diferențiază semnificativ în funcție de gen și de

structura/componența familiei:


persoanele căsătorite, cu copii (de vârstă școlară) petrec mai mult timp
pentru pregătirea și servirea meselor, pregătirea și verificarea temelor,
ducerea și aducerea copiilor de la școală sau de la diverse cursuri sau
activități; mai frecvent, aceste sarcini sunt în grija femeilor, dar sunt și
familii în care bărbații se ocupă de ducerea și/sau aducerea copiilor
de la școală, de îngrijirea copiilor în perioada de timp cât soția este la
serviciu, de gătit, iar responsabilitatea efectuării/ verificării temelor
este împărțită între parteneri;
Relaționarea cu copiii mai mici sau mai mari, susținerea lor în diverse
momente este realizată mai ales de către femei.








în cazul familiilor care au în îngrijire persoane vârstnice, se pare că tot
femeile sunt cele care acordă îngrijire, ca și în situația în care există
animale de companie;
persoanele căsătorite fără copii/cu copiii plecați de acasă împart în
mai mare măsură responsabilitățile gospodărești;
în cazul persoanelor căsătorite/necăsătorite care locuiesc împreună
cu părinții, implicarea în activități gospodărești este mai mică;
persoanele necăsătorite care locuiesc singure (indiferent de gen)
dedică mai mult timp relaxării și activităților recreative;
în cazul persoanelor care au mai multe job-uri sau îndeplinesc funcții
de conducere, timpul destinat relaxării sau relaționării cu soțul/soția,
chiar și cu copiii este foarte limitat.
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Observăm că, față de paradigma tradițională de împărțire a
responsabilităților, în care femeile acționează mai mult în interiorul casei și
bărbatul în afara casei, s-a produs o modificare în sensul implicării bărbatului
și în sarcini din interiorul casei, ca și în sensul ieșirii femeii în afară (job,
responsabilități sociale).
Având multe sarcini domestice și de îngrijire (chiar dacă împărțite cu
partenerul, uneori) și petrecând foarte mult timp la serviciu și pe drumurile
casă-serviciu-grădiniță (școală), participantele la discuții se simt adesea
suprasolicitate. O încărcare și mai mare o au femeile care îngrijesc persoane
vârstnice. Primele activități la care se renunță în acest caz sunt cele
personale – relaxare, recreere, dezvoltare personală , prieteni, hobby-uri
(timpul pentru sine). Sunt și situații în care femeile scurtează semnificativ
timpul de odihnă, pentru ca aceste activități personale să încapă totuși, chiar
dacă într-o măsură mai mică.
Reacțiile din grupuri pe această temă au fost diverse: unele respondente
par să accepte această situație ca pe un dat, altele își exprimă frustrarea (fie în
sensul suprasolicitării și oboselii care se adună, fie într-o manieră
comparativă – frustrarea pentru faptul că bărbații au mai mult timp pentru ei
înșiși și pasiunile lor), iar alte respondente fac haz de necaz.
Câteva dintre respondente relatează cu o nota de tristețe și îngrijorare
faptul că – în aceste condiții de presiune a timpului – ajung să nu se mai poată
ocupa nici de copii așa cum și-ar dori. Tot acest fapt poate „împuțina” și relația
de cuplu.
 În colajele care ilustrează universul feminin, imaginea unei femei este mai

degrabă asociată cu familia, frumusețea și iubirea mai degrabă decât cu
construirea unei cariere.

I. CARACTERISTICI ATRIBUITE FEMEII
1) preocupată de familie, copii, cămin, atentă la nevoile celorlalți, oferă
dragoste/caldă/empatică (foto1,2,3);
Este puternic subliniat rolul de mamă al femeii, corelat cu grija,
preocuparea, implicarea, căldura, energia și timpul dăruite copiilor (foto 4).
Această capacitate de a se dedica, de a se implica în familie pare să se asocieze
cu reducerea în timp a orientării către sine și cu estomparea investiției în
cariera.
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2) îngrijită, feminină, frumoasă (și cultivând frumosul), elegantă, senzuală,
atentă la imaginea ei (îmbrăcăminte, accesorii, machiaj, formă fizică), dornică
de a fi admirată, seducătoare – foto 6,7, 8,9,10, 11,12;
Deși se vorbește despre o preocupare excesivă în această direcție pentru
a se face dezirabilă, frecvența cu care a fost menționată îngrijirea,
înfrumusețarea, cultivarea femiinității are de-a face și cu aspirația femeii de a-și
îngădui mai mult acest lucru.
3) îndeplinește mai multe responsabilități/ sub presiunea timpului (foto 13,
foto 14) – un fel de “factotum”/“multifuncțională” este o caracteristică
menționată mai des de către femei, care consideră că există diferențe între
bărbați și femei în privința încărcăturii zilnice de activități, la
responsabilitățile profesionale adaugându-se în cazul femeii (în mai mare
măsură) și cele legate de casă și familie, ceea ce duce la o stare de
oboseală acumulată (foto 15);
4) îndrăgostită, romantică, implicată în relația de cuplu (foto 16, 17);
Au apărut câteva comentarii și despre faptul că sursa de putere și de
motivație este, în unele cazuri, în relația cu partenerul. Uneori femeia simte
nevoia să se agațe de bărbat, e dependentă de dragoste și de bărbatul de care
este îndrăgostită (foto 18).
5) focalizată pe carieră/afaceri (foto 19, 20, 21) ca sursă de satisfacție și de
stabilitate (asocierea cu cariera e ceva mai puternică în unele grupuri din
Regiunea București - Ilfovdecât în regiunea S-V Oltenia și e mai puternică
în cazul femeilor cărora le place ce fac, care obțin satisfacții din munca
lor);
Există și câteva opinii conform cărora preocuparea pentru viața
profesională și construirea unei cariere poate deveni acaparatoare, excesivă,
influențând viața de familie (foto 22). Aici poate fi vorba și de faptul – evidențiat în
alte studii – că, pentru obținerea acelorași rezultate profesionale/aprecieri/
recompense, o femeie muncește adesea mai mult decât un bărbat.
6) gospodină, implicată în treburi casnice (foto 23, 24, 25);
Căminul este văzut ca un loc în care femeia se simte în elementul ei, pe
care are nevoie să-l îngrijească, consideră unii respondenți bărbați și câteva
femei. În același timp, gospodăria este un domeniu foarte solicitant, pe care
femeia ar simți nevoia să-l împartă mai mult cu partenerul.
7) atentă și la partea ei personală/lucrurile „de suflet”/hobby-urile ei
(călătorii, citit)/ relaxare – mai mult la modul aspirațional (foto 26);
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8) independentă/autonomă (foto 27, 28) - este o caracteristică atribuită de
femei și subliniază nevoia de a-și asigura un confort financiar care să-i ofere
libertate de mișcare și acțiune;
9) stabilitate sufletească/fidelitate (foto 29) - este o caracteristică menționată
de femei și se referă la menținerea în timp a relației de căsătorie/cuplu;
10) enigmatică, senzuală (foto 30), având nevoie de o “grădină secretă”,
caracteristică menționată atât de femei - care subliniază mai mult nevoia de
autovalorizare, de regăsire în acest spațiu interior, cât și de bărbați, care o
văd ca pe un element de seducție, “asul din mânecă”, “eterna enigmă
feminină” (foto 31);
11) caritabilă, generoasă - face lucruri pentru oameni, frumos, liniște (foto
32, 33).
Alte caracteristici menționate în mai mică măsură sunt și :






