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Resumat
Participarea activă a femeii în politica Republicii Moldova constituie o cercetare atât din 
punctul de vedere al studiilor de gen, cât și din perspectiva legislativului. În proces de in-
tegrare activă a Republicii Moldova în sistemul socioeconomic, politic și cultural al UE, 
participarea femeilor în politică necesită a fi schimbată și redefinită, diminuând stereoti-
pul de «femeia – participant pasiv în politică». 
Cuvinte-cheie: factorul feminin, femeia politiciană, studii de gen, politica moldovenească. 

Summary
Women’s active participation in the policy of the Republic of Moldova is interesting from 
the point of view, as gender studies, as well as perspectives for the legislation. The process 
of active integration of Moldova into the socio-economic, political and cultural EU parti-
cipation of women in politics needs to be changed and redefined, eliminate the stereotype 
of “woman - a passive participant in politics”. 
Keywords: women’s factor, women politicians, gender studies, Moldovan politics. 

C ercetatorii politicii de gen scot în evidenţă un nou fenomen – cel al unei ”revolu-
ţii feministe pe scară globală” [1, p. 95], care demonstrează că rolul femeii în societatea 
contemporană este în continuă creștere, în toate țările democratice ponderea lor în viața 
socială, economică și politică, indiferent de structura de stat, forma de guvernare etc. se 
mărește. Politica contemporană, privită sub aspectul structurii de gen, este masculină, 
fi ind astfel în concordanță cu stereotipurile sociale - de incompatibilitate a femeii și 
puterii, de aceea problema compatibilității femeii cu politica trezeşte o reacţie sceptică 
din partea mai multor bărbaţi. Acest fapt se explică și prin lipsa competenței gender. În 
ciuda acestui fapt, ”în echipile de bărbați” tot mai des apar femei care prin prezenţa lor 
impun anumite schimbări la nivelul gândirii sociale, în mod special cu privire la posibi-
litatea și necesitatea participării femeilor în viaţa politică [2, p. 199]. 

Ideile feministe susţin în unison că modelul de conducere masculină a țării s-a epui-
zat în sine. În opinia unor cercetători, ”noul mileniu este epoca femeilor” [3, p. 138], 
numit, de asemenea, ”perioada de evoluție a comportamentului femeii” [4, p. 267]. Po-
litica şi puterea a încetat să mai fi e o ”ocupație pur masculină”, deoarece femeile şi-au 
asigurat accesul la instituțiile puterii și dreptul la o politică activă [5, p. 74], bărbaţii își 
pierd treptat monopolul asupra puterii politice [6, p. 17], iar femeia se poate angaja cu 
succes în activitatea politică [7, p. 237], demonstrând toate abilitățile unui politician de 
succes și ale unui lider ”de fi er”. 

Participarea egală a femeilor în politică se bazează pe prevederile Convenției pri-
vind drepturile politice ale femeilor din 1952, Convenția privind eliminarea tuturor for-
melor de discriminare împotriva femeilor din 1979 (CEDAW), Strategia Nairobi din 1985, 
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Declarația de la Beijing și a Platformei de acțiune din 1995. Dreptul de activitate politică 
a femeii se argumentează și prin faptul că ”o femeie în politică constituie un factor 
de stabilitate a lumii, de dezvoltare a democrației” [8, p. 6], ”precum și o perspectivă 
importantă în dezvoltarea statului” [9, p. 5].

De remarcat este și faptul că procesul implicării femeii în politică din țările UE este 
în continuă creștere și înregistrează anual o creștere semnifi cativă, deși totuși rămâne în 
urmă de Țările Nordice [10].

Fig. 1. Nivelul procentual de reprezentare a femeilor în organele legislative ale țărilor UE

La nivelul Uniunii Europene, precum și la cel al statelor member, au fost realizate 
progrese semnifi cative în ceea ce privește egalizarea oportunităților și a drepturilor pentru 
cele două sexe, însă continuă să existe probleme importante care nu au fost încă rezolvate 
în ceea ce privește necesitățile femeilor, interesele, dorințele și cererile lor [11, p. 43].

Problema de gen a sistemului electoral din Franța a fost soluţionată în anul 2000, 
prin lege a fost stabilită o normă, în conformitate cu care pe listele candidaților pentru 
alegerile naționale și locale ar trebui să fi e un număr egal de bărbați și femei. Pentru 
nerespectarea proporţională a numărului de reprezentanţi au fost stabilite sancțiuni fi -
nanciare [12, p. 260]. La fel se atestă o participare tot mai activă a femeilor franceze în 
Parlamentul European - de la 40% în 1999 la 44% în 2004 [13, p. 205].

Un exemplu demn de urmat în implementarea politicilor familiale și gender orien-
tate este Finlanda, având cele mai extinse sisteme de asigurări din lume, fi ind puternic 
integrată în economia mondială, poziționându-se pe locul al doilea în Raportul Global 
al Diferenței Gender pe anul 2012. Locul I din 2009 (până în 2009 Norvegia și Suedia 
erau clasate pe locul de frunte al egalității gender) îi revine Islandei, fi ind model al unui 
stat dezvoltat socioeconomic și gender orientat. Pentru comparație, în 2006 Republica 
Moldova a fost clasată de Th e Global Gender Gap Index pe locul al 17-lea, iar în 2012 
i-a revenit locul 45, reieșind de indicele discriminării femeilor în societate. Evoluția 
numărului de femei în viața politică a Finlandei poate fi  urmărită prin rata alegerii fe-
meilor în Parlament. În urma alegerilor parlamentare din 1970 din Finlanda, femeile au 
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obținut peste 10%  mandate din numărul total al deputaților; în 1977 - 23%  și în urma 
alegerilor din 1999 - 37%. [14, p. 204]. În perioada 2000-2015 în organele legislativ și 
executiv femeile au constituit peste 40%. 

În Norvegia, dacă în 1929 femeile reprezentau doar 1% din numărul 
parlamentarilor, atunci în urma implimentării politicilor familiale și gender orientate 
nivelul de reprezentare a femeilor în organul legislativ în 1977 a ajuns la 24%. În 1999 
situația a progresat şi mai mult, înregistrându –se 36,4% [10, p. 13]. În urma analizei 
indicilor mediului gender orientat, efectuat de The Global Gender Gap Index, Norve-
gia a deținut locurile I-II în perioada 2006-2011. 

