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Volumul III al cărţii „Femei şi bărbaţi în Clujul multietnic” prezintă 
materialele înregistrate la cele două interviuri de grup şi la talk showul realizate 
ca părţi integrante ale cercetării noastre, prin care putem avea o privire asupra 
procesului de constituire a discursurilor şi practicilor publice, instituţionale legate 
de poziţia şi rolul femeilor. Aceste discursuri şi practici ni se relevă prin 
experienţele persoanelor invitate la discuţii, active în sfera ne-guvernamentală, 
politică şi academică. Astfel devine posibilă şi cunoaşterea motivaţiilor şi sen-
surilor individuale ale implicării civice a femeilor, măsura şi modalităţile prin 
care feminismul este sau nu asumat ca o sursă identitară în acest efort. Dar şi 
diferenţele atât în viziunea despre problemele cu care se confruntă femeile de 
diverse etnii în România, cât şi în strategiile adoptate pentru reprezentarea 
acestora.   

Intervenţiile participantelor la FOCUS-GRUPUL din Cluj, membre ale unor 
instituţii publice locale – dincolo de imaginea despre propriile instituţii şi de stra-
tegiile personale privind menţinerea unui echilibru între multiplele roluri asuma-
te – schiţează şi aspectele legislative ale tratării condiţiei femeilor în România. 
Interviul de grup a fost mediat, apoi analizat de către Sidonia Nedeianu Grama, 
fiind pregătit şi organizat de către ea şi Enikő Magyari-Vincze. La focus-grupul 
din Iaşi, participantele şi-au focalizat atenţia mai degrabă pe experienţele discri-
minării, relevând totodată sensibila  relaţie dintre rasism şi sexism şi dificultatea 
de a depăşi perspectiva etnocentrică, atunci când discuţiile despre condiţia femei-
lor se desfăşoară într-un context multietnic. Materialul interviului de grup a fost 
transcris de către Călin Croitoru, colaboratorul Fundaţiei pentru Şanţe Egale 
pentru Femei, organizaţia noastră parteneră în proiectul „Parteneriat împotriva 
discriminării etnice şi sexuale”. Acest material  urmează să fie prelucrat/ analizat 
în viitorul apropiat. 

 
TALK SHOWUL – desfăşurat în faţa publicului participant la evenimentul „Alt 

Martie”, organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeilor –, a deschis orizontul 
discuţiilor înspre câteva organizaţii de femei din România (Cluj, Bucureşti, Timi-
şoara, Iaşi), dar – printr-o feministă de la Belgrad Women’s Centre – a făcut posi-
bilă şi cunoaşterea situaţiei mişcării femeilor din Serbia. Talk showul a fost pre-
gătit şi mediat de către Enikő Magyari-Vincze.  
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SIDONIA NEDEIANU GRAMA 

FOCUS-GRUP: 
 CONDIŢIA FEMEILOR PRIN PRISMA UNOR  

INSTITUŢII PUBLICE CLUJENE 

Interviul de grup organizat pe 27 aprilie 2001 cu tema condiţia femeilor 
prin prisma unor instituţii publice clujene, a fost parte componentă a cercetării 
despre Condiţia femeilor şi a bărbaţilor în Clujul multietnic, din cadrul proiectu-
lui mai amplu intitulat „Parteneriat împotriva discriminării etnice şi sexuale”.  

Focus-grupul a găzduit următoarele invitate: Adriana Băban – conferenţiar 
dr. la Universitatea Babeş-Bolyai, psiholog, preşedinta Asociaţiei de Psihologia 
Sănătăţii; Ildikó Bucur – profesor dr. inginer la Universitatea Tehnică, preşedin-
ta Platformei Social Democrate din Uniunea Democrată a Maghiarilor din Ro-
mânia; Sorina Bumbuluţ – psiholog, coordonatoarea programului Artemis – Cen-
trul de Consiliere împotriva Abuzului Sexual şi Violenţei; Elena Ceuşan – mem-
bră în Biroul Permanent Judeţean al Partidului Naţional Liberal; Monica Crişan 
– psiholog, inspector de specialitate la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă; Marie-Hélène Crişan – traducătoare, preşedinta Organizaţiei de Femei 
a Partidului România Mare; Claudia Kovacs – studentă la Secţia de Asistenţă 
Socială a Universităţii Babeş-Bolyai, membră a Asociaţiei pentru Emanciparea 
Femeilor Rome; Enikő Magyari-Vincze – conferenţiar dr. la Universitatea Babeş-
Bolyai, antropolog, preşedinta Fundaţiei Desire; Paulina Mihălcioiu – preşedinta 
Organizaţiei de Femei a Partidului Naţional Liberal, Cluj; Fănica Moldovan – 
economistă, vicepreşedinta Forumului Femeilor al Partidului Democraţiei Sociale 
din România; Dana Prelipceanu – editor, Preşedinta Asociaţiei pentru Dialog 
Interetnic; Iarina Prelipceanu – asistent universitar la Universitatea Babeş-
Bolyai, juristă; Eva Stupyar – asistentă medicală, lider sindical la Clinica de Psi-
hiatrie. Moderatoarea focus-grupului a fost Sidonia Nedeianu Grama – sociolog, 
doctorandă la Universitatea Babeş-Bolyai.  

Opţiunea pentru acest tip de cercetare calitativă, în contextul mai amplu al 
cercetării sociologice propuse de organizatori, s-a bazat şi pe următoarele consi-
deraţii: 

Interviul de grup structurat tip focus-grup prilejuieşte întâlnirea faţă în fa-
ţă a unor persoane şi personalităţi foarte diferite, din diverse categorii de vârstă, 
etnie, formaţie profesională şi sfere de activitate; în cazul nostru au fost prezente 
reprezentante ale mediului academic, politic, guvernamental şi negu-
vernamental, preocupate activ de problematica femeilor. 
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Un astfel de mediu facilitează comunicarea mai mult decât alte metode de 
cercetare, stimulează reflecţia şi exprimarea opiniilor asupra temelor investigate 
într-un mod complex, prin confruntarea diverselor perspective.  

Se completează astfel, cu opinii mai bine articulate şi argumentate, o parte 
din chestiunile deja investigate în abordările de tip cantitativ (anchetele sociolo-
gice) şi în cele calitative de tipul interviurilor în adîncime operate, ori se pun în 
lumină alte aspecte, neatinse de investigaţiile anterioare. Rolul lor ar fi acela de 
a exemplifica asumpţiile teoretice de la care a pornit cercetarea sau/ şi, mai mult, 
de a lansa interogaţii noi care, cristalizate, ar putea anima în viitor alte demer-
suri de cercetare.  

Despre condiţiile şi atmosfera în care a avut loc dezbaterea, trebuie spus că 
au fost agreabile, iar discuţiile au decurs fluent, graţie dezinvolturii participante-
lor în a-şi exprima punctele de vedere şi a-şi argumenta poziţiile, cu atât mai 
mult cu cât, faţă de anumite aspecte interogate, unele invitate au declarat că nu 
mai fuseseră provocate până atunci să reflecteze şi să se exprime public. Aşa în-
cât, precauţiile moderatorului de a asigura o comunicare eficientă, ţinând sub 
control posibilii factori perturbatori specifici unei astfel de abordări metodologice 
– precum gândirea de grup (group thinking) ori monopolizarea discuţiei de către 
unele persoane în detrimentul altora –, în cazul de faţă nu şi-au avut rostul. 
Există totuşi, nişte limite ale acestei metode, limite asumate de cercetător, referi-
toare la nelegitimitatea generalizării opiniilor exprimate. În măsura în care 
anumite idei, interogaţii, teme sunt recurente în discursurile participantelor, 
acestea vor fi reliefate în analiza interviului de grup ca puncte cheie ale proble-
maticii abordate.  

Dar, dincolo de această limitare metodologică, considerăm valoroase în sine 
şi semnificative ideile împărtăşite prin naraţiunile de viaţă, precum şi formele în 
care au fost exprimate acestea, ca jocuri de limbaj. Ele relevă atât concepţii bine 
articulate, cât şi incertitudini referitoare la complexitatea condiţiei de femeie, de 
o anumită etnie, în România ultimilor ani ai comunismului şi în perioada de 
tranziţie de după anul de graţie 1989. 

Am urmărit să înţelegem următoarele dimensiuni, după care am structurat 
de altfel, interviul: 
 

• aspectele instituţionale ale problematicii femeilor aşa cum sunt abor-
date prin programele şi documentele oficiale ale instituţiilor reprezen-
tate; 

• creionarea şi problematizarea cadrului legistativ din România în ur-
mătoarele domenii: drepturile omului ca gen proxim al drepturilor fe-
meii; oportunităţi egale de muncă; discriminări etnice şi sexuale; le-
gislaţia şi starea de fapt cu privire la violenţa domestică şi la politica 
reproducerii;  

• cultura organizaţională dominantă în mediile sociale în care activează 
participantele (politica instituţiilor respective faţă de angajarea şi 
promovarea femeilor, concepţii despre egalitatea de gen, precum şi 
despre discriminarea negativă sau pozitivă); 
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• strategii personale de administrare a vieţii private în relaţie cu viaţa 
publică, exprimate prin naraţiuni despre experienţe trăite înainte şi 
după 1989, până în prezent. 

 
Materialul obţinut prin transcrierea discuţiilor înregistrate a fost supus 

unei analize de tip calitativ, prin care am identificat temele recurente apărute pe 
parcursul expunerilor şi pe care le-am interpretat în contextul problematicii cir-
cumscrise prin ghidul de interviu şi în contextul mai larg al studiilor de gen. Ana-
liza se dezvoltă în patru mari capitole, în jurul următoarelor teme: 
 

• Femeile în politică;  

• Cadrul legislativ din România care vizează categoria femeilor şi a 
bărbaţilor;  

• Cultură organizaţională. Profesii feminizate versus ierarhii masculi-
nizate;  

• Naraţiuni de viaţă. 

 
Am dorit să valorific cât mai multe fragmente din focus-grup, păstrând ora-

litatea şi dinamica discuţiilor. Am accentuat ideile care duceau înspre căi de re-
zolvare a unor situaţii problematice, dar şi nelămuririle şi interogaţiile lansate. 
Aceste pagini se constituie într-un text polifonic, cu voci identificabile, care intră 
în dialog. 

FEMEILE ÎN POLITICĂ 

Opinii despre participarea femeilor în viaţa politică din Cluj, au fost expri-
mate de reprezentante ale organizaţiilor de femei din filialele locale ale partide-
lor politice UDMR, PRM, PNL şi PDSR. Din motive obiective, reprezentante ale 
PD nu au putut participa, deşi îşi exprimaseră interesul pentru acest eveniment. 

Ideile împărtăşite descriu spaţii politice aparent permisive, cu o politică de-
clarativ nediscriminatorie, dar şi nediferenţiată ca gen social, în care se accede 
prin voinţă de putere exprimată combativ, prin aptitudini de a lupta. În măsura 
în care femeile candidate au această disponibilitate, ele nu sunt nici împiedicate 
formal şi nici încurajate să activeze la diverse niveluri. Dar accesul în funcţii de 
conducere, care implică luare de decizii şi vizibilitate publică, este extrem de res-
trictiv. A fost remarcată discrepanţa dintre nivelul central şi cel local al partide-
lor de guvernământ, din punctul de vedere al prezenţei numerice şi al implicării 
femeilor. Este şi aici o reflectare a dihotomiei centru/ provincie, foarte accentuată 
în societatea noastră. Cel de-al doilea termen este perceput adesea ca un spaţiu 
al conservatorismului mai accentuat. În opinia participantelor, la acest nivel s-ar 
înrădăcina reticenţele femeilor faţă de asumarea unor funcţii cu mai mare vizibi-
litate în spaţiul politic local. Mai mult decât atât, anticipând puţin, vom spune că 
pe parcursul discuţiilor, opiniile se vor focaliza în jurul ideii că, în general, în sfe-
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ra publică există o multitudine de reţineri, ezitări, inhibiţii, pe care o mare parte 
din femeile din România le dezvoltă faţă de candidatura la posturi ierarhice su-
perioare, în ciuda criteriilor de competenţă pe care adesea le întrunesc. Aceasta 
ar fi o trăsătură problematică, nu îndeajuns elucidată. 

I. B.: despre UDMR: 

„Atitudinea partidului privind actele oficiale este foarte permisivă 
şi este încurajatoare, dar, să zicem aşa, teoria nu coincide cu practica. 
Adică funcţionează nişte mentalităţi… Nu există organizaţie de femei, 
femeile sunt libere să participe, să aibă ascensiune politică, dacă reu-
şesc. 

(…) De ce nu există o politică de promovare a femeii? 
Am constatat că după ’89, şi o dată cu intrarea femeilor în viaţa 

publică şi în politică, există anumite mentalităţi, care mă deranjează. 
Şi există nu numai la UDMR. Mă citez acum, am spus la o şedinţă a 
Consiliului Reprezentanţilor că UDMR este zonă liberă de femei şi toa-
tă lumea a râs, au luat-o ca pe o glumă foarte bună şi a fost perfect, 
dar zona liberă de femei rămâne în continuare. Ca acea deputată de 
Baia Mare să ajungă deputată, luptă bărbăteşte ca să obţină locul de 
deputat. 

