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Introducere
Republica Moldova se numără printre ţările ratificatoare a o serie dintre cele mai importante
tratate internaţionale care vizează drepturile femeilor în mod direct sau în contextul drepturilor
omului.
Convenţia ONU asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW)
(1979); Planul Global de Acţiuni (1976-1985); Strategiile de perspectivă privind redresarea
situaţiei femeii, adoptate la Nairobi; Conferinţa a III-a mondială privind problemele femeilor
(1985), Platforma de acţiuni privind problemele femeilor, adoptată la cea de a IV-a Conferinţă
mondială (1995), Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului III şi alte documente sînt dovada
conştientizării faptului că doar abordarea complexă, garantarea posibilităţilor egale de a se realiza
pe deplin pentru toţi membrii societăţii asigură dezvoltarea armonioasă şi durabilă a omenirii.
În prezent, legislaţia naţională conţine prevederi cu referire la egalitatea genurilor (sexelor)
în următoarele acte:
a) Constituţia Republicii Moldova (1994), Capitolul II, „Drepturi fundamentale”, art. 16
(2): „Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice,
fără deosebire de [...] sex [...]“; art.43-50, care se referă la dreptul la muncă şi protecţia
muncii, la interzicerea muncii forţate, dreptul la posesie a proprietăţii private, la grevă,
la asistenţă şi protecţie, la asigurare împotriva şomajului;
b) Legea Republicii Moldova privind partidele politice şi alte organizaţii socialpolitice (1998), art. 9 (6): „Partidele politice respectă principiul egalităţii dintre bărbaţi
şi femei în organele lor decizionale la toate nivelurile.“;
c) Codul Penal, art. 176: „Încălcarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, garantate
prin Constituţie şi prin alte legi, în funcţie de [...] sex [...], se pedepseşte cu amendă de
la 300 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani [...].“1;
d) Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, art. 7, alin.
2: „Partidele şi alte organizaţii social-politice sînt obligate să contribuie la asigurarea
egalităţii de drepturi şi de şanse între membrii săi femei şi bărbaţi prin:
• asigurarea reprezentării în organele lor de conducere a componenţei de femei şi
bărbaţi;
• asigurarea reprezentării în listele de candidaţi a femeilor şi bărbaţilor fără
discriminare după criteriul de sex”.
Odată cu intensificarea dezbaterilor pe marginea drepturilor acestui grup minoritarmajoritar, în spaţiul post-sovietic din ultimele decenii (căci cel occidental, cunoaştem, a
realizat schimbări fundamentale în domeniu mult mai devreme), în concordanţă cu principiul
dialectic privind trecerea modificărilor cantitative în cele calitative, se produc schimbări şi
în abordarea problematicii date. Adoptarea termenului de gen în defavoarea celui de sex,
subliniindu-se natura socială a factorilor determinanţi, renunţarea la perimetrul egalităţii
de drepturi şi aducerea în discuţie a noţiunii de egalitate a şanselor, schimbînd nuanţa şi
configuraţia abordării, sînt doar cîteva din turnurile spectaculoase produse relativ recent.
Un alt concept introdus recent şi intens discutat, care se încadrează perfect în limitele lucrării
1

“Barometrul de gen”, Chişinău, 2006, pag. 61. Citat: Ala Mîndîcanu.
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de faţă, este cel de statistici de gen – domeniu care traversează orizontal ariile tradiţionale ale
statisticii cu scopul de a identifica, produce, disemina statistici care reflectă realitatea vieţii
femeilor şi a bărbaţilor şi impactul politicilor de gen2.
Puţine sînt însă eforturile depuse în a reflecta din perspectivă de gen un domeniu de
importanţă majoră în statele cu sisteme de guvernare clădite pe principiile democraţiei – cel
electoral, care încadrează mecanismele de accedere către vîrful decizional într-un stat. Or,
se ştie, căci este unul din pilonii unei democraţii, prezenţa cantitativă a unui grup în cercul
decizional este garantul că interesele şi problemele specifice acestuia cel puţin vor fi puse în
discuţie. Literatura de specialitate oferă prea puţină materie despre dimensiunea de gen în
procesul luptei politice. Statisticile privind prezenţa genurilor în structurile guvernamentale,
în lipsa informaţiei care reflectă pe viu procesele ce stau în spatele acestora, rămîn a fi seci şi,
deseori, inutile în sensul luării de decizii.
Cum...? În ce măsură...? Cît de mult...? Aşa vor începe întrebările la care vom încerca să
oferim răspunsuri în această lucrare, toate rezumîndu-se, evident, la eterna întrebare a omenirii
din orice domeniu: De ce? De ce avem atît de puţine femei în structurile puterii de stat? De
ce ele, constituind mai mult de jumătate din populaţia planetei şi a ţării noastre, îndeplinind
aproape 2/3 din volumul de muncă (pe glob, conform estimărilor ONU), deţinînd majoritatea
printre alegători, nu reuşesc să îşi asigure o prezenţă „decentă” în rîndul celor împuterniciţi să
ia decizii?
Lucrarea de faţă, fiind un studiu de caz al alegerilor locale generale din 2011, se înscrie
într-o listă, deja impunătoare, de investigaţii realizate de autori la diferite scrutine din Republica
Moldova, debutînd cu alegerile locale generale din 2007 şi continuînd cu cele parlamentare
din 2009 şi 2010.
Aşadar, procesul electoral va constitui obiectul de bază al acestui studiu, în care vor fi
reflectate cîteva dintre laturile lui esenţiale:
- reprezentarea genurilor în structurile de administrare a scrutinului;
- reprezentarea genurilor în listele de candidaţi;
- reprezentarea genurilor în rîndul celor aleşi;
- reflectarea genurilor în mass-media;
- implicarea genurilor în actul votării;
- reflectarea genurilor în actul de cooperare între alegător şi candidat şi altele;
- conţinutul platformelor electorale din perspectiva genurilor.
Conceptele-cheie cu care vom opera sînt următoarele:
• gen – instrument conceptual cu ajutorul căruia sînt analizate rolurile, responsabilităţile,
constrîngerile, şansele şi nevoile bărbaţilor şi ale femeilor în orice context;
• pierderi de gen – diferenţa dintre prezenţa genurilor în rîndul candidaţilor şi prezenţa
acestora în rîndul celor aleşi, o diferenţă pe care o punem pe seama genului ca factor
care o determină;
• structuri de administrare a alegerilor – Comisia Electorală Centrală, consiliile
electorale de circumscripţie de nivelul I şi nivelul II, birourile electorale ale secţiilor de
votare.
2

Conform definiţiei adoptate de UNECE, “Making Gender Statistics”, http://www.unece.org/stats/
gender/genstats/genstats-1.htm
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Componenţa de gen a structurilor de administrare a
alegerilor
Comisia Electorală Centrală
Comisia Electorală Centrală (CEC) este constituită din 9 membri cu vot deliberativ: un
membru este desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova, un membru — de Guver şi
7 membri — de Parlament (5 dintre ei – de partidele de opoziţie, proporţional numărului de
mandate deţinute de acestea). Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei Electorale
Centrale sînt aleşi din rîndul membrilor Comisiei Electorale Centrale cu majoritatea de voturi
din numărul total al membrilor ei. 3
Aparatul CEC include patru direcţii şi două secţii. Componenţa de gen a personalului este
una relativ echilibrată, acesta fiind compus din 21 bărbaţi şi 18 femei. Pe verticală însă avem
o situaţie tipică. Dacă prezentăm o structură sub formă de piramidă, observăm că vîrful ei este
unul „masculinizat”, iar baza – „feminizată”.
Aşadar, Comisia propriu-zisă este formată aproape în exclusivitate din bărbaţi, iar în
subdiviziunile acesteia predomină femeile. Toate cele trei funcţii elective – preşedinte,
vicepreşedinte şi secretar – sînt ocupate de bărbaţi; printre cei 7 membri ai Comisiei se numără
o sigură femeie.
În direcţii şi secţii femeile constituie majoritatea – 17 angajaţi din 29. De remarcat că din
cei 5 şefi ai subdiviziunilor 4 sînt femei4.
Spre deosebire de componenţa precedentă (2005-2010) a CEC, ponderea femeilor s-a
redus: anterior, raportul bărbaţi/femei era de 50/50, deşi Comisia propriu-zisă avea o singură
femeie, care ocupa postul de vicepreşedinte.
Figura 1.
Componenţa
Comisiei Electorale
Centrale

3
4

Codul Electoral al Republicii Moldova.
La momentul realizării studiului, o femeie, şefă a unei diviziuni, exercita şi funcţia de şefă a aparatului CEC.
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Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul II
CODUL ELECTORAL
Ar colul 27. Cons tuirea circumscripțiilor electorale și a consiliilor electorale de circumscripție
(1) Comisia Electorală Centrală, cu cel puțin 55 de zile înainte de alegeri, cons tuie circumscripțiile
electorale care corespund hotarelor unităților administra v-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova
și, cu cel puțin 50 de zile înainte de alegeri, cons tuie consiliile electorale de circumscripție. Pentru alegerile
de orice nivel și pentru referendumurile republicane, circumscripțiile electorale, consiliile electorale de
circumscripție se cons tuie în același termen.
(2) Consiliile electorale de circumscripție se cons tuie în componența a 7-11 membri cu drept de
vot delibera v, dintre care cel puțin 3 persoane cu studii juridice superioare sau cu studii în domeniul
administrației publice.
(3) În cazul alegerilor și referendumurilor locale, consiliile electorale de circumscripție se cons tuie
în baza propunerilor consiliilor locale de nivelul în i sau doi, iar în cazul cînd lipsesc aceste propuneri, ele
sînt numite de Comisia Electorală Centrală. În măsura posibilității, în componența consiliilor electorale de
circumscripție se includ persoane cu studii juridice superioare.
(4) Candidaturile a 2 membri ai consiliului electoral de circumscripție se propun de către judecătoria de
circumscripție, altor 2 membri, în cazul alegerilor locale — de către consiliile locale de nivelul în i și, respec v,
de nivelul doi. Candidaturile celorlalți membri cu drept de vot delibera v se propun de către par de și alte
organizații social-poli ce reprezentate în Parlament la data cons tuirii consiliului electoral de circumscripție,
proporțional mandatelor deținute. Membrii consiliului electoral de circumscripție propuși de judecătoria de
circumscripție și de consiliile locale nu pot fi consilieri în consiliile locale și membri de par d.
(5) În decursul a 3 zile de la data cons tuirii, consiliului electoral de circumscripție, membrii acestuia
aleg din rîndul lor, prin vot secret, președintele, vicepreședintele și secretarul consiliului, comunicînd
imediat Comisiei Electorale Centrale rezultatele acestor alegeri.
(6) În decursul a 4 zile de la data cons tuirii, consiliul electoral de circumscripție aduce la cunoș nță
publică componența și sediul lui, modul de contactare pentru relații.