În Suedia, cota alocată femeilor în politică se practică de circa 45 de ani. În 1972 
Partidul Liberal Popular a introdus cota minimă de participare a femeilor de 40%, 
acest fenomen de indicare a % numărului de femei în partide  demonstrează ”cul-
tura partidelor” din țară și egalitatea gender [15, p. 144-149]. În prezent în Parla-
mentul suedez femeile reprezintă aproximativ 45% din numărul total de deputaţi. 
Aproape jumătate din membrii Guvernului sunt femei, iar la nivel local 40% dintre 
reprezentanţii autorităţilor sunt femei.

Rata femeilor în Parlamentul Danez este de 30%, revenindu-le conducerea a 5 mi-
nistere şi alte posturi ministeriale din domeniul justiției, alimentaţiei, agriculturii, cul-
telor, educației, Ministerului Afacerilor Sociale și Politicii de gen - 27,8% [16, p. 123]. 

Participarea femeilor britanice în politică datează din 1886, perioadă caracterizată 
prin implicarea activă a femeilor în organizaţia ”Primrose League”, creată în memoria 
liderului partidului Benjamin Disraeli [12, p. 226]. Pentru Epoca Contemporană, în 
Marea Britanie cel mai remarcabil exemplu de implicare a femeii în politică este cel al 
Margaret Tthatcher. Rolul ”Doamnei de fier” este incontestabil, fiind prim-ministru și 
liderul Partidului Conservator, prezintă o motivație directă pentru majoritatea femei-
lor-politiciene din lume. În politica britanică numărul femeilor în Parlament a crescut 
în mod semnificativ de la 60 de persoane (9%)  în 1992 la 120 persoane (18,2%)  în 
1997. În 2001 numărul nu s-a schimbat semnificativ, iar în 2005 a crescut la 127 de 
femei (19, 7%) [17, p. 98]. 

În Serbia și Muntenegru, legea electorală prevede pentru femei o cotă de mini-
mum 30% în listele de candidați la alegerile naționale și cele locale [18, p. 77]. 

În Portugalia, nivelul de reprezentare a femeilor în politică este în creștere de la 
1,5% în 1982 până la 9,9% în 2014 în Parlament și de la 6% în 1990 la 18,5% în organul 
executiv, dar fiind codașă în comparație cu Țările Scandinave, având peste 40% femei-
-deputate în organe legislative și executive.

  La nivel de Organ Executiv se atestă o creștere semnifi cativă în urma politicilor 
gender orientate implementate după modelul scandinav. Astfel, dacă în 1990 nivelul pro-
centual de reprezentare a femeilor a constituit doar 6%, atunci în 2014 se atestă peste 18%.                                                                            

Datele statistice demonstrează că rata de reprezentare a femeilor în organe decizio-
nale sunt în continuă creștere, însă Portugalia se afl ă printre țările cu un nivel scăzut de 
egalitate de gen din țările membre ale UE.

La nivel național, 11,7% femei sunt prezente în Parlamentul României (13,3% femei 
în Camera Deputaților și 7,4 femei în Senat). La nivel internațional, România este situată 
pe locul 77 din 145 de țări care implimentează politici și reforme în vederea egalității de 
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gen [20]. Astfel, România se afl ă printre codașii clasamentului statelor gender orientate, 
unde prezența femeilor în organele legislative și executive înregistrează peste 40%. Ni-
velul scăzut de reprezentare a femeilor în politică din România poate fi  urmărit în fi g.4.

   

Fig. 2. Ponderea femeilor în cadrul Organului Legislativ din Portugalia [19, p. 21]
             

 Fig. 3. Nivelul procentual de reprezentare al femeilor în Organul Executiv din Portugalia 
[19, p. 21]

Fig. 4. Nivelul de reprezentare al femeilor în Parlamentul României 1990-2016 [21]
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În Canada, numărul femeilor implicate activ în viața politică a crescut simţitor. 
De exemplu, dacă în 1974 procentajul femeilor candidate a fost de 9,4%, în 1988 a 
ajuns la 19.2%, crescând de două ori şi mai mult. După alegerile din 1997, numărul 
femeilor în Camera Comunelor a Parlamentului Canadei a crescut până la 21,3%. În 
perioada 2000-2011 nivelul de participare a femeilor în Senat constituia 30%-35%. 
Deși are un nivel modest de participare a femeilor în politică, Canada este considerată 
un stat gender orientat, având 50% femei- juriști, 50% femei- contabili, peste 50% fe-
mei - antreprenori [22, p. 171-203]. 

Însă cel mai mare nivel de participare a femeilor în politică este înregistrat în statul 
Rwanda, după alegerile din 2003 femeile numărând peste 56%. Femeile politiciene din 
Rwanda s-au axat pe politicile sociale și susținerea familiilor pe fundalul conflictelor 
etnice (Genocidul din 1994 în urma căruia au decedat peste 800 000 de etnici tutsi) și 
a crizei economice (resurse naturale epuizate, șomajul). Guvernul Rwandei a fost con-
siderat unul dintre cele 10 Guverne mai efective din lume. Astfel, cu venirea femeilor 
la putere, viața social-politică și economică este în proces de modernizare [15, p. 147].

 În lumea musulmană persistă o atitudine negativă faţă de implicarea femeilor în 
viaţa politică, acest fapt explicându-se prin stereotipurile tradiționale ale unei societăți 
islamice. De exemplu, şeful Forţelor Armate al Pakistanului nu a salutat militar pe prim-
-ministrul Pakistanului Benazir Bhutto (prima femeie prim-ministru al Pakistanului, 
1988-1990, 1993-1996), pe motiv că a saluta o femeie este contrară Islamului [23, p. 
100]. Un alt exemplu poate fi  și dreptul la vot al femeilor din țările islamice, în majorita-
tea dintre ele fi ind introdus doar recent: Bahrain – 2002, Oman – 2003, Kuweit – 2005, 
Arabia Saudită – 2015. 

