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Dată fiind tendinţa observată de majoritatea studiilor care constată dezangajarea

femeilor în ceea ce priveşte implicarea în instituţiile politice formale am dorit să văd

cine sunt femeile care aleg totuşi să se implice în politică şi de asemenea să aflu mai

multe despre mediul lor social. Din acest punct de vedere, cercetarea de faţă îşi

propune să descrie şi să înţeleagă experienţele femeilor în contextul implicării politice

în România post-socialistă, privită într-un context european şi Finlanda, ţară

aparţinând grupului ţărilor nordice. Pentru atingerea acestui obiectiv voi ţine cont de

faptul că acest fenomen are loc într-un spaţiu discursiv dominat de o concepţie privind

reprezentarea şi participarea femeilor în politică care pune accentul pe aspectul

cantitativ şi descriptiv al reprezentării. Aşadar prin intermediul instrumentelor unor

studii de caz realizate în rândul femeilor care fac politică în cele două spaţii îmi

propun ca prin acest studiu să contribui la cunoaşterea şi interpretarea motivaţiilor,

strategiilor, experienţelor şi rezultatelor lor în domeniul politicului, văzute în

contextul carierei profesionale şi al istoriei de viaţă, dar şi modului în care ele înţeleg

rolul lor în politică. Apoi, în termenii reprezentării politice a femeilor, urmăresc felul

în care ele definesc problemele femeilor, (in)egalitatea de gen şi proiectează

soluţionarea lor. Scopul studiului este să ofere cunoaştere privind acest domeniu.

Consider că acest studiul le va fi util în primul rând celor interesaţi de această temă

atât din perspectivă academică cât şi activistă. Cercetarea mea a fost şi una

exploratoare, adică a încercat să imprime un stil colaborativ în interacţiunea cu

participanţii. În acelaşi timp doresc să fac cunoscute rezultatele cercetării

participantelor şi să le solicit părerea vizavi de reflectarea în studiu a spuselor lor.

Ulterior am contrastat rezultatele studiului pe România cu rezultatele obţinute în

Finlanda, unde doresc să înţeleg de asemenea experienţele femeilor în relaţie cu

activitatea şi participarea politică. Dacă ar fi să discut limitele studiului meu, aş putea

spune că, faţă de ceea ce îşi propune, o posibilă limitare ţine de grupul ales şi anume

de faptul că este vorba de o elită, aşadar studiez un grup privilegiat care are o oarecare

vizibilitate şi care are capacitatea de-a se mobiliza pentru a-şi susţine interesele.

Studiul literaturii de specialitate mi-a întărit însă optimismul legat de faptul că

mobilizarea femeilor are un rol esenţial în obţinerea egalităţii în reprezentării politice,

şi susţinerea astfel în mod eficient a problemelor şi intereselor lor.

Capitolul I prezintă cadrul metodologic de la care am pornit şi în principal demersul

comparativ care se bazează pe studiul a două cazuri situate în spaţii georgrafice

diferite dar care au în comun unităţile de analiză şi anume organizaţiile locale ale
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femeilor din cadrul principalelor partide politice. Aşadar lucrarea vizează participarea

politică în instituţiile formale şi urmăreşte rolul pe care genul îl are în această discuţie.

Mai precis doreşte să înţeleagă felul în care femeile implicate în politică îşi reprezintă

experienţele lor legate de acest domeniu şi, ca şi o direcţie de cercetare viitoare,

măsura în care aceste reprezentări precum şi spaţiul politic produce un model sau

modele multiple de feminitate asociate politicului. În lucrarea de faţă mă interesează

cum spuneam să înţeleg experienţele femeilor legate de domeniul politic şi prin

intermediul demersului comparativ să identific care sunt punctele comune şi

diferenţele dintre cazurile studiate. Studiul celor două cazuri are ca scop înţelegerea în

profunzime a fenomenului participării politice şi legătura acesteia cu genul prin

analiza unor date care conţin naraţiunile participantelor cu privire la implicarea şi

participarea politică. Vorbim despre două spaţii diferite dintr-o multitudine de puncte

de vedere dar care au avut cel puţin până la un punct experienţe legate de construcţia

genului şi de participare politică destul de asemănătoare, cel puţin în secolul trecut.