După cum vedem, Codul Electoral pune constituirea componenţei consiliilor electorale de
circumscripţie pe seama următorilor actori:
- consiliile locale de nivelul I şi nivelul II;
- judecătoriile de circumscripţie;
- partidele şi organizaţiile social-politice reprezentate în Parlament;
- Comisia Electorală Centrală.
Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul consiliului sînt aleşi de către membrii consiliilor
prin vot secret.
Drept urmare, componenţa consiliilor este responsabilitatea actorilor sus-menţionaţi, iar
plasarea ierarhică – a membrilor consiliilor.
Pentru alegerile locale generale din 5 iunie 2011 au fost constituite 36 consilii de
circumscripţie. Datele privind distribuţia de gen a membrilor de rînd ai acestora nu sînt
disponibile, de aceea nu putem prezenta şi distribuţia generală. La scrutinele precedente însă,
ponderea femeilor a variat între 47,2% (în 2007) şi 40,6% (în 2010).
Șanse egale în procesul electoral. Studiu de caz: alegerile locale generale 2011
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Figura 2. Componenţa numerică de gen a consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul II

De regulă, similar Comisiei Electorale Centrale, consiliile electorale de circumscripţie sînt
conduse pe verticală de un preşedinte bărbat (23 bărbaţi din 36 preşedinţi) şi un vicepreşedinte
la fel bărbat (20 din 36). Funcţia de secretar este exercitată, de obicei, de o femeie (26 femei
din 36).
Figura 3. Componenţa de gen a consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul II pe verticală
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Birourile electorale ale secţiilor de votare
CODUL ELECTORAL
Ar colul 29. Cons tuirea secțiilor de votare și a birourilor electorale ale secțiilor de votare
(1) Pentru a efectua votarea și numărarea voturilor, circumscripțiile electorale se divizează în secții de
votare.
(2) Secțiile de votare se cons tuie de către consiliile electorale de circumscripție în localități, în baza
propunerilor primarilor orașelor (municipiilor), sectoarelor și satelor (comunelor), cu cel puțin 35 de zile
înainte de data alegerilor, și vor cuprinde cel puțin 30 și cel mult 3000 de alegători. Pentru alegerile de
orice nivel și pentru referendumurile republicane, secțiile de votare se cons tuie în același termen. Sediile
secțiilor de votare se stabilesc, de regulă, în sediile aflate în proprietate publică și se amenajează as el încît
să faciliteze accesul în ele al persoanelor în vîrstă și cu dizabilități.
(12) În decursul a 2 zile de la data cons tuirii biroului electoral al secției de votare, membrii acestuia
aleg din rîndul lor președintele, vicepreședintele și secretarul biroului, adoptă hotărîrea respec vă,
comunicînd-o imediat consiliului electoral de circumscripție și aducînd la cunoș nță publică componența și
sediul biroului electoral, modul de contactare pentru relații.

Următorul nivel administrativ sînt birourile electorale ale secţiilor de votare: componenţa
acestora este constituită la propunerea primarilor, iar reprezentanţii organelor de conducere
sînt aleşi din rîndul membrilor.
Pentru a reflecta componenţa de gen în cadrul birourilor electorale ale secţiilor de votare, a
fost selectat un eşantion de 208 birouri.
Al treilea nivel, cel al birourilor electorale ale secţiilor de votare, este cel mai „feminizat”,
5 din 6 membri fiind de gen feminin (85,6%). În perioada monitorizată, lucrurile au evoluat de
la o paritate relativă, chiar cu predominaţia bărbaţilor membri (52,8% în 2007) la predominaţia
femeilor la alegerile din 2009 şi 2010, ultimul scrutin marcînd un record în acest sens.
Figura 4. Componenţa numerică de gen a birourilor electorale ale secţiilor de votare
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Deşi femeile reprezintă majoritatea covîrşitoare în cadrul birourilor electorale la toate
nivelurile ierarhice (preşedinte, vicepreşedinte, secretar, membru), mai mult decît atît – de
la scrutin la scrutin aceste structuri de administrare a alegerilor devin tot mai feminizate,
legitatea de plasare inechitabilă pe verticală este prezentă şi aici. În plan structural, atestăm
o relaţie inversă în ceea ce priveşte procentul femeilor pe niveluri şi ascensiunea către vîrful
ierarhiei. Bărbaţii au o pondere mare la capitolul funcţii elective ale birourilor – preşedinte şi
vicepreşedinte. Sînt femei 82,2% preşedinţi de secţie, 79,8% vicepreşedinţi, iar din 100 secretari
doar 3 sînt bărbaţi. Funcţia de secretar rămîne una asociată în exclusivitate cu genul feminin.
La capitolul membri de rînd, procentul bărbaţilor este apropiat de cel general – 14,7%.
Figura 5. Componenţa de gen a birourilor electorale ale secţiilor de votare

Figura 5 ne demonstrează caracterul ascendent al poziţionării femeilor în cadrul structurilor
de administrare a scrutinului. Am construit o piramidă ierarhică din perspectivă de gen a
structurilor electorale: aceasta a fost divizată în 11 poziţii, intervalele extreme fiind constituite
din conducerea (preşedinte, vicepreşedinte şi secretar) Comisiei Electorale Centrale ca organ
superior şi membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare ca poziţie ierarhic inferioară.
În contextul plasării inechitabile a genurilor, vom remarca trei aspecte:
1. Procentul femeilor scade de la un nivel administrativ la altul, de la o majoritate
masculină în componenţa Comisiei Electorale Centrale la o componenţă aproape
complet feminină la nivelul birourilor.
2. La fiecare nivel, procentul bărbaţilor în poziţiile de conducere (fiind elective) este
superior prezenţei generale a acestora în componenţa structurilor.
3. Atestăm o prezenţă „record” a femeilor la toate nivelurile în ceea ce priveşte funcţia
de secretar. În cazul birourilor electorale ale secţiilor de votare, faptul că bărbaţii au o
pondere relativ înaltă printre membrii de rînd (simpli) s-ar datora evitării posturii de
bărbat-secretar de birou.
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Figura 6. „Piramida de gen” a structurilor de administrare a alegerilor
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Componenţa listelor de candidaţi
În cadrul competiţiilor pentru funcţii elective, succesul unui candidat este determinat
de o multitudine de factori. Alegătorul îşi construieşte opţiunile, deci decide pentru cine va
vota, în funcţie de: preferinţele şi viziunile sale politice (dreapta, stînga), calităţile personale,
atitudinea faţă de candidat şi faţă de exponenţii partidului care îl înaintează, opţiunile de vot
ale apropiaţilor, platforma candidatului etc. Lista poate fi continuată la nesfîrşit, cu atît mai
mult că, deseori, decizia de vot este luată în mod spontan, în ultimul moment, determinant
devenind un factor care nici nu se regăseşte în cadrul unor abordări analitice de domeniu.
Ceea ce dorim să evidenţiem din start este faptul că, într-o eventuală clasificare a factorilor
care dictează opţiunea de vot, printre alte dimensiuni de categorizare trebuie inclusă şi aşanumita „distanţă între alegător şi candidat” – tipul funcţiei elective şi dimensiunea comunităţilor
asupra cărora se stabileşte aria de administrare a respectivei funcţii. În acest context, va trebui
să ne gîndim la faptul că setul de factori de care depinde opţiunea de vot pentru postul de
primar într-o comunitate rurală restrînsă, unde orice candidat este cunoscut personal de fiecare
alegător, va diferi substanţial de setul de factori care determină votul în alegerile parlamentare.
Fără îndoială, chiar neţinînd cont de mărimea comunităţii, dacă funcţia pentru care se alege
este una „individuală” (ex., primar), „candidatul în persoană” este un factor mult mai important
decît personalitatea candidaţilor pentru un organ „colectiv” (ex., parlament sau consiliu).
Am accentuat acest moment pentru a crea platforma necesară în vederea dezbaterii sau
încercării de a demonstra în ce măsură fiecare din actorii care „pot fi responsabili” de prezenţa
femeilor în funcţii administrative „se face responsabil” de ceea ce avem la capitolul dat. Punem
în discuţie rolul a trei actori cel mai des pomeniţi în polemicile privind rolul/locul/prezenţa
femeilor în lupta politică:
– femeile, care graţie unor circumstanţe nu se implică în lupta pentru anumite funcţii
elective;
– formaţiunile politice, care (nu) promovează în calitate de candidaţi femei;
– alegătorul, care, printre numeroasele aspecte pe care le ia în consideraţie atunci cînd
decide pentru cine să voteze, ţine cont şi de genul candidatului, evitînd să voteze pentru
femei.

Alegerile primarilor
Pentru a reflecta aspectele de gen în alegerile primarilor, am analizat datele privind
candidaţii la funcţia respectivă pe un eşantion de 111 primării din 31 unităţi administrativteritoriale, inclusiv municipiile Chişinău şi Bălţi, precum şi UTA Găgăuzia, cuprinzînd în total
623 candidaţi.
Constatăm că femeile sînt o minoritate absolută în rîndul candidaţilor la funcţia de primar,
ele constituind doar 18,9%. O tendinţă alarmantă este scăderea acestui indicator cu 4,6 puncte
procentuale faţă de alegerile locale din 2007 (23,5% din candidaţi).
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Figura 7. Genul candidaţilor la funcţia de primar (turul I)

Formaţiunile politice reprezintă unul dintre actorii în stare să promoveze sau să restricţioneze
accesul unui anumit grup la lupta electorală. Acest lucru se produce prin numirea candidaţilor
pentru funcţia de primar într-o localitate sau alta şi, deşi în cazul acestor alegeri votul este unul
puternic „personificat”, deciziile luate de formaţiunile politice determină corpul de candidaţi,
deoarece independenţii reprezintă o parte nesemnificativă din numărul total de candidaţi (pe
eşantionul nostru – doar 11,9%).
La alegerile locale generale din 5 iunie 2011, cota femeilor a variat de la o formaţiune
politică la alta de la 13,6% în cazul Partidului Social Democrat (PSD) la 24,3% în cazul
Partidului Democrat din Moldova (PDM). De remarcat că, la capitolul candidate, din cele
4 partide cu cele mai bune rezultate obţinute la acest scrutin, 2 – Partidul Liberal Democrat
din Moldova (PLDM) şi Partidul Liberal (PL) – a acumulat un procent sub media generală,
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) s-a plasat la limita mediei (19,2%)
şi doar Partidul Democrat din Moldova (PDM) s-a distanţat în acest sens, fiind formaţiunea
cu cele mai multe femei pe lista candidaţilor la funcţia de primar (dacă nu ţinem cont de
formaţiunile cu un număr restrîns de candidaţi).
Prin urmare, luînd în calcul numărul relativ mic al candidaţilor independenţi, pe de o parte,
şi numărul mic de femei în rîndul candidaţilor formaţiunilor politice (nici pe listele celor mai
însemnate formaţiuni femeile nu au acumulat o treime din poziţii), constatăm impactul major
al acestui actor în ceea ce priveşte prezenţa femeilor în forurile decizionale.
Un alt „suspect”, care nu trebuie exclus din ecuaţia asimetriei de gen, îl reprezintă înseşi
femeile, care, la rîndul lor, nu sînt lipsite de stereotipuri patriarhale şi de conştiinţă tradiţională,
fiind afectate şi de o serie de factori restrictivi de natură obiectivă (acces limitat la resurse
financiare, povara vieţii familiale etc.).
Cel mai sugestiv indicator îl constituie ponderea candidaţilor independenţi, or, dacă
partidele sînt mai degrabă un mediu care limitează afirmarea femeilor în viaţa politică,
înaintarea în calitate de candidat independent poate şi ar trebui să fie o ieşire din situaţie. Acest
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Figura 8. Genul candidaţilor la funcţia de primar pe formaţiuni politice