Eu m-am gândit foarte mult care este motivul. Cred că societatea 
maghiară din Transilvania este destul de conservatoare în concepţiile 
privind locul şi rolul femeii. Acesta găsesc eu c-ar fi motivul. Asta, si-
gur, nu exclude promovarea sau ajungerea unor femei în funcţii publi-
ce, ca dovadă, şi eu am fost consilier municipal, deci nu asta este pro-
blema; dar foarte slab este reprezentată tagma asta feminină în politi-
că. Şi nu se face nimic pentru a ameliora situaţia – poate din cauza 
concepţiei pe care colega liberală a amintit-o, conform căreia promova-
rea unei femei nu se încadrează în concepţia liberală. Ei bine, în con-
cepţia mea social democrată încape… 

Dar ceea ce este interesant la noi, în UDMR, este faptul că liderul 
grupului liberal, senatorul Eckstein-Kovács Péter, încearcă în repeta-
te rânduri să facă acceptabilă ideea discriminării pozitive faţă de fe-
mei, spunând foarte clar că sexul feminin ar trebui să fie mai bine re-
prezentat în UDMR. Pentru mine a fost o curiozitate faptul că tocmai 
un liberal face acest gest, mi s-a părut foarte frumos. Şi să vă spun un 
rezultat; deci, el face o propunere în consiliul reprezentanţilor în acest 
sens, dintre 95 de reprezentanţi, 80 votează împotrivă şi 15 votează 
pentru. Votează împotrivă bărbaţii, căci femeile sunt vreo 5 în total, 
printre care mă număr şi eu. 

Deci, asta m-a făcut să-mi pun problema în ultima vreme, nu eu 
neapărat să promovez, dar mă gândesc că sunt generaţii tinere de fe-
mei, şi foarte talentate, cum avem şi aici, nu vreau să arăt cu degetul, 
şi este păcat să nu-şi valideze posibilităţile şi talentul, mai ales dacă 
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le-ar place să facă politică. Şi mie mi-a plăcut politica, eu recunosc 
foarte sincer, şi n-am fost împiedicată să fac politică.  

Dar, este această atmosferă şi această mentalitate, până la urmă – 
însă nu-mi place cuvântul mentalitate, că de multe ori se abuzează de 
el – este acest spirit conservator rezultând din educaţie. După ’90 m-
am lovit de acestea. Am simţit de multe ori că sunt privită prin pris-
ma lor. Deci, eşti privită femeie când vrei să fii politician, de pildă, şi 
eşti privită politician când vrei să fii femeie. Ăsta este paradoxul, ştiţi, 
care mie îmi displace…”  

 

Prezenţa sau absenţa organizaţiilor de femei în corpusul unui partid poate 
indica un anume (dez)interes faţă de promovarea femeilor în politică  (vezi cazul 
UDMR). Pe de altă parte, organizaţiile de femei care funcţionează la noi de mai 
mult timp sau mai recent, într-un mod efectiv sau doar formal, ori tatonând zone 
de afirmare cum ar fi în cazul filialei locale a PNL, sunt preocupate de activităţi 
filantropice ori festive, în zonele marginale ale acţiunilor politice propriu-zise. 
Multe din reprezentantele organizaţiilor de femei ale acestor partide nu îşi pro-
pun, cel puţin nu la nivel organizat, să funcţioneze ca grup de presiune în favoa-
rea unor politici de gen, ci eventual, urmăresc să realizeze acest lucru ca opţiune 
strict individuală. 

M.H.C. despre PRM şi Organizaţia de femei: 

„Noi avem organizaţie de femei şi teoretic femeia este reprezentată 
în organele de conducere în procent de 15%, şi practic tot aşa este. 
Suntem partidul cu cele mai multe reprezentante feminine în Parla-
ment. Din 80 de deputaţi sunt 15 femei deputate. Deci, asta este o 
proporţie frumoasă. Organizaţia este înfiinţată pe ţară de anul trecut, 
dar pe judeţe este din ’93. Activităţile noastre sunt în general cele le-
gate de femeie. 

Eu practic reprezint organizaţia din ’93 şi nu pot să spun că am 
fost marginalizată, nu, din contră. Până în ’95 am fost numită în ca-
drul consiliului de conducere al partidului, şi după aceea s-au făcut 
alegeri şi am fost şi aleasă. Şi m-au susţinut bărbaţii, dar mai mult, în 
prima fază, m-am simţit ca o floare, aşa, printre ei, deci ca decor. 
Eram singura femeie în consiliu…” 

I. B. – „Era frişca de pe tort din structura PRM-ului…” 
M.H.C – „Între timp, sigur că s-au mai modificat lucrurile şi în par-

tid, şi sigur că noi femeile nu ne-am lăsat. Cel puţin eu am insistat şi 
am tras după mine în general tineret; chiar acum a fost discuţia pe ca-
re am avut-o cu d-na Adriana Băban, apropos de procentaj, de ce s-a 
ales 15%; putea să fie 5%, putea să fie 20%, nu asta contează, oricum 
nu s-a respectat procentul exact.  
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Noi femeile, mai mult ne ocupăm de activităţile de binefacere, ăsta 
este punctul principal. Facem mai puţină politică şi mai multe acţiuni 
de binefacere. Eu sunt singura consilier femeie din judeţul Cluj ca şi 
reprezentanta Partidului România Mare.  

Ultima mea indemnizaţie de consilier judeţean, pe luna aprilie, am 
donat-o femeilor de peste 70 de ani, din partid, sigur, care au pensiile 
aşa cum le au, ştiţi, marea majoritate au 600.000 – 700.000 – 800.000 
lei, ceea ce este nimica. Şi cam cu asta ne ocupăm…” 

S.G. – „Dar există intenţii la nivelul organizaţiei dvs. de femei de a-
şi lărgi activitatea, dincolo de activităţile de binefacere specifice, spre 
o implicare mai mare în viaţa politică?” 

M.H.C. – „Noi ne-am propus mai multe, dar rămâne ca viitorul să 
hotărască ce vom face în continuare. Eu cred că depinde de fiecare din-
tre participante, dintre femei, fiecare şi în funcţie de preocuparea pe 
care o are, să decidă ce vrea să facă.”  

 

Cam în aceeaşi sferă se înscriu şi acţiunile FORUMULUI FEMEILOR PDSR, 
partidul de guvernământ care, după alegerile din 2000, aşa cum se ştie, a mani-
festat o deschidere mai largă către cooptarea femeilor în actul guvernării. 

F.M. despre Organizaţia de femei, filiala locală a PDSR: 

„Organizaţia noastră PDSR este o organizaţie care promovează, 
sau încearcă să promoveze şi femeia, dar dacă noi nu luptăm destul, 
rămânem cu încercarea lor şi cu nepromovarea noastră…  

Am fost pe lista de consilieri locali pe locul şase, au intrat cinci con-
silieri, deci am reuşit fără loc, cum s-ar spune… Dar am considerat că 
a fost un privilegiu, să zic aşa, din punctul de vedere al promovării 
femeiilor, că din cei zece consilieri care au fost veniţi din PUNR şi care 
eram la început în PDSR, am fost prima, primul consilier din partea 
PUNR-ului trecut pe listă, dar, fiind pe locul şase, aşa s-a întâmplat 
ca totuşi să nu reuşesc să mă duc până la capăt. 

Am făcut un compromis atunci – deşi anterior am zis că nu mai fac 
compromisuri, şi dacă nu mă duc până pe locul cinci, nu accept să fiu 
trecută pe listă –, dar totuşi, aşa s-a întâmplat. Am fost, deci, pe locul 
şase, am făcut un compromis care se pare că nu m-a costat, nu îmi pa-
re foarte rău că nu sunt consilier, dar am început o activitate în pe-
rioada ’96 – 2000 şi puteam să o continuăm.  

Deci, organizaţia PDSR promovează femeile, avem la ora actuală 
promovate director de firme, dna Rozor, care a fost directoare pe un 
anumit segment în cadrul RADP, dar acum este numită director în 
cadrul RADP-ului. Avem o primăriţă, primăriţa din Chinteni este fe-
meie, cea mai tânără primăriţă din ţară, este o mândrie din partea 
PDSR-ului. În Cluj mai avem o preşedintă sau directoare femeie, la 
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Organizaţia pentru Protecţia Consumatorului, dna Şuteu, în rest, eu 
ştiu, urmează probabil, în funcţie de capacitatea profesională, spun 
eu, aşa e normal să fie, să fie şi altele promovate. 

Din păcate, în Parlament, în Guvern, este mai puţină participarea 
noastră din provincie. Bucureştiul este foarte bine reprezentat de fe-
mei. Şi în Parlament, provincia, şi mă refer în special la Cluj, nu are 
reprezentante femei.  

În rest, noi suntem un forum al femeilor PDSR, care avem foarte 
multe acţiuni legate de încurajarea şi de protecţia femeilor în general, 
a copiiilor, a orfelinatelor, a căminului de bătrâni, deci am avut foarte 
multe acţiuni împreună, prin care, la diferite evenimente, de sărbăto-
rile de sfârşit de an, de sărbătorile Paştelui, deci tot timpul conlucrăm, 
şi avem foarte multe femei sufletiste în organizaţia noastră, care, din 
păcate, chiar dacă muncesc mult, rămân deocamdată cu munca. În 
rest, vom vedea ce se va întâmpla pe viitor.”  

 

Proaspăt lansată pe orbita politică, ORGANIZAŢIA DE FEMEI A PNL, filiala 
Cluj îşi caută identitatea, pornind de la anumite premise exprimate de P.M.: 

 
„(…) Am mai afirmat şi în alte întâlniri publice că suntem abia la 

început, nu ne-am făcut un program special pentru promovarea femei-
lor pentru că liberalismul presupune libera iniţiativă a bărbaţilor şi a 
femeilor în mod egal. Singurul lucru care, să spunem, ne-a determinat 
să creăm o structură de femei în cadrul PNL-ului ar fi acela că femeile 
nu şi-au exprimat foarte mult interesul în politică. Şi asta poate, pen-
tru că au fost timide în faţa bărbaţilor sau n-au vrut să intre în com-
petiţie cu ei în cadrul organizaţiei. Şi de aceea vrem să ne încurajăm 
reciproc prin întâlniri periodice, ne şi propunem unele acţiuni şi spe-
răm că vom avea şi rezultate. 

(…) Această funcţie pe care o am acum este, să zicem, auto-
propunere, pentru că structura de femei abia acum s-a înfiinţat. Am 
zis, hai să selectăm din câte femei avem. Cam 30% în organizaţia 
noastră sunt femei şi ne-am pus întrebarea dacă dorim sau nu dorim 
să activăm? 

Şi suntem la început şi de aceea nu s-au făcut nici alegeri, fiindcă 
încă ne căutăm drumul, vrem ceva sau nu vrem să facem; dar mie mi 
se pare că acţiunea cea mai potrivită a noastră va fi în domeniul edu-
caţiei. Deci, eu simt că femeile nu sunt educate să-şi ceară drepturile, 
dar la o manieră care să fie şi eficientă. Pentru că pe hârtie, după cum 
vedeţi, avem toate drepturile, dar trebuie să găsim modalitatea lor de 
aplicare, de a şti să le solicităm şi să le şi obţinem. Indiferent unde lu-
crăm.” 
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Dacă liberalismul este adesea văzut ca o politică de tip genderless, care ig-
noră genul social, neoperând diferenţieri de acest fel nici la nivel conceptual, nici 
în practică, pentru că promovează libera iniţiativă a fiecărui individ înţeles în 
sens generic, iată că la nivel local, cel puţin, această viziune grefată pe 
specificităţile societăţii noastre, conduce într-un mod de la sine înţeles la un spa-
ţiu ierarhic aproape exclusiv masculin. 

E.C. despre PNL: 

„(…) Acum, dacă stau să mă gândesc, sunt singura femeie în fun-
cţie într-un birou din partid, cel puţin la nivel judeţean şi de munici-
piu. La tineret ar mai fi încă o tânără şi mă surprinde şi pe mine fap-
tul ăsta, dar nu m-am gândit serios la treaba asta până acum.”  

 
Aspecte de compatibilitate între diversele ideologii politice asumate de par-

tidele de guvernământ din România şi orientări, concepţii feministe mai mult sau 
mai puţin articulate au fost atinse în treacăt, nuanţate de viziuni personale. Dar 
rolul evident minor, periferic pe care organizaţiile de femei îl joacă în partidele 
din coasta cărora s-au desprins, prezenţa redusă a femeilor în posturi de condu-
cere, mai ales în filialele locale la care ne-am referit, precum şi inexistenţa politi-
cilor de gen, denotă absenţa unor valorizări şi apartenenţe clar definite la vreuna 
din orientările feminismelor contemporane.1  

Naraţiunile despre traiectoriile politice personale, despre opţiunile şi con-
juncturile care au favorizat ori au amânat intrarea în politică a invitatelor noas-
tre, le vom prezenta în contextul poveştilor de viaţă din această analiză.  

Ceea ce trebuie reliefat acum este faptul că, dincolo de latura strict perso-
nală, interogaţia „a intra sau a nu intra în politică?” a implicat de fiecare dată şi 
confruntarea cu spectrul sumbru al (pseudo)participării politice a femeilor, din 
perioada comunismului românesc. Se pare că fiecare dintre invitatele noastre 
implicate politic a avut de depăşit, într-un anume fel, ceea ce unii autori numesc 
complexul Elena Ceauşescu. 2  

 
P.M.: ”După ’90 puteam să fac politică, dar n-am vrut să mă afirm 

ca persoană publică. Acum, dacă stau să mă gândesc de ce n-am făcut-
o, nu numai eu, ci în general femeile (pentru că nu cred eu că sunt 
foarte diferită de celelalte femei), este că până în ’90 ni se impunea. 

Şi după ’90, asta a fost o problemă care s-a scos la suprafaţă. Ce 
mai vreţi acum, că vi s-au dat funcţii înainte, deşi nu le meritaţi. Ceea 
ce nu a fost cazul întotdeauna, dar cum existau suficiente ministre in-
culte şi aşa mai departe, ne mai amintim de guvernul României dina-
inte de ’89…” 

                                                           
1 Vezi Mihaela Miroiu: Orientări principale în feminism, în Gen şi Societate, Ed. Alternative, 
1997: 73-80 
2 Vezi Liliana Popescu: Inegalitatea şanselor de acces la conducerea politică,  în Gen şi politică. 
Femeile din România în viaţa publică,  coord. Liliana Popescu, Centrul AnA, 1999: 61 
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I. B. – „(…) Este o problemă datorată exemplelor; unii vor să creadă 
că promovarea femeii este o chestiune comunistă. Asta este o idee de-
osebit de periculoasă. (…) şi vor să ne compare cu Elena Ceauşescu; de 
pildă, şi eu scriu doctor şi profesor la sfârşit, că dacă scriu una după 
alta, profesor doctor inginer, imediat se face o asociere cu academicia-
na.” 