Inegalitatea de gen a fost influenţată în mare măsură de religie, de regimul aflat 
la conducere şi de ideologiile, valorile, stereotipurile existente în societate. În țările 
cu un trecut comunist raportul femeilor în legislativ este în mare măsură mai mic 
decât în ţările democratice. De exemplu, în Rusia în 1995 rata femeilor în organul 
legislativ constituia nu mai mult de 10%, comparativ cu Noua Zeelandă, unde în 
1996 femeile reprezentau mai mult de 30%. Factorul feminin în politica rusească 
este prezent, dar procentual foarte modest în comparație cu țările membre ale UE, 
îndeosebi cu Țările Nordice.

Tabelul. 1. Nivelul participării femeilor în politică în Rusia, pe partide, anul 2011 [24] 
Nr.       Denumirea partidului       Total deputați           Femei            %
1               ”Rusia unită”                238              42         17,6
2            ”Rusia dreaptă”                 64              10         15,6
3  ”Partidul Liberal-Democrat”                 56               5           8,9
4        ”Partidul Comunist”                  92               4           4,3

În Ucraina postcomunistă, în 1998 numărul femeilor a fost un pic mai mult de 7%, 
iar în Germania – peste 20% [12, p. 87]. 

Nivelul de reprezentare a femeilor în Parlamentul Ucrainei este foarte modest, dar 
se atestă și o creștere către anii 1998, 2006 și îndeosebi în 2008, înrezistrând 13% de 
femei deputate: 
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Fig. 5.Nivelul de reprezentare al femeilor în Organul Legislativ din Ucraina 
în perioada 1990-2008 

Schimbările sociale în societatea noastră au dus la aceea că femeia, pe de o par-
te, participă activ în domeniul politic şi cel economic, iar pe de altă parte, rămâne în 
umbra stereotipurilor de gen. Egalitatea gender, aşa cum este cunoscut, reprezintă un 
spectru întreg de directive socioeconomice, politice şi culturale, orientate spre realiza-
rea egalităţii între femei şi bărbaţi, fără nici un fel de pseudo- argumente, întrucât de 
creşterea şi educaţia copiilor pot fi  preocupaţi şi bărbaţii, iar conducerea ţării, guvernu-
lui, îi poate reuşi şi unei femei.

De remarcat, egalitatea în drepturi nu înseamnă responsabilizarea femeilor de a 
participa în politică, dacă această sferă nu prezintă interes pentru ea, precum nu este 
obligatoriu ca bărbaţii să ia concediu pentru îngrijirea copilului, dacă lui îi reuşeşete să 
petreacă timpul cu familia compensând timpul petrecut la serviciu. Egalitatea gender 
este o posibilitate, un drept constituţional, care permite realizarea personală, indiferent 
de gen, într-un anumit domeniu profesional sau sferă de activitate. Opinia expusă este 
confi rmată şi de spusele fi losofului şi feministei Mary Wollstonecraft : ”Femeia trebuie 
să benefi cieze de aceleaşi drepturi ca şi bărbatul, deoarece ea, în aceeaşi măsură ca şi 
bărbatul, este înzestrată cu darul raţiunii”[7, p. 69]. 

Rolul social și politic al femeilor defi nește stereotipic limitele capacităților sale 
datorită faptului că bărbaţii, în mod tradițional, sunt asociaţi cu sfera publică și im-
plicarea în viaţa societăţii, iar femeile – cu domeniul privat (familie, copii etc.) [25, p. 
4]. Bărbaţii dețin majoritatea funcțiilor de conducere, ei joacă un rol important în reali-
zarea modifi cărilor legate de participarea activă a femeilor în sectoarele vitale ale statu-
lui. Cercetătorii susțin că femeile și bărbații trebuie să lucreze împreună pentru a asigura 
egalitatea de gen, atât în   cadrul partidelor politice, cât și în cadrul legislativului [26, p. 5].  

Există opinia că statutul și rolul femeii în sfera politică este determinat în mare 
măsură de însăşi femeia, iar inițiativele şi rostul femeilor ar trebui să-și găsească locul 
în cercul închis al problemelor familiale. Dorința, motivația și scopul sunt cele trei prin-
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cipii care determină soarta unei femei nu numai în politică, ci și în alte sfere ale vieții 
publice [27, p. 117].

 În urma studierii alegerilor electorale şi a comportamentului în cadrul acestora 
se atestă că  diferenţelor de gen li se acordă o atenţie mai mică decât celor de clasă 
şi religioase, deşi este unul dintre principalii factori care determină baza politicii de 
partid [28, p. 4]. Cotele de gen electorale sunt un răspuns simplu și efi cient la proble-
mele complexe istorice legate de inegalitatea de gen.  Acestea intensifi că participarea 
activă a femeilor în autoritățile legislative și executive, totodată contribuie la materia-
lizarea democrației interne de partid și a transparenţei [29, p. 2]. În conformitate cu 
recomandările Comisiei ONU pentru ”Promovarea Femeilor” adoptată în 1990, un prag 
critic de 30% trebuie să fi e considerat ca o cotă minimă de reprezentare a femeilor în 
organe de decizie. Astfel, pragul de 30% poate fi  privit mai mult ca un obiectiv minim 
decât ca un scop fi nal [30, p. 18]. 

Cercetările gender efectuate în 2015 de către Biroul pentru Instituții Democratice și 
Drepturile Omului pe lângă OSCE au ajuns la concluzia că nivelul de reprezentare egală 
a femeii în toate domeniile vitale din statele membre ale OSCE va fi  realizat circa peste 
50 de ani, iar la nivel global – peste 150 de ani [31, p. 32]. 

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în 2014 un proiect de lege care prevede 
asigurarea egalității gender în activitatea politică și publică. Cota minimă de 30% tre-
buie să fi e respectată atât la formarea listelor de candidați în organul legislativ, cât și la 
formarea organului executiv și a comisiilor parlamentare. Este demn de menționat că 
pentru acest proiect de lege au votat toți deputații prezenți în Parlament. 