lucru trebuie să servească, cel puţin, ca indicator (fie şi secundar) ce exprimă disponibilitatea
genului feminin de a se implica în lupta politică. Dar ponderea femeilor în rîndul candidaţilor
independenţi este una la fel de mediocră ca şi în rîndul corpului de candidaţi înaintaţi de
formaţiunile politice – 20,3%. Mai mult chiar, la scrutinul trecut, în cazul candidaţilor
independenţi, femeile au reuşit performanţe mai înalte în raport cu bărbaţii. Din toţi candidaţii
independenţi, ponderea femeilor care au devenit primari constituie 25%, deci aproape cu 5 la
sută mai mult decît în rîndul celorlalţi candidaţi.
Aşadar, femeile înseşi nu se avîntă suficient în lupta pentru fotoliile de primari. Drept
urmare, ele trebuie să beneficieze, asemeni formaţiunilor politice, de măsuri de stimulare şi de
promovare în acest sens.
Figura 9. Ponderea femeilor în rîndul candidaţilor independenţi şi al primarilor aleşi ca
independenţi
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Succesul depinde atît de prestanţa candidatelor (puţine la număr), dar şi de disponibilitatea
sau indisponibilitatea alegătorilor de a susţine o femeie.
Din cei 1024 primari (pe toată ţara) care au trecut în turul II al scrutinului, femeile reprezintă
20,2%, ceea ce ne permite să afirmăm că ele au obţinut un succes parţial mai pronunţat decît
candidaţii de gen masculin!
În final, din totalul de 898 primari aleşi în cadrul alegerilor locale generale din 2011, femeile
constituie 18% (pe eşantionul selectat în cadrul studiului — 18,1%).
Raportînd ponderea femeilor în rîndul candidaţilor la numărul învingătorilor în competiţie,
obţinem valoarea pierderilor de gen. Acest indicator exprimă în mod direct competitivitatea
femeilor în raport cu bărbaţii în lupta electorală, dar, şi mai important, disponibilitatea
alegătorului de a vota o femeie sau de a nu ţine cont de genul candidatului în determinarea
opţiunii de vot. Valoarea pierderilor de gen în primul tur al alegerilor este de 0,9 puncte
procentuale, iar în al doilea tur – de 2,2%.
Constatăm deci că aportul alegătorilor în restricţionarea accesului femeilor la funcţii
elective este NUL. Mai mult ca atît, tendinţele sînt şi mai optimiste: la alegerile locale din
2007 pierderile de gen au constituit 5,5%, fiind de cîteva ori mai mari.
Figura 10. Pierderile de gen în alegerea primarului, în %
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Alegerile în consiliile locale și raionale
Scrutinele locale oferă posibilităţi imense pentru abordarea problematicii prezenţei femeilor
în politică, în primul rînd pentru o analiză comparativă a alegerilor pentru diferite funcţii după
gradul de „personalizare”. În acest context, putem vorbi de trei trepte. Am analizat pînă acum
treapta cea mai „personalizată” – alegerea primarilor. Treapta de personalizare medie vizează
alegerea consilierilor locali: în comunităţile mai restrînse ca dimensiune, cu toate că voturile
se acordă pentru o listă de candidaţi, care sînt cunoscuţi în persoană alegătorilor, factorul
politic este mai important decît în cazul alegerii primarului, deşi şi calităţile personale ale
candidaţilor au un rol decisiv. Ultima treaptă, alegerea consiliului raional, are un pronunţat
caracter politic, deoarece voturile sînt acordate pentru listele înaintate de partide, alegătorii
necunoscînd personal majoritatea candidaţilor.
Examinarea componenţei listelor de candidaţi pentru consiliile locale s-a realizat pe un
eşantion de 116 primării din 31 unităţi teritorial-administrative, inclusiv municipiile Chişinău
şi Bălţi, precum şi UTA Găgăuzia. În total, baza de date conţine 9312 candidaţi pentru consiliile
locale.
Analiza listelor pentru consiliile raionale s-a realizat pe un eşantion de 27 unităţi
administrativ-teritoriale, inclusiv municipiile Chişinău şi Bălţi, conţinînd 6274 candidaţi.
Figura 11. Distribuţia de gen a candidaţilor la funcţia de consilier

La ultimele alegeri, femeile au constituit 33,2% din candidaţii pentru consiliile locale
(aproape o treime), cifră enunţată de mai multe ori, inclusiv de reprezentanţii formaţiunilor
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politice importante ca un obiectiv necesar. Pentru consiliile municipale, ponderea candidatelor
a constituit 28,4 la sută.
Comparativ cu estimările făcute într-un studiu similar la alegerile locale generale din 2007,
distribuţia de gen în rîndul candidaţilor pentru consiliile locale a rămas la acelaşi nivel, la cele
raionale însă a suferit o deplasare de accent în direcţia scăderii numărului de femei. În 2007,
femeile constituiau 34,6% din candidaţi.
O situaţie inedită, comparativ cu monitorizările realizate la alte scrutine, presupune faptul
că formaţiunile politice, cel puţin cele cu o pondere mai semnificativă, au promovat acea
treime de femei pe liste. Toate partidele prezente la moment în parlament au oferit femeilor
peste treizeci la sută din poziţiile din listele de candidaţi. Chiar şi celelalte formaţiuni, grupate
în diagrama de mai jos împreună, înregistrează 33,1% femei.
O situaţie tristă atestăm doar în cazul candidaţilor independenţi, femeile reprezentînd 15,9%
din acest grup. Anticipînd lucrurile, constatăm pierderi de gen enorme, femeile acumulînd doar
8 la sută din numărul total de consilieri independenţi aleşi. Pe de altă parte, spre deosebire de
alegerile primarilor, în competiţia pentru consiliile locale fenomenul dat este puţin răspîndit,
candidaţii neafiliaţi formaţiunilor politice constituind numai 2,8%. În plus, şansele unui astfel
de candidat de a ocupa fotoliul de consilier sînt şi ele mici, candidaţii independenţi constituind
doar 1,9% din consilierii independenţi aleşi în urma scrutinului. Prin urmare, evitarea de către
femei să candideze fără susţinerea unei formaţiuni poate fi considerat o decizie… justificată.
Figura 12. Candidaţii la funcţia de consilier local pe formaţiuni politice

Într-un final, în consiliile locale nou-alese femeile constituie 28,6%, iar în cele raionale/
municipale – 17,4%. Datele ilustrează cu claritate că, odată cu diminuarea gradului de
„personalizare” a votului, dimensiunile pierderilor de gen cresc. Astfel, pierderile de gen în
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alegerile pentru consiliile locale constituie 4,6%, în cele raionale/municipale – 11%. Însă şi
aici avem îmbunătăţiri majore comparativ cu alegerile locale din 2007, cînd pierderile de gen
au constituit 8,1% pentru consiliile locale şi 20% pentru cele raionale/municipale.
Figura 13. Pierderile de gen la alegerile în consiliile locale şi raionale/municipale, în %

Figura de mai jos scoate în evidenţă atît faptul că ultimul scrutin faţă de cel din 2007
înregistrează un progres semnificativ, cît şi faptul că, odată cu reducerea gradului de
„personalizare” a funcţiei alese, pierderile de gen cresc.
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Figura 14. Dimensiunile pierderilor de gen

Cum se produc pierderi de gen în partide?
În cele relatate pînă acum am adus suficiente argumente în susţinerea afirmaţiei că nu
alegătorul este cel care restricţionează prezenţa femeilor în politică, în general, şi ocuparea de
către acestea a funcţiilor elective, în particular. Principalii factori ai subreprezentării femeilor
în structurile administrativ-teritoriale ţin de implicarea nesemnificativă a femeilor în cursa
electorală (nu ne referim la cauzele din care nu o fac), pe de o parte, şi promovarea doar
declarativă, dar nu şi de facto, a principiilor de gen egalitariste în cadrul formaţiunilor politice,
pe de altă parte.
În ultimii ani, începînd cu alegerile parlamentare din 2005, mai multe partide au întreprins,
cel puţin declarativ, acţinuni ce ar spori implicarea femeilor în actul politic. În marea majoritate
a cazurilor, aceste schimbări vizează creşterea numerică a prezenţei femeilor (cotele introduse
în programe). Însă manifestările date par a nu avea şi conţinut. Pe lîngă prezenţa minoră a
femeilor pe liste, atestăm inegalităţi în ceea ce priveşte poziţionarea lor pe aceste liste. Altfel
spus, putem asigura o distribuţie a genurilor de 50 la 50 pe listele de candidaţi, însă, prin
plasarea acestora preponderent în partea a doua a listei, se reduce la minim numărul celor care
vor ocupa în urma alegerilor funcţiile de consilier şi de deputat.
Figurile ce urmează relevă poziţionarea pe liste a candidaţilor pe genuri5. Deşi curbele
variază de la o decilă la alta, liniile de trend indică cu claritate că bărbaţii sînt poziţionaţi mult
mai echilibrat decît femeile atît în listele pentru consiliile locale, cît şi în cele pentru consiliile
raionale/municipale.
5

Pentru a reprezenta în mod standardizat numărul total de liste, acestea au fost raportate la o mărime fixă (100), după care au fost grupate în 10 poziţii. Astfel, de ex., pentru o listă de 20 candidaţi
în poziţia 1 sînt incluşi primii 2 candidaţi pe listă, pentru o listă de 50 candidaţi – primii 5 etc.
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Figura 15. Poziţionarea pe liste a candidaţilor pentru consiliile locale

Figura 16. Poziţionarea pe liste a candidaţilor pentru consiliile raionale/municipale
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Monitorizarea întîlnirilor cu alegătorii
Alegerile locale sînt un exerciţiu inedit şi din perspectiva comunicării candidat-alegător.
În cadrul oricăror alegeri, cîmpul mediatic este, de fapt, adevăratul cîmp de manifestare a
intenţiilor. Specificul alegerilor locale constă însă nu numai în distanţa candidat-alegător.
În condiţiile în care fiecare comunitate este teatrul unei lupte electorale separate, care se
limitează doar la perimetrul localităţii, comunicarea cu electoratul se face, în mare parte, nu
prin intermediul mass-media, ci prin dialog direct între candidaţi şi alegători.
De aceea, o altă componentă de monitorizare a scrutinului, prevăzută de studiul dat, este
monitorizarea întîlnirilor cu alegătorii. Discuţiile directe cu cetăţenii reprezintă unul dintre
instrumentele cele mai vechi şi cele mai răspîndite în realizarea campaniilor electorale, metoda
primară de a dialoga direct (faţă-în-faţă) cu alegătorul. Un exemplu clasic în care candidatul
a obţinut victoria rîvnită datorită unei activităţi intense şi desfăşurării de numeroase întîlniri
cu alegătorii sînt prezidenţialele din SUA din anul 1948. În acel scrutin, cu cîteva săptămîni
înainte de data alegerilor, sondajele sociologice arătau că favoritul electoratului era Thomas
Dewey. Însă contracandidatul său, Harry Truman, în ultimele săptămîni a colindat întreaga
ţară, ţinînd în faţa alegătorilor peste 350 discursuri, devenind în final cîştigătorul scrutinului.
Probabil, istoria cunoaşte performanţe şi mai mari decît cea descrisă.
Din perspectivă de gen, interesul nostru pentru acest tip de activitate cuprinde cîteva paliere.
Prin monitorizarea întîlnirilor cu alegătorii putem obţine răspunsuri la o serie de întrebări:
- Pe cît de fondate sînt părerile potrivit cărora subreprezentarea candidaţilor de un
anumit gen, fie pe listele electorale, fie în cercurile decizionale ale partidului, este
determinată de aşa-numita „meritocraţie”, că femeile ar fi dezavantajate la includerea
în liste datorită faptului că nu se pot implica mai activ în campania electorală? Or, dacă
femeile sînt implicate în dialog cu alegătorii, acesta fiind unul din mecanismele de bază
în comunicarea cu electoratul, combatem argumentele care invocă faptul că femeile nu
se pot dedica în măsura necesară campaniei electorale, de aici şi prezenţa loc scăzută
în rîndul candidaţilor.
- O altă problemă în cadrul alegerilor locale, specifică, probabil, nu doar ţării noastre,
este şi lipsa platformelor electorale în formă scrisă, cu care aspiranţii se prezintă în faţă
alegătorului. Astfel, discursurile candidaţilor pot fi unica sursă de informaţii privind
viziunile acestora, platforma de guvernare în conformitate cu care ei intenţionează
să acţioneze în cazul în care devin cîştigători. Iar platformele, fără îndoială, prezintă
interes în sensul de a vedea cum se raportează bărbaţii şi femeile la problemele pe
care le au de înfruntat, ce priorităţi au în viaţă şi cum abordează setul de probleme
comunitare.
- Prezintă interes şi interacţiunea între concurentul electoral şi publicul participant la
întîlnire: Care sînt domeniile de preocupare ale alegătorilor bărbaţi şi femei, ce întrebări
le adresează candidaţilor, care sînt accentele puse de candidaţi în funcţie de genul
celor din sală? Aceste momente pot contura orientările electorale specifice alegătorilor
bărbaţi şi femei, ba chiar şi preferinţele caracteristice palierelor eşichierului politic.
- Şi, nu în ultimul rînd, aceste întîlniri oferă prilej de a vedea pe viu cum se raportează
alegătorii la candidaţii de gen diferit.
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Această componentă a studiului a presupus monitorizarea a 140 întîlniri ale candidaţilor
cu alegătorii, desfăşurate în 41 comunităţi din 14 unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv
municipiile Chişinău şi Bălţi. Cele mai multe întîlniri monitorizate au fost realizate de candidaţi
înaintaţi de partidele prezente la moment în Parlamentul Republicii Moldova.
Tabelul 1. Numărul de întîlniri monitorizate şi concurenţii electorali care le-au organizat