uneori victima, aflată într-o categorie dezavantajată (percepția unei
respondente) – de exemplu, femeia fără educație, care nu știe că poate
face lucruri (foto 34)/ în situația de a nu reuși ce-și dorește, comparativ
cu bărbatul (percepția unui respondent, care poate reflecta un stereotip
ce poate întreține situația de dezavantaj);
sensibilă, atât în sens de receptivitate emoțională, cât și în sens de
fragilitate/a pune la suflet (foto 35);
diplomată (în sens de tact, dar și în ideea de submisivitate vizavi de
bărbat)
framântată, aflată în conflict cu lumea din jur și cu ea însăși, nu
reușește să se mulțumească pe sine sau pe alții, nici în plan personal,
nici în cel profesional (foto 36).

Femeile se văd pe ele însele ca fiind preocupate de familie (copil, mai
ales, relație de cuplu), dar excedate de treburile casnice care le revin, dornice să-și
construiască o cariera și înțelegând importanța ei, preocupate de îngrijire/
imagine/aspect fizic, cu puțin timp personal, iubitoare de călătorii, manifestând
calități precum: frumusețe, eleganță, eficiență, stabilitate sufletească.
Bărbații le văd pe femei ca fiind preocupate de felul cum arată (machiaj,
modă, siluetă), se îngrijesc, se ocupă de casă și de copii, oferă dragoste, fac multe
lucruri, nu au mult timp liber, sunt obosite, caută să echilibreze aspectul exterior cu
cel interior, sunt romantice, enigmatice, sensibile, dornice/iubitoare de frumos, de
lectură, sunt competitive, fac cumpărături, ies în oraș cu prietenele, vorbesc mult la
telefon.
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Observăm că din percepția bărbaților lipsește partea referitoare la
carieră, iar preocuparea pentru frumusețe/imagine este în prim plan, cu mult
înaintea unor atribute care ar putea constitui resurse în planul profesional
(inteligența, eficiența, capacitate de organizare).
II. PREOCUPARI/ ACTIVITĂȚI ASOCIATE FEMEILOR












implicarea în viața de familie/ cămin, copii, relație de cuplu (foto 37, 38);
preocupată de cum arată și se îmbracă (cosmetice, parfumuri, machiaj,
modă, cure de slabire/diete), îngrijire personală (foto 39);
gospodărie/aspecte casnice (foto 40), inclusiv administrarea bugetului
familiei;
cariera/preocupările profesionale - care îi ocupă cel mai mult timp;
călătoriile, plimbarea în natură, relaxarea, hobby-urile, lucruri care fac
plăcere (preocupare dezirabilă);
shopping-ul;
tehnica/gadgeturile/mașina;
biserica, religia;
prietenii/prietenele, mai ales (foto 41);
lectura;
vorbitul la telefon (cu colege, prietene).