Participarea în egală măsură a femeilor și bărbaților în viața politică la cele mai 
înalte niveluri ale guvernării este o condiție elementară de funcționare a democrației 
și justiţiei, prin realizarea egalității de drepturi politice și civile în societate [32, p. 48]. 
Prin Legea nr. 5 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, adoptată 
în 2006, egalitatea între genuri promovează și semnifi că egalitate în drepturi, şanse egale 
în exercitarea drepturilor, participare egală în toate sferele vieţii, tratare egală a femeilor 
şi bărbaţilor. În opinia D. Terzi-Barbăroșie, „creşterea participării politice a femeilor în 
structurile de guvernare este considerată una dintre modalităţile principale de conso-
lidare a echilibrului de gen în societate. În realitate, participarea femeilor la procesul 
decizional este neomogen, mai ales la treptele superioare ale ierarhiei administrative” 
[33, p. 11]. În acest context, pentru societatea din Republica Moldova apare și proble-
ma combinării activității politice a femeii, a funcțiilor de conducere, administrative cu 
rolul femeii în familie. În opinia cercetătorilor, o reușită a acestora este posibilă numai 
în cazul în care familia se bazează pe principiul egalităţii. În cazul dacă bărbatul insistă 
asupra punerii în aplicare a modelului tradițional de relații familiale, probabilitatea de 
distrugere a unei astfel de căsătorii este destul de mare [34, p. 245]. 

Relevanța cercetării cu privire la rolul femeilor în viața politică a Republicii Mol-
dova constă în faptul că în timpul a 26 de ani de Independență au fost efectuate o serie 
de reforme în domeniile dreptului și sistemului electoral, în urma cărora a crescut ni-
velul de integrare a femeilor în viața socio- politică din Republica Moldova. Aderarea 
la convențiile și declarațiile internaționale a favorizat creşterea rolului femeilor în viața 
politică, dar, în același timp, nu a intensifi cat procesul de alegere/numire a femeilor în 
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organele legislative și executive, la posturile de conducere, deşi practica mondială arată 
că ”lipsa femeilor în structurile administrative are un impact negativ asupra calității 
deciziilor” [35, p. 139].

În opinia noastră, faţă de politicienii de sex feminin din Republica Moldova se 
înaintează cerinţe excesive din partea societăţii. Femeia-politiciană se confruntă nu nu-
mai cu probleme de venire la putere, de promovare, dar și cu probleme în luarea unor 
anumitor decizii. În ceea ce privește stereotipurile de gen în domeniul politicii, pot fi  
aduse o multitudine de exemple. Revizuirea unei decizii din partea unui politician de 
sex masculin este mai degrabă tratată ca o manifestare a înțelepciunii, a fl exibilităţii sau 
chiar ca o viclenie politică, iar aceeaşi acţiune, făcută de un politician de gen feminin, 
este adesea considerată ca un semn de slăbiciune şi instabilitate feminină [36, p. 62]. 

Soluţionarea problemei de participare a femeilor în viața politică este determinată 
de existenţa unui număr mare de bariere, printre care principalii factori fi ind: stere-
otipurile socioculturale şi de gen, rezistenţa autorităților faţă de jucătorii non-sistem, 
reticenţa femeilor de a avansa. În ciuda faptului că aceste bariere într-adevăr determină 
în mare măsură traiectoria ascensiunii femeilor la putere, ei nu pot fi  consideraţi singura 
modalitate ce determină cariera acestora [37, p. 148].

În urma cercetării, am identifi cat un șir de factori care determină, dar și împiedică 
activitatea femeii în viața politică:

1. Refuzul politicienilor de gen masculin de a aprecia femeile ca profesioniști cu 
înaltă califi care și ca concurenți;

2. Indisponibilitatea atât a societății, cât şi a sponsorilor, alegătorilor de a sprijini 
femeile ca actori independenți pe arena politică [38, p. 153].

3. Neîncrederea femeilor în sine şi în realizarea scopurilor, obiectivelor [39, p. 73].
4. Stereotipul nejustifi cat de pasivitate socială și stima de sine scăzută a femeilor [40, p. 35].
5. Folosirea limbajului sexist umilitor și degradant în adresa unei femei-politiciene [41].
6. Concurența acerbă şi inegală a bărbaţilor în lupta pentru posturi importante în 

organele puterii [42, p. 139].
7. Valorile politice şi sociale sunt dure, iar femeia are grijă de cei din jur, este mai 

gingaşă, mai puţin coruptă [43, p. 25].
8. Aprehensiune față de calitățile de lider a femeii din partea bărbaților [44, p. 316].
D. Terzi-Barbăroșie enumeră mai mulți factori de care depinde participarea politică 

a femeilor: „cunoaşterea drepturilor şi revendicarea lor; accesul la informaţii privind 
legile, politicile, structurile care le „guvernează” viaţa; încrederea în sine, stima de 
sine înaltă şi capacitatea de a provoca şi confrunta (în caz de necesitate) structurile de 
stat; cunoaşterea instituţiilor/ organizaţiilor care să le acorde suport şi modele de rol 
pozitive; existenţa unui mediu politic, legal, economic şi cultural care le-ar permite să 
se angajeze plenar în procesele de luare a deciziilor;....dependenţa economică şi lipsa 
resurselor financiare adecvate; oportunităţi diferite de angajare în cîmpul muncii (şi, 
implicit, de dezvoltare a carierei); atitudini discriminatorii şi stereotipuri negative 
perpetuate în familie şi în viaţa publică; suprasolicitarea cu responsabilităţi casnice; 
intimidare, hărţuire şi violenţă” [33, p. 11].

Pentru a evidenția poziția respondenţilor cu privire la cadrul legislativ şi normativ, 
cercetătorii s-au axat pe câteva probleme: „oportunităţile de participare a femeilor în 
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viaţa politică; implicarea femeilor în viaţa politică; legislaţie; atitudinea faţă de valorile 
care limitează/facilitează participarea femeilor în politică; stereotipurile care împiedică 
participarea activă a femeilor la viaţa politică; priorităţile politice ale femeilor şi ale 
bărbaţilor etc” [45, p. 77].