S. G. –  „Aţi punctat foarte bine; aceasta este şi intenţia acestui 
focus-grup, să facem o comparaţie cu situaţia de dinainte de ’89, nu 
numai la nivel individual ci şi la nivelul unor politici oficiale. Şi cred 
că, în perioada respectivă egalitarismul şi toate cuvintele frumoase pe 
care noi le-am reluat acum, aveau un cu totul alt sens. Era un limbaj 
de lemn. În teorie, femeile erau egale cu bărbaţii, dar egale cu nimic, 
egale cu zero din punct de vedere politic.” 

E. M-V. – „Una dintre diferenţele majore între ceea ce a fost înainte 
şi ce este acum, este modul în care se realizează promovarea interese-
lor femeilor. Femeile, în această zonă a Europei, şi-au câştigat dreptu-
rile nu prin propria lor mişcare pentru acele drepturi, ci ca o consecin-
ţă a impunerii unei ideologii venite de sus. Însă azi, în urma identifi-
cării noilor inegalităţi între femei şi bărbaţi din diferite domenii, miş-
carea pentru egalitate ar putea fi cu totul alta, ar putea să fie o mişca-
re pornită de jos, pe baza conştientizării poziţiei femeilor şi a dezavan-
tajelor lor, şi asta e cu totul altceva. Astfel, pe undeva, poate, sper, se 
reabilitează şi ideea de egalitate de gen în complexitatea sa şi ideea 
dreptului femeii de a decide conform propriilor interese, ca o fiinţă in-
dependentă.” 

CADRUL LEGISLATIV CU IMPLICAŢII DE GEN DIN ROMÂNIA  

În discuţiile din sesiunea dedicată acelor aspecte ale legislaţiei din Româ-
nia, care vizează explicit sau implicit problematica femeilor, am abordat nu o ex-
punere exhaustivă a acestui cadru (informaţii recente şi credibile au fost puse la 
dispoziţie în mapele seminarului), cât mai ales, problematizări ale punctelor de 
ruptură dintre starea de drept şi starea de fapt. Ne-am referit la următoarele 
domenii: drepturile omului ca gen proxim al drepturilor femeii; oportunităţi egale 
de muncă; discriminări etnice şi sexuale; legislaţia şi starea de fapt cu privire la 
violenţa domestică şi la politica reproducerii. Atenţia s-a focalizat aşadar, asupra 
spaţiilor sociale intermediare între nivelul deciziilor politice şi aplicarea acestora 
în practică. 

 Este vorba despre instituţiile societăţii civile, ca factor reglator al acestor 
decizii, în special organizaţiile neguvernamentale. Invitatele noastre, reprezen-
tante ale unor astfel de organizaţii, au  reuşit să identifice şi să analizeze com-
plex disfuncţionalităţi semnificative, care apar şi persistă, precum şi efectele per-
verse ale aplicării legilor. 
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Am inclus toate acestea sub umbrela amplă a drepturilor femeii ca drepturi 
ale omului. Survolând spaţii juridice diverse ale democraţiilor occidentale, pre-
zentările făcute de tânăra specialistă în drept internaţional public ne oferă ima-
ginea unei Românii cu o legislaţie internă, cu câteva reminiscenţe comuniste, 
altfel, bine integrată în peisajul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.  

 

I. P. 

 „(…) Probabil o să devenim optimiste în momentul în care o să ne 
dăm seama că ţări, ca Irlanda, Elveţia, Regatul Unit, Austria, Belgia, 
Olanda, au avut şi mai au probleme cu statutul juridic al femeii. Se 
pot menţiona câteva plângeri înaintate spre soluţionare Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului. De pildă, în legislaţia Irlandei s-a statuat 
interzicerea dreptului de a divorţa. Instanţele de judecată irlandeze 
recunosc în anumite situaţii divorţurile între cetăţenii irlandezi, dar 
numai dacă acestea au avut loc în afara ţării; totodată, Irlanda nu 
permitea la acea dată (recentă) formarea unei noi familii între per-
soanele divorţate, atâta timp cât fostul soţ se afla încă în viaţă. 

(…) pentru că toate aceste ţări sunt părţi, ca şi România de altfel, 
la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – şi se supun, sub 
anumite aspecte juridice, Curţii Europene a Drepturilor Omului –, ac-
ţiunea menţionată a fost înaintată la Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, în temeiul articolului 12 din Convenţia Europeană a Dreptu-
rilor Omului. Acesta prevede expres dreptul la căsătorie, libertate 
fundamentală a omului, care pentru a fi reală şi efectivă trebuie să in-
cludă – şi include – dreptul de a exercita în mod liber o capacitate ju-
ridică de ramură (includem, aşadar, dreptul de a divorţa şi dreptul de 
a se recăsători, conform propriei voinţe).  

Este vorba de încălcări ale convenţiei menţionate prin omisiunea 
de a pune de acord legislaţia internă cu aceasta, fiind sancţionate prin 
intermediul Curţii Europene a Drepturilor Omului. Desigur, trebuie 
subliniat că în astfel de cazuri, Curtea Europeană a Drepturilor Omu-
lui nu poate să modifice o lege internă şi nu poate în mod direct să 
”forţeze” aplicarea unei hotărâri care îi aparţine. Comitetul de Mi-
niştri este organul însărcinat cu punerea în executare a acestor hotă-
râri, iar ceea ce poate urma eventual, atinge sfera unor relaţii diplo-
matice. 

(…) în România este bine din aceste puncte de vedere… Chiar la 
începutul secolului trecut s-au înlăturat toate discriminările privitoa-
re la drepturile succesorale ale copiiilor legitimi şi nelegitimi, nu exis-
ta discriminare între femei şi bărbaţi în exercitarea drepturilor părin-
teşti, nici încredinţarea copilului nu se face în funcţie de sex şi nici 
măcar în funcţie de vinovăţia soţului la divorţ, ci în funcţie de intere-
sele copilului. 
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Dreptul familiei reglementează obligaţia de întreţinere între soţi 
sub unele forme poate necunoscute celor direct interesaţi… este poate 
criticabil că se pedepseşte penal adulterul, însă în România teoria ne-
cesităţii unui standard de moralitate este invocată cu succes în fun-
damentarea unor teorii juridice. A fost criticat şi regimul comunităţii 
matrimoniale de bunuri. Ştiţi foarte bine că bunurile dobândite în 
timpul căsătoriei sunt bunuri comune. Alte state permit persoanelor 
implicate în relaţia de căsătorie să îşi reglementeze, de comun acord, 
pe cale de convenţie, situaţia patrimonială. România interzice acest 
tip de convenţie. Aşadar, orice convenţie prin care se reglementează în 
modul contrar celor prevăzute imperativ de lege situaţia patrimonială 
– fie că această convenţie se încheie între cei care nu sunt încă soţi, 
deci între viitorii soţi, între soţi şi terţe persoane sau între soţi –, este 
nulă absolut. 

De fapt, familia aparţine în mare măsură societăţii (care, după cum 
ştim, este organizată în stat). Aceasta este teoria legală afirmată de 
Codul Familiei din 1954. Familia este supusă unor detaliate regle-
mentări, iar unele, după cum spuneam, nu pot fi modificate prin voin-
ţa celor care se angajează în relaţia de căsătorie.”  

S.G. – „Prezentând acele inadvertenţe sau lucruri controversate în-
tre legislaţiile unor ţări civilizate şi drepturile omului şi presupunând 
că există oarecum implicit o ierarhizare a drepturilor omului, spune-
ne care e opinia ta despre legislaţia din România referitoare la femei 
şi bărbaţi, în contextul drepturilor omului. Se încadrează, e compatibi-
lă în mare măsură?” 

I. P. – „Este compatibilă sub anumite aspecte, după cum am spus. 
De aceea, m-am gândit să cunoaştem şi exemplele din alte ţări. Dar 
mai ales să vedem cât este de sinuos acest drum al perfectării legisla-
ţiei, să analizăm drumul parcurs de alte ţări şi să vedem motivele care 
ţin de mentalitate şi care ne împiedică să progresăm într-un fel dorit 
la un moment dat (vorbeam mai sus de fundamentarea legislaţiei pe o 
morală colectivă mai mult decât pe interesul individual). În mare par-
te da, desigur, ideea comunităţii de bunuri – fără a pune aici în discu-
ţie justificarea ei, caracterul parţial ocrotitor – are, se susţine, o fun-
damentare teoretică de iz socialist şi ar trebui înlăturată. Eu consider 
că dacă recunoaştem unei persone un discernământ deplin şi valabil 
pentru a întemeia o familie, atunci acea persoană are a fortiori dis-
cernământul necesar pentru a dispune liber de bunurile sale. Apoi, în 
domeniul dreptului muncii ar mai fi câteva probleme, şi anume munca 
de noapte a femeilor, care, în general, este interzisă de Organizaţia 
Internaţională a Muncii, însă la noi este permisă în anumite situaţii.  

(…) orice text de lege anterior Constituţiei şi care contravine aces-
teia este abrogat.”  
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Ştim că drepturile şi libertăţile cetăţenilor români sunt garantate de Con-
stituţia din 1991, prin articolul 16: „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorită-
ţilor publice, fără nici un privilegiu sau discriminare”. În acelaşi timp, toate pre-
vederile Constituţionale trebuie interpretate în acord cu Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului. Cu toate acestea, nu există dispoziţii legale privind concep-
tul de oportunităţi egale pentru femei şi bărbaţi, diferenţele de gen social fiind 
incluse şi oarecum, estompate prin enumerarea lor printre alte criterii. Astfel, 
Ordonanţa Guvernamentală privind prevenţia şi pedepsirea tuturor formelor de 
discriminare adoptată în august 2000, defineşte discriminarea în felul următor: 

„Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe bază de rasă, naţio-
nalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare se-
xuală, apartenenţă la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu, care are ca 
scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercită-
rii în condiţii de egalitate a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, sau 
a drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic, economic, social şi cultural, 
sau în orice alte domenii ale vieţii publice”.3 Diferenţele de sex se regăsesc inclu-
se în cuplul conceptual „discriminare prohibită – egalitatea şanselor promovată”. 
Ele sunt complementare ca principiu şi cred că de importanţă egală, aşa încât 
coexistenţa lor pe plan legislativ şi practic ar trebui să echilibreze eficient o socie-
tate predispusă informal, prin tradiţie şi prin lipsa exerciţiului democraţiei, la 
discriminări de gen. 

În acelaşi context a fost amintit proiectul de lege înaintat în mai 1998, de 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, privind Oportunităţi egale pentru femei şi 
bărbaţi, şi cuprinzând şi referiri la oportunităţi de angajare şi muncă şi la feno-
menul hărţuirii sexuale. Cu toate că discuţia noastră nu a adus propriu-zis lămu-
riri aspectelor implicate în acest proiect, îmi permit câteva consideraţii. 

Ar trebui făcută observaţia că era vorba despre un proiect aflat la acea oră 
încă pe agenda de lucru, iar amânarea aprofundării şi aprobării lui în Parlament 
denotă o anume insensibilitate la problematica mai complexă în care s-ar înscrie. 
Deşi premisele acestui proiect de garantare a oportunităţilor egale sunt salutare, 
specialiştii spun că definiţiile legale ale acestei noţiuni şi a sancţiunilor pe care 
le-ar implica nerespectarea ei, sunt foarte imprecise.4  Este clar că simpla apar-
tenenţă la o categorie de sex, printre alte criterii de apartenenţă socială, nu aco-
peră întreaga arie a conceptului de gen social şi a problematicii pe care o implică 
realitatea nuanţată desemnată astfel. Din acest punct de vedere, după cum reie-
se şi din creionarea cadrului legal, se pare că factorii de decizie politici din Ro-
mânia ezită încă să îşi asume promovarea unor politici de gen coerente. 

 S-ar impune şi la noi exerciţiul unor dezbateri publice despre ce anume în-
seamnă politicile de gen şi ce beneficii ar aduce asumarea lor în democraţia ro-
mânească.5 Dacă s-ar renunţa la acele de la sine înţelesuri inadecvate implicate 
în noţiunea de individ generic, nediferenţiat din punctul de vedere al genului so-
                                                           
3 Vezi Women 2000, International Helsinki Federation for Human Rights, 2000: 347 
4 Vezi Women 2000, International Helsinki Federation for Human Rights, 2000: 347 
5 Vezi Liliana Popescu: Inegalitatea şanselor de acces la conducerea politică, în Gen şi politică, 
1999: 65-68 
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cial – care face obiectul ştiintelor juridice – s-ar constitui în acest fel, un cadru 
legal adecvat în care să fie găsite soluţii la problemele specifice categoriei sociale 
a femeilor şi a bărbaţilor. Ar mai trebui menţionat că nu numai ştiinţele juridice 
operează tacit cu conceptul de individ generic, dar şi ştiinţele sociale, în general, 
îşi dezvoltă discursurile în jurul indivizilor umani nediferenţiaţi ca gen. Acest tip 
de insensibilitate provine din discursurile filosofiei moderne. 6  

Conceptele de egalitate de şanse şi nediscriminare ar putea fi clarificate şi 
nuanţate, în aşa fel încât să coexiste necontradictoriu în spaţiul ideologic, dar şi 
în cel al politicilor sociale, cu forme de protecţie acordate unei anumite categorii, 
în condiţii specifice, ori pentru a recupera defavorizări acumulate în timp. 

Înclin să cred că incertitudinile care planează asupra problematizărilor de 
acest fel, iscate şi în întâlnirea noastră, sunt semnul acelei absenţe a dezbaterii 
publice despre care vorbeam. 