III. ASPECTE DEZIRABILE/ EXPECTATE







mai mult timp acordat vieții personale (relaxare, îngrijire, timp alături
de copil și soț, timp pentru eleganța și exprimarea feminității);
creșterea importanței carierei (ceea ce i-ar aduce o mai bună valorizare
socială, o mai mare încredere în sine, dar și posibilitatea de a-și
valorifica cunosțintele, abilitățile, talentul);
o mai bună valorizare de sine și socială;
echilibrarea interesului pentru independență și parcurs profesional cu
interesul și preocuparea pentru familie și copii;
împărțirea echitabilă a responsabilităților casnice cu bărbații;

Aceste lucruri ar fi posibile, potrivit respondenților, prin educație,
autocunoaștere, creșterea asertivității și comunicarea/colaborarea mai bună
cu bărbații. Ar fi necesară și o mai mare implicare a partenerilor de
cuplu/soților în îndeplinirea responsabilităților casnice sau găsirea unor soluții
alternative - angajarea unei menajere (tot o femeie!), servirea mesei în oraș, etc.
O altă cale ar fi găsirea unor resurse interioare, o schimbare de atitudine renunțarea la control și tendința către perfecțiune sau, așa cum spune un alt
respondent: mai mult principiul plăcerii în viața femeii și mai puțin principiul
realității (mai multe lucruri făcute din plăcere).
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mai mult răsfăț, romantism, „relație de cuplu savuroasă”, senzualitate;
mai multe călătorii.

I. CARACTERISTICI ATRIBUITE BĂRBATULUI:
1. abilități și preocupări tehnice/orientat spre viteză, tehnologie, progres/
spirit practic (foto 44, 45 – imaginea lui Steve Jobs);
2.putere/competitivitate/leadership/perseverență/duritate
indicatorii
“tipici” pentru puterea deținută de un bărbat fiind mașinile performante și
banii de care dispune (foto 46, 47, 48);
3. atracție vizibilă pentru sexul opus (foto 49, 50, 51)/interes explicit pentru
sexualitate (au fost și câteva mențiuni despre acceptarea socială a infidelității
bărbaților);
4. orientat spre ce-i place/egoism/egocentrism/selectivitate în asumarea
de responsabilități/nevoie de libertate (foto 52, 53) - caracteristică
menționată atât de femei cât și de bărbați care se referă la dorința bărbaților de
a fi liberi de responsabilități, în măsură să facă ce le place, să se ocupe de
hobby-urile lor, să se recreeze;
Acest atribut face ca, adesea, bărbații să se orienteze mai bine spre
job-uri care le plac, spre activități profesionale legate de pasiunile lor, ceea
ce-i poate sprijini în dezvoltarea unei cariere.
În contextul acestei discuții, unele respondente fac referire la capacitatea
bărbaților de a lua deciziile cele mai avantajoase pentru ei, fără a ține cont
întodeauna de implicațiile afective ale acestor hotărâri. Ca și în cazul discuției
despre libertatea pe care și-o iau ei înșiși și care le lasă timp pentru hobby-uri și
activități preferate, tonul femeilor este unul de frustrare/invidie, dar și de
apreciere pentru că ei reușesc să facă ceva ce și-ar dori, cu siguranță, multe
dintre ele. Sunt apreciate și situațiile în care bărbații reușesc să le convingă pe
femei să vină în lumea lor de relaxare, ieșind din starea de agitație și presiune.
5. rațional, reflexiv, logic, gânditor, inteligent (foto 54);
6. romantic (de dorit)/ tandru/ familist/ iubitor (foto 55, 56) - sunt și câteva
referiri izolate la faptul că în lumea bărbatului nu își prea găsește locul un
copil;
7. elegant/rafinat/orientat spre frumos (arta, dar și moda, accesorii de
calitate, frumusețe fizică) - foto 57, 58;
8. susținator financiar al familiei/bogat/generos este o caracteristică
menționată majoritar de femeile din Regiunea S-V Oltenia și este în acord
cu imaginea tradițională a bărbatului care aduce bani în casă și asigură
confortul familiei;
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9. oferă protecție și siguranță/atent/respectuos (foto 59) este o
caracteristică menționată mai ales de bărbați și evidentiază orientarea spre
ceilalți a bărbatului, capacitatea de a fi atent la nevoile celorlalți;
10. interesat de carieră (foto 60 – sugerează o abordare în forță);
Este interesant de remarcat faptul că acest aspect nu a fost deloc dezvoltat
în discuțiile despre colajele masculine. O ipoteză este aceea a caracterului lui
implicit (spre deosebire de femei, bărbații au avut dintotdeauna acest drept),
dar și aceea a includerii lui/subsumării primelor caracteristici menționate –
inteligența practică/tehnică, putere, competitivitate.
11. gurmand/îi place să mănânce, să bea (foto 61), uneori această
caracteristică fiind văzută în conținuarea unui hobby al bărbaților – gătitul;
12. explorator de teritorii noi, « vânător » (bani, bunuri, funcții, femei), cu
plăcerea necunoscutului, decoperirii, aventurii, acțiunii – foto 62, 63,
64;
13. sensibil, confuz, dezorientat, labil, frustrat, uneori îi e frică (foto 65, 66);
Această confuzie este pusă mai ales pe seama presiunilor sociale și
culturale antagoniste din zilele noastre (putere, duritate, dar și blândețe, căldură)
și pe seama dificultății de acceptare a limitelor proprii, vulnerabilității din
teama că ar putea fi judecat, „descalificat”. Poate că tocmai aspectele de logică
și raționalitate care-i sunt, de asemenea, atribuite îl impiedică să integreze această
polaritate: forță-sensibilitate.
14. cu nevoia de a fi în grup/în relații (și cu capacitatea de a construi relații
trainice de prietenie) - foto 67;
15. stresat, obosit, încărcat în plan profesional, încărcat negativ de lipsurile
cotidiene.
Analizând caracteristicile asociate cu masculinitatea, observăm că ideea
de competitivitate și putere masculină, ca și inteligența practică și, mai ales,
tehnică sunt subliniate în ambele regiuni (Regiunea București - Ilfovși S-V
Oltenia) și sunt în prim-planul portretului masculin. Acest fapt este concordant cu
ceea ce s-a discutat în grupuri despre femei, respectiv bărbați în roluri
manageriale (faptul că mai mulți șefi sunt bărbați, că aceștia au mai multe calități
care îi recomandă pentru acest rol sau mai puține „contraindicații” în prin plan –
vezi capitolul despre managerul bărbat/femeie).
De asemenea, a apărut de mai multe ori pe parcursul discuțiilor ideea că
bărbații obțin mai ușor decât femeile ceea ce își doresc.
Bărbații se văd pe ei înșiși ca fiind preocupați de hobby-uri (tehnica,
mașini, pescuit, gadget-uri, călătorii etc.), de cuplu/familie, carieră, mâncare,
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manifestând competitivitate, perseverență, capacitatea de a obține ce vor,
dragoste față de persoana iubită și având nevoie de spațiu personal, “mai mult
timp liber” și vizibilitate.
Femeile văd bărbații ca fiind preocupați de hobby-uri, cu abilități și
preocupări tehnice, foarte interesați de mașini, femei, putere, bani, sex, mâncare,
prieteni, familie, fiind eficienți în îndeplinirea scopurilor propuse, inteligenți și cu
bani, unii dintre ei fiind tandri și sensibili.
Remarcăm faptul că în reprezentarea proprie a rolului de soți/parteneri,
bărbații se văd mai prezenți și mai implicați decât îi percep femeile (vezi și
dorința acestora ca partenerii lor să le sprijine mai mult, mai ales în privința
gospodăriei și a copiilor).