Apartenenţa concurentului electoral
PDM

Nr. de întîlniri monitorizate
35

PLDM
PCRM

29
21

PL
Candidaţi independenţi

16
22

Alte formaţiuni

17

Dat fiind faptul că monitorizarea noastră nu a cuprins toţi concurenţii electorali şi a fost
realizată în doar 14 unităţi administrativ-teritoriale, aceasta nu poate furniza suficiente date
pentru concluzii reprezentative din punct de vedere statistic. De aceea, abordările efectuate în
baza informaţiei obţinute vor fi mai mult de natură calitativă, fără a pretinde la reprezentativităţi
generale.
De regulă, la întîlniri candidatul este însoţit de o echipă de persoane de încredere,
reprezentanţi ai formaţiunii de la nivel raional sau central. Din toate întîlnirile cu alegătorii
monitorizate, doar 8 la sută au fost ţinute de candidat(ţi), fără asistarea reprezentanţilor echipei
acestuia.
În alte cazuri, întîlnirile sînt desfăşurate de reprezentanţii candidatului sau de reprezentanţii
partidelor în absenţa candidatului, această situaţie fiind caracteristică pentru 27 la sută din
întîlnirile la care am asistat.
Majoritatea întîlnirilor
monitorizate (98 din 140)
au fost organizate de
către candidaţii la funcţia
de primar, 38 – de către
candidaţii pentru consiliul
local şi 4 – de către
candidaţii pentru consiliile
raionale.
Figura
17.
Tipul
candidatului pentru care este
organizată întîlnirea
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În mediu, o echipă prezentă la întîlnire a fost compusă din 7 persoane, din care 3 concurenţi
(candidatul la funcţia de primar, consilieri), 3 membri ai echipei concurentului (agitatori,
persoane de încredere), cîte un reprezentant de la nivel raional sau central.
Cota prezenţei femeilor în cadrul echipelor vine să facă lumină asupra gradului în care
se implică ele în campania electorală. În condiţiile în care 98 din 140 întruniri monitorizate
au fost organizate cu participarea candidaţilor la funcţia de primar, iar femeile reprezintă
28,8% din componenţa întregii echipe prezente la eveniment, constatăm că acestea muncesc
în campanie într-o măsură mai mare decît sînt prezente în rîndul candidaţilor la funcţia de
primar (18,9%).
În general, procentul femeilor în cadrul echipei variază între 27 şi 30 la sută, prezenţa
acestora fiind maximă în rîndul agitatorilor sau al persoanelor de încredere, adică cadrele care
duc principala povară în organizarea întîlnirilor, în campaniile de la „uşă la uşă” etc.
Figura 18. Ponderea femeilor în rîndul echipelor care participă la întîlnirile cu alegătorii

Din cele 2,8 milioane de cetăţeni cu drept de vot (18+ ani) din Republica Moldova, 52,7%
sînt femei. Sondajele exit-poll realizate la diferite scrutine indică faptul că diferenţe între
participarea la votare a bărbaţilor şi femeilor nu există, ponderea femeilor care se prezintă la
urne este, în linii mari, egală cu cea a ponderii femeilor în rîndul populaţiei adulte. De ex., la
alegerile Primarului General şi ale Consiliului Municipal Chişinău din 5 iunie 2011, conform
estimărilor exit-poll-ului, femeile au constituit 52% din alegătorii prezenţi la urne.
Datele studiului nostru relevă faptul că femeile participă mai des la întîlnirile cu alegătorii
organizate de concurenţii electorali în timpul campaniei. La cele 140 întîlniri monitorizate de
noi, au participat aproape 12 mii de alegători, femeile constituind peste 60 la sută din auditoriu.
Evident, acest indicator nu poate servi drept argument în favoarea tezei că femeile sînt
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mai interesate de campania electorală, că manifestă un activism mai pronunţat sau au simpatii
speciale pentru tipul dat de comunicare cu concurenţii electorali. În mare parte, această
supraprezenţă este determinată de disponibilitatea unui număr mai mare de femei decît de
bărbaţi pentru participare la asemenea evenimente, de absenţa (în urma migraţiei) a mai multor
bărbaţi decît femei, dar şi de gradul de ocupare mai mare a bărbaţilor (în anul 2010, rata medie
anuală de ocupare a bărbaţilor a constituit 40,9%, iar a femeilor – 36,4%).
În acelaşi timp, predominaţia femeilor în cadrul publicului prezent la discuţii directe cu
candidaţii, cel puţin teoretic, îşi poate lăsa amprenta asupra dialogului, acestea impunînd/
solicitînd tematici specifice.
Figura 19. Distribuţia de gen a participanţilor la întîlniri

Spectrul de tematici abordate de candidaţii care au ţinut discursuri în faţa alegătorilor este
unul extrem de larg. Tipul alegerilor îşi lasă şi el amprenta în acest sens, topul temelor fiind
format din aspecte legate de bunăstarea tinerei generaţii şi de infrastructură. Din multitudinea
de subiecte discutate, cel mai des au fost abordate problemele copiilor şi ale tinerilor (20%
din totalul discursurilor): locurile de agrement, dezvoltarea instituţiilor preşcolare şi şcolare,
ajutorarea tinerelor familii şi altele. Pe locul doi se plasează problemele legate de infrastructura
drumurilor (18% din discursuri): reparaţia drumurilor, iluminarea străzilor, parcările etc.
Urmează alte aspecte privind infrastructura comunitară, abordarea problemelor legate
de aprovizionarea cu apă şi canalizarea (8%), de salubritate (6%). Frecvent sînt dezbătute
probleme vizînd dezvoltarea economică şi crearea locurilor de muncă (7%), activitatea APL,
din perspectiva transparenţei, corupţiei şi respectării legislaţiei în vigoare (6%).
Problemele cărora candidaţii le-au acordat în discursurile lor o atenţie sporită nu au un
specific foarte pronunţat din punctul de vedere al componenţei de gen a auditoriului. Remarcăm
doar că predominaţia femeilor în sală a „impus” un accent mai mare pe problemele copiilor
şi ale tinerilor (22% în cazul auditoriilor de 2/3 femei), pe cînd la întîlnirile unde femeile au
constituit o minoritate s-a acordat mai multă atenţie infrastructurii drumurilor şi transportului
public, precum şi infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare.
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De remarcat că problematica centrală a studiului nostru, drepturile femeii şi promovarea
acestora în funcţii administrative, a fost abordată de candidaţi foarte rar în luările lor de cuvînt
(1% discursuri), situaţie determinată, probabil, de componenţa auditoriului, problematica
fiind atinsă numai în cadrul întîlnirilor unde femeile au reprezentat peste două treimi din cei
prezenţi.
Tabelul 2. Domeniile abordate de candidaţi în discursuri

Total

Ponderea femeilor în auditoriu
Între 1/3 şi
Sub 1/3
Peste 2/3
2/3

Copii, tineret

20%

17%

19%

22%

Drumuri, străzi, transport

18%

25%

18%

17%

Apeduct, canalizare

8%

11%

8%

8%

Economie, locuri de muncă

7%

9%

7%

7%

Salubrizare, gunoişti
Transparenţă, corupţie, respectarea
legilor în APL

6%

5%

8%

4%

6%

8%

7%

5%

Motivaţia pentru candidare

6%

2%

6%

6%

Grupuri vulnerabile

5%

7%

4%

7%

Investiţii

4%

3%

4%

5%

Critica altor candidaţi

4%

2%

4%

4%

Servicii medicale

3%

3%

3%

4%

Business

2%

1%

2%

2%

Gazificare, electricitate

2%

1%

2%

2%

Patrimoniul public

1%

1%

1%

1%

Protecţia mediului

1%

1%

1%

Ordinea publică

1%

1%

1%

Salarii, pensii

1%

2%

1%

Drepturile femeii

1%

Fondul imobil

1%

Altceva

2%

Tematica abordată

1%

2%
2%

1%

1%

2%

2%

Aspectele abordate de alegători prin intervenţii/întrebări în cadrul întîlnirilor nu diferă
substanţial de agendele impuse de candidaţi. Pe primul loc se plasează, iarăşi, problemele
tinerilor şi ale copiilor (15% în intervenţiile alegătorilor de gen masculin şi 16% – de gen
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feminin), apoi infrastructura drumurilor şi a transportului (10% şi, respectiv, 12%). Pe locul al
treilea se plasează intervenţiile în care alegătorii au venit cu critici la adresa candidaţilor (13%
în cazul bărbaţilor şi 10% în cazul femeilor).
Tabelul 3. Tematica abordată de alegători bărbaţi şi femei în intervenţiile din cadrul întîlnirilor