 

I. B. – „(…) După cum aţi citat din Constituţie, dacă se interzice 
orice fel de discriminare, atunci o discriminare pozitivă faţă de femei 
poate deveni un act neconstituţional?” 

I. P. – „(…) Nu, nu este o discriminare pozitivă aici, este greşit ter-
menul folosit aici, în contextul ăsta. Există anumite măsuri sociale ca-
re se iau, economice, pentru propulsarea unei categorii defavorizate, 
dar numai în scopul de a o aduce la egalitate de situaţie cu celelalte.  

Discriminarea pozitivă porneşte de la nivelul la care ei au fost 
aduşi în urma tuturor măsurilor sociale, deci au fost aduşi la egalitate 
de şanse. Şi asta există peste tot şi în legislaţia noastră, dreptul feme-
ii şi dreptul muncii, şi aşa mai departe, dispun de protecţie…” 
 
Există în legislaţie, după cum au remarcat participantele la focus-grup, 

anumite lacune, obnubilări, care produc confuzii, dar mai ales, există multe 
disfuncţionalităţi în aplicarea în realitatea cotidiană, a spiritului acestor legi. 

De aceea, dacă discriminarea directă este interzisă prin lege, forme de dis-
criminare indirectă persită, uneori cu ostentaţie. Ne vom da seama de aceste as-
pecte şi din descrierea practicilor unor instituţii, în partea de analiză destinată 
Culturii organizaţionale în ceea ce am numit profesii feminizate/ ierarhii mascu-
linizate. 

Pe de altă parte, vom vedea că în anumite domenii, legi izolate, neintegrate 
în ansamblul unui corpus de măsuri care să ţintească toate articulaţiile unui fe-
nomen, mixate cu anumite inerţii de mentalitate, nu ameliorează situaţiile viza-
te, dacă nu cumva le agravează. 

În continuare, le vom lăsa pe invitatele noastre să vorbească despre starea 
de drept şi de fapt privind violenţa domestică – ca fenomen ale cărei victime sunt 
statistic, în principal, femeile –, şi despre politicile de reproducere, pentru ale că-
ror efecte negative pe termen lung în viaţa personală şi de cuplu, dar şi la nivel 

                                                           
6 Vezi Moira Gatens: Feminism şi Filosofie, Ed. Polirom, 2001 
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demografic, sunt culpabilizate, în exclusivitate, femeile. Opiniile exprimate sunt, 
de fapt, analize complexe ale unor specialiste. 

 

S. B. 

Despre redefinirile şi implicaţiile psihologice şi sociale ale violenţei domes-
tice: 

„(…) Acum, în ceea ce priveşte legislaţia şi procedura penală referi-
toare la violenţă, situaţia s-a mai schimbat puţin, datorită legii 197 
apărută în noiembrie anul trecut. Au fost modificate articolele referi-
toare la infracţiunile faţă de viaţa sexuală, în esenţă au fost redefinite 
violul, raportul sexual cu o minoră s-a tranformat în actul sexual cu 
un minor, s-a scos posibilitatea căsătoriei între autor şi victimă, pen-
tru că era aşa înainte, o absurditate în Codul Penal românesc… 

(…) Da, cunoaştem situaţii în care – mai ales în mediul rural – se 
stingea câte o acţiune penală prin căsătoria forţată, la presiunea fami-
liei ori anturajului, a familiei victimei pentru a stinge ruşinea, a celei 
a autorului, pentru că prin asta el era eliberat de răspundere penală… 

Ceea ce încă funcţionează, şi funcţionează din păcate în cazul ori-
cărei forme de violenţă împotriva femeii, sunt clişeele, stereotipiile de 
gândire. Am auzit chiar din partea profesioniştilor, mai ales din par-
tea celor din mass-media, şi mai ales din zona Bucureşti, exprimări de 
genul, «păi, de fapt ele (tinerele femei) merg la Poliţie şi reclamă doar 
pentru că, de fapt, urmăresc o recompensă materială, sau să câştige 
ceva din asta. De fapt, nu avem violenţă sexuală, avem un fel de prosti-
tuţie mascată». 

(…) Iar în domeniul violenţei domestice, modificările aduse de Le-
gea 197/ 2000,  vizează înnăsprirea sancţiunilor, atunci când lovirile 
ori vătămarea corporală afectează un membru al familiei, oferind şi 
posibilitatea sesizării situaţiei din oficiu, introduce măsuri suplimen-
tare, specifice, de siguranţă (de exemplu, interdicţia de a reveni în lo-
cuinţa familiei pe o perioadã determinată).  

Noi tocmai am avut anul trecut un proiect pe intervenţie în situaţi-
ile de violenţă domestică şi am urmărit ce se întâmplă în comunitatea 
clujeană. Ce vreau să vă spun este că în tot anul 2000 nu a ajuns în 
instanţă nici un dosar penal cu infracţiune de lovitură, vătămare, în 
mediu familial. Asta în condiţiile în care noi ştim, de exemplu, că pe o 
suprafaţă de aproximativ 2/3 din Cluj, deservită de dispeceratul cen-
tral al Poliţiei şi cel al secţiei patru – pentru cartierele Zorilor şi 
Mănăştur, deci o comunitate foarte densă – am înregistrat 1200 de 
apeluri, toate sesizând violenţe petrecute în locuinţă, între membrii 
familiei sau persoane care locuiesc împreună. Ne-am uitat puţin mai 
încolo, pe firul acţunilor posibile, pentru că multă lume spune: da, fe-
meile nu merg să reclame, pentru că, de exemplu, a scoate un certificat 
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medico-legal este foarte scump la ora actuală. Costul eliberării acestui 
act este în jur de 165.000 de lei, excepţie face situaţia în care victima, 
partea vătămată, face plângere penală, iar atunci intră în contextul 
cercetării, investigaţiei, plata fiind făcută în acest context, de către 
Poliţie. Dar Poliţia are fonduri precare în acest buget, cei de la medi-
cină legală ştiu acest lucru, se plâng că rămân restanţi cu plata mun-
cii, apar neînţelegeri şi tensiuni între cei de la Poliţie, când se duc cu 
victime pentru a li se face această examinare, expertiză. Până una al-
ta, este cea mai tare probă şi, din păcate, printre singurele. Mai ales 
în situaţiile de abuz sexual, violenţă sexuală, nu prea există martori, 
sunt fapte care au caracter de intimitate. Însă, chiar şi în situaţiile de 
violenţă domestică, în forme fizice – bătăi, loviri, care se aud în vecini, 
ori cu urme, răni văzute de persoane care ar putea fi martori – nu e 
uşor să aduci martori în proces. Apoi mai este şi tendinţa femeilor de 
a-şi proteja agresorii, fie datorită relaţiei cu aceştia, fie de teama con-
secinţelor. Oricum, limpede e că, prin nereclamare autorii sunt prote-
jaţi, şi asta nu se datorează numai dificultăţii de a aduce martori… 
Deci, ceea ce  rămâne ca bază pentru un eventual proces, civil ori/şi 
penal, e certificatul medico-legal de constatare. 

Totuşi, 530 de femei au apelat la această expertiză anul trecut, deci 
au investit, au încercat sau s-au gândit să facă ceva cu acest act, pen-
tru că nu cred că au dat banii numai aşa, doar de dragul de a primi o 
hârtiuţă. Şi totuşi, nici o cercetare sau nici o reclamaţie, o plângere 
penală nu a rămas în picioare ca să atragă după sine începerea unei 
urmăriri penale, care să ajungă în instanţă. Apoi, mai este un ele-
ment, care contribuie la stingerea acţiunilor penale: se menţine împă-
carea părţilor, cu excepţia situaţiilor de gravitate maximă, a celor care 
sunt încadrate la tentativă de omor sau la vătămare deosebit de gra-
vă. 

Ce a adus legea nou, este că nu mai e nevoie în toate situaţiile ca 
femeia, victima să depună plângere, ci se poate acţiona şi din oficiu, 
dacă, de exemplu Poliţia sau Parchetul ajung la cunoştinţa unei situa-
ţii de violenţă, fie direct fie prin mijlocirea unui membru al familiei, 
vecin, medic, ori chiar un necunoscut, care se întâmplă să treacă prin 
zonă şi să vadă sau audă, oricine poate face o sesizare, care se poate 
continua într-o cercetare… 

Se pare că încă nu se cunosc prevederile aduse prin modificările ar-
ticolelor din Codul Penal referitoare la infracţiunile cu violenţă între 
membrii familiei. Nu există încă sesizări de la cei care de fapt cunosc 
astfel de cazuri, pentru că aici este o problemă de educare a populaţiei, 
şi nu numai a populaţiei, ci şi a profesioniştilor, la urma urmei… 

(…) Să nu uităm, dincolo de violenţele din familie, pe cele între chi-
riaşi şi proprietari, violenţele persoanelor care locuiesc împreună, dar 
nu sunt grade de rudenie. Şi există destul de multe situaţii de violenţă 
şi între concubini. Conform rezultatelor pe care le avem în urma stu-
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diului semnalării violenţei domestice realizat anul trecut, concubinii 
constituie o cincime din situaţiile acestea. Şi noi vorbim despre cadrul 
legislativ, însă de ce ne lovim noi este aplicarea legii, modul în care se 
lucrează cu ea. Vorbeam cu fetele care lucrează în cadrul programului 
„Artemis”, că ar trebui instruiţi cei care lucrează cu legea, şi ne refe-
rim nu numai la poliţişti, care într-adevăr trebuie instruiţi pe mai 
multe planuri, ne referim chiar şi la magistraţi. 

 Există cazuri în care existenţa legii, de fapt, a părut un impediment 
pentru a rezolva cazurile, mai ales în cazurile de abuz sexual. (…) Şi în 
organizarea modului de funcţionare al justiţiei, de exemplu. Noi îi în-
soţim pe clienţii noştri cu copii sau clientele noastre, mergem cu copii 
de patru ani, de cinci ani şi stăm ore în şir pe coridoarele Tribunalu-
lui, pentru că există o ordine prestabilită de grefier, uneori aleator, 
apoi dacă vin cei care sunt în arest au prioritate, pentru că nu sunt 
condiţii, care să le asigure paza în aşteptarea rândului la audiere… şi 
atunci copiii sunt puşi deoparte… ei pot să aştepte…” 
 
Din expunerea amplă asupra violenţei domestice reiese că acest fenomen 

este puternic corelat cu femeile în ipostază de victimă. Relaţiile asimetrice insta-
urate într-un astfel de cuplu şi dezechilibrele grave care pot dezintegra personali-
tatea celui agresat, dar şi a agresorului, pot fi considerate forme extreme ale unor 
tipuri mai larg răspândite de inegalitate interpersonală. În jurul acestei idei s-a 
dezvoltat o analiză mai amplă pe care dorim să o expunem pe parcursul acestei 
lucrări, în capitolul destinat câtorva ipostaze ale feminităţii şi ale masculinităţii 
conturate mai pregnat în focus-grup. 

Cel de-al doilea fenomen pe care l-am focalizat, a fost politica reproducerii 
în România, analizând în principal, complexul de efecte generate de legea libera-
lizării avorturilor. Aceasta a survenit imediat după evenimentele din 1989, ca o 
compensaţie la ororile individuale trăite direct de multe femei din generaţia ma-
tură, contemporană cu politicile pronataliste aberante ale lui Ceauşescu.7  

A. B.  

Despre constelaţia de implicaţii necontrolate, produse într-un deceniu, de 
legea liberalizării avorturilor, ca măsură izolată şi de aceea superficială, a ceea ce 
ar fi trebuit să fie o reabilitare a opţiunii fundamentale a unui cuplu de a avea 
copii. 

„Cred că toată lumea ştie că România a deţinut şi acest trist record, 
până în ’89, legat de faptul că a avut una dintre cele mai restrictive 
legi legate de statutul avortului. Şi asta nu atât prin faptul că avortul 
era interzis – cu toate condiţiile, pe care nu le mai reluăm acum, care 
existau atunci –, dar şi prin acea asociere a interzicerii avortului cu o 

                                                           
7 Mărturii amare despre destine tragice vezi în Gail Kligman: The Politics of Duplicity. Controling 
reproduction in Ceauşescu’ s Romania, University of California Press, 1998: 148-205 



Femei şi bărbaţi în Clujul multietnic � Volumul III 
 

 

24 

interzicere a consumului de contraceptive.  Acesta din urmă, la rândul 
lui, nu era legislativă - pentru că nu exista o lege care interzicea con-
sumul de contraceptive  –, dar prin faptul că nu se importau, prin fap-
tul că nu se fabricau, prin faptul că era interzisă prescrierea lor, se 
împiedica folosirea lor. Sigur că, de fapt, aceasta a contribuit la forma-
rea cazului unic românesc, care, pe deasupra, a implicat şi foarte mul-
te strategii de ascundere. Colegele noastre au evocat ţări civilizate şi 
dezvoltate, în care au mai existat interziceri ale avortului, inclusiv Ir-
landa, care are şi acum avortul interzis, dar condiţiile nu se compa-
rau. În ce sens? Pentru că a fi irlandez atunci şi acum e foarte diferit 
de situaţia de la noi, căci însemna şi înseamnă şi posibilitatea de a te 
urca într-un tren şi de a te duce în Marea Britanie pentru a face avor-
tul la un cost absolut convenabil…  

Tot aşa, cu siguranţă vă aduceţi aminte şi de faptul că unul din 
primele acte semnate după 1989 de ministrul provizoriu, era abolirea 
vechii legi legate de interzicerea avortului şi liberalizarea avortului. 

 Astăzi România este considerată ca având una din cele mai libera-
le legi legate de accesul la avort. Nu o să insist prea mult, condiţiile se 
ştiu… Este admisă realizarea avortului doar într-un mediu spitalicesc 
şi doar până la 12 săptămâni. Sigur că aici diferă faţă de multe alte 
ţări ca Marea Britanie, Statele Unite, unde avortul este permis până 
la 24 de săptămâni.  