II. PREOCUPĂRI/ ACTIVITĂȚI ASOCIATE BĂRBAȚILOR












preocuparea pentru timpul personal (pasiuni, hobby-uri, bricolaj) este
o preocupare definitorie și, în același timp, un fel de “refugiu” (foto
68,69,70) – ex. tot ce ține de tehnică, mașini, gadget-uri, PC, timbre,
motociclete etc., dar și sport (mai ales fotbal), pescuit și călătorii;
cuplu/familie - femeile menționează familia în sens larg ca fiind o
preocupare importantă a bărbaților, iar bărbații menționează relația de
cuplu (deși uneori apar și copiii în discutie);
cariera/ afaceri/ economie/ aspecte financiare;
femei, sex;
relaxare/ activități în natură;
întâlniri cu prietenii, activități aventuroase, jocuri în echipă, competiții;
preocupare pentru imagine - aspect fizic, accesorii;
mâncare, băutură;
activități casnice;

O opinie – izolată – susține că există bărbați care nu au abilitățile
necesare pentru a realiza astfel de activități, ceea ce sugerează un stereotip de
natură să dezechilibreze balanța treburilor gospodărești: “Femeile se pricep mai
bine/au abilități pentru gospodărie.”





politica;
TV (știri, sport, documentare, istorie);
activități cu copiii (ieșiri, lecții);
construcții.
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III. ASPECTE DEZIRABILE/ EXPECTATE








un echilibru mai adecvat între importanța acordată propriei
persoane/hobby-urilor și cea acordată familiei, asumarea de
responsabilități în familie;
valorizarea în mai mare măsură a femeii de către bărbat - creșterea
încrederii în posibilitatea ei de a avea o carieră (și sprijin în acest sens),
de a lua anumite decizii;
orientarea demersurilor educative așa încât lumea feminină și cea
masculină să nu se diferențieze atât de radical de timpuriu;
reducerea stresului și oboselii bărbatului;
acceptarea de către femei a nevoii de spațiu personal al bărbaților.

Aceste modificări ar fi posibile, potrivit respondenților, prin schimbarea
educației primite (mai ales în familie), prin comunicare, empatie, prin valorizarea
și încurajarea de către femei a schimbărilor realizate, atitudininile potrivită fiind
considerate colaborarea, toleranța, deschiderea către lumea celuilalt,
implicarea, sinceritatea. Evident că toate acestea presupun și un timp petrecut
împreună.
 Vorbind despre piața muncii, respondenții au evidentiat mai multe situații de

discriminare la angajare, iar din comentariile lor și experiențele relatate s-au
conturat următoarele două profile în care factorii de discriminare principali
sunt genul și vârsta (fiind dificil de distins care dintre ele are pondere mai
mare, deși pare că – totuși – vârstă contează ceva mai mult).







Persoană „ușor angajabilă”
(cu șanse mari la angajare)
bărbat
vârsta sub 40 de ani
aspect fizic plăcut
necăsătorit
fără responsabilități







Persoana „greu angajabilă”
(cu șanse mai mici de a fi angajată)
femeie
vârsta peste 40 de ani
aspect fizic nu foarte atrăgător
căsătorită
cu multe responsabilități (cu copii sau
cu posibilitatea de a avea copii în
viitor)

Discuțiile despre existența unei discriminări în funcție de gen (în
dezavantajul femeilor) au fost mai accentuate în regiunea București – Ilfov
decât în regiunea S-V Oltenia. În regiunea S-V Oltenia a apărut ideea că
discriminarea negativă a persoanelor căsătorite/cu copii se întâmplă mai
frecvent la angajatorii privați.
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S-a adus în discuție și discriminarea pozitivă în cazul femeilor tinere,
atrăgătoare, care se îmbracă seducator (se sugerează că imbracamintea
seducătoare poate favoriza o opinie favorabilă, mai ales în cazul unui angajator
bărbat).
 Locuri de muncă considerate mai disponibile/ adecvate bărbaților sunt:







cele care implică muncă fizică;
domeniile tehnice;
construcțiile;
IT;
munca necalificată.