Tematica abordată
Copii, tineret

Bărbaţi
15%

Femei
16%

Drumuri, străzi, transport

10%

12%

Critica candidatului

13%

10%

Grupuri vulnerabile

11%

8%

Motivaţia pentru candidare

9%

8%

Salubrizare, gunoişti

6%

8%

Economie, locuri de muncă

7%

6%

Apeduct, canalizare

6%

4%

Servicii medicale

4%

5%

Salarii, pensii

3%

5%

Transparenţă, corupţie, respectarea legilor în APL

3%

4%

Investiţii

3%

2%

Patrimoniul public

2%

1%

Ordinea publică

1%

2%

Fondul imobil

1%

2%

Drepturile femeii

1%

1%

Gazificare, electricitate

2%

0%

Business

1%

0%

Protecţia mediului

0%

0%

Altceva

3%

6%
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Componenta de gen în producţia media în campania
electorală
Întîlnirile cu cetăţenii reprezintă un element indispensabil al electoralelor, unul deosebit
de important mai ales în alegerile locale, unde accesul la resursele media este mai mult decît
limitat pentru majoritatea candidaţilor, în special din cauza numărului lor mare.
Un alt element important al luptei electorale, deloc de neglijat din perspectiva prestaţiei
politice a genurilor, este mass-media. Acest canal de comunicare socială, indispensabil de
lupta politică, dar şi una din puţinele metode de control asupra clasei politice, se numără
printre marii responsabili de prestaţia femeilor în plan politic şi de roadele acestei implicări.
Prezenţa candidaţilor în mass-media contribuie semnificativ la vizibilitatea publică a acestora,
aspect crucial pentru promovare şi participare politică. În acelaşi timp, şi aici, ca în multe alte
dimensiuni, ne confruntăm cu un cerc vicios – promovînd preponderent bărbaţii în cîmpul
mediatic, promovăm o imagine a „politicii ca domeniu masculin”, imagine care la rîndul său
constituie o barieră în plus pentru succesul unei femei în plan politic. Astfel, în cadrul alegerilor
locale, importanţa mass-media nu trebuie nici diminuată, nici neglijată.
Pe parcursul cercetării noastre a fost realizată analiza de conţinut a 11 publicaţii periodice:
„Moldova Suverană”, „Săptămîna”, „Jurnal de Chişinău”, „Argumentî i Faktî”, „Cuvîntul”,
„Ekonomiceskoe Obozrenie”, „Adevărul”, „Timpul”, „Komsomolyskaia Pravda”, „Unghiul”
şi „Observatorul de Nord”. Acestea, conform tirajului, sînt printre cele mai bine cotate pe piaţa
media, 8 fiind de limbă română şi 3 – de limbă rusă.
Perioada de monitorizare cuprinde intervalul 5 mai-3 iunie 2011.
În total, au fost analizate 124 numere de ziar. Analiza a vizat cîteva elemente esenţiale:
componenţa de gen a mass-media scrisă ca domeniu de activitate;
gradul de implicare a ediţiilor în campania electorală;
reflectarea cantitativă a genurilor în materiale, în special în cele cu caracter electoral;
prestaţia calitativă a genurilor.

Componenţa de gen a echipelor redacţionale
Tradiţional, la acest capitol, demersul nostru începe prin a reflecta componenţa de gen
a lucrătorilor din domeniul dat, încercînd să stabilim prezenţa genurilor în mass-media ca
pol emiţător de informaţii. Nu este nimic surprinzător dacă vom menţiona că şi în acest
domeniu se profilează „specializări” asemenea celor din politică şi economie, atît pe verticala
organizaţională, cît şi pe orizontală. De regulă, politicul şi economicul în presa scrisă „ţin de
apanajul” jurnaliştilor, femeile consacrîndu-se domeniului social.
Per total, echipele redacţionale, deşi cu o mică predominaţie a genului masculin, sînt
echilibrate ca şi componenţă de gen. Începînd cu anul 2003, de cînd au fost realizate primele
monitorizări în acest format, ponderea femeilor în echipele redacţionale a variat între 40 şi 50 la
sută. În echipele redacţionale incluse în studiu activează 179 persoane, dintre care 79 femei.
Cel mai „feminizat” corp al echipelor redacţionale a fost înregistrat în anul 2007, cînd
colectivele celor 10 ziare incluse în analiză aveau 39 femei şi 38 bărbaţi.
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Figura 20. Prezenţa genurilor în echipa redacţională a publicaţiilor

Prezenţa femeilor în echipele redacţionale variază: unele sînt compuse aproape numai din
femei, iar altele nu au în componenţa lor nici una. Totuşi, o bună parte din redacţii au un raport
de gen echilibrat – între 40 şi 60 la sută sînt femei.
Cea mai „feminizată” redacţie este cea a ziarului „Unghiul” din or. Ungheni, care include 5
femei şi un bărbat. Publicaţiile „Cuvîntul”, „Moldova Suverană” şi „Komsomolyskaia Pravda”
sînt cele în care activează cele mai puţine femei (sub 30 la sută din echipă).
Figura 21. Reprezentarea genurilor în echipele redacţionale, pe publicaţii
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Printre producătorii de informaţie dezechilibrul de gen este mai pronunţat. Din cele 1049
materiale publicate pe paginile ziarelor în ultima lună înainte de alegeri, au fost semnate 396
(aprox. 38%): o treime (32%) – de jurnaliste şi 56% – de jurnalişti. Circa 12% din materiale
poartă semnătura unor persoane publice, aici dezechilibrul fiind şi mai pronunţat, 10% – de
bărbaţi şi doar 2% – de femei. Ziarul cu cea mai mare pondere a femeilor în echipa redacţională
este primul şi în ceea ce priveşte ponderea femeilor printre semnatarii de materiale – 83%.
Distribuţii relativ echilibrate după genul semnatarilor de materiale atestăm în cazul ziarelor
„Moldova Suverană”, „Observatorul de Nord”, „Komsomolyskaia Pravda”, acestui din urmă
fiindu-i caracteristic, pe de o parte, un dezechilibru de gen pe verticală şi, pe de altă parte,
o distribuţie echilibrată în rîndul semnatarilor şi o pondere foarte mică a femeilor în echipa
redacţională.
În publicaţiile „Adevărul”, ”Argumentî i Faktî” şi „Ekonomiceskoe Obozrenie” femeile
sînt aproape lipsă printre semnatarii materialelor. „Observatorul de Nord”, „Săptămîna” şi
„Argumentî i Faktî” se remarcă prin ponderea mare a persoanelor publice printre semnatari.
Figura 22. Ponderea de gen în rîndul jurnaliştilor

Trebuie să remarcăm şi anumite tendinţe în corpul jurnaliştilor, atestate din electorala 2003
pînă în prezent. O tendinţă generală este creşterea prezenţei femeilor în rîndurile semnatarilor
de materiale: limita de jos fiind 18%, atestată în 2003, iar cea de sus – 32%, înregistrată
la ultima electorală. O altă tendinţă este „profesionalizarea” polului emisiv, adică dispariţia
treptată a persoanelor „ne-jurnaliste” din rîndurile semnatarilor de materiale. Dacă în 2003
aproape jumătate din materiale poartă semnătura unor persoane publice, în timpul electoralelor
din 2010 şi 2011 acest procent este de doar 12 la sută.
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Figura 23. Ponderea de gen în rîndul jurnaliştilor, retrospectivă

Gradul de implicare a mass-media scrisă în reflectarea campaniei
electorale
Serviciile de informare în masă sînt o resursă extrem de importantă în lupta politică.
Nu în zadar gradul de independenţă a mass-media faţă de factorul politic este un indicator
indispensabil al gradului de democratizare a oricărei societăţi. Implicarea mass-media scrisă
în reflectarea campaniei electorale poate fi măsurată prin volumul materialelor şi al ilustraţiilor
referitoare la alegeri publicate în perioada respectivă. Nu includem aici factorul comercial,
care ţine de oferirea de spaţiu pentru mesaje şi imagini promoţionale ale candidaţilor, plasate
ca publicitate şi achitate din fondurile electorale ale formaţiunilor politice.
Monitorizarea realizată a oferit cîteva indicatori de bază. Din totalul materialelor publicate
de cele 11 periodice monitorizate în perioada 5 mai-3 iunie 2011, 13,2% au vizat în mod direct
electorala.
Variaţia per publicaţii a acestui indicator este una destul de specifică. Remarcăm
implicarea minimă a presei de limbă rusă, cu doar 2,5% din materiale dedicate electoralei în
„Ekonomiceskoe Obozrenie”, 5,8% – în „Argumentî i Faktî” şi 6,4% – în „Komsomolyskaia
Pravda”. Un procent mic înregistrează şi „Adevărul”, publicaţie de limbă română lansată
relativ recent pe piaţa media din Moldova.
În celălalt grup se încadrează entităţi media cu o implicare ceva mai largă în reflectarea
campaniei, toate fiind publicaţii de limbă română, valorile indicatorului fiind cuprinse în
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limitele de 18,8% în cazul ziarului „Timpul” şi 24,1% în cazul „Săptămîna”.
În ceea ce priveşte ilustraţiile, în mare parte datorită celor de publicitate electorală,
implicarea în reflectarea campaniei este un pic mai mare – 20,4% din totalul imaginilor plasate.
O treime din ilustraţii cu referire la electorală sînt publicitate electorală.
În rest, tabloul este unul asemănător cu cel al materialelor: o implicare foarte scăzută a
publicaţiilor de limbă rusă şi a ziarului „Adevărul” şi o omogenitate în cazul celorlalte publicaţii.
Excepţie este ziarul „Cuvîntul”, pe paginile căruia publicitatea electorală a constituit 51,1%
din totalul ilustraţiilor la temă.
Figura 24. Ponderea materialelor şi ilustraţiilor referitoare la electorală în totalul materialelor şi
ilustraţiilor publicate

Presupunerea că alegerile
locale diferă de cele parlamentare
şi în ceea ce priveşte gradul de
implicare a mass-media scrisă
în reflectarea campaniei îşi are
perfectă validare. În alegerile
locale, mass-media este mai
puţin implicată, „deficitul” de
comunicare cu cetăţenii fiind
suplinit, în mare parte, prin
întîlnirile directe cu aceştia.
În Figura 25 vedem că din 5
scrutine pentru care dispunem de
date din monitorizări, implicarea
mass-media
în
reflectarea
campaniilor parlamentare este net
superioară reflectării localelor,
atît la capitolul texte, cît şi
ilustraţii.
În localele din 2003, 2007
şi 2011, ponderea materialelor
cu referire la electorală se
menţine între 13% şi 18%, cea a
ilustraţiilor – între 20% şi 36%.
La parlamentarele din 2009
(ambele) şi 2010, am avut 28%
din totalul textelor, iar în cazul
ilustraţiilor – 51% în 2009 şi
43% în 2010. Tendinţa ar fi în
direcţia diminuării din implicare
în reflectarea alegerilor locale.
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Figura 25. Ponderea materialelor şi ilustraţiilor referitoare la electorală în totalul materialelor şi
ilustraţiilor publicate în diferite campanii electorale

Prezenţa genurilor în texte
Din totalul materialelor cu tematică electorale publicate în preajma alegerilor, doar în 2%
din cazuri protagoniştii sînt femei, iar în 14% – bărbaţi. Fiecare al doilea material vizează atît
bărbaţii, cît şi femeile.
Raportul între femei şi bărbaţi în rîndul candidaţilor la funcţia de primar este de 1 la 4, iar
în cazul candidaţilor pentru consilii de 1 la 2. Şi distribuţia de gen a eroilor materialelor arată
că protagoniştii campaniei electorale rămîn a fi, ca şi pînă la acest scrutin, bărbaţii. Femeile
lipsesc în continuare, sînt secundare, de fundal sau inexistente, chiar în media scrisă (deci şi
în politică).
Pierderile de gen sînt alimentate şi de mass-media, deoarece raportul între genuri în materialele
publicate este unul şi mai distorsionat, unei protagoniste revenindu-i 7 protagonişti, adică
dezechilibrul este
şi mai puternic
decît în repartiţia
listelor.
Figura 26.
(Dez)echilibrul
de gen în rîndul
personajelor din
texte
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Prezenţa ilustrată a genurilor
Ilustraţiile plasate pe paginile ziarelor sînt mai personificate, cele care prezintă feţe umane
constituind cel puţin jumătate din numărul total. 4 ilustraţii din 10 sînt publicitate electorală.
Atît în cazul acestora, cît şi în cazul imaginilor care însoţesc textele, feţele feminine apar mult
mai rar decît cele masculine. Raportul este distorsionat mai ales în cazul acestor din urmă.
Fiecare a doua imagine care însoţeşte un text prezintă persoane de gen masculin şi doar 7%
(de 7 ori mai puţin) – o femeie.
La capitolul publicitate electorală, atestăm o pondere mai mare a imaginilor nepersonificate.
Raportul de gen în cazul lor este de 12% femei şi 36% bărbaţi. Imaginile mixte sînt o raritate
– 2%.
Figura 27. (Dez)echilibrul de gen în rîndul personajelor din ilustraţii