Dar eu cred că, legat de politica de reproducere, trebuie discutate 
mult mai multe aspecte decât legislaţia. Pentru că, de fapt, astea con-
tează. Legislaţia este simplă, este considerată foarte liberală, cum am 
spus, dar apar multe probleme, de aceea, termenul pe care l-ai pus 
aici în discuţie, cel al politicilor de reproducere, este unul foarte potri-
vit, pentru că nu este vorba numai de legislaţie. Şi cred că există foar-
te multe carenţe în abordarea acestui domeniu.  

Nu este suficient să dai o lege (…) şi să ai un preţ foarte convenabil 
al avortului. De ce? Pentru că, prin aceasta, consider din nou că nu dai 
dreptul femeii să fie informată despre consecinţele avortului repetat. 
(…) România cumulează foarte multe recorduri, respectiv la procentul 
de avorturi suntem pe primul loc şi nu numai că suntem pe primul loc 
în Europa, dar depăşim cu foarte mult numărul sau media avorturilor 
pe femeie faţă de media europeană. Din fericire, nu mai deţinem acel 
record de pre-avorturi la o naştere, sunt acum sub două avorturi la o 
naştere, dar trebuie să considerăm că, de fapt, frecvenţa avorturilor 
raportate statistic este mult sub numărul avorturilor reale. De ce? 
Fiindcă cabinetele particulare, care acum sunt foarte multe, chiar da-
că sunt obligate să raporteze – având în vedere că există probleme fi-
nanciare –, nu prea sunt controlate, deci pot să raporteze absolut ce 
număr doresc.  

Se pune problema menţinerii costului acesta redus, care se schim-
bă în permanenţă, nu ştiu exact acum, dar la un moment dat era în 
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jur de 60.000 de lei. (…) Deci, creşte din timp în timp, dar totuşi ră-
mâne scăzut, şi motivaţia acestui cost scăzut este că, dacă s-ar 
scumpi, femeile ar trece din nou la avortul ilegal. Este şi nu este un 
argument justificabil. De ce? Pentru că în această situaţie, foarte mul-
te femei vin şi spun  (poate exagerez când spun foarte multe femei): 
«îmi este mai ieftin să fac două-trei avorturi pe an, decât să iau contra-
ceptive». Şi aici trebuie să spun că întâlnesc chiar studente care au 
trei-patru avorturi în scurta sau mai lunga istorie de viaţă sexuală; 
dacă ai 22 de ani, chiar dacă ţi-ai început viaţa sexuală la 14-15 ani, 
să ai deja atâtea avorturi, este foarte mult. Deci, legislaţie, 
nelegislaţie, nu ştiu ce ar trebui să fie, dar atâta timp cât contracepţia 
nu este acoperită de asigurări sociale, aşa cum este şi în Irlanda, cum 
este şi în Marea Britanie, cum este şi în Belgia, şi în marea majoritate 
a ţărilor europene, situaţia negativă la noi va persista. 

(…) Atâta timp cât Casa de Asigurări Sociale, de exemplu, conside-
ră prea costisitoare introducerea obligativităţii consilierii pre- şi post-
avort, sigur că din nou va rămâne o problemă de limitare a drepturilor 
femeii pentru o calitate a vieţii, pentru sănătatea reproducerii. 

Pe lângă aceasta, s-a încercat foarte mult la noi şi 
supramedicalizarea sănătăţii reproducerii. De ce? Pentru că există o 
anumită putere a unei anumite specializări. Se cunoaşte acest lucru, 
până în anii ’92-’93, ginecologii au încercat foarte puternic să monopo-
lizeze dreptul de prescriere a contraceptivelor şi de inserţie a 
steriletului. Consider că şi asta, până la urmă, privează femeile de 
aceste drepturi. În Statele Unite şi în mai multe ţări, inserţia 
steriletului este considerată o manoperă atât de simplă, încât o face 
orice personal medical cu un statut mediu. (…) Şi la noi s-a pornit o 
luptă în acest sens, şi organizaţiile internaţionale au susţinut foarte 
mult ca generaliştii să poată să facă acest lucru.  

(…) Acum o săptămână am asistat cu toţii la o campanie foarte 
agresivă a unor asociaţii de o anumită factură religioasă, adepţii aşa-
numitei atitudini pro-life, care, în numele argumentelor aduse famili-
ei tradiţionale, vor să încalce nişte drepturi fundamentale ale femeii. 
Sigur, aceasta este o mişcare, care apare şi în Statele Unite, şi în alte 
ţări, au răspândit broşuri în care scria negru pe alb că prezervativul 
nu te apără de SIDA, că avortul este o crimă, indiferent în ce perioadă 
s-ar efectua, şi aşa mai departe… Atâta timp cât aceste organizaţii au 
o putere financiară şi pot fi foarte agresive, mesajul lor este mult mai 
penetrant decât mesajul, aş spune eu, ştiinţific.  

Atâta timp cât, mai departe, Ministerul Educaţiei nu legiferează 
introducerea educaţiei obligatorii pentru sănătate în curicula şcolară, 
sănătatea reproducerii rămâne  agăţată cu cârlig doar de femeie. Eu, 
însă, nu o privesc deloc ca o problemă strict feminină, din contră, asta 
mi se pare o problemă de gender. Considerarea ei ca o problemă strict 
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feminină este un act într-adevăr discriminatoriu şi implică incrimina-
rea femeilor într-un fel sau altul. 

Chiar în Cluj au existat cazuri de directori de şcoli, nu mai vorbim 
de zone rurale, care au considerat că a discuta despre sănătate sexua-
lă înseamnă a încuraja începerea vieţii sexuale. A trebuit pur şi simplu 
să mergem şi să „abuzăm”, între ghilimele, de autoritatea noastră de 
universitar, pentru a apăra studenţii noştri, care au fost alungaţi din 
şcoli.  

Apoi aş spune că, aceste probleme legate de politicile de reproduce-
re, faptul că sunt foarte deficitare în România, se oglindesc în faptul 
că ţara noastră are o mortalitate maternă ridicată. Sigur că ea a scă-
zut foarte mult faţă de ce a fost, dar România rămâne pe primul loc în 
Europa din acest punct de vedere, mortalitatea maternă la noi fiind de 
câteva ori mai mare decât media tuturor ţărilor europene. De exem-
plu, anul trecut au murit aproximativ 110 persoane, printre ele 
numărându-se şi cazuri de mortalitate maternă legată de avorturi 
septice. Pentru unii pare puţin, 100 de femei raportat statistic pe ţară, 
dar este imens şi este de nepermis azi, să moară 100 de femei tinere!  

Din nou, România este pe primul loc, îmi pare rău că tot astfel de 
performanţe dau, la număr de femei cu cancer cervical. Se ştie de ce. 
Pentru că sunt totuşi, efectele avorturilor ilegale, şi avorturilor reali-
zate de nespecialişti, dar este şi efectul lipsei de informaţii, a faptului 
că 90% din populaţia feminină din România nu îşi face acele teste de 
screening, care este singura metodă de a depista cancerul.  

(…) Chiar dacă înainte de 1989 astfel de examinări erau un pretext 
pentru  examenele ginecologice obligatorii, de depistare a oricărei sar-
cini, pentru a putea fi înregistrate, ele totuşi se făceau… 

Din nou aş spune că România are un număr mult mai mare de fe-
mei infertile decât este normal. În general, în populaţia feminină de 
vârstă de reproducere, procentul de infertilitate ar trebui să fie sub 
10%. Ştiu că peste tot este în creştere, în toată lumea, dar în România 
este dificil de evaluat cu exactitate, dar cam 25% din populaţia de vâr-
sta de reproducere este considerată infertilă.” 

Sim. B. – „În primul rând, acest fenomen este cauzat de frecvenţa 
avorturilor la vârstă tânără, care determină o infertilitate secundară. 
Să nu uităm că avortul repetat, chiar dacă se face în condiţii sanitare 
foarte bune, poate produce infertilitate. La rândul său, şi un avort 
septic, empiric, care nu duce la decesul mamei, poate determina ulte-
rior infertilitatea pe viaţă…” 

A. B. – „Şi aş mai adăuga că există o serie de tabu-uri legate de se-
xualitate şi tocmai din cauza lipsei de informaţie, diverse infecţii, apa-
rent minore, netratate, pot conduce la infertilitate. (…) Chiar acum de 
câteva zile am avut un caz legat de legislaţia de transmitere a bolilor 
SIDA. Şi în alte ţări există astfel de cazuri, în Marea Britanie prin fe-
bruarie era primul caz pedepsit, al unui bărbat, care a făcut şi ceva 



Fundaţia DESIRE 
 

 

27 

puşcărie, pentru că a infectat o femeie cu bună ştiinţă. Din câte ştiu, 
acel bărbat din Turda a fost primul caz din România. Aici legislaţia 
românească este în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene. 

Trebuie să aducem în discuţie şi faptul că această situaţie a politici-
lor de reproducere este folosită politic. (…)  Îmi aduc aminte momentul 
când, Partidul România Mare a spus că România nu are nevoie de le-
gea avorturilor, că este inadmisibil ca femeile să-şi ucidă proprii ur-
maşi. Inclusiv un discurs naţionalist se leagă şi înfloreşte în strânsă 
legătură cu această atitudine, care ne-a transmis: «dacă femeile ro-
mânce nu se trezesc odată la realitate, sigur că atunci creşte populaţia 
de etnie romă»… Astfel, din nou, femeile sunt folosite şi sub aspectul 
acesta în discursul politic. Acelaşi discurs îl are şi Biserica Ortodoxă. 
(…)  Şi, din timp în timp, tot politic, se mai pune pe tapet problema 
reinterzicerii avortului, ca să avem din nou o populaţie imensă, dar eu 
nu ştiu de fapt ce vrem să atingem cu aşa o populaţie mare în condiţii-
le economice în care suntem… 

(…) Cred că în toate aceste probleme este extrem de important 
dreptul la informaţie. Instituţiile implicate trebuie să dea multe in-
formaţii legate de contraceptive, de sănătatea reproducerii şi să acor-
de individului şansa de a opta… Sunt convinsă că România niciodată 
nu ar mai trebui să ajungă în situaţia de a interzice avortul. Se ştie, 
de exemplu, că în America, mişcarea feministă, şi în general, universi-
tarii şi intelectualii, toţi au fost împotriva Partidului Republican, toc-
mai pentru că a re-lansat în dezbaterea politică post-electorală discur-
sul anti-avort. Să sperăm că în România nu se va ajunge niciodată la 
asta. Dar în acelaşi timp, consider că, într-adevăr, femeile trebuie să 
fie informate şi trebuie să înveţe cum să protesteze în apărarea drep-
turilor lor legate de propriul lor trup. 

O parte a corpului medical încă mai evită să comunice riscul avor-
tului, căci avortul aduce avantaje financiare. Ginecologul îţi şi spune, 
este mult mai costisitor să faci consilierea femeii, decât să faci o între-
rupere de sarcină de zece minute. Din nou, este un atentat la dreptul 
femeii de a fi informată. Eu am făcut la un moment dat o cercetare să 
văd câte femei primesc informaţie după ce părăsesc sala de avort. Din 
păcate, marea majoritate nu aflau că există un centru de planificare 
familială, care metodă este mai adecvată. Până de curând, în acest 
domeniu, România s-a bazat foarte mult pe donaţiile de contraceptive. 
Au fost anumite costuri relativ scăzute. Dar atâta timp cât nu se în-
cearcă să se obţină contraceptive de bună calitate, sigur că atunci ori-
care femeie poate să vină să se plângă de efectele secundare ale utili-
zării lor. 

De aceea, eu nu tratez problema avortului şi/ sau a liberalizării 
avortului numai în termeni de legislaţie, deci numai în sens strict ju-
ridic, ci în termenii politicii reproducerii, în sens foarte larg, care 
curpinde diversele aspecte ale reproducerii, atât instituţionale, finan-



Femei şi bărbaţi în Clujul multietnic � Volumul III 
 

 

28 

ciare, politice, cât şi mentalitare, culturale, individuale. Toate la un 
loc trebuiesc abordate pentru a avea o imagine despre ce se întâmplă 
în România în acest domeniu.” 

 

Revenind la cadrul general al discuţiei, acela de problematizare a efectelor 
generate de aplicarea legilor cu implicaţii directe sau indirecte asupra condiţiei 
femeilor în diverse domenii, prezentăm în continuare câteva consideraţii despre 
piaţa muncii din Cluj.  

Din experienţa reprezentantei Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă reiese că, în ciuda acelor reglementări cu privire la oportunităţi egale 
de muncă, despre care am vorbit la începutul acestui capitol, problema şomajului 
afectează mai drastic femeile decât bărbaţii. Se iscă şi situaţii aparent de neînţe-
les, atâta vreme cât femeile au o mai mare disponibilitate de a face faţă dinamicii 
pieţei muncii, absolvind în număr mai mare cursuri de recalificare, dar sunt pre-
ferate de angajatori în proporţie mult mai mică decât competitorii bărbaţi. Astfel 
de discrepanţe sunt exprimate de statisticile instituţiilor de profil, chiar la nivel 
central, dar explicaţiile mai temeinice la aceste constatări rămân în suspans. 

M. C. despre şomerii bărbaţi şi femei din judeţul Cluj: 

„Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională, în 
prezent Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă s-a înfi-
inţat prin Legea nr. 145/ 1998, lege modificată şi completată prin 
O.U.G. nr. 294/ 2000. Legea fundamentală de care ne prevalăm în ac-
tivitatea noastră datează din 1991. Este vorba despre legea nr. 1/ 1991 
privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională. 
Cu toate că a fost republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 
65/ 1997 şi Legea 126/ 1998, aceasta nu mai reuşeşte să acopere pro-
blemele, din ce în ce mai complexe, din domeniul ocupaţiei forţei de 
muncă. În baza legii amintite se acordă protecţie socială sub forma 
ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţi-
ei de sprijin, tuturor persoanelor care au statutul de şomer. Este vor-
ba despre acele persoane, care sunt apte de muncă, dar care nu pot fi 
încadrate din lipsă de locuri disponibile corespunzătoare pregătirii lor. 
Dat fiind faptul că aceste venituri sunt destul de mici, toată populaţia 
aflată în şomaj trebuie stimulată în vederea reangajării, indiferent că 
sunt şomeri indemnizabili, aflaţi în una din formele de plată menţio-
nate, sau şomeri neindemnizabili, sau că sunt persoane, care au depă-
şit perioada legală de subvenţie de către stat, şi se află practic în pos-
tura de a fi persoane fără venit minim garantat.” 