 Locuri de muncă considerate mai disponibile/adecvate femeilor sunt:






educația copiilor;
secretariatul;
comunicarea;
vânzările.

 Se face o distincție între angajatori de stat și angajatorii privați:

a. în cazul angajatorilor de stat...
- angajarea este mai puțin transparentă/se face pe criterii subiective;
- volum mare de muncă și recompense materiale scăzute;
- sancționarea este mai dificilă;
- se consideră că aici e nevoie (în afară de demersurile obișnuite pentru angajare)
și de îndeplinirea unor condiții de genul: apartenența politică potrivită, relații,
oferirea unor stimulente materiale (“plicul”).
b. în cazul angajatorilor privați...
- angajarea se face mai ales pe baza experienței, abilităților, competențelor
deținute;
- există diferențe de salarizare între angajații care lucrează în multinaționalele din
țară și cei care lucrează în București;
- sancționarea este mai dură.
 Bărbații sunt mai frecvent în poziții de decizie decât femeile, se apreciază în

aceste grupuri. Considerăm că se creează astfel un cerc vicios – bărbații
acumulează mai multă experiență, acest lucru este perceput și întărește
stereotipurile deja existente (și favorabile managerilor bărbați).
 Managerii bărbați sunt percepuți ca fiind:

 corecți în luarea deciziilor, obiectivi/raționali;
 flexibili;
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 cu stăpânire de sine;
 deschiși/direcți (uneori incisivi), capabili de relaționare facilă; mai puțin
conflictuali, nu sunt caracterizați de meschinării, gelozie, răutate (se face referire
la femei) - respondentă femeie;
 bine pregătiți profesional;
 persuasivi, cu capacitatea de a oferi feedback;
 cu capacitatea de a vedea lucrurile în perspectivă, având în același timp și
gândire analitică;
 înțelegători, dar pot fi și influențabili de către subordonate (sunt și opinii că ar
fi mai puțin înțelegători față de problemele personale ale subordonaților
bărbați, mai indiferenți);
 pragmatici, realiști, „scurți și la obiect”, dar și mai puțin atenți la detalii;
 (pot fi) copleșiți de putere, pot ajunge să o folosească fără responsabilitate;
 unii (pot fi) hărțuitori;
 cu tendință de a discrimina negativ femeile (unii).
Mai multe respondente afirmă că preferă șefii bărbați, fiind cele care au
subliniat atributele pozitive din portretul managerului bărbat (ele însele
vehiculează niște stereotipuri de gen de natură a se întoarce împotriva lor în
situația în care și-ar dori să promoveze, să fie mai bine plătite etc. – n.a.)
 Femeile cu funcții manageriale sunt percepute ca fiind:

 invidioase, răutăcioase, geloase, intrând în competiție pentru frumusețe,
succes;
 mai puțin realiste;
 mai ușor influențabile, “emoționale”;
 obiective (unele păreri, altele, dimpotrivă – subiective și capabile de
discriminare negativă, inclusiv a femeilor);
 comunicative;
 mai atente la nevoile personale ale subalternilor, mai empatice, calde,
apropiate, înțelegătoare (acest aspect a declanșat un comentariu de sens opus –
sunt angajatoare/ femei-manager care se focalizează aproape exclusiv pe
carieră și au mai puțină înțelegere pentru angajații care aleg altfel – să acorde
importanță și familiei, vieții personale);
 deschise;
 capabile să administreze;
 mai exigente, pun mai mult preț pe calitate;
 mai puțin corupte de putere, mai corecte;
 atente la detalii, răbdătoare, meticuloase (dar există și opinii izolate că nu au
gândire analitică așa cum are un bărbat);
 mai puțin orientate către performanță (comparativ cu bărbații);
 rigide – aspect pus în legătura cu subiectivitatea atribuită;
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 mai puțin ferme, cu impact scăzut asupra angajaților (deși există și percepția
de duritate în cazul unora dintre femeile-manager).
Se observă că portretul managerului bărbat are ceva mai multe
caracteristici favorabile și ceva mai puține defavorabile, comparativ cu
portretul femeii-manager, cel al bărbatului fiind, în ansamblu, mai puțin
contradictoriu (în cazul femeii se descriu mai multe caracteristici opuse).
Interesant este și faptul că managerii femei sunt văzute de către femei
(mai mult) ca fiind răutăcioase, invidioase, atente la detalii, mai puțin corupte,
iar de către bărbați ca emoționale, lipsite de fermitate dar și înțelegătoare,
deschise.
În plus, descrierea femeii în postura de manager începe mai frecvent cu
caracteristici negative, chiar dacă se evidențiază apoi și aspecte favorabile.
Subliniem încă o data faptul că aceste informații au reieșit în cadrul discuțiilor de
grup cu componență majoritar feminină (57:24).
 Nu se poate contura însă o preferință pentru un manager bărbat sau

femeie, cei mai mulți participanți afirmând că le-ar fi indiferent dacă managerul
lor e femeie sau bărbat, atunci când au fost întrebați pentru ce ar opta. Singura
condiție ar fi ca acea pesoană să aibă niște calități pe care trebuie să le aibă
un manager, indiferent dacă este bărbat sau femeie (bună pregătire
profesională, “calitate umană”, caracterială, seriozitate, respectarea
angajamentelor, abilități de lider, de bun organizator etc.)
 Cele mai importante motive de satisfacție profesională sunt:


munca facută din plăcere, pasiune - pe primul loc în București;

rezultatul activității/îndeplinirea obiectivelor, sentimentul de reușită;

satisfacțiile financiare;

echipa de colegi/ feedback-ul pozitiv de la ei, sentimentul de
apartenență la un grup profesional;

relația bună cu superiorii (feedback-ul pozitiv, valorizarea, înțelegerea,
flexibilitatea care asigură ceva mai mult timp personal).
 Cele mai importante motive de insatisfacție profesională sunt:


salariul mic, este cel mai frecvent motiv menționat de către respondenți,
în special de către cei care lucrează în sistemul bugetar (toate cadrele didactice
participante și o parte dintre asistenții sociali);

orele suplimentare efectuate în mod repetat fără să fie plătite, aspect
corelat cu volumul mare de muncă, sarcinile neprogramate, programul
inflexibil;
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reacțiile disproporționate ale șefilor față de reușitele sau nereușitele
angajaților; aplicarea drastică a regulilor de sancționare disciplinară (mai ales
în mediul privat);

“nesiguranța zilei de mâine”;

împărțirea inechitabilă a sarcinilor (în sistemul bugetar);

birocrația, precum și cadrul legal neclar (aspect precizat de către un
antreprenor).
 De regulă, deciziile sunt luate de sus în jos atât în instituțiile de stat cât și în
mediul privat. Reacția este, în acest caz, una de demotivare, dezamăgire și
de contestare a deciziilor sau de adoptare “personalizată” a lor.
 Cele mai importante motive de satisfacție personală sunt :


familia (sau relația de cuplu), copiii/suportul primit în familie,
dragostea, sentimentul de acceptare, înțelegere, susținere și respect, precum și
realizările copiilor;

realizările materiale (casa, mașina, banii);

relațiile cu rudele, prietenii;

sănătatea bună;

împlinirea personală , îndeplinirea dorințelor;

momentele de relaxare, de recreere, timpul pentru sine.
 Cele mai importante motive de nemulțumire personală sunt :


insuficiența mijloacelor financiare;

lipsa timpului liber destinat relaxării, interacțiunilor cu familia și
prietenii

absența unei familii proprii, a rolului matern în unele cazuri;

dificultăți legate de îngrijirea părinților în vârstă.
 Mai multi participanți afirmă că deciziile în cuplu/familie se iau de comun

acord, indiferent de tipul de decizie. Deciziile comune se referă mai ales la
copil și la casă. Pentru parcursul profesional fiecare își ia decizia proprie,
dar există și parteneri care se consultă. Sunt și decizii “specializate” (de
pilda: mașina – bărbatul, mobila – femeia).
În mai mică măsură sunt menționate și situații în care deciziile care
presupun investiții mai mari revin bărbatului.
Un partener poate lua singur decizii prin acceptarea acestui lucru de către
celălalt (fapt care nu poate fi verificat, partenerii nefiind prezenți la discuții). Ceva
mai frecvent sunt menționate situații în care femeia face acest lucru, dar nu numai.
Uneori deciziile se iau de către persoana care aduce mai mulți bani în familie
(mai frecvent bărbatul).
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 Imaginea despre “realizarea în viața ” este următoarea (în sinteză):

O femeie este realizată în viață
dacă...(motivele sunt enumerate în
ordinea descrescătoare a frecvenței cu
care au fost menționate):

Un bărbat este realizat în viață
dacă...:


are familie și mai ales copii, e
iubită și iubește “Are o familie
armonioasă.”

are o carieră, “e valorizată
profesional”, “îi face plăcere ce face”

este stabilă financiar/casă
proprie “Are o susținere financiară
foarte bună.” “Are locuință proprie.”

are timp pentru sine, pentru
hobby-uri, “își face timp pentru ea și
plăcerile ei” (aspect subliniat mai mult
în București)

are prieteni adevărați

se autorealizează/se
perfectionează/se dezvoltă personal

și-a stabilit un scop în viață/
își implinește visele, face alegeri
conștiente
“Este mulțumită de alegerile făcute și
își asumă în totalitate eșecul sau reuși
ta.”

arată bine/e frumoasă/
îngrijită, “stie să aibă grijă de ea, nu-și
arată vârsta”

e sănătoasă (și cei dragi ei)

 are o carieră/afacere, “o carieră de
succes”, “face ce-i place” (aspect
subliniat mai mult decât în cazul femeii;
corelația cu bunăstarea materială este,
de asemenea, mai puternică)
 are familie sau o parteneră
“frumoasă și înțelegătoare”, “admirată
de ceilalți bărbați”/copii
“Are o nevastă puternică, are copii
realizați.”

are bani/situație materială
bună/casă/o mașină bună
“Își poate asigura material casa și
familia.”

are timp pentru hobby-uri,
pentru recreere, “pentru activitățile lui
preferate”

are prieteni, “momente când
evadează cu prietenii, ca între bărbați”

își urmărește și își realizează
obiectivele și visele
“Își îndeplinește țelurile, idealurile.”