Din această perspectivă am urmărit ca pe de o parte să înţeleg care este legătura dintre

modelul relaţiilor de gen dezvoltat şi participarea politică a femeilor în cazul fiecăreia

iar apoi, raportat la aceste elemente comune, să văd în ce măsură experienţele relatate

sunt diferite. Concluzia analizei este că pentru fiecare caz luat în parte tendinţele

despre care vorbesc teoriile se confirmă. Astfel în cazul României politicienele au

raportat într-adevăr în marea majoritate o distanţare sau senzaţie de nepotrivire în ceea

ce priveşte domeniul politic. Chiar şi cele care activau de ani buni în politică nu se

considerau persoane politice sau ca împărtăşind obiective sau cauze politice. În cazul

Finlandei femeile politician au avansat cauze politice într-o mai mare măsură cu toate

că şi ele au tins să explice unele aspecte ale vieţilor femeilor prin cauze mai degrabă

nepolitice, acest aspect neputându-se absolutiza totuşi. Rezultatele obţinute în cele

două cazuri sunt diferite chiar dacă au existat elemente comune experienţelor lor.

Ca şi structură lucrarea are o parte introductivă urmată de şapte capitole principale

fiecare capitol conţinând subcapitole şi concluzii. Astfel lucrarea conţine două

capitole teoretice, urmate de două capitole mixte, adică care conţin atât o parte

teoretică cât şi o parte de date empirice secundare a căror analiză m-a ajutat în

înţelegerea celor două cazuri, respectiv a contextului în care participarea politică are

loc precum şi a scenei organizaţionale. Astfel primul capitol conţine cum spuneam

cadrul metodologic şi explică în detaliu alegerea paradigmei interpretative şi a

metodologiei propuse. De asemenea prezintă designul cercetării cu evidenţirea temei



7

cercetării, a criteriilor folosite pentru comparaţie, printre care şi acela ca participantele

să aibă un background participativ asemănător, iar grupurile alese în cele două cazuri

să fie asemănătoare din perspectiva caracteristicilor demografice. Trecând la partea

metodologică am explicat de asemenea alegerea metodelor de cercetare, a modalităţii

de colectare a datelor şi a instrumentelor de culegere a datelor. Am evidenţiat

importanţa studiului de caz pentru datele calitative şi atunci când obiectivul cercetării

este obţinerea naraţiunilor privind experienţele individuale şi de asemenea importanţa

felului în care datele sunt culese şi interpretate iar aici s-a evidenţiat rolul observaţiei

participative, interviului tematic precum şi al ghidului de interviu şi înregistrarea

audio a notelor de teren. Ghidul de interviu este împărţit în trei secţiuni: una care

urmăreşte obţinerea unor date generale despre organizaţie, o alta care vizează tematica

egalităţii de gen iar o alta referitoare la experienţele legate de activitatea politică. Am

trecut apoi la descrierea în amănunţime a structurii ghidului de interviu, a modalităţii

de desfăşurare a observaţiilor precum şi a fazei pilot nu înainte de a evidenţia care este

importanţa demersului comparativ şi în mod specific a cazurilor alese pentru cercetare