S. G. – „Ştiţi cumva care este proporţia femei-bărbaţi şomeri în 
Cluj?” 

M. C. – „55% sunt femei, deci foarte mare discrepanţă între cele 
două sexe nu este. Problema însă constă în faptul că femeile îşi găsesc 
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mult mai greu de lucru, comparativ cu bărbaţii. Deci în categoria şo-
merilor de lungă durată, femeile predomină cu un procentaj de peste 
70%. Sigur că principalul motiv pe care agenţii economici îl invocă 
atunci când nu vor să angajeze femei, este lipsa de calificare a acesto-
ra, în diferite domenii. 

Acum există o lege, acolo este specificat şi capitolul recalificării pro-
fesionale, dar cu toate că absolvă cursuri, să spunem, în acelaşi dome-
niu cu bărbaţii, femeile totuşi nu sunt angajate. Şi aici se face o dis-
criminare foarte clară. Unii agenţi economici, care apelează la noi 
pentru aceste servicii de mediere, vin de cele mai multe ori cu tema 
făcută, în sensul că: vrem bărbaţi, vrem până în vârsta de, dar nu sub, 
vrem eventual să aibă experienţă, dar nici nu foarte multă, cât să de-
păşească nu ştiu ce vârstă, deci aşa…  

(…) în mod paradoxal, femeile se califică şi se recalifică în procent 
mult mai mare decât bărbaţii. Solicitările sunt mult mai mari, şi în 
special în domeniul confecţiilor, îmbrăcăminte, încălţăminte, unde şi 
locurile de muncă sunt mai numeroase, dar acest lucru nu rezolvă si-
tuaţia, din păcate…” 

 

Apar astfel câteva semne de întrebare legate de natura acelor bariere la ca-
re se opresc multe candidate femei pe piaţa muncii. Interogaţiile se accentuează, 
după cum vom constata, în urma prezentărilor pe care participantele le-au făcut 
mediilor profesionale în care activează. 

CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ. 
PROFESII FEMINIZATE – IERARHII MASCULINIZATE 

Dincolo de eterogenitatea profesiilor şi instituţiilor reprezentate în focus-
grup, din experienţele împărtăşite s-au desprins câteva constatări surprinzător 
de convergente. Vă reamintim că am circumscris în capitolul prim al acestei ana-
lize caracteristicile de gen ale mediului politic local. Am remarcat atunci absenţa 
cvasigenerală a femeilor implicate politic, din poziţiile ierarhice cu vizibilitate 
publică. Am sesizat o atitudine reticentă din partea acestora în a aborda astfel de 
funcţii, ceea ce este doar una din feţele monedei. 

Dacă politicul este cu precădere mediul puterii, al autorităţii şi al vizibilită-
ţii publice maxime într-un spaţiu cultural în care se (re)învaţă virtuţile pluralis-
mului, iar acest mediu este evident masculinizat, cu atât mai mult în ceea ce ţine 
de leadership, vom vedea de asemenea, cum în ierarhia altor domenii din sfera 
publică, cu puţine excepţii, se perpetuează aceleaşi caracteristici de gen. 

Participantele au nuanţat datele statistice seci cu analiza prejudecăţilor şi 
stereotipurilor de gen cu care este pigmentat mediul profesional propriu, dar au 
şi exhibat propriile nedumeriri faţă de monopolul masculin versus reticenţele fe-
minine în asumarea unor funcţii de conducere înalte. Iată câteva convergenţe: 



Femei şi bărbaţi în Clujul multietnic � Volumul III 
 

 

30 

M. C. despre o instituţie bugetară sub direcţia Ministerului Muncii: 

„(…) În instituţia noastră predomină ca număr femeile, iar în fun-
cţiile de şefi, bărbaţii. Sigur că nu pot spune că ne simţim 
marginalizate în limitele stricte ale cuvântului, pentru că avem şi noi 
şefi de birouri, şefi de serviciu femei, iar dintr-un anumit punct de ve-
dere, am fost chiar scoase la rampă, pentru că am fost foarte mult 
consultate când s-au luat o serie de măsuri, în special care afectau fe-
meile, apropos de cursurile de calificare de care vorbeam, de consilie-
rea persoanelor care nu îşi găsesc pe termen foarte lung loc de muncă. 

Deci pe undeva ne-am simţit utilizate în sens bun, la muncă şi la 
sfaturi. (…) Recent la noi a fost un concurs pentru ocuparea celor trei 
posturi de director. Şi, un lucru ciudat, toţi candidaţii sunt bărbaţi, nu 
s-a prezentat nici o femeie… Nu pot să zic că bărbaţii au fost cei care 
au monopolizat funcţiile, cât timp femeile nu s-au prezentat la con-
curs, nici măcar n-au încercat să candideze…” 

S. G. – „Nu ştiţi dacă înaintea acestui concurs erau deja nominali-
zate anumite persoane?…” 

M. C. – „Nu, nu, au fost anunţate posturile vacante şi era liberă 
orice persoană să-şi depună dosarul. Singurul criteriu care s-a impus 
a fost cel de competenţă, cât de cât, să dovedeşti că ai competenţă pen-
tru a aspira la un asemenea post… 

? – „Poate femeile nu şi-au dorit acest lucru…”  
M. C. – „Nu ştiu, asta e ceva ce merită studiat. Noi am făcut foarte 

multe studii la noi la birou. Am evaluat strategiile prin care femeile se 
raportează la situaţia lor profesională. Sunt deştepte, dar, cu toate ca-
lităţile lor bune, vreau să spun, nici una nu face pasul ăsta, hai să 
sparg gheaţa. Avem de-a face cu o reţinere care cred că este mai de-
grabă autoimpusă… 

(…) Acum, în sine, un post de conducere cere foarte mult timp şi îţi 
ia foarte mult timp din viaţa ta personală, dar asta nu înseamnă că 
celelalte posturi de şef reclamă mai puţin timp, efort. Femeile care 
sunt totuşi în postură de şef, îşi sacrifică la fel de mult timp ca şi băr-
baţii din funcţii de conducere, poate chiar mai mult.” 

 

Dacă ar fi să acordăm conceptului de feminin o accepţiune foarte largă, 
atunci am înţelege serviciile de protecţie socială oferite de instituţia anterioară, 
ca una din dimensiunile feminine ale politicilor sociale. Rămânem în acest regis-
tru, referindu-ne la domeniul asistenţei psihologice, în varianta Societăţii de 
Psihodramă Jacob L. Moreno. 

Este vorba de o asociaţie profesională care încearcă să impună un statut în 
nomenclatorul de meserii din România, acestei abordări relativ noi de psihotera-
pie şi o recunoaştere publică a meseriei de psihodramatician. Membrii ei fonda-
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tori sunt în principal femei, iar preşedinţii au fost întotdeauna, necondiţionat, 
bărbaţi. 

S. B  

Despre felul în care nevoia de credibilitate, de prestigiu profesional şi de 
reprezentare publică se asociază, de la sine înţeles, cu prestaţia unui bărbat şi nu 
a unei femei, în condiţii cel puţin comparabile de competenţă profesională: 

 
„(…) Să vă povestesc atunci cum este la noi, ca să mai adăugăm câ-

teva întrebări la toate astea. Trebuie să vă spun că „Artemis” este un 
program în cadrul unei asociaţii profesionale, şi anume Societatea de 
Psihodramă „Jacob Levi Moreno”. Noi, deci, funcţionăm în cadrul 
acestei structuri, suntem angajate în cadrul societăţii de psihodramă. 

Asta este una, dar vreau să vorbesc despre faptul că această asocia-
ţie s-a înfiinţat cam prin ’94-’95. Dintre membrii fondatori, dar şi pe 
urmă, dintre membrii care s-au mai înscris în asociaţie, cred că în un 
procent de 80-85%  sunt femei. Psiholoage, profesoare, doctoriţe, psihi-
atre, în cea mai mare parte.  

În aceste condiţii, totuşi, începând de la prima adunare de constitu-
ire şi alegere, această societate a avut numai preşedinţi bărbaţi. De ce, 
este iarăşi foarte greu de spus.” 

? – Cine i-a ales?” 
S. B. – „Adunarea generală, care era compusă în proporţie de cel 

puţin 80% de femei. Deci întrebarea ar fi: de ce au femeile această re-
zistenţă vizavi de a ajunge să fie văzute în poziţii de conducere? 

La urma urmei, miza era câştigarea unei poziţii, unui rol, care 
practic este mai mult un rol onorific, nu are aşa o răspundere extraor-
dinară. Sigur că ai de făcut anumite lucruri, eu ştiu, trebuie să sem-
nezi, trebuie să participi la întâlniri… dar nu era ceva nu ştiu ce com-
plicat ce nu putea fi prestat de o femeie. 

Dar, în consiliul acesta de conducere există vicepreşedinţi, există 
secretari, există trezorier, care în majoritatea lor au fost femei sau 
uneori au fost numai femei. Exact acelaşi timp îl investeau şi femeile 
în muncă, dar în poziţii un pic mai în umbră. 

Eu cred că postul cel mai consumant este cel de secretar… eu am 
fost secretară chiar de la început şi ştiu că în primul rând secretarul 
sau secretara are foarte multă activitate… nu numai corespondenţă şi 
contacte, şi organizări… cam totul trece prin secretariat… Şi totuşi, 
după toată această experineţă, şi eu am avut o reţinere de a lua pur şi 
simplu postul ăsta, care să fie o titulatură de preşedinte al unei asocia-
ţii profesioniste. 

(…) Nişte criterii pentru persoana potrivită în această funcţie au 
fost determinate, cum ar fi, de exemplu, vechimea, competenţa, titula-
tura… Dar, aveam colege, la momentele respective, chiar cu mai multă 
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vechime, experienţă şi titluri decât colegul care a fost atunci ales ca şi 
preşedinte. Deci, puteau să reprezinte la fel de bine, dacă nu poate chi-
ar mai bine, cu contacte mai bune, asociaţia. Şi să nu uităm că, fiind 
un domeniu nou, de fapt printre obiectivele noastre de vârf ce stătea? 
Recunoaşterea profesiei de psihoterapeut, recunoaşterea statutului de 
psihodramatician, stabilirea contactelor cu asociaţii europene, in-
ternaţionale, tocmai pentru a da greutate acestei meserii.” 
 
Descoperim astfel, în cele două medii profesionale analizate, ca şi în mediul 

politic, o interogaţie recurentă: De ce au femeile această rezistenţă vizavi de a 
ajunge să fie văzute în poziţii de conducere? O lansăm explicit ca provocare pen-
tru noi studii, care să o aprofundeze ca problematică. 

În domeniul sănătăţii psihice, femeile care profesează au o mai mare dispo-
nibilitate empatică, atât de importantă în acest tip de asistenţă. Despre acest as-
pect ne vorbeşte lidera de sindicat a Clinicii de Psihiatre din Cluj: 

 
E. S. – „Eu lucrez în domeniul de sănătate, noi acolo 85% suntem 

femei…” 
S. G .– „Şi în funcţiile de conducere?” 
E. S. – „Majoritatea suntem tot femei. De exemplu la psihiatrie, la 

Clinica psihiatrică, o profesoară este femeie, şi o conferenţiară tot o 
femeie. Şi de 32 de ani, de când lucrez eu la psihiatrie, cam timp de 
cinci ani am avut profesori bărbaţi. În rest, tot profesoare au fost. 
Chiar ne bucurăm că acum a mai început să ne vină şi câte un băiat 
ca asistent, pentru că eu zic că-i o muncă grea câteodată, şi ai nevoie 
şi de forţă de bărbat…” 

S.G. – „Credeţi că în această profesie este indicată o femeie mai 
mult decât un bărbat? Ce calităţi ar trebui să aibă?” 

E. S. – „Ca şi psihiatru, cred că o femeie este mai bună pe undeva, 
are mai multă răbdare. De exemplu, profesoara mea cu care lucrez, 
are mai multă răbdare la vizite, are mai multă răbdare să asculte, 
poate înţelege mai uşor problemele cotidiene ale bolnavilor.” 

 

Coexistă în atitudinea femeilor faţă de această situaţie, două tendinţe con-
trarii: una de a accepta fară rezerve, ca poziţiile cheie într-o instituţie să fie deţi-
nute de bărbaţi, (pe care chiar ele îi aleg şi-i susţin, după cum am văzut din de-
claraţiile anterioare) şi, în acelaşi timp, o tendinţă centrifugă spre înfiinţarea al-
tor instituţii mai mici, care să le ofere grade vitale de independenţă. Avem aici 
exemplele unor organizaţii neguvernamentale sau ale unor mici firme private 
conduse nestingherit şi cu eficienţă de către femei. 

Aflăm cu această ocazie şi care ar fi ingredientele necesare unei personali-
tăţi feminine autoritare. 
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S. B.  