are spațiu personal, “libertatea
de a respira”

are prestigiu, “imagine bună”

are diverse gadgeturi

Pe alocuri apare și ideea că realizarea în viață e condiționată de
acțiunile/atu-urile/ calitățile partenerului sau ale partenerei.
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E.2 RECOMANDARI
 Deoarece aspectul cel mai sensibil evidențiat de această cercetare este

discriminarea vădită a femeilor la angajare, mai ales dacă au copii și
responsabilități casnice și sunt trecute de 40 de ani (dar și dacă au o vârstă
mai mică și își doresc să aibă copii), considerăm că ar fi utile demersuri care să
sprijine această categorie. Unul dintre ele poate fi adresat direct angajatorilor și
oamenilor de decizie din HR, pentru a relativiza această percepție stereotipală –
organizarea unor seminarii/workshopuri în care să fie explorate reținerile și
temerile acestora (multe nefondate) și să fie descoperite niște avantaje ale
angajării acestor persoane în prezent defavorizate.
 Ar putea fi utilă și organizarea unor târguri de job-uri deschise unor astfel de

categorii care nu au accesul foarte liber la posturile pe care și le doresc sau
organizarea unor întâlniri gen dezbatere între grupuri de angajatori și grupuri de
persoane care pot fi defavorizate, în ideea deschiderii unor punți de comunicare,
cunoaștere și înțelegere.
 De asemenea, prezența la târgurile uzuale de joburi a unui stand de consiliere

pentru angajare, care să aibă în vedere mai ales categoriile discriminate ar fi o
manieră eficientă de sprijinire a acestor persoane.
 În măsura în care este posibil, un demers legislativ de stimulare/încurajare a

angajatorilor care primesc în echipa femei peste 40 de ani, cu copii, ar fi de
asemenea dezirabil (o inițiativă similara angajării tinerilor absolvenți).
 Abordarea discriminatorie menționată, percepută și de femeile aflate în această

postură poate fi de natură să le demotiveze și să le influențeze atitudinea în
momentul unui interviu de angajare. De aceea, considerăm oportună realizarea
unor grupuri tematice, de dezvoltare a unor abilități de prezentare personală, de
creștere a încrederii în sine, a aserivității, în general de stimulare a resurselor
proprii și de depășire a unor situații dificile care pot apărea pe parcurs.
 De asemenea, femeile aflate în situația de a-și căuta un job au nevoie de cât

mai multe informații și de suport, înclusiv legislativ în legătură cu drepturile pe care
le au și cu posibilitățile de reacție disponibile în momentul în care se confruntă cu
situații vădit discriminatorii.
 Un spijin din partea anjajatorilor/organizațiilor pe care femeile îl pot primi odată

angajate este oferirea unor posibilități de echilibrare a vieții personale cu cea
profesională – programe flexibile, scurte în anumite perioade, posibilitatea de a
lucra de acasă acolo unde e realizabil etc. Angajatorii pot fi impulsionați/sprijiniți să
dezvolte astfel de inițiative sau programe organizaționale prin proiecte de genul
celui derulat recent de CPE sau prin oferirea unor servicii de consultanță
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organizațională, chiar și punctuală, atunci când întâmpină dificultăți în aceste
programe sau au nevoie de idei noi.
 O altă inițiativă inspirată de descrierea femeii-manager poate fi organizarea

unor școli/academii de management pentru femei, în care să fie stimulate toate
resursele descrise în portretul unei femei-manager (și nu numai) și să fie verificate
și abordate toate vulnerabilitățile percepute de respondenți. Într-un astfel de cadru
se poate cultiva și deschiderea pentru angajarea nediscriminatorie – atunci când
absolventele vor fi în poziții de decizie – a altor femei care demonstrează că pot
face față solicitărilor unui post, indiferent de alte caracteristici (vârstă, număr de
copii, aspect fizic).
 Deoarece în percepția bărbaților despre femei nu apare cariera (femeile

confirmând că uneori nu se simt sprijinite în acest sens, ba chiar întâmpină
opoziție, pe alocuri), ar fi utilă implicarea bărbaților (partenerilor) în demersuri care
să-i ajute să conștientizeze această atitudine și efectele ei în cuplu/familie,
eventual demersuri care să contribuie la stimularea unor atitudini de colaborare și
sprijin în treburile casnice și legate de copii.
 Raportându-ne la altă percepție stereotipală, aceea că bărbații sunt mai puțin

pricepuți la copii și treburi casnice (nu au abilități de același nivel ca femeile),
există și varianta oferirii de cursuri practice realizate într-o manieră interactivă și
amuzantă pentru depășirea acestei limitări și auto-limitări (acolo unde există
disponibilitate în acest sens). Pentru cei mai buni cursanți se pot oferi stimulente
care au legătură cu hobby-urile și preferințele masculine (evidențiate și în acest
raport) sau beneficii legate de cuplu/familie (excursii, mese în oraș, bilete la filme
etc.)
 Pentru depașirea în bune condiții a unor situații dificile care pot apărea în cuplu