şi în special aspectele pe care le pot evidenţia prin faptul că fac această comparaţie. A

urmat descrierea succintă a muncii de teren, a studiului pilot şi a documentării care s-a

desfăşurat în paralel cu munca de teren. Am discutat etapele pe care le-am parcurs în

cadrul muncii de teren, particularităţile în cele două cazuri, cum s-a produs accesul în

cadrul organizaţiilor precum şi tipul de relaţie care s-a stabilit cu participanţii la

studiu. În cazul României legătura s-a stabilit prin contactarea telefonică într-o primă

fază a preşedintelor organizaţiilor şi apoi a membrelor obişnuite. În cazul Finlandei

legătura s-a stabilit prin e-mail, în acest fel stabilindu-se contactul cu majoritatea

persoanelor vizate. În cazul României studiul pilot a constat în două interviuri

preliminare pe lângă documentare, iar acestea au contribuit la alcătuirea ghidului de

interviu şi a evidenţierii tematicii care se dorea atinsă. Observaţia participativă şi

documentarea au fost de asemenea etape importante şi acestea au vizat în special

organizaţiile şi aflarea de informaţii despre  acestea.

Munca de teren s-a împărţit în două etape principale în funcţie de cele două spaţii

studiate. În cazul României, pe lângă înterviurile propriu zise aceasta a constat şi în

observaţii şi documentare, participare la activităţi prilejuite de anumite evenimente şi

congrese. În cazul Finlandei munca de teren a constat în interviurile propriu zise,

stabilirea de contacte cu participantele şi documentarea prealabilă care a constat în

discuţii cu îndrumătorii din Finlanda. Am prezentat apoi tematica interviurilor, cum
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anume au răspuns interviurile la întrebările de cercetare şi ce anume am dorit să aflu

cu ajutorul interviului, atât în ceea ce priveşte organizaţiile cât mai ales participantele.

În ceea ce priveşte partea de organizaţii am evidenţiat şi rolul mişcării feministe şi în

special a părţii sale instituţionalizate în construcţia statului şi în conturarea identităţii

de gen în Finlanda. Studiul genului în relaţie cu participarea şi reprezentarea politică

este un domeniu consistent care cuprinde principalele teorii care s-au dezvoltat în

funcţie şi de contextul studiat. Tradiţia acestor studii este mai veche în Vestul Europei

cu toate că în special după transformările din Est şi aici au apărut studii sistematice cu

privire la acest lucru, iar aspectele urmărite au fost diverse. Au fost atât studii care s-

au concentrat asupra aspectelor formale ale reprezentării şi participării cât şi asupra

felului în care femeile s-au raportat la fenomenul politic. Altele au vorbit despre

probleme sistemice arătând cum politicul este cel care a generat şi impus un model

patriarhal care s-a propagat apoi în toate domeniile socialului. Majoritatea studiilor s-

au referit la experienţele femeilor în socialism şi postsocialism legând construcţia

genului de participarea şi reprezentarea politică, însă mai puţine s-au axat pe studiul

unui grup anume de femei care activează în politică, având posibilitatea de-a înţelege

şi de-a avea acces în mod direct la acest tip de date. Raportarea la politic a fost

studiată mai puţin din perspectiva directă a femeilor politician şi s-a referit la categorii

de femei aşa cum s-au conturat acestea în spaţiul postsocialist (elite, antreprenoare,

fostul proletariat socialist). Din acest motiv studiul de faţă doreşte să întregească

această imagine oferind o analiză a felului în care femeile politican îşi reprezintă

experienţa lor legată de politic în contextul istoriei de viaţă şi al experienţelor lor de zi

cu zi. În spaţiul Românesc şi nu numai relaţia dintre gen şi politică e una

controversată deoarece politica a fost definită ca şi un domeniu preponderent masculin

în spaţiul postsocialist producând un sentiment perpetuu de inadecvare iniţial

puţinelor femei care s-au afirmat în domeniu. Aceasta a fost cel puţin teza principală

lansată cu privire la acest tip de relaţie.