Despre Organizaţia Artemis ca satelit al Societăţii de Psihodramă: 
 

„(…) O experienţă nouă o constituie acest program al nostru, 
Artemis –  de care m-am asigurat eu, pe vremea când eram încă în 
consiliul de conducere al societăţii de psihodramă, să aibă condiţii de 
autonomie, şi financiară, şi de gestionare de program. Deci practic, noi 
am funcţionat cumva independent… Şi, sigur, din nou am apelat cum-
va şi la o structură de coordonare. Eu sunt coordonatoare, pe undeva 
şi datorită faptului că eu am stat la originea acestui program, deci 
cumva firesc, aveam concepţia de ansamblu şi strategia şi planul pe 
un termen mai lung, eram şi împuternicită şi responsabilizată prin 
faptul că semnam contractele şi toate acestea… În momentul în care 
am angajat echipa şi am început să funcţionăm, deci chiar de la înce-
put, una din activităţile principale a fost să învăţăm să funcţionăm în 
echipă, şi ne-am propus să punem în practică principii democratice de 
funcţionare. Asta însemna mult timp petrecut împreună, pentru că 
experienţa noastră ne arată că nu ne naştem democraţi, nu aveam ex-
perienţă de funcţionare democratică.” 

D. P. 

Despre atmosfera din organizaţia neguvernamentală pe care o conduce, 
precum şi din alte medii culturale: 

 
„(…) Reprezint Asociaţia pentru Dialog Interetnic, care a fost înfi-

inţată la Cluj în 1992, al cărei preşedinte sunt din 1995. La noi în 
Asociaţie nu există discriminare, dovada vie sunt eu, eu sunt preşe-
dintă şi vicepreşedinţii sunt bărbaţi, ba nu, mai este o vicepreşedintă 
la romi… Profilul Asociaţiei este cel de prevenire a conflictelor 
interetnice. Şi în problemele interetnice, foarte multe femei de alte na-
ţionalităţi sunt discriminate o dată, de două ori, de trei ori. Mai ales 
femeile rome. 

Iar la Filologie, majoritatea, după cum ştiţi, sunt filoloage. Am avut 
prin alternanţă şefi şi femei, şi bărbaţi, nu a fost nici o problemă. Iar 
ca editor, în 20 şi ceva de ani de editură, mult timp am avut un direc-
tor care făcea o singură discriminare: prostia. Am avut acest noroc 
înainte de ’89.  

A fost un om extraordinar, el a creat această editură, e vorba de 
editura Dacia, e vorba de scriitorul Alexandru Căprariu, un om extra-
ordinar, charismatic, un talentat editor. Nici nu mi-aş fi dorit o femeie 
şef.  Dacă aş putea să aleg, tot pe el l-aş alege, în mod categoric. Era 
predestinat să fie editor şi ne-a învăţat să ne iubim meseria, avea 
umor şi autoironie în primul rând, ceea ce denotă inteligenţă şi sal-
vează foarte mult.  
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Nu pot să mă plâng, o singură dată, poate, m-am simţit uşor jignită 
şi discriminată. În rest, nu m-am simţit discriminată pentru că am 
fost educată să nu mă las discriminată – şi o să revin asupra chestiu-
nii pe care doamna cu agenţia a adus-o în discuţie cu educaţia – şi 
probabil şi firea mea e aşa. Asta vreau, asta încerc să obţin.  

O singură dată m-am simţit după ’89 discriminată, şi într-o anumi-
tă situaţie: am fost propusă de nişte personalităţi să fiu membră a 
unui foarte select club care se află în Cluj. Se află în toată lumea acest 
club select, dar la Cluj are o foarte ciudată politică…; şi revin la dna 
Bucur ce a spus, tradiţia asta nu e maghiară, e transilvană. Clubul 
acesta, nu are importanţă numele său, numără printre membrii săi 
atât bărbaţi, cât şi femei peste tot în lume. La Cluj însă, s-a stabilit de 
către primii membri ai clubului de după 1998, ca femeile să nu fie 
admise. Acum, sigur că, probabil, se gândeau că dacă sunt ei acolo, vor 
veni imediat şi nevestele lor sau ştiu eu, de ce s-au protejat… M-au in-
vitat să le ţin conferinţe, au fost încântaţi şi de atunci mă mai invită, 
dar nu mă acceptă ca membră… La început m-am simţit foarte jigni-
tă, dar apoi m-am amuzat.” 

S. G. – „Dar cum au justificat această atitudine?” 
D. P. – „Nu am cerut, fireşte, explicaţii, pentru că nu trebuie să se 

vadă că te simţi jignită, nu am întrebat. Personal, am tras nişte con-
cluzii în legătură cu misoginismul practicat de aceşti domni. Din păca-
te, nu toţi sunt domni în adevărata accepţie a cuvântului. Acolo sunt 
mulţi care au bani… Cel puţin în România de azi, nu mai funcţionea-
ză vechile exigenţe ale perioadei precomuniste, când trebuia să fii gen-
tleman ca să fii membru. Bunicul meu, de exemplu, a fost membru al 
acestui club înainte de 1944. Ca de altfel şi fraţii mamei mele. În ce 
mă priveşte, pot spune că asta a fost singura discriminare. Un fleac. 
Acum mă amuză. Ar fi trebuit să se simtă onoraţi să fiu colegă cu 
ei…” 

M. H. C.  

Despre tipul de autoritate dezvoltat în calitate de proprietară a unei agenţii 
de traducere: 

 
„(…) Eu trebuie să mă împart în două activităţi. Cea de traducător, având o 

agenţie de traduceri, eu am 25 de traducători în agenţie, din care numai şase 
sunt bărbaţi. Deci, este clar cine domină. Nu pentru că nu i-aş fi angajat pe băr-
baţi.  Dar am constatat că fetele sunt mai conştiincioase. Bărbaţii, aceşti şase, 
sunt foarte buni, restul care s-au perindat prin agenţie au crezut că, dacă sunt 
femeie, pot să nu asculte sau să nu fie disciplinaţi. La mine o dată ai greşit, a do-
ua oară n-ai mai avut ocazia. Deci, sunt destul de severă.”  

 



Fundaţia DESIRE 
 

 

35 

Referitor la mediul academic clujean, aici se perpetuează la nivel ierarhic 
superior, imaginea unor altitudini rarefiate, la care accesul femeilor este extrem 
de restrictiv. Prin datele statistice prezentate sunt lansate interogaţii stăruitoa-
re. Se configurează astfel, cadrul conceptual în care problematica de gen s-ar pu-
tea constitui într-o grilă de lectură a vieţii universitare. 

E. M.-V.  

Despre problematica de gen în Universitatea Babeş-Bolyai: 
 

„Eu îmi propun să vorbesc despre prezenţa femeilor în domeniul 
universitar şi la Universitatea Babeş-Bolyai şi în termeni de statisti-
că. Este dificil, oarecum, să tratezi problema aceasta, pentru că nu es-
te uzual să se vorbească despre ea şi se consideră că, de fapt, aici nu 
există „o problemă”. Cei care ştiţi ceva despre politica universităţii, 
probabil aţi observat că, după 1989, ea a fost dominată pe de o parte 
de strategii legate de reforma curiculară şi structurală, iar pe de altă 
parte de politica etnică. Deci, dacă pe lângă procesul didactic se mai 
pun alte probleme, ele sunt mai degrabă de natură etnică, impuse mai 
ales de către cadrele didactice maghiare. Nu vreau să revin la această 
istorie şi dezbateri în raport cu Universitatea Babeş-Bolyai în termeni 
etnici. Doresc doar să accentuez că, în aceste condiţii, când interesele 
particulare şi diferenţa se naţionalizează şi se etnicizează, reprezenta-
rea unor poziţii marginale în termeni de gen, de (in)egalitate de gen 
are multe de făcut până ajunge să se recunoască ca un discurs rele-
vant, legitim, existent pe lângă şi printr-un dialog cu celelalte. Este 
greu să vorbeşti despre chestiunea prezenţei femeilor în acest dome-
niu şi din cauză că universitatea, prin definiţie, se vrea a fi un spaţiu 
al valorilor şi principiilor universale, unde se doreşte a se crede că me-
ritul individual te promovează şi nereuşita se datorează inabilităţii 
personale de a face faţă criteriilor.  

Vreau să vă prezint câteva date statistice, care – chiar dacă în sine 
nu explică nimic – cel puţin ne dau imboldul de a ne întreba dacă dife-
renţele surprinse prin aceste cifre nu cumva reflectă inegalităţi, care, 
la rândul lor nu cumva se datorează unor caracteristici şi procese 
structurale, şi nu se explică pur şi simplu prin „diferenţe biologice” în-
tre femei şi bărbaţi. Sau, mai direct, nu cumva funcţionează un fel de 
discriminare negativă faţă de femei, unul indirect, subtil şi informal 
desigur, dar care produce inegalităţi chiar şi în şanse, în punctele de 
start ale competiţiei academice şi/ sau politico-academice. Astfel de 
procese pot fi identificate doar prin cercetări calitative – prin care se 
pot aduce la suprafaţă experienţe ale femeilor în acest domeniu –, dar 
şi prin analize macro-structurale în măsură să facă legătura dintre 
ceea ce se întâmplă la universitate şi ordinea de gen caracteristică ca-
drului social mai larg. 
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Din păcate, din toată această problematică complexă, în acest mo-
ment, pot să vă prezint numai câteva date statistice legate de proble-
matica discutată de noi, şi să vă invit să reflectaţi fiecare la ele, even-
tual şi prin experienţele proprii. Avem aici date despre ponderea per-
sonalului didactic feminin pe niveluri de învăţămînt din anul şcolar 
1997-1998, pe plan naţional. La nivelul preşcolar şi primar ponderea 
femeilor este de peste 99%, ca să scadă treptat la 74 % la nivel gimna-
zial, la 60 % la nivel liceal, la 59 % în cazul liceelor profesionale, şi 
chiar la 35 % la nivelul universitar. 

Este aceasta o diviziune a muncii asemănătoare celei care funcţio-
nează în cadrul familiei, care localizează femeile în roluri cu prestigiu 
mai scăzut şi răsplată, poate, mai mult simbolică? Oricum ar fi, aceas-
tă distribuţie a femeilor şi bărbaţilor pe poziţii diferite/ inegale reflec-
tă, dar şi reproduc anumite moduri de gândire despre locul „natural” 
al femeii nu numai în acest domeniu al învăţămîntului, dar şi în socie-
tate în general.  

Mai avem la dispoziţia noastră şi alte date. De exemplu, tot la nivel 
naţional, în anul şcolar 1997 – 1998 a existat următoarea pondere a 
femeilor în diversele poziţii universitare: din totalul conferenţiarilor 
25% au fost femei, iar dintre profesori doar 9%, pentru că ponderea lor 
să fie mai mare, totuşi, la nivelurile mai „joase”, de 32% în cazul pozi-
ţiilor de lector şi chiar de 45%, respectiv de 42% în cazul posturilor de 
asistenţi, respectiv preparatori. Ne putem întreba pe drept: de ce exis-
tă atât de puţine femei profesori şi conferenţiari relativ la bărbaţi?  

Aceste disproporţii pot fi observate şi în cazul Universităţii Babeş-
Bolyai. În Anuarul din 1996 – 1997 al universităţii nu se găseşte nici o 
statistică pe sexe, ceea ce reflectă pe de o parte faptul că se consideră 
că nu există nici o problemă care ar merita să fie tratată în aceşti 
termeni, dar şi despre faptul că femeile nu vor/ nu pot/ n-au ajuns încă 
să facă presiune măcar în direcţia conştientizării cifrelor. Nu este, 
„desigur” nici o femeie în poziţiile de rector şi prorector şi astfel, nu în-
tâlnim nici o femeie nici în Colegiul Senatului Universităţii. Printre 
cei 42 de membrii ai Consiliului de Administraţie al Universităţii se 
numără doar cinci femei, nici una dintre ele nefiind cadru didactic. 
Dintre cele 49 de Comisii ale Senatului patru au preşedinte femei. În 
schimb, dintre cei 12 angajaţi ai Secretariatului Rectoratului toţi sunt 
de sex feminin, iar la Serviciul Relaţii Internaţionale, printre cele şap-
te angajate, găsim un bărbat pe post de referent, acestea fiind deci, 
spaţii dominate de femei. Conform Anuarului din 1996 – 1997, la Uni-
versitatea Babeş-Bolyai nu este nici o femeie decan şi prodecan, doar 
una dintre poziţiile de cancelar este ocupat de o femeie, iar dintre cei 
76 de membrii ai Senatului patru sunt femei. În schimb, este ridicat 
numărul studentelor faţă de studenţii care sunt membrii în Senat. 
Dintre cele 83 de catedre, 11 au pe post de şef de catedră femei. La da-
ta redactării Anuarului la care fac referire, ponderea femeilor printre 
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profesori a fost de aproximativ 6%, iar printre conferenţiari de circa 
29%.  

Insist, deci, să conştientizăm că în spatele acestor cifre există o pro-
blemă socială, trăită desigur prin diverse experienţe individuale, dar 
totuşi explicabile prin cauze sociale şi culturale. Tot atât de important 
este să găsim limbajul adecvat pentru a discuta despre această pro-
blemă. Pentru că, dacă discursul nostru generează reacţii care ridicu-
lizează şi ironizează, el poate dăuna chiar mai mult decât tăcerea. 
Sursele acestei inegalităţi, surprinse prin cifre, sunt desigur multiple, 
începând cu statutul familial al femeii, poziţia ei în familie şi diviziu-
nea sexuală a muncii în familii, care se pot transforma în dezavantaje 
în competiţia academică, căci şansele femeilor căsătorite sau necăsă-
torite cu copii de a ţine pasul cu bărbaţii, care n-au grija treburilor 
gospodăreşti, nu sunt egale. Şi până la formele discriminării indirecte, 
care, desigur, nu interzic promovarea femeilor, dar descurajează, nu 
exclud explicit femeile din funcţii de conducere, dar fac imposibilă in-
cluderea lor prin mici gesturi şi remarci ironice adresate lor. Chiar şi 
la universitate poţi auzi afirmaţii de genul: „problema femeilor se dis-
cută în bucătărie”, „de ce vreţi să puneţi problema aceasta la Univer-
sitate, nu acesta este locul potrivit”, „de fapt cine se interesează de ce 
anume discută femeile între ele la o ţigară?”, sau de genul „avem des-
tule femei colege, nu mai dorim să angajăm mai multe femei, căci ele 
au multe probleme, sunt isterice, conflictuale” etc. Deci, şi în mediul 
academic putem întâlni aceleaşi tipuri de stereotipii, prejudecăţi, stra-
tegii de includere/ excludere, pe care le putem descoperi şi în alte spa-
ţii publice, şi desigur, private. Să nu mai vorbesc despre faptul că va 
trebui să treacă încă mult timp până ce, în societatea românească, 
studiile feministe şi studiile de gen îşi vor câştiga poziţiile respectate 
la universitate şi vor convinge despre caracterul fals al universalităţii, 
în numele căreia se definesc priorităţi, importanţe, semnificaţii şi se 
contestă o serie de alte perspective şi experienţe.”  
 