(și care uneori sunt legate de conflictele de roluri profesional-personal, de
oboseala și stresul pe care le pot resimți ambii parteneri ai unui cuplu sau pur și
simplu de dificultatea de a înțelege lumea celuilalt – vezi și impresia de “lumi
paralele” despre care au vorbit respondenții), pot fi organizate întâlniri de consiliere
de cuplu pe teme de comunicare, conflict, empatie, toleranță, flexibilitate,
creativitate relațională.
 Revenind la ideea de “lumi paralele” sau, în orice caz, diferite (masculin-

feminin), preluăm sugestia respondenților de adresare către educația timpurie
(parinți, educatori, cadre didactice) pentru a nu persista în eroarea de a induce sau
perpetua stereotipuri de gen, imagini rigide și disfuncționale despre ce este/ce nu
este o fetiță sau un baiețel, o femeie sau un bărbat, despre ce face/nu face fiecare,
despre “ce se cuvine” și “nu se cuvine” să exprime fiecare în rolul sau.
 Inspirându-ne din cele spuse despre bărbați (ce îmbină mai des cariera cu

hobby-ul, având ca activitate profesională ceva ce le place), sugerăm și o inițiativă
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sistematizată de testare vocațională a femeilor (începând chiar cu tinerele din
liceee). În acest fel, construirea unei cariere începe într-o direcție bună și prielnică
de timpuriu și crește șansa de a obține rezultate profesionale performante cu o
investiție optimă de efort și energie.
 Pe de altă parte, considerăm util ca femeile care plătesc un preț foarte mare

pentru construirea carierei (afectarea sănătății, renunțarea la sine, afectarea
familiei și a relației cu copiii) să conștientizeze aceste costuri și să facă o evaluare
aprofundată. Poate că în unele situații e nevoie de mai multă flexibilitate, de o
schimbare care poate fi susținută prin demersuri de consiliere, coaching, terapie
personală . Ne referim la schimbarea drumului profesional, domeniului, organizației
etc. atunci când există evident un blocaj sau o investiție profesională păguboasă.
Ne referim, de asemenea, și la schimbări atitudinale, acolo unde e cazul (vezi
abordarea gen “multifuncțională”/“factotum”, uneori nevoia de control și
perfecționismul menționate de respondenți). Și - de ce nu? - la un raport mai bun
între principiul realității și principiul plăcerii în ceea ce le privește pe femei (vezi
sugestia unui participant la discuții).
 Avand în vedere existența unui stereotip de genul “Femeile care au copii

trebuie să-și dedice tot timpul liber copiilor/familiei”, sugerăm, în primul rând,
acțiuni menite să contribuie la conștientizarea lui - emisiuni TV, spoturi TV și radio,
printuri în reviste și alte demersuri de comunicare în care să se evidentieze faptul
că majoritatea femeilor cu copii au lăsat în urmă preocupări valoroase pentru ele,
pasiuni dragi sau, pur și simplu, hobby-uri care le ofereau posibilitatea de
exprimare.
 Un alt demers util ar fi organizarea unor centre în care femeile să aiba acces

facil și să le ofere posibilitatea de a se ocupa de anumite activități preferate –
fotografie, pictură, bijuterii, dans ș.a. (eventual cu copiii, care pot fi și ei implicați în
activități specifice nivelului de dezvoltare).

Pentru regiunea S-V Oltenia a fost elaborat un raport intermediar, iar în
fînalul acestuia apar niște sugestii pe care le atașăm ca atare, în ideea că ar
putea conține nuanțe specifice, locale, ce s-ar putea dovedi utile pe
parcursul derulării proiectului sau ulterior:
1. completarea cursurilor de calificare (care se țin deja) cu discuții, recomandări
despre realizarea CV-ului, pregătirea pentru interviu, evidențierea calităților
personale (din analiza datelor a reieșit faptul că primul criteriu de selecție a
candidaților este CV-ul, datele trecute în acesta contând cel mai mult în a fi
selectat sau nu pentru interviu);
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2. popularizarea beneficiilor angajării în job-uri part-time și a efectuării
voluntariatului în timpul facultății în rândul studenților și al angajatorilor, o parte din
abilitățile practice solicitate la angajare putând fi astfel achiziționate;
3. organizarea de sesiuni de consiliere psihologică cu persoanele care fac parte
din grupul țintă, în special cu cele defavorizate la angajare (absolvenți, femei cu
copii, persoane peste 40 de ani) pentru creșterea încrederii în sine și a toleranței
față de refuzuri, un rol important în angajare fiind atribuit manifestării factorilor
psihologici (încredere în sine, perseverență, asertivitate, abilități de negociere etc.);
4. selecția formatorilor care susțin cursurile de calificare și în funcție de capacitatea
de influențare pozitivă și de manifestare a încrederii în șansele de reușită privind
angajarea femeilor din mediul rural;
5. organizarea de sesiuni periodice de întâlnire a absolventelor cursurilor care șiau găsit un loc de muncă cu absolventele care încă își mai caută (având în vedere
că oferta de pe piața muncii este restrânsă în raport cu cererea, experiența
pozitivă împărtășită poate avea un rol motivațional puternic);
6. crearea unei comunități a membrilor grupului țintă în care să fie promovate
locurile de muncă vacante din sistemul bugetar și din cel privat, perioadele de
înscriere, relația cu AJOFM-ul etc;
7. setarea unor așteptări realiste privind poziția și nivelul salarial pentru persoanele
care nu au lucrat niciodată;
8. stimularea unei atitudini active a persoanelor care fac parte din grupul țintă în
găsirea unui loc de muncă (depunere CV-uri, participare la interviuri, adresarea de
întrebări despre locuri vacante cunoscuților, prietenilor etc.);
9. discutarea cu cursantele a posibilității de a delega îndeplinirea sarcinilor casnice
(împărțirea mai echitabilă a lor, discutarea acestor aspecte cu rudele apropiate,
solicitarea de ajutor în afara familiei);
10. abordarea aspectelor care țin de ținuta vestimentară la interviu și adecvarea ei
la job-ul solicitat în cadrul cursurilor de formare susținute prin proiect.
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ANEXA 1
COLAJE IMAGINI FEMININE
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ANEXA 2
COLAJE IMAGINI MASCULINE
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