Comparaţia cu alte scrutine arată că lucrurile la acest compartiment rămîn aproape
neschimbate, în special privind raportul între apariţia bărbaţilor şi a femeilor în ilustraţii. În
timpul electoralei din 2007, raportul bărbaţi-femei în ilustraţiile care însoţesc textele este de 6
la 1, iar în publicitate electorală – de 4 la 1.
Ipostazele în care apar personajele sînt mai puţin inspirate, fiind, în mare parte, statice sau
pozînd. Diferenţa dintre bărbaţi şi femei constă anume în frecvenţa apariţiilor în aceste două
ipostaze, cei dintîi fiind prezenţi mai des în poziţii statice (81%), iar femeile – pozînd (30%),
deşi şi în cazul lor predomină apariţiile statice.
Ilustraţiile mixte, care prezintă persoane în grup, de ambele genuri, sînt mult mai diversificate,
surprinzîndu-le discutînd, vorbind (cel mai des la microfon), pozînd; alte ipostaze – persoane
participînd la proteste, la parade sau salutîndu-se prin strîngere de mînă.
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Tabelul 4. Acţiunile persoanelor din ilustraţii

Ipostază

Bărbaţi

Femei

Mixte

Statică

81%

59%

Pozează

5%

30%

18%

Zîmbeşte

2%

5%

1%

Vorbeşte (la microfon)

8%

5%

18%

Discută

28%

Protestează

7%

Prezente la paradă

6%

Salutîndu-se prin strîngere de mînă

6%

Altceva

3%

1%

16%

În mare parte, persoanele din imagini sînt politicieni (75%-76%) sau jurnalişti (13%-14%).
De remarcat că la acest compartiment
între genuri nu există diferenţe.
Figura 28. Topul 10 al celor mai reflectate personalităţi
Mai jos vă oferim topul 10 al în ediţiile monitorizate
celor mai reflectate în ilustraţii femei
şi bărbaţi. Lider printre doamne este
candidata PDM la fotoliul de Primar
General al mun. Chişinău, Valentina
Buliga, cu 36 apariţii. Celelalte
persoane nominalizate au sub 5
apariţii. Din 10 femei incluse în top,
doar 5 sînt politiciene şi candidate în
cadrul alegerilor locale generale din
5 iunie 2011, una este lider politic
însă din alt stat (Angela Merkel), 3
jurnaliste şi o psihologă.
În topul bărbaţilor, numărul de
apariţii este unul net superior. Spre
deosebire de lidera topului feminin,
liderul acestui clasament, primministrul Vladimir Filat, înregistrează
un număr aproape triplu de apariţii.
Topul bărbaţilor include un singur
jurnalist (editorialistul Constantin
Tănase), restul nominaţilor fiind
lideri politici şi candidaţi în cadrul
alegerilor.
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Analiza platformelor electorale ale candidaţilor
la funcţia de Primar General al mun. Chișinău din
perspectivă de gen
De ce?
Egalitatea de gen este una dintre valorile importante ale unei democraţii mature şi trebuie să
se reflecte în toate sferele vieţii publice şi private. Prin urmare, femeile trebuie să aibă în aceeaşi
măsură ca şi bărbaţii dreptul şi oportunitatea de a alege şi a fi alese în poziţii decizionale, dar şi
ca interesele şi nevoile lor să se regăsească în mod echitabil în oferta electorală a partidelor.
O bună guvernare locală trebuie să aplice egalitatea de gen şi incluziunea socială prin
intermediul strategiilor şi al politicilor locale pe care le dezvoltă. Nu poate exista dezvoltare
urbană durabilă fără luarea în consideraţie a nevoilor specifice ale femeilor şi bărbaţilor din
respectiva comunitate.
Felul în care îşi duc traiul femeile şi bărbaţii locuitori ai oraşelor se deosebeşte de la un
gen la altul. Aspectele spaţiale şi de organizare îi influenţează în mod diferit. Prin urmare, o
abordare sensibilă la gen a dezvoltării şi managementului urban trebuie să le asigure acces şi
control echitabil la resurse şi oportunităţi. De asemenea, modul în care sînt create, acordate
şi administrate serviciile publice trebuie să asigure beneficii în egală măsură femeilor şi
bărbaţilor. Intervenţiile de satisfacere a nevoilor de gen trebuie să meargă “mînă-în-mînă” cu
măsurile de îmbunătăţire a participării femeilor la procesul de guvernare locală.
Femeile trebuie să facă faţă mai multor bariere în viaţa urbană: barierele instituţionale le
împiedică să participe deplin la luarea deciziilor în cadrul instituţiilor de planificare şi guvernare
locală; obstacolele informaţionale le afectează modul în care pot accesa oportunităţile şi
resursele existente la nivel local; absenţa datelor statistice dezagregate în funcţie de gen, mai
ales la nivel local, influenţează negativ modul în care politicile, planurile şi programele locale
iau în considerare nevoile diferite ale femeilor şi bărbaţilor.
În contextul alegerilor locale generale 2011, Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD)
şi-a propus să treacă dincolo de simpla analiză a listelor electorale pentru a determina:
a) numărul femeilor care candidează pentru funcţia de primar;
b) dacă femeile sînt reprezentate echilibrat pe listele de candidaţi pentru consiliile raionale,
municipale şi locale ale partidelor politice;
c) dacă această reprezentare se regăseşte sau nu la nivelul locurilor eligibile de pe liste.
CPD a efectuat o analiză a programelor electorale ale candidaţilor la funcţia de primar al
mun. Chişinău şi ale partidelor politice care îi susţin, prin care se determină gradul de integrare
a nevoilor şi intereselor femeilor în oferta electorală a fiecărei formaţiuni.
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Cum?
Metodologia dezvoltată are la bază identificarea a 10 criterii de analiză şi aprecierea
acestora cu note de la 1-10, în funcţie de elementele componente ale fiecărui criteriu. Sînt
analizate următoarele criterii6:
1. sistem de cote existent în cadrul partidului;
2. angajament pentru reprezentare echitabilă de gen în poziţiile decizionale după alegeri;
3. angajament ferm de a consolida politicile şi cadrul instituţional pentru egalitate de
gen;
4. specificarea egalităţii de gen ca valoare susţinută politic;
5. infrastructură de sănătate şi educaţie;
6. politici şi infrastructură pentru asistenţă socială;
7. politici economice locale sensibile la gen;
8. proiecte de infrastructură sensibile la gen;
9. politici de implicare a comunităţii;
10. servicii publice sensibile la gen.
Au fost analizate programele electorale făcute publice online pe site-ul www.e-democracy.
md a 10 candidaţi, printre care se numără doar 2 femei: Igor Dodon (PCRM), Marcel Darie
(PLD), Mihai Godea (independent), Vitalia Pavlicenco (PNL), Radu Buşilă (PPCD), Sergiu
Coropceanu (PSD), Valentina Buliga (PDM), Valeriu Pleşca (BeFT), Victor Bodiu (PLDM)
şi Dorin Chirtoacă (PL). Ceilalţi 5 candidaţi nu au programe electorale pentru administrarea
mun. Chişinău vizibile online.
Criteriile au fost alese în încercarea realizării unei analize comprehensive a integrării
egalităţii de gen în oferta electorală a candidaţilor la Primăria mun. Chişinău şi a partidelor
politice din care provin aceştia.
Primele 4 criterii ţin de valorile politice asumate de partidul din care face parte candidatul
şi modul în care sînt puse în practică, aşa încît, în afara platformei electorale, am analizat şi
statutul partidelor, pentru a vedea dacă şi cum se reflectă declaraţiile politice în realitate.
Ultimele 6 criterii ţin de politici şi de creare/îmbunătăţire de infrastructură sensibilă la gen,
care ar trebui să se regăsească în oferta electorală a candidaţilor, explicit sau implicit, deoarece:
-

infrastructura de sănătate şi educaţie – este importantă din perspectivă de gen fiindcă
atît domeniul sănătăţii, cît şi cel al educaţiei sînt, pe de o parte, feminizate, marea
majoritate a angajaţilor fiind femei, iar, pe de altă parte, femeile sînt printre beneficiarii
direcţi (programele de sănătate a reproducerii) şi indirecţi (în general, au în grijă copii şi
alţi membri ai familiei). Prin urmare, îmbunătăţirea şi accesibilitatea infrastructurii de
săntate şi educaţie este relevantă atît din punctul de vedere al salarizării şi al condiţiilor
de muncă, cît şi din punctul de vedere al beneficiarilor acestor servicii publice. De
asemenea, oferta de educaţie şi infrastructură educaţională pentru preşcolari (creşe
şi grădiniţe), precum şi accesibilitatea largă la aceste tipuri de servicii au un impact
puternic asupra vieţii profesionale şi private a femeilor;
6

Metodologia completă este anexată.
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-

politicile şi infrastructura pentru asistenţă socială – sînt analizate din perspectiva
stimulentelor pentru creşterea natalităţii, importante pentru o ţară unde rata îmbătrînirii
populaţiei este ridicată, precum şi a familiilor monoparentale, de cele mai multe
ori formate din mamă şi copii, dar şi a familiilor cu mai mulţi copii. De asemenea,
facilităţile acordate persoanelor vîrstnice aflate în situaţii de risc au relevanţă de gen
datorită faptului că femeile tind să aibă o speranţă de viaţă la pensionare mai mare decît
bărbaţii şi, de multe ori, trăiesc mai mult decît soţii lor. În acelaşi timp, pensiile femeilor
sînt mai mici decît cele ale bărbaţilor, iar riscul de sărăcie pentru femeile din această
categorie este major. În aceeaşi măsură este importantă accesibilitatea infrastructurii
pentru acordarea de asistenţă socială;

-

politici economice locale sensibile la gen – sînt importante din perspectiva încurajării
femeilor să devină active pe piaţa muncii şi să aibă şanse egale în antreprenoriat, în
accesarea de finanţări şi credite bancare, precum şi asigurarea egalităţii de şanse şi
tratament în promovarea în poziţii de decizie în sectorul privat;

-

proiectele de infrastructură sensibile la gen – sînt acele proiecte care iau în
considerare în egală măsură nevoile şi interesele femeilor şi ale bărbaţilor în planificarea
şi proiectarea lor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi uşurarea muncii în gospodărie.
În această categorie intră proiectele de alimentare cu apă, canalizare şi gazificare,
designul şi accesibilitatea serviciilor de transport public, garantarea siguranţei şi
securităţii personale în spaţiul public, inclusiv iluminatul stradal, infrastructură de
recreere şi relaxare atît pentru femei, cît şi pentru bărbaţi. Un interes de gen prezintă,
de asemenea, dezvoltarea şi susţinerea infrastructurii pentru combaterea violenţei
domestice;

-

politicile de implicare a comunităţii – sînt importante în orice democraţie participativă,
implicarea comunităţii locale în planificarea urbanistică conferind legitimitate şi
asigurînd respectarea nevoilor şi a aspiraţiilor tuturor celor afectaţi, femei şi bărbaţi.