Într-un studiu realizat în 2006 sunt formulate următoarele concluzii: „• Doar 
jumătate din femei (48%) şi circa 70 la sută din bărbaţi consideră că femeile, ca şi bărbaţii, 
au aceleaşi oportunităţi de participare la viaţa politică, • Cea mai cunoscută lege de 
către respondenţi, care reglementează egalitatea în drepturi, este Constituţia (55,3%), 
urmată de Legea cu privire la asigurarea de şanse egale între femei şi bărbaţi (16,1%); • 
Circa 75 la sută din respondenţi consideră că femeile nu participă activ la viaţa politică. 
Principalii indicatori pe care s-au axat respondenţii privind neparticiparea femeilor la 
viaţa politică sunt proporţia femeilor şi bărbaţilor în Parlament şi Guvern; • Mai bine de 
jumătate din respondenţi consideră că valorile dominante din societate limitează par-
ticiparea femeilor în politică; • Jumătate din respondenţi identifi că gândirea şi acţiunea 
politică cu genul masculin şi chiar femeile sunt cele care stabilesc aceasta (63%); • Fe-
meile sunt intimidate de relaţiile de putere, consideră 71 la sută din respondenţi, iar 
42% din bărbaţi pun la îndoială capacitatea femeilor de a se adapta relaţiilor de putere; 
Circa 74 la sută din respondenţi consideră că femeile, comparativ cu bărbaţii, au talente 
şi avantaje speciale pentru a activa efi cient în domeniul politicii” [45, p. 77].

Cu toate că au întâlnit numeroase bariere de diferit gen, în perioada 1991-2017 fe-
meile din Republica Moldova au activat în sfera politică.

În perioada inițială de renaștere a Republicii Moldova (1991-1994), de lichidare a 
reminiscențelor regimului totalitar comunist, pe calea bazată pe dreptul internaţional 
şi un regim democratic,  nu s-a acordat o atenţie cuvenită problemelor egalităţii de gen 
și familiei, deoarece la începutul anilor 90 ai sec. XX accentele au fost puse pe sfera 
economică, armată, relaţiile diplomatice, crearea unui stat suveran și independent. 

La 27 august 1991 a fost adoptată Declaraţia de Independenţă a Republicii Mol-
dova, care prevede drepturile sociale, economice, culturale şi libertatea politică ega-
le pentru toţi cetăţenii, indiferent de sex, naţionalitate, limbă şi religie, acest docu-
ment fiind un punct de plecare pentru politica socială a familiei în protecţia tuturor 
cetăţenilor și pentru participarea mai activă a femeilor în toate sferele vieții, inclusiv 
în viața politică. Vom remarca faptul că, iniţial, adoptarea Declaraţiei nu s-a reali-
zat în cadrul unui raport echitabil între femei şi bărbaţi, din cauza că din cei 383 de 
deputaţi ai Parlamentului doar 13 au fost femei” (L. Lașcionova, L. Istrati, E. Balan, 
O. Ojog, L. Scalnâi, S. Mâslițkaia, N. Brânzan, L. Pokotilova, N. Cegurko, L. Dicusar, 
V. Podgornaia, L. Silicenko, A. Volkova), ceea ce constituia nu mai mult de 3% de 
implicare a femeilor în viaţa ţării noastre în prima etapă de formare și dezvoltare a 
noului stat democratic. Totuși, femeile au lăsat o amprentă istorico-decisivă în perio-
ada valurilor patriotice din anii ’90 ai sec. XX, de exemplu, activitatea Leonidei Lari, 
Președinte al Ligii Democrat-Creștine a Femeilor și discursul ei patriotic în Piața Ma-
rii Adunări Naționale din 27 august 1991 despre Independență. 

Dar, în prima etapă, cu privire la implicarea femeilor în viața politică a Republicii 
Moldova, această problemă nu a fost luată în considerare în mod serios nici de femei, 
nici de bărbaţi, în virtutea mentalităţii tradiţionale şi angajamentului faţă de modul de 
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viaţă patriarhal. Principiul egalităţii de gen între femei şi bărbaţi a început să se schimbe 
odată cu schimbarea societăţii moldoveneşti. În primul rând, a infl uenţat noul regim 
democratic stabilit prin obţinerea Independenţei şi a primelor alegeri pentru Parlamen-
tul Republicii Moldova (27 februarie 1994). În al doilea rând, la aceste alegeri pentru 
prima dată a participat Asociaţia Femeilor din Moldova, care a primit mai mult de 50 
de mii de voturi, dar nu a trecut pragul electoral şi astfel nu a primit nici un mandat 
în puterea legislativă. Participarea femeilor în aceste alegeri a demonstrat „maturitatea 
politică” a femeilor, motivaţia şi ambiţiile lor în soluţionarea problemelor sociale şi poli-
tice. Primii paşi întreprinşi în această direcţie demonstrează că femeile nu erau în afara 
vieţii sociale şi publice, iar aşa-numitul insucces a fost determinat de alegători, în a căror 
viziune doar bărbaţii sunt apţi de a conduce. 

Cu siguranță, prezența unui număr mai mare de femei în perioada adoptării prime-
lor hotărâri de valoare națională ar fi  putut infl uența mersul istoric al Republicii Moldo-
va. Ipoteza se confi rmă prin numeroase calități pe care le posedă o femeie-politiciană, 
cum ar fi : deschisă spre compromisuri; părtinitoare a politicilor sociale și familiale; 
favorizează o politică moderată; femeile sunt greu de corupt și sunt mai puțin predispu-
se de a corupe decât bărbații; în activitatea politică predomină consens politic. Astfel, 
absența femeilor în număr egal în politica națională în prima etapă de dezvoltare a țării 
a condus la întârzierea în adoptarea politicilor familiale și gender orientate. Constituţia 
Republicii Moldova, adoptată în 1994, a devenit un punct serios în apariţia, formarea şi 
dezvoltarea egalităţii de gen în societate

Cercetările efectuate de diverse organizaţii publice, ONG-uri sau studiile efectuate 
în Republica Moldova [46, p. 84] sugerează că participarea femeilor la guvernarea de 
toate nivelurile constituie un factor progresiv de stabilizare. Experiența parlamentară 
mondială arată că, ”în cazul în care femeile reprezintă mai mult de 30-40% din structu-
rile puterii, societatea se dezvoltă mult mai stabil” [14, p. 224]. 

Cercetările gender demonstrează că strategia ideală de stabilire a echilibrului de gen 
în politică ar trebui să fi e proporțională în funcție de numărul de persoane de fi ecare 
gen al populației [47, p. 142]. Astfel, în Republica Moldova, reieșind de datele statistice 
ale populației stabile, în organele de decizie ponderea femeilor ar trebui să fi e nu mai 
mică de 50%, ce se consideră prioritar pentru următorii ani în politica națională.  