Capitolul al II-lea prezintă cadrul teoretic de la care am pornit, practic care au fost

teoriile care au inspirat această cercetare aceasta la nivelul teoriei politice mai

generale. Astfel am prezentat discuţia din teoria politică feministă care se referă la

„originile” societăţii politice şi critică ideile pe care această construcţie s-a bazat. Este

discutat aici mai ales liberalismul ca şi ideologie care a produs această configuraţie a

spaţiului social şi în special critica feministă a acestei construcţii. Într-o etapă
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ulterioară discut şi marxismul tot din perspectiva raportării sale la problematica de

gen şi a femeilor şi arăt cum critica feministă a acestuia a produs cunoaştere vizavi de

limitele marxismului în a contesta inegalităţile de gen. Această critică este avansată

după cum spuneam de teoria feministă care arată care au fost premisele masculine ale

societăţii politice şi cum acestea au determinat condiţia femeilor pentru o bună bucată

de timp. Prin faptul că arată că societatea politică a fost construită ca una predominant

masculină se naşte şi posibilitatea avansării unei critici şi a găsirii de soluţii şi

diversele curente feministe chiar au realizat acest lucru încercând oarecum adaptarea

ideologiilor la cauza feministă. Astfel feminismul a devenit o critică a ideologiilor

care au dominat la un moment sau altul gândirea politică.

Capitolul al III-lea prezintă discuţia cu privire la impactul pe care socialismul şi

postsocialismul l-au avut asupra participării şi reprezentării femeilor. Şi aici

construcţia genului a fost foarte importantă fiindcă şi-a pus amprenta asupra rolurilor

atribuite bărbaţilor şi femeilor în spaţiul public şi implicit asupra politicului în sensul

cel mai larg. Referindu-ne strict la participare politică se consideră că socialismul a

reprezentat un progres în ceea ce priveşte cuprinderea femeilor în cadrul instituţiilor

formale, însă conform teoriilor care pun accentul pe patriarhat acest sistem nu a făcut

decât să reinstituie supremaţia bărbaţilor. Şi B. Einhorn consideră că datorită

construcţiei genului femeile trebuiau să acomodeze un rol dublu (mamă/muncitoare),

în vreme ce bărbaţii nu au trecut prin această experienţă. În loc să producă

emanciparea dorită socialismul nu a făcut decât să reinstaureze supremaţia masculină

şi să le confere femeilor o dublă sau triplă povară. În comparaţie cu perioada

precedentă nici postsocialimul nu a fost dosebit de favorabil participării politice a

femeilor, cu toate că asistăm la o renegociere a graniţelor public/privat care a produs o

demarcare mai clară a ceea ce înseamnă sfera privată. Această negociere nu a

favorizat femeile, pe umerii lor căzând acum şi realizarea neremunerată a acelor

sarcini pe care statul le-a abandonat. Noua paradigmă neoliberală a limitat posbilitatea

participării în instituţiile formale în vreme ce participarea în cadrul organizaţiilor non-

formale a fost depolitizată şi devalorizată. Abordările mai recente consideră însă că

recursul la patriarhat este genul de explicaţie totalizatoare care lasă neexplicate

anumite aspecte care nu ţin strict de contextul intern.

Urmează apoi discutarea construcţiei genului în cazul Finlandei, şi evidenţierea

importanţei mişcării feministe în ceea ce a reprezentat construcţia statului social.



10

Ideologia egalităţii promovată de principalele organizaţii feministe laolaltă cu

protestantismul a dus la dezvoltarea unei culturi politice caracterizată prin consens şi

non-conflict dar a invizibilizat modele alternative de gen precum şi o serie de aspecte

privind vieţile femeilor care nu au ajuns pe agenda politicilor. Rolul dual atribuit

femeilor a fost considerat şi aici în mare parte împovărător cu toate că femeile au

putut avansa o mare parte a cererilor lor prin intermediul statului. Datorită ideologiei

egalităţii care este dominantă, vocile critice care vorbesc despre problemele specifice

care sunt rezultatul relaţiilor inegale de putere sau al aranjamente patriarhale, se fac

greu auzite.