-

serviciile publice sensibile la gen – sînt analizate din perspectiva finanţării unor
servicii destinate victimelor violenţei domestice, precum şi femeilor aflate în situaţii
de risc (familii monoparentale, persoane vîrstnice singure sau fără adăpost etc.), cît şi
din perspectiva asigurării (co-)finanţării pentru servicii similare operate de organizaţii
neguvernamentale.

Rezultatele analizei
Analiza platformelor electorale ale candidaţilor la Primăria mun. Chişinău şi ale partidelor
politice din care provin ne indică, mai clar comparativ cu platformele electorale din cadrul
alegerilor parlamentare anticipate din toamna anului trecut, că, din păcate, nici politicienii, nici
politicienele nu acordă o importanţă deosebită nevoilor şi intereselor diferite ale femeilor şi
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bărbaţilor care formează comunităţile locale pe care doresc să le guverneze, în fapt mai multe
categorii de femei şi bărbaţi cu nevoi şi interese diverse şi diferite.
Media punctajelor7 obţinute de candidaţi pe baza analizei de gen a ofertelor electorale este,
în general, foarte scăzută, situîndu-se între 0,2 şi 5,2, aşa cum reiese din figura de mai jos.
Un singur candidat a avut o medie peste 5, iar următorii 2 clasaţi sînt la mare distanţă. Dintre
programele electorale ale celor 10 candidaţi, 2 au medii sub 1 (Marcel Darie, Partidul Legii şi
Dreptăţii şi Mihai Godea, independent) şi doar 4 au obţinut medii de 2 şi peste 2 (Victor Bodiu,
PLDM; Radu Buşilă, PPCD, Igor Dodon, PCRM şi Valentina Buliga, PDM). Restul au obţinut
medii cuprinse între 1,1 şi 1,7. Spre regret, majoritatea programelor arată ca o listă de lucruri
de făcut, cu foarte puţine detalii despre cum vor fi făcute şi din ce fonduri.
Figura 29. Mediile candidaţilor din perspectiva de gen

Dacă luăm în considerare criteriile, respectiv domeniile de analiză, constatăm că sînt
favorizate declaraţiile, iar strategiile şi planurile pentru punerea lor în practică sînt mult mai
slab reflectate. Prin urmare, analizînd din nou statutele partidelor din care provin candaţii,
egalitatea de gen ca valoare politică8 este una dintre cele mai prezente componente ale
studiului, însumînd un total de 34 puncte. Ca şi în cazul analizei ofertelor electorale pentru
alegerile parlamentare, punctajul ar fi mai mic dacă nu am fi luat în calcul angajamentul pentru
respectarea drepturilor omului, căruia i-am subsumat egalitatea de gen.
Totuşi, pe primul loc se află proiectele de infrastructură sensibile la gen, cu 43 puncte. Cu
toate acestea, temele abordate vizează locuinţele, locuinţele sociale şi proiectele de alimentare
cu apă şi canalizare. Doar pe alocuri se specifică chestiuni care ţin de siguranţa şi securitatea
personală, iar infrastructura sau serviciile pentru victimele violenţei domestice nu figurează în
programul nici unui candidat. Nu se regăsesc nici aspecte legate de infrastructura sau serviciile
de transport public.

7
8

Suma punctajelor obţinute conform grilei de analiză, împărţită la numărul maxim de puncte pe
fiecare citeriu, adică 10 puncte.
Egalitatea de gen ca valoare politică asumată a fost analizată şi din perspectiva respectării drepturilor omului ca valoare politică susţinută de partid, considerînd că drepturile femeilor se subsumează drepturilor omului.
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Figura 30. Punctaj în funcţie de criteriile folosite

Politicile şi infrastructura pentru asistenţă socială s-au clasat pe locul al treilea ca importanţă
acordată, dar, în majoritatea cazurilor, nu tratează diferit grupurile de beneficiari, iar referirile
la femei şi bărbaţi şi/sau grupuri distincte de femei şi bărbaţi lipsesc. În acelaşi timp, nici un
candidat nu indică vreo sursă de finanţare pentru măsurile de asistenţă socială propuse, ceea
ce ridică o umbră de îndoială asupra modului în care pot fi ele implementate. De asemenea, de
menţionat că măsurile de asistenţă socială sînt aproape întotdeauna preferatele candidaţilor, în
detrimentul măsurilor de creare de locuri de muncă şi stimulare a antreprenoriatului, inclusiv
în rîndul femeilor.
Infrastructura de sănătate şi educaţie a acumulat 29 puncte. În acest domeniu, candidaţii
vorbesc despre programe destinate renovării şcolilor şi spitalelor, precum şi de programe de
stimulare a lucrătorilor din domeniile date. Însă doar 2 candidaţi vorbesc despre îmbunătăţirea
infrastructurii şi a ofertei de educaţie preşcolară (Victor Bodiu, PLDM, şi Valentina Buliga,
PDM). Sănătatea reproducerii nu figurează pe agenda nici unui candidat.
Politicile de implicare a comunităţii în planificare şi luarea deciziilor, precum şi politicile
economice sensibile la gen se află undeva la mijlocul clasamentului, cu 18 şi, respectiv, 16
puncte. Numai 3 candidaţi au specificaţii privind consultarea comunităţii (Victor Bodiu, PLDM;
Radu Buşilă, PPCD, şi Igor Dodon, PCRM) şi doar în programul electoral al candidatului
PLDM se fac referiri mai consistente la informarea şi consultarea comunităţii prin organizarea
de audieri publice şi la consultarea şi participarea la luarea deciziilor a factorilor interesaţi,
inclusiv ONG-urile active în diverse domenii comunitare. În ceea ce priveşte politicile
economice sensibile la gen, acestea se subsumează creării de locuri de muncă şi doar într-o
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sigură ofertă electorală, cea a Vitaliei Pavlicenco, PNL, se vorbeşte în mod specific despre
încurajarea femeilor de afaceri.
Serviciile publice sensibile la gen şi angajamentul pentru reprezentare echitabilă în poziţii
de decizie (fiecare avînd cîte 4 puncte) apar în programele candidaţilor meteoric şi fără prea
multe detalii, iar angajamentul pentru politici şi cadrul instituţional de susţinere a egalităţii de
gen lipseşte cu desăvîrşire.
Cu o singură excepţie notabilă (Victor Bodiu, PLDM), ofertele electorale ale candidaţilor
la Primăria mun. Chişinău se constituie mai curînd în puncte de abordat sau schiţe ale unor
direcţii de acţiune, lipsindu-le substanţa. Cu siguranţă, platformele electorale de una sau două
pagini lungime nu reuşesc să redea o gîndire strategică, coerentă şi sustenabilă pe termen lung,
dacă există, ci, mai degrabă, vînd nişte idei nesusţinute de nici un mecanism care să garanteze
cîtuşi de puţin materializarea lor.
Parcă mai mult decît în timpul alegerilor parlamentare anticipate din 2010, candidaţii la
alegerile locale pentru Primăria mun. Chişinău dovedesc că le cam lipsesc strategiile şi planurile
de acţiune coerente, care să se adreseze în egală măsură nevoilor şi intereselor grupurilor de
cetăţeni, femei şi bărbaţi, ai Republicii Moldova şi, în acest caz, ai mun. Chişinău.
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Concluzii
În acest demers de cercetare am încercat să reflectăm cît mai complex, ca laturi abordate,
procesul electoral din perspectivă de gen. Pornind de la asumările, făcute de Republica
Moldova prin adoptarea/ratificarea a o serie de acte naţionale şi internaţionale, am considerat
că procesul electoral, mecanismul unei democraţii reprezentative, necesită a fi monitorizat
în permanenţă pentru a putea înţelege calea care ne duce spre produsul final – prezenţa (a
femeilor) în forurile reprezentative ale ţării.
Spaţiul public din Republica Moldova a cunoscut mai multe evenimente care au vizat direct
prezenţa femeilor în vîrful administrativ: iniţiative de stabilire a cotelor în listele electorale
(după principiul fermoarului), adoptarea Legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între
femei şi bărbaţi, prevederile privind nivelul de prezenţă a femeilor în forul guvernamental în
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului şi multe altele.
Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, pornind de la convingerea că în condiţiile
unei democraţii reprezentative drumul de parcurs este participarea oricărui grup în forurile
decizionale, iniţiază, începînd cu anul 2007, monitorizări ale scrutinelor în scopul măsurării şi
reflectării mecanismului electoral din perspectiva implicării şi promovării femeilor în alegeri.
Ajungem să constatăm că, pe parcursul acestor ani, problema reprezentării de gen a cunoscut
atît progrese, cît şi regrese la unele capitole, schimbările structurale lăsîndu-se încă aşteptate.
Structurile de administrare a alegerilor, deşi sînt constituite preponderent din femei, prezintă
clasica piramidă distorsionată ierarhic, cînd conducerea este “masculinizată”, femeile fiind
prezente masiv la nivelurile executive. Comisia Electorală Centrală, organul de stat însărcinat
să asigure procesul electoral, numără în componenţa sa un singur membru de gen feminin.
Consiliile electorale de circumscripţie înregistrează o paritate numerică (50 la 50), fiind însă
şi ele distorsionate ierarhic din perspectiva de gen, bărbaţii predominînd în rîndul preşedinţilor
şi a vicepreşedinţilor, şi doar secretarii sînt preponderent femei.
Birourile electorale ale secţiilor de votare, nivelul cel mai de jos al structurilor de
administrare a scrutinului, sînt compuse aproape în exclusivitate din femei.
Lupta electorală rămîne un cîmp al bărbaţilor, iar pe parcursul perioadei monitorizate
prezenţa femeilor în rîndul candidaţilor chiar a scăzut. La alegerile locale generale din 5 iunie
2011, doar 18,9% din candidaţi la funcţii de primar au fost femei. Listele electorale pentru
consiliile locale şi raionale sînt şi ele puternic distorsionate numeric şi structural. Femeile
constituie 33,2% din candidaţii pentru consiliile locale şi 28,4% – pentru cele raionale/
municipale.
Măsurarea pierderilor de gen ne duce la constatarea că alegătorul, în pofida mai multor
opinii enunţate la multiple dezbateri ale problematicii vizate, nu poate fi învinuit de convingeri
patriarhale atunci cînd decide cărui candidat îi va acorda preferinţa. La alegerile primarilor,
atunci cînd votul este unul personificat, adică persoana candidatului are cea mai mare
importanţă în cadrul setului de factori care impun decizia de vot, sînt înregistrate cele mai
mici valori ale pierderilor de gen, adică genul candidatului este per total un factor mai puţin
luat în seamă de alegători.
La alegerile în cadrul cărora votul este acordat unei liste de candidaţi (caracteristicile
individuale ale fiecărui candidat în parte contînd mai puţin), pierderile de gen sînt mai mari.
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Acest lucru se datorează responsabililor de elaborarea listelor, adică formaţiunilor politice
şi femeilor înseşi. Întrucît listele sînt distorsionate structural, candidatele fiind concentrate
preponderent în a doua jumătate a acestora, în rîndul celor aleşi în urma scrutinului nimeresc
mai puţine femei decît cota pe care ele o deţin în totalul candidaţilor.
Monitorizarea întîlnirilor cu alegătorii, întreprinse de candidaţi, sugerează că femeile
nu pot fi învinuite de implicare pasivă în procesul electoral, acestea fiind prezente în rîndul
organizatorilor şi participanţilor în proporţii mai înalte decît pe listele candidaţilor la funcţii
de primar.
Mass-media este un actor a cărui importanţă în lupta electorală nu trebuie subestimată.
Prezenţa relativ echilibrată a genurilor în rîndul producătorilor de informaţii din cîmpul
mediatic este umbrită de prezenţa slabă a jurnalistelor în reflectarea domeniului politic, doar
o treime din materialele ce au elucidat localele din 2011 au fost semnate de femei. (O mică
abatere de la tematica de bază a lucrării: specificul alegerilor locale constă şi în implicarea
mai mică a mass-media, cel puţin cea scrisă, în reflectarea campaniei, comparativ cu alegerile
parlamentare.)
Mass-media scrisă a oferit materialelor cu protagoniste un spaţiu mai mic procentual decît
ponderea femeilor în rîndul candidaţilor. Doar 2% din materiale şi 7% din ilustraţii au vizat
în mod explicit femei, pe cînd în cazul bărbaţilor – 14% şi, respectiv, 49%. Aşadar, acesta
este încă un factor care trebuie recunoscut ca producător de pierderi de gen şi promotor al
modelelor patriarhale în domeniul public.
Cît priveşte platformele electorale, deşi un singur partid politic – PLDM – şi-a asumat prin
statut o cotă de 30% pentru reprezentarea femeilor în poziţii decizionale şi în toate tipurile de
alegeri, cota nu se regăseşte la nivelul listei de candidaţi pentru poziţiile de consilieri municipali
(doar 21%) şi nici în cazul locurilor eligibile (primele 20) de pe listă. Situaţia se repetă şi la
analiza platformelor electorale din alegerile parlamentare anticipate din 2010: nici un partid
sau candidat nu s-a referit la angajamentul de a consolida politicile şi cadrul instituţional de
egalitate de gen şi, din nou, doar PLDM vorbeşte în statut despre o reprezentare echilibrată a
femeilor şi bărbaţilor în poziţii de decizie. Dar, pe de altă parte, egalitatea de gen ca valoare
politică directă sau subsumată respectării drepturilor omului este prezentă în statutul şi/sau
programele electorale a 4 partide (PDM, PL, PLDM şi PSD), ceea ce demonstrează o dată
în plus că este uşor ca partidele să declare respectarea anumitor principii, însă este mult mai
dificil să fie puse în practică.
Analizînd programele electorale ale candidaţilor, cuvintele ”femei” şi ”bărbaţi” aproape
că nu sînt folosite; este vorba doar despre cetăţeni, familii, pensionari, persoane defavorizate,
tineri, copii. Însă toate aceste grupuri sînt formate din femei şi bărbaţi, fete şi băieţi, cu nevoi
şi interese diferite. În general, se observă tendinţa de a trata femeile mai degrabă în strînsă
legătură cu statutul lor în familie, în mod special – rolul de mamă. Astfel, specificaţiile legate
de sănătate şi de infrastructura aferentă, indemnizaţii pentru naştere, educaţie şi infrastructura
aferentă etc. figurează printre cele mai frecvente prevederi ale programelor electorale şi vizează
clar femeia în calitate de mamă. De asemenea, o bună parte din proiectele de infrastructură
sensibile la gen (alimentare cu apă, canalizare, gazificare) se referă în ultimă instanţă tot viaţa
privată a femeilor, de data aceasta în calitate de persoane care au în grijă gospodăria şi treburile
casnice.
În ceea ce priveşte politicile economice locale sensibile la gen, principiile egalităţii de gen
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nu sînt (re)cunoscute ca atare. Un singur candidat, de fapt candidată, se referă la promovarea
afacerilor femeilor la nivel local (Vitalia Pavlicenco – PNL), dar în cadrul acţiunilor presupunînd
crearea de locuri de muncă.
Combaterea violenţei domestice prin dezvoltarea de infrastructură viabilă şi oferirea de
servicii de calitate victimelor violenţei nu figurează printre priorităţile nici unui candidat. Întrun singur program întîlnim termenul victimă a violenţei, însă acesta nu se referă la violenţa
domestică, ci la violenţa publică. Alte tipuri de servicii publice sensibile la gen sînt specificate
de doar 2 candidaţi, însă fără multe detalii (Igor Dodon – PCRM şi Radu Buşilă – PPCD).
Uimitor, în programul nici uneia dintre cele două candidate nu există vreo referinţă la servicii
pentru victimele violenţei domestice, în majoritate – femei şi copii.
Implicarea comunităţii în planificarea urbanistică şi în luarea deciziilor este atinsă mai mult
sau mai puţin de doar jumătate dintre candidaţi (Igor Dodon – PCRM, Vitalia Pavlicenco –
PNL, Radu Buşilă – PPCD, Valeriu Pleşca – BeFT şi Victor Bodiu – PLDM).
În concluzie, cu o variaţie de la 0,2 (Marcel Darie – PLD) la 5,2 (Victor Bodiu – PLDM),
dintr-o medie maximă de 10, programele celor 10 candidaţi la Primăria mun. Chişinău nu sînt
prietenoase faţă de respectarea principiilor echităţii de gen şi de considerarea în egală măsură
a nevoilor şi intereselor femeilor şi bărbaţilor în contextul unei planificări şi dezvoltări urbane
durabile.
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ANEXE
Anexa 1. Candidaţii cu o medie mai mare de 1,5 puncte
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Anexa 2. Criterii de evaluare a dimensiunii de gen în platformele
electorale
Nr.