Ca urmare a alegerilor din 29 iulie 2009, 24,8% de deputați din Parlamentul Repu-
blicii Moldova sunt femei, fi ind repartizate astfel: 20 din 48 de membri ai Parlamentului 
aleși pe listele Partidului Comunist şi doar 5 femei din cei 53 de membri ai Parlamentu-
lui aleşi de la ”Alianța pentru Integrare Europeană” (Partidul Liberal Democrat din Mol-
dova, Partidul Liberal, Partidul Democrat din Moldova și Alianța ”Moldova Noastră”). 
Analizând listele electorale din perspectiva politicii de gen, se constată că din cele 15 
partide politice de pe listele electorale la alegerile din aprilie 2009 doar 9 partide poli-
tice au avut aproximativ 30% din candidați femei: Partidul Popular Creştin Democrat, 
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Democrat din Moldova, Par-
tidul Renaşterii Spirituale ”Moldova Unită”, Partidul Conservator și Partidul Ecologist 
din Moldova ”Alianța Verde”, Partidul ”Pentru Neam şi Țară”, Uniunea Muncii ”Patria-
-Rodina” și Partidul Republican din Moldova.
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Astfel, din 1994 până în 2009 raportul femeilor în Parlamentul Republicii Moldova 
a crescut cu 20%, iar în anii 2009-2010 a scăzut substanțial cu 4% [48, р. 226]. Ponderea 
femeilor deputați în Parlamentul Republicii Moldova este demonstrată în Fig. 6:

Fig. 6. Ponderea femeilor în Parlamentul Republicii Moldova în perioada 1990-2016 [49].

Diagrama demonstrează vizibil creșterea ponderii femeilor în Parlamntul Republicii 
Moldova de la primele alegeri din 1994 până în 2011. Procesul de participare a femeii 
în politica națională este în progres. Cert este că majoritatea femeilor-deputați au fost 
delegați de Partidul Comuniștilor (luând în considerație că PCRM avea majoritatea în 
organul suprem legislativ al statului), cele mai puține femei-deputate în Parlamentul Mol-
dovei erau din partea Partidului Democrat și Partidului Liberal. Astfel, susținem ideea L. 
Handrabura: ”Partidele politice reprezintă, deocamdată, medii favorabile pentru bărbaţi, 
nu şi pentru femei, ţinute mai mult în anticamera fotoliilor de decizie” [50, p. 48].

Totuși, unii experți au ajuns la concluzia că, ”dincolo de cifrele în creştere privind 
participarea femeilor în actul decizional, este destul de complicat a estima participarea 
reală a acestora la luarea de-facto a deciziilor”[33, p. 13], însă participarea sporită a fe-
meilor în politică este un indicatorforte al dezvoltării democrației în țară și consolidarea 
independenței a femeilor de stereotipurile masculine.

Nivelul de participare al femeilor parlamentare în Republica Moldova este mult mai 
mare decât în unele state postsovietice și state membre ale UE, însă ocupă un loc codaș în 
comparație cu Țările  Nordice, unde se atestă cei mai ridicați indici de dezvoltare socială.  

În perioada 2011-2018, ponderea femeilor în organul legislativ al statelor vizate este 
în creștere anuală cu circa 0,2%. În Republica Moldova se atestă o instabilitate, cu o 
scădere semnifi cativă, cu circa 5% în 2016, în comparație cu anul 2010, atestând rata de 
participare de peste 25%.  

Vorbind despre cota femeilor în Parlamentul Republicii Moldova, Henrik Huitfeldt, 
consilier/şef Cooperare pentru Dezvoltare la Ambasada Suediei din Republica Moldo-
va, a remarcat: „Am două sfaturi pentru deputaţii din Republicii Moldova: să adopte 
imediat una din iniţiativele legislative de stabilire a unei cote minime de reprezentare a 
femeilor în Parlament şi să discute cu cetăţenii despre egalitatea de gen” [51].
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Fig. 7. Ponderea femeilor în ansamblul parlamentarilor lumii pe anul 2011

Deși Republica Moldova este pe lista țărilor în care femeile au ocupat postul de 
prim-ministru (Z. Greceanâi, 2005 - 2009) și președintele parlamentului (E. Ostap-
ciuc, 2000 - 2005), adică femeile sunt prezente în structurile de conducere, aceasta nu 
înseamnă că deciziile sunt luate în considerare automat ţinându-se cont de factorul de 
gen. Dimpotrivă, un exemplu lipsit de ambiguitate, aprobarea de către Parlamentul Re-
publicii Moldova, este Legea cu privire la egalitatea de șanse pentru femei și bărbați - o 
lege care a primit un vot de neîncredere din partea femeilor afl ate în organul legislativ. 

Un fenomen pentru Republica Moldova, pentru prima dată după declararea 
Independenţei, a fost lansarea în campania electorală  pentru postul de Președinte al 
Republicii Moldova din anul 1996 a unei femei, candidat independent Iuliana Gorea-
-Costin, la acel moment directoarea Liceului „Mircea Eliade” [52]. În urma scrutinului, 
candidatul Iuliana Gorea-Costin a obţinut un „scor de consolare” – 0,64% pe ţară şi 
0,73% în Chişinău şi funcţia de ambasador al Republicii Moldova la Strasbourg. Ceva 
mai târziu, în iulie 2005, I. Gorea-Costin s-a înscris și în campania electorală  pen-
tru funcția de primar al municipiului Chişinău,  în calitate de candidat independent, 
obținând în primul tur de scrutin 4,95%. 

Un alt candidat-femeie la postul de Președinte al Republicii Moldova a fost Maia 
Sandu, care la 31 august 2016 a fost desemnată ofi cial candidat la această funcție 
de  către Consiliul Politic Național. În octombrie 2016, Maia Sandu a fost desemnată 
candidatul comun al dreptei proeuropene pentru alegerile prezidențiale din Republica 
Moldova. Turul I de scrutin, care s-a desfășurat la 30 octombrie și în care au participat 
9 candidați, i-a permis Maiei Sandu să acumuleze 549.152 de voturi, ceea ce reprezintă 
38,71%, fi ind surclasată doar de Igor Dodon, cu 47,98% din sufragii. Turul II, desfășurat 
la 13 noiembrie 2016, la care au fost admiși Maia Sandu și Igor Dodon, i-au adus Maiei 
Sandu 766.593 de voturi sau 47,89% din sufragii, fi ind surclasată de Iogr Dodon, care a 
acumulat 834.081 sau 52,11% [53]. Vom menționa, acest scrutin prezidențial a fost mar-
cat de un profund limbaj sexist, fapt care și-a găsit refl ectare într-un studiu nou pentru 
cercetarea gender în sfera politică - ”Analiza limbajului sexist în campania electorală” 
realizat de L. Handrabura după alegerile prezidențiale din 2016 (turul II). Autoarea 
studiului a remarcat că ”limbajul trebuie să refl ecte mobilitatea societății și a relațiilor 
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dintre genuri, care sunt încă relații de putere și care transpar, la nivel de limbaj, prin 
instituirea și impunerea normei generice masculine” [41, p. 6]. 