Capitolul al IV-lea vorbeşte despre modelul de participare care s-a dezvoltat în cele

două spaţii din perspectiva teoriilor feministe şi a teoriilor standard. Dacă în ceea ce

priveşte Europa de Est s-a vorbit despre o participare şi reprezenare de faţadă în

socialism respectiv o dezangajare masivă post 1989 şi datorită noii ideologii

neoliberale, în cazul Finlandei dimensiunea este organizaţii ale statului vs. organizaţii

autonome însă datorită faptului că statul aici a fost foarte permeabil mişcarea

autonomă nu a avut nevoie de o dezvoltare masivă fiindcă femeile au reuşit să-şi

promoveze cauza prin intermediul organizaţiilor formale. Teoriile feministe au criticat

însă această apreciere în cazul României şi al Europei de Est deoarece, spun ele, nu s-

au luat în considerare noile canale prin care participarea şi reprezentarea s-au

manifestat. Se referă şi teoriile care vorbesc în mod sistematizat despre problemele

reprezentării aplicat în cazul Europei de Est. Se vorbeşte despre „bariere” în calea

reprezentării femeilor care ţin atât de practici şi proceduri formale, adică de sistemul

politic cât şi de cultura politică sau de regimul de gen. În cazul Finlandei situaţia e

oarecum diferită, în sensul că  reprezentarea a fost substanţială atât la nivel descriptiv

cât şi calitativ însă şi aici se vorbeşte despre nevoia unei reprezentări mai crescute

fiindcă partidele nu sunt tot timpul prietenoase la adresa cererilor femeilor.

Am luat în considerare şi teoriile care vorbesc despre participarea politică în cazul

Europei de Est şi anume teoriile care urmăresc să explice participarea ca şi

manifestare şi deprindere a unor abiliăţi în spaţii nonpolitice iar aici principala critică

a fost că aceştia nu iau în calcul clasa şi genul ca şi factori determinanţi precum şi un

alt corp de teorii care vorbesc despre modelul de mobilizare şi participare dezvoltat în

ţările nordice. Am considerat ambele discuţii utile pentru cercetarea de faţă deorece

prima prezintă discuţia mai generală şi problemelor teoriilor aparţinând şcolii
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empirice cu privire la participare iar a doua direcţie îmi furnizează informaţia

necesară pentru înţelegerea modelului de participare existent în cazul Finlandei şi

introduce cititorul în problematica studiată.

Capitolul al V-lea discută scena organizaţională din socialism şi postsocilaism.

Prezintă discuţia privind rolul jucat de femei în cadrul principalelor tipuri de

organizaţii care s-au dezvoltat şi anume cele formale aparţinând statului care aveau

drept scop declarat îmbunătăţirea reprezentării femeilor în instituţiile formale însă nu

au adresat în mod substanţial problemele femeilor. În ceea ce priveşte cel de-al doilea

tip dezvoltat, şi anume organizaţiile dizidente, şi acestea au rezervat femeilor un loc

periferic, acestea fiind de altfel dominate de un limbaj opoziţional care proclama

întoarcerea la valorile din perioada interbelică şi valoriza sfera privată. În lipsa unei

conştiinţe feministe ambele tipuri de organizaţii au dezavantajat femeile. În

postsocialism pe de altă parte avem o creştere a ponderii organizaţiilor de tip

grassroots datorită retragerii masive a statului în special din sectoarele sociale.

Organizaţiile formale pierd ca şi pondere şi vor cunoaşte un partial reviriment abia în

anii 2000. Chiar şi aşa participarea femeilor nu devine una consistentă, sectorul non-

guvernamental rămânând dominant ca şi pondere, un rol important jucând în

sprijinirea sa reţelele internaţionale de suport şi de donatori, inclusiv feministe.