Devine sesizabil, în atmosfera acestui spaţiu intelectual prin excelenţă, al 

libertăţii de opinie şi al spiritului critic, un suspect halou de dispreţ, 
marginalizare sau, în cel mai bun caz, indiferenţă faţă de studiile de gen, pe de o 
parte – ca discipline de studiu care ar putea fi încorporate în curicula universita-
ră – şi, pe de altă parte, rezistenţa faţă de promovarea cadrelor didactice femei în 
structurile de decizie ale universităţii. Dacă statisticile configurează un spaţiu al 
inegalităţilor de şansă, problematizarea acestor aspecte este adesea aruncată în 
derizoriu. Nu e greu de înţeles în subtextul acestui tip de atitudine, o formă mai 
atenuată de adversitate.  

Cum în discuţiile anterioare ale focus-grupului am făcut o incursiune prin-
tre pattern-urile relaţiilor asimetrice de tipul dominat-dominator, iată o remarcă 
interesantă: 
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I. P. 

„(…) dacă există o predispoziţie în acest sens, întrucât vorbim des-
pre violenţa îndreptată împotriva femeii, bărbaţii educaţi vor tinde 
spre misoginism iar cei needucaţi, spre violenţa fizică.” 

 
I. P. cu câteva consideraţii despre mediul academic juridic: 
 

„(…) Sigur că am întâlnit remarci, de genul: «ai citit articolul din 
„Dreptul” al unei doamne universitare? Precis o să-ţi dai seama că era 
scris în timp ce învârtea lingura în cratiţă…» 

(…) În faţa studenţilor, ca femeie, mai precis ca tânără asistentă, ai 
anumite prejudecăţi de răsturnat, şi este mai greu, calea este mai 
grea, categoric. Depinde de fiecare femeie în ce măsură are o anumită 
forţă. 

(…) Există şi tentaţia, mai ales în mediul juridic şi cel juridic-
academic, să se încerce calea defeminizării. Începând de la adoptarea 
vestimentaţiei masculine, terminând cu alte tactici şi tehnici masculi-
ne, pentru a putea să se impună unui anumit gen de  studenţi.” 
 
Revenim la organizaţiile neguvernamentale ca spaţii predilecte ale societă-

ţii civile, din care pot fi lansate discursuri alternative, care antrenează atitudini 
şi acţiuni diferite, complementare, rectificatoare, faţă de cele ale statului ori faţă 
de anumite tradiţii sociale devenite inadecvate. După cum am văzut, activismul 
în cadrul unei organizaţii neguvernamentale este una din opţiunile importante 
ale acelor femei implicate social, ale căror voci, opinii, atitudini, profesiuni de 
credinţă vor să se facă auzite în spaţiul public.  

 La acest nivel pot obţine acea independenţă de care au nevoie ca să se 
exprime şi să lucreze pentru a aduce o schimbare sau o îmbunătăţire unei situaţii 
date. Adesea, activitatea lor în acest domeniu este o alternativă la mediile profe-
sionale din care provin, fie că le completează pe acestea, desfăşurându-se simul-
tan cu activitatea din instituţiile de stat ( mediul universitar, mediul sanitar 
etc.), fie că este o distanţare deliberată faţă de mediile în care au profesat până 
atunci (vezi discuţiile despre Centrul Artemis).  

Vom afla în continuare despre fundaţia de cercetări sociale, care a iniţiat 
astfel de programe în domeniul studiilor de gen. Este o modalitate optimă de 
interrelaţionare a sferei academice cu cea socială, astfel încât se ajunge ca mesa-
jele care vin dinspre un spaţiu spre celălalt să se influenţeze reciproc, dobândind 
un grad mai mare de adecvare la realitate, în cazul discursului academic, şi 
îmbogăţindu-se, la nivelul practicii sociale, cu clarificări şi nuanţări conceptuale 
apte să diagnostigheze situaţiile problematice şi să le aducă în dezbaterea publi-
că, într-un mod mai puţin confuz. 
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E. M.-V. 

Despre Fundaţia Desire şi despre legătura construită cu lumea universita-
ră prin problematica de gen: 

 
„Eu sunt aici într-o dublă calitate. Fundaţia Desire pe care am ini-

ţiat-o în 1996, abia din 1998 a început să iniţieze programe legate de 
condiţia femeilor şi probabil, şi din condiţia mea de universitar şi de 
cercetător, rezultă o serie de programe ale Fundaţiei, care se desfă-
şoară în domeniul investigaţiilor sociale. De exemplu, „Proiectul împo-
triva discriminării etnice şi sexuale” în cadrul căruia se desfăşoară şi 
acest focus-grup. Tot dintr-o dorinţă să reflectez asupra condiţiei mele 
de etnie maghiară şi femeie în acelaşi timp, fiindcă mă obsedează, 
probabil această dorinţă de a înţelege cum se suprapun cele două di-
mensiuni, am iniţiat întâlniri ale unor femei de etnii diferite. De 
exemplu, în martie, luna trecută, puteţi vedea aici afişul programului, 
am organizat un talk-show, o dezbatere publică despre rolul femeilor 
în transgresarea graniţelor etnice. Sper ca Fundaţia Desire să poată 
continua în anii ce urmează această, între ghilimele, „tradiţie” nouă 
de a vorbi în public despre condiţia femeilor, şi a face lucrul acesta 
tocmai în martie şi cu scopul de a redescoperi semnificaţiile Zilei In-
ternaţionale a Femeilor. 

În ceea ce priveşte cealaltă calitate a mea, cea de universitar, pre-
dau la Facultatea de Studii Europene cursuri de antropologie cultura-
lă, şi recent şi un curs de antropologie şi feminism. Conduc Institutul 
de Antropologie Culturală, care recent a iniţiat un program de studii 
de gen la universitate, Adriana Băban, colega mea, este şi ea membră 
foarte activă în acel grup de iniţiativă, care-şi propune să elaboreze 
cursuri legate de condiţia femeilor şi cursuri legate de teorie şi meto-
dologie feministă, în diverse domenii. Avem colege/ colegi la istorie, 
filosofie, psihologie, antropologie, asistenţă socială, sociologie, ştiinţe 
politice. Scopul nostru este să introducem în curicula universităţii ast-
fel de cursuri, care până nu demult au lipsit cu desăvârşire şi, nici 
măcar azi, chiar dacă există câte un curs, aici şi acolo, nu au o vizibili-
tate şi nu au o bază comună. Deci, ceea ce vrem să facem noi cu acest 
program în domeniul academic îşi propune tocmai acest lucru, să dăm 
forţă acestei perspective şi să aducem o schimbare în curicula univer-
sităţii în acest sens.”  

 

În acelaşi spaţiu polifonic al societăţii civile se pot face auzite şi vocile fe-
meilor rome cu problemele lor specifice, pentru care pledează o organizaţie ani-
mată de studente rome din Cluj. Lăsam mesajul lor să curgă amplu, aşa cum a 
fost prezentat atunci, pentru că a stârnit un interes viu şi s-au iscat dialoguri, 
tocmai graţie acestei întâlniri faţă-n faţă, care a facilitat exprimarea unor puncte 
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de vedere din interiorul unei etnii percepute, totuşi, chiar şi în spaţiul 
multicultural transilvan, ca alteritate radicală. 

  Studenta care ne vorbeşte face parte ea însăşi din acea categorie puţin 
numeroasă, dar îmbucurător în creştere numerică, de tinere femei rome cultivate, 
care în mediul lor sunt considerate diferite, altfel decât femeile rome tradiţionale. 
Reluând un paradox al conceptului de minoritar, pe care l-au folosit uneori câteva 
din participantele noastre şi atribuindu-i fireşte, conotaţiile pozitive pe care le 
implică, am putea considera această categorie de care spuneam drept triplu mi-
noritară: prin condiţia de femeie, prin condiţia de femeie romă şi prin condiţia de 
femeie romă cultivată.  

Iată mesajul reprezentantei Asociaţiei pentru Emanciparea Femeilor 
Rome: 

C. K. „(…) Eu sunt, cred, singura studentă de aici, sunt studentă în 
anul III la Asistenţă Socială, şi reprezint Asociaţia pentru Emancipa-
rea Femeilor Rome, care este destul de tânără, are numai patru luni şi 
jumătate. Şi consider că această Asociaţie a fost creată ca o nevoie 
acută, pot să spun, pentru că nu existau programe specifice pentru 
femeile rome. Existau programe pentru romi, în comunităţi de romi, 
în Cluj şi de pe lângă Cluj, dar nu programe cu specific pentru femei, 
pentru problemele şi nevoile lor. Şi atunci noi, o mână de fete, care am 
fost mai feministe, aşa, am pus umăr lângă umăr şi am spus că trebu-
ie să facem Asociaţia asta. Urmărim nu să depistăm, căci problemele 
cam ştim care sunt, poate cele mai vaste la romi, dar mai ales la feme-
ile rome, care sunt destul de dramatice, ci încercăm să facem progra-
me, proiecte în colaborare cu alte instituţii, cu alte organizaţii. Încer-
căm încetul cu încetul, să facem ceva mai bun. 

(…) Organizaţia noastră este, spuneam, foarte tânără, suntem cinci 
fete, numai fete şi până acum am avut acţiuni foarte mici, după înfiin-
ţare  am organizat o serată multiculturală, al cărei scop a fost să reu-
nim  tineri din mai multe culturi. Bineînţeles că  a fost un cadru mai 
relaxant, au fost programe artistice, dar atunci a fost şi lansarea aso-
ciaţiei, de fapt. 

Avem vreo opt sau nouă proiecte scrise, dar săptămâna viitoare o 
să ştim mai concret rezultatul la un proiect, dacă a fost sau nu finan-
ţat. Şi aici la Universitate, noi în an suntem zece studenţi romi, dar 
pur şi simplu  eu n-aş putea niciodată să arunc vina pe-un profesor 
dacă am un 7 şi celălalt are un 9, că e o formă de discriminare. Nicio-
dată n-am fost discriminată din punct de vedere al educaţiei. Nici în 
şcoala generală, nici în liceu. Se întâmpla că luam un 10 şi cealaltă 
lua un 5, pentru că asta depinde de capacităţi, şi eu niciodată n-o să 
fiu de părere că un profesor poate să discrimineze un elev. Ei bine, 
sunt şi excepţii, dar astea sunt foarte, foarte subtile şi foarte rar în-
tâlnite; în primul rând e vorba de capacitatea fiecăruia. 
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Eu sunt un caz fericit, pentru că provin dintr-o familie destul de 
cultă, mama fiind o femeie educată, şi totodată dintr-o familie mixtă, 
taică-meu a fost maghiar. Venind (la universitate), am intrat cu bur-
să, puteam foarte uşor să optez pentru locurile „normale”, dar ştiind 
că, în sensul discriminării pozitive, sunt locuri alocate special pentru 
romi pentru a facilita accesul la universitate, am optat pentru un ast-
fel de loc. 

Asta şi din cauză că ştiam că deja era începută mişcarea pentru in-
tegrarea romilor în societate, aşa era numită, dar nu sunt  de acord cu 
conceptul ăsta, integrare în societate. Şi am optat pentru ele pentru că 
ştiam că o să pot să fac ceva şi o să pot să fac ceea ce-mi place, şi să 
lucrez pentru cine mi-ar place mie mai mult, că aş şti că-s mai capabi-
lă decât alţii, cunoscând mai bine situaţia. Ajunsă acolo, în mişcare, 
mi-am dat seama lucrând în proiecte, mergând în comunităţi cu alte 
colege de-a mele, am observat cu mare tristeţe, care este discrepanţa 
dintre o  femeie majoritară şi o femeie minoritară.  

Deci, în primul rând, din start, eu vorbesc acuma de femeia din 
comunitate, care se naşte în comunitate, trăieşte în comunitate, nu 
vorbim de o studentă sau de o femeie despre care probabil nici nu ştiţi 
măcar că-i romă şi poate fi între voi. Ea, femeia din comunitate, când 
se naşte, porneşte cu un statut absolut inferior, total inferior unui fra-
te, să zicem sau unui băiat. Deci, în momentul în care se naşte, e bine 
că e sănătoasă, bine că îi, dar când se naşte un băiat într-o familie e 
un triumf, o continuare a familiei, duce numele mai departe. Fata tre-
buie să-şi vadă de treaba ei, să fie cuminte, să nu iasă din casă, să nu 
meargă la şcoală, să înveţe ceva treburi pe-acolo, să spele, să calce 
eventual, să înveţe să îngrijească un copil şi atât. La 15-16 ani mai 
mult ca sigur se va căsători, se va supune total bărbatului, şi va face 
exact ca şi mama ei, care la rândul ei a tăcut când a fost bătută, şi 
poate că zilnic a fost bătută. Când iasă din comunitate ea trebuie să 
ceară permisul bărbatului, când vrea să facă ceva care e, să zicem, au-
xiliar familiei, ea absolut necondiţionat trebuie să-şi întrebe bărbatul. 
Deci, ea de mică are exemplul în faţă, o are pe maică-sa. Pur şi sim-
plu, ăsta-i un mod de a trăi şi, pentru ea, să se adreseze cuiva c-a