Și în cadrul Autorităților Publice Locale din Republica Moldova reprezentarea 
femeilor este foarte modestă. Femeile sunt o minoritate absolută în rândul candidaţilor 
la funcţia de primar, constituind doar 22,5% [54, p. 14]. Pe parcursul a 25 de ani de 
Independență, nivelul de participare a femeilor la nivel local este în creștere, de la 10% 
în 1999 până la 18% în 2011. Femeile sunt mai mult prezente pe funcţiile votate de 
consiliile locale decât direct de alegători, deoarece, dacă în rândul primarilor procen-
tul femeilor este de 18,1%, în rândul vice primarilor acesta constituie 21,0%. În profi l 
regional, repartiţia funcţiei de primar pe criteriu gender a fost în toate cazurile doar în 
favoarea bărbaţilor [55, p. 37].

Fig. 8. Ponderea femeilor în cadrul Autorităților Publice Locale[56]. 

În 2015, în urma turului I de scrutin desfășurat la 14 iunie, ulterior a turului II 
din data de 28 iunie, dar și a alegerilor repetate din 12 iulie curent, din 898 de primari 
aleși, femeilor le-a revenit 185 de fotolii sau 20,60%, cu 2,5% mai mult în comparație cu 
anul 2011. Către anul 2017, situația rămâne practic ne schimbată, favorizând activitatea 
bărbaților în APL. 

Pentru a spori nivelul de participare a femeilor în politica din Moldova și în proce-
sele de luare a deciziilor, agențiile UN Women – PNUD Moldova, în parteneriat cu două 
organizații non-guvernamentale – Fundația Est-Europeană și Centrul „Parteneriat pen-
tru dezvoltare”, au lansat Programul „Femeile în politică”, cu o perioadă de implemen-
tare - iulie 2014 - decembrie 2017. Obiectivele acestui Program sunt: „Cadrul legal și 
politici de promovare a drepturilor femeilor pentru a participa la luarea deciziilor la 
nivel național și local sunt reformate/adoptate și/sau implementate;Promotorii egalității 
dintre genuri infl uențează cadrul legal și politicile de sporire a participării femeilor în 
politică și în calitate de lidere”. Drept rezultat, în cadrul acestui Program au fost reali-
zate un șir de măsuri, precum: „Campanii de pledoarie” (advocacy) pentru adoptarea 
unui pachet legislativ privind promovarea egalității de gen și a femeilor în procesul de 
luare a deciziilor  au avut loc prin strategii diferite. La 14 aprilie 2016, Parlamentul a 
adoptat Legea nr. 71, care modifi că 15 acte legislative. Legea introduce cota minimă 
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de 40% de reprezentare a unui gen la elaborarea listelor de candidați și la formarea 
Guvernului, concediul de paternitate, defi niția și interzicerea sexismului, dar și alte 
prevederi; Programul a contribuit la alegerea a 2 femei rome în funcții de consiliere 
locale pentru prima dată în Republica Moldova”.  Înainte de alegerile parlamentare din 
2014 și alegerile locale din 2015 au fost organizate 8 campanii de instruire a alegătorilor. 
A fost ofi cializată Platforma pentru Egalitate de Gen  - formată din 28 de organizații 
non-guvernamentale și persoane care pledează pentru egalitatea de gen . Au fost ajustate 
din perspectiva egalității de gen- serie de Materiale de instruire electorală ale Centrului 
de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) de pe lângă Comisia Electorală 
Centrală (CEC); s-au organizat o serie de forumuri naționale, cu scopul de a promova 
participarea și reprezentarea egală a femeilor la conducere în diverse domenii, și 15 
forumuri parlamentare regionale care au oferit posibilitatea să pună în discuție proble-
mele lor direct cu deputații din Parlament și cu factorii de decizie de la nivel local [57].

În urma intervievării pe un eșantion de 1234 de persoane din Republica Moldova, 
România, Portugalia, Ucraina și Rusia vizavi de problemele ce țin de impactul social 
al globalizării, în problema implicării femeii în politică și concordanța cu rolul ei în 
familie am stabilit: 

În Republica Moldova, din 480 persoane intervievate, 44% de bărbați ar vrea ca 
președintele țării să devină o femeie, iar 56% de bărbați consideră că o femeie nu s-ar 
isprăvi cu funcția de președinte; 87% femei intervievate ar vrea ca o femeie să devină 
președinte de stat sau președinte al organului legislativ; 13% ar susține o femeie în 
politică, dar nu în calitate de președinte de stat.

În România, peste 62% de respondenți au mai multă încredere în bărbați politicieni 
decât în femei, deoarece: ”ea este preocupată mai mult de familie și nu are timp să ac-
tiveze pe deplin în viața politică”, ”politica nu este lucrul femeii”, ”femeia poate fi  bună 
gospodină, dar nici într-un caz ”bun politician” etc. În urma intervievării, majoritatea 
au enumerat câteva femei care au făurit viitorul României: A. Ipătescu, Regina Elizabeta, 
E. Teodoriu, Regina Maria, E. Ceaușescu, E. Udrea. 

În Portugalia, în urma intervievării a 180 de persoane cu vârsta de 18-65 ani (90 de 
femei și 90 de bărbați) din orașele Portimao, Albufeira, Gale, Faro, Quarteira, Lisabona, 
am identifi cat că peste 72% din femeile intervievate ar susține o femeie în organ legisla-
tiv sau executiv având drept exemplu pe prim-ministrul M. Pintasilgo (1979-1980); 28% 
femeile-respondente sunt convinse că ”femeia ar trebui să evite domeniul politicii și să 
aibă grijă de casă, copii sau domeniul feminin, cum ar fi  profesor, educător, medic etc.”; 
doar 47% din respondenți bărbați ar susține o femeie în organe decisive ale statului; 53% 
au menționat că ”politica nu este un domeniu feminin”. 