Capitolul al VI-lea prezintă cercetarea empirică şi mai precis rezultatele acesteia

pentru cele două cazuri studiate. Mai precis am descris în amănunţime analiza

interviurilor şi principalele teme care au rezultat în urma acesteia. Aşa după cum

aminteam, am realizat o analiză tematică iar acest lucru a însemnat că în primul rând

am luat fiecare interviu în parte şi am vrut să aflu ce anume îmi spun despre

participantă. Fiecare interviu a fost codificat şi categorizat. Astfel am început prin

prezentarea câtorva informaţii de ordin gneral privind cele dou cazuri. Acestea s-au

referit la date demografice şi date privind sistemul politic din cele două municipalităţi.

Pentru Cluj componenţa politică a organelor administrative locale precum şi numărul

de femei cuprinse în acestea. Pentru Helsinki informaţiile s-au referit la organizarea

municipalităţii şi la modalitatea de luare a deciziilor. Munca de teren a debutat în

cazul României cu faza pilot în care m-am concentrat pe familiarizarea cu contextul

studiat şi pe obţinerea accesului în organizaţii. Familiarizarea cu contextul a presupus

cunoaşterea situaţiie în ceea ce priveşte egalitatea de gen şi competenţa participantelor
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cu privire la această problematică. De asemenea am dorit să văd dacă au există cursuri

pe tema egalităţii de gen dacă cele cuprinse în studiu au participat şi modul cum s-au

raportat la acestea. În urma obţinerii acestei perspective ar fi urmat să contextualizez

mai uşor informaţia şi relatările participantelor. Această fază pilot s-a concretizat în

două discuţii preliminare şi în debutul observaţiei participative. În cadrul observaţiei

participative am urmărit să suprind în detaliu viaţa organizaţională, relaţiile care se

stabilesc între membre, care sunt temele de discuţie, posibile conflicte.

În cazul Finlandei am urmărit relaţiile intra şi interorganizaţionale ca şi categorie

secundară care m-ar fi ajutat, alături de relatările participantelor, atât la înţelegerea

contextului organizaţional cât şi a istoriilor individuale. Şi aici m-am bazat pe ceea ce

participantele au declarat şi se poate afirma că s-au evidenţiat o serie de teme

predilecte şi strategii despre care participantele au vorbit şi care au fost evidenţiate în

cadrul lucrării.

Următoarea etapă a constat într-o descriere amănunţită a fiecărui interviu şi implicit o

prezentare a fiecărei participante. Datele privind participantele au fost de asemenea

prezentate sub forma unui tabel sintetic care să ofere o imagine de ansamblu asupra

profilului fiecăreia. În cadrul fiecărui interviu au fost atinse aceleaşi aspecte, ceea ce

este interesant este cum s-au reflectat ele în spusele fiecărei participante acest aspect

fiind mediat de experienţa de viaţă a fiecăreia precum şi de o serie de alţi factori. Şi în

cazul Finlandei întrebările au fost cu aproximaţie aceeaşi. Ca şi structură, aici

organizaţiile femeilor sunt cuprinse într-o reţea de cooperare, aşadar putem bănui că

relaţiile dintre acestea sunt mai strânse. Şi aici am realizat o descriere a fiecărui

interviu. Spre deosebire de participantele din România, cele din acest caz deţin o

poziţie formală în cadrul organizaţiei aşadar sunt mai mult decât membre obişnuite.

Prezentarea interviurilor a evidenţiat o preocupare destul de mare petru problematica

de gen, toate participantele încadrându-se în discursul privind egalitatea de gen şi cun

anume poate fi atinsă aceasta pentru femeile din Finlanda. Au vorbit de asemenea

despre importanţa cooperării pentru a rezolva probleme care ar fi mult mai greu de

rezolvat prin demersurile organizaţiilor individuale. Au vorbit şi despre greutăţile pe

care le întâmpină organizaţiile care nu sunt afiliate politic cum este cazul Unioni. Un

alt aspect care s-a evidenţiat a fost cel legat de includerea unor probleme care nu ţin

strict de organizaţiile afiliate politic în acest caz. Din relatările participantelor a reieşit

că, cooperarea în afara acestei reţele este sporadică aşadar anumite teme sau

problematici care ţin de gen nu ajung sau ajung mult mai greu pe agenda politică.
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Următorul capitol vorbeşte despre temele rezultate în urma analizei şi aici se va vedea

că acestea nu au coincis perfect însă au existat suficiente elemente comune pentru

realizarea unei analize comparative. Astfel principalele teme rezultate sunt: viziunea

participantelor asupra politicului, modele politice, motivaţia de a se implica şi

experienţa proprie în ceea ce priveşte activitatea politică.

Capitolul al VIII-lea se referă la temele predilecte care au rezultat în urma analizei şi

prezintă discutarea lor comparativă în cadrul celor două studii de caz. Ghidul de

interviu a căutat obţinerea a două tipuri de date. Pe de o parte: istoria personală privită

în contextul organizaţiei, cariera politică în contextul discursului privind egalitatea de

şanse, motivaţia de a participa în cadrul organizaţiei şi modelele politice. Un al doilea

set de date conţine informaţii despre organizaţie. Pe baza acestor două seturi de

informaţii am obţinut următoarele teme principale: perspectiva asupra activităţii

politice proprii, a condiţiei femeilor în politică, viziunea asupra participării şi

reprezentării şi modele politice, categorie care s-a referit la calităţile pe care

participantele le consideră a fi importante în acest domeniu şi politicenele care

întrupează în viziunea lor aceste calităţi. Răspunsurile au fost diverse atât în cadrul

aceluiaşi caz cât şi între cazuri. Cu toate acestea am putut să trag unele concluzii atât

în ceea ce priveşte cazurile luate în parte cât şi cazurile privite împreună iar acest

lucru arată că instrumentele de cercetare au fost într-o oarecare măsură similare. În

continuare voi discuta pe scurt fiecare dintre teme şi în special care a fost concluzia în

fiecare caz. În ce priveşte viziunea asupra politicului, au existat două tipuri de

răspunsuri: cele care s-au referit la perspectiva participantelor privind egalitatea de

gen şi cele care relatau felul în care acestea îşi reprezintă domeniul politic vizavi de

experienţa personală. Pentru participantele din primul caz egalitatea de gen este ceva

care figurează în documentele oficiale dar care rareori ajunge să fie o realitate. În ce

ce priveşte domeniul politic acesta e văzut mai degrabă ca o anexă a vieţii

profesionale şi care de multe ori ajunge să fie o povară. În cel de-al doilea caz

egalitatea de gen este mult mai bine ancorată în realitatea de zi cu zi aşa că ea apare

de multe ori în discursul participantelor cu referinţe pozitive. Pentru acestea politicul

este ceva care poate fi instrumentalizat pentru a servi interesele femeilor.  În ceea ce

priveşte cea de-a doua temă, şi anume modelele politice, în cazul României opiniile

participantelor par a fi puternic influenţate de imaginile promovate de mass-media în

ceea ce priveşte politicienele dar şi de normele de masculinitate şi feminitate
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prevalente. Astfel atributele considerate feminine şi pe care majoritatea politicienelor

par să le aibă sunt apreciate de o parte a participantelor ca fiind ceva ce conferă un

plus politicii. În acelaşi timp datorită prevalenţei acestor caracteristici femeile sunt

văzute ca actori de rangul doi, mai puţin competitive şi abile în ceea ce priveşte jocul

politic. În cazul Finlandei mi-au fost oferite mai puţine exemple concrete însă este

uşor de intuit că există un model dominant a ceea ce înseamnă femeia politician şi că

el se referă în special la atribute care ţin de profesionalism şi competenţă. Aceasta a

fost pe scurt prezentarea capitolelor conţinute în lucrare. În cele ce urmează voi trece

la discutarea efectivă a fiecăruia dintre ele şi voi închei cu remarcile finale.
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