Criterii de
evaluare

1

Sistem de cote
10
existent în cadrul
partidului

2

Angajament
10
pentru
reprezentare
echitabilă de
gen în poziţiile
decizionale după
alegeri

3

Angajament
ferm de a
consolida
politicile
şi cadrul
instituţional
local pentru
egalitate de gen
Specificarea
egalităţii de
gen ca valoare
susţinută politic

4

5

Punctaj De căutat
maxim în:

10

10

Explicaţii

Se vor căuta informaţii despre:
* existenţa unui sistem de cote (preferabil de
40%)5 în statut/documente de funcţionare ale
partidului (3 p.)
* respectarea cotelor în lista de candidaţi (3 p.)
* respectarea cotelor în lista de candidaţi pe
locuri eligibile (primele 20 poziţii) (4 p.)
Se vor căuta informaţii despre:
*
platforma * prevederi cu referire la asigurarea reprezentării
electorală echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la nivel de
consilieri municipali, şefi de departamente, şefi ai
agenţiilor locale (5 p.)
* prevederi vizînd instituirea mecanismelor
legale (de ex., a cotelor de pînă la 40%) de
reprezentare echilibrată a femeilor şi bărbaţilor
în structurile decizionale la nivelul administraţiei
locale (5 p.)
Se vor căuta informaţii despre:
*
platforma * prevederi vizînd consolidarea implementării
electorală strategiei locale pentru egalitatea de gen în
MD (de ex., creşterea finanţării pentru proiecte
sensibile la gen) (5 p.)
* prevederi cu referire la finanţarea de lungă
durată şi consecventă a politicilor locale de
egalitate de gen (5 p.)
Se vor căuta informaţii despre:
*statut
*platforma * susţinerea egalităţii de gen în documentele
electorală partidului (6 p.)
* respectarea drepturilor omului ca valoare
politică susţinută de partid (considerînd că
drepturile femeilor se subsumează drepturilor
omului) (4 p.)
*statut
*lista de
candidaţi

Conform Recomandării Rec(2003)3 a Comitetului de Miniştri din cadrul Consiliului Europei adresate statelor membre privind participarea egală în procesul decizional, „participarea echilibrată
înseamnă că reprezentarea atît a femeilor, cît şi a bărbaţilor în orice organ decizional în viaţa
politică sau publică nu trebuie să scadă mai jos de 40%”.
(https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2003)3&Language=lanEnglish)

Șanse egale în procesul electoral. Studiu de caz: alegerile locale generale 2011

48
5

Infrastructură
de sănătate şi
educaţie

10

6

Politici şi
infrastructură
pentru asistenţă
socială

10

7

Politici
economice
locale sensibile
la gen

10

8

Proiecte de
infrastructură
sensibile la gen

10

*platforma Se vor căuta informaţii despre:
electorală * îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate la
nivel local (3 p.)
* îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie la
nivel local (3 p.)
* oferta de educaţie şi infrastructură educaţională
pentru preşcolari (creşe şi grădiniţe) (3 p.)
* accesibilitatea infrastructurii de sănătate şi
educaţie (1 p.)
*platforma Se vor căuta informaţii despre:
electorală * specificaţii legate de susţinerea/facilitaţi
acordate familiilor monoparentale (2 p.)
* specificaţii legate de susţinerea/facilitaţi
acordate familiilor cu mai mulţi copii/care
îngrijesc persoane cu dizabilităţi (2 p.)
*specificaţii legate de susţinerea/facilităţi
acordate persoanelor vîrstnice aflate în situaţii de
risc (2 p.)
* existenţa unui plan de acţiune de îmbunătăţire
a infrastructurii pentru acordarea de asistenţă
socială (4 p.)
*platforma Se vor căuta informaţii despre:
electorală *proiecte de creare a locurilor de muncă pentru
ambele genuri la nivel local (3 p.)
*specificaţii legate de promovarea
antreprenoriatului în rîndul femeilor la nivel
local (3 p.)
* facilităţi pentru obţinerea creditelor /finanţării
pentru dezvoltarea afacerilor iniţiate de femei
(3 p.)
* introducerea de noi date/cercetări despre
tendinţele sectorului de afaceri prin perspectiva
de gen (1 p)
*platforma Se vor căuta informaţii despre:
electorală * proiecte de construcţie a locuinţelor sociale şi
specificaţii despre acordarea lor (2 p.)
* procentul de proiecte de infrastructură rutieră
comparativ cu cele de alimentare cu apă,
canalizare şi gazificare, transport public (2 p.)
* specificaţii vizînd susţinerea infrastructurii
pentru combaterea violenţei domestice (2 p.)
* specificaţii ce ţin de îmbunătăţirea
infrastructurii de recreere şi relaxare (2 p.)
*specificaţii cu referire la asigurarea siguranţei şi
securităţii personale în spaţiul public (2 p.)
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9

Politici de
implicare a
comunităţii

10

10

Servicii publice
sensibile la gen

10

Se vor caută informaţii despre:
*statut
*platforma *specificaţii vizînd consultarea comunităţii în
electorală planificarea urbanistică la nivel local (4 p.)
*existenţa unui plan de acţiune pentru implicarea
activă a comunităţii şi a factorilor interesaţi
(inclusiv ONG-uri) în planificarea urbanistică
(4 p.)
* specificaţii cu referire la măsuri concrete de
stimulare a implicării comunităţii în planificarea
urbanistică (2 p.)
*platforma Se vor căuta informaţii despre:
electorală * finanţarea unor servicii destinate victimelor
violenţei domestice (4 p.)
*finanţarea unor servicii destinate femeilor
aflate în situaţii de risc (familii monoparentale,
persoane vîrstnice singure sau fără adăpost etc.)
(4 p.)
*asigurarea (co-)finanţării pentru serviciile
de acest gen operate de organizaţii
neguvernamentale (2 p.)
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