În Federația Rusă, din 220 de respondenți doar 15% ar fi  dorit ca președintele statu-
lui să fi e o femeie; 60% consideră că femeia nu poate fi  un politician de succes; 20% din 
intervievați ar susține o femeie politician, dar nu în calitate de președinte; 5% s-au expus 
negativ asupra participării femeii în politică. La întrebarea: ”Numiți femei-exemplu în 
politică”, s-au enumerat următoarele persoane: Ecaterina a II-a, V. Matvienko, T. Goli-
kova, I. Hakamada. 

În Ucraina, din 90 de persoane intervievate 56% ar fi  dorit ca președintele statului 
să fi e o femeie; 24% consideră că femeia nu poate fi  un politician de succes; 10% din 
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respondenți ar susține o femeie politician, dar nu în calitate de președinte; 10% s-au 
expus negativ asupra participării femeii în viața politică. Majoritatea respondenților au 
enumerat doar câteva femei-politiciene cu abilități de lider: I. Timoșenko, O. Sîroed, 
N. Korolevskaia. 

Cercetările în domeniu au demonstrat că femeile în politică au avut o contribuţie 
distinctă în procesul de dezvoltare a societății, prin promovarea activă a principii-
lor democratice, cum ar fi : dreptatea, egalitatea, colaborarea şi cooperarea, accep-
tarea diferenţelor; prin intenţii şi acţiuni mai explicite, sinceritate şi moralitate; prin 
perseverenţă în acţiuni şi onoarea personală 

Pentru a elucida toate meritele femeilor în politică, economie, cultură este nevoie 
de a revizui manualele de istorie, care formează chipul masculin al istoriei neamului 
nostru, poziționând femeia nu doar pe locul secundar, ci adesea în umbra evenimen-
telor istorice, aportul căreia este preluat de bărbați. Analiza manualelor de istorie din 
perspectiva gender ne-a permis să identifi căm că locul femeii în istorie i se atribuie 
o contribuție nesimnifi cativă, fi ind valorifi cate doar circa 13-14% de femei marcante. 
Astfel, scrierea manualelor și predarea disciplinei trebuie să fi e realizată din perspecti-
va dimensiunii de gen. Femeile sunt în proces de a schimba statutul său de ”adjunctul 
bărbatului” în concurent egal și constructiv, rezolvând concomitent atât problemele fa-
miliale, cât şi cele de importanță națională. 

Viaţa şi activitatea femeilor afl ate în poziții de conducere demonstrează rezistență, 
competenţe de lider și capacitatea de a rezolva o serie de probleme de natură economică, 
politică și socială, fără a uita de familie şi rolul valorilor familiale, deoarece femeilor le 
este difi cil să demonstreze atât valoarea lor socială, cât și rolul lor politic, fără a intra în 
confl ict cu convingerile interioare sau ale societăţii. Politica de astăzi devine o activitate 
răspândită atât în rândurile bărbaților, cât și în mediul feminin. Femeile demonstrează 
abilitățile lor diplomatice, competențe ale unui lider şi se străduie să obţină studii şi 
experienţă necesară pentru a face o carieră politică de succes [58, p. 150]. Accesul la care 
teoretic este simplu, dar practic difi cil. Acest lucru se datorează, în primul rând, faptului 
că statutul social al bărbatului îi permite să aibă acces neîngrădit la putere și la toate 
resursele, spre deosebire de femei, deşi posedă calitațile unui lider [59, p. 26].

Femeile, ca o comunitate socială importantă, sunt factorii decisivi în dezvoltarea 
societăţi durabile, însă majoritatea femeilor, din spațiul postsovietic, continuă să aso-
cieze bunăstarea sa cu sprijinul statului, nu cu activitățile lor din proprie inițiativă [60, 
p. 203]. Femeia în calitate de politician şi electorat se afl ă încă în structură patriarhală, 
fi ind subordonată, deși este cunoscut faptul că femeile în politică încearcă nu pur şi 
simplu să deţină un post, ele având menirea să îmbunătăţescă relaţiile interpersonale 
din punct de vedere moral şi uman [61, p. 28].

Pentru ca femeile să acceadă în politică, sunt necesare condiţii care ar soluţiona 
problemele ce ţin atât de mentalitate, cât şi de cele fi nanciare. Anume de soluţionarea 
acestor probleme, de receptivitatea şi promptitudinea puterii, a societăţii la realizarea 
schimbărilor în relaţiile de gen, de nivelul de implicare a femeilor în procesul decizional 
depinde calitatea vieţii şi nivelul de trai al populaţiei, încrederea acesteia în guvernare şi 
succesul reformelor democratice în țară [62, p. 92]. 
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Fig. 9. Aportul femeii în viaţa politică 
Sursa: elaborat de autor.

Un pas semnifi cativ în domeniul participării femeilor în politică a fost făcut de aleșii 
poporului la 29 martie 2018. Proiectul de lege inaintat de Partidul Democrat din Mol-
dova prevede că partidele care vor promova femeile în politică, cu cel puțin 40 la sută 
femei, vor primi din partea statului bani în plus (circa 10% din bugetul alocat). Proiectul 
de promovare a femeilor în domeniul politic prevede că viitorele candidate înaintate de 
pe listele circumscripțiilor unionominale să adune de două ori mai puține semnături 
decât bărbații. Această lege a stârnit un șir de critici. 

Actualmente, în Republica Moldova mai multe femei sunt implicate în procesele de 
luare a deciziilor în calitate de deputați ai Parlamentului, membri ai partidelor politice, 
miniștri, precum și în calitate de reprezentanți ai organizațiilor societății civile și mass-
-mediei. În prezent, Ministerul Justiției al Republicii Moldova a înregistrat mai mult de 
30 de partide, cele mai multe dintre ele fi ind partide politice slabe şi doar patru din ele 
au sufi ciente resurse pentru a infl uența procesele politice din țară și să ia parte la campa-
niile electorale. Putem afi rma convingător că şi soarta acestora depinde în mare măsură 
de numărul femeilor în rândurile lor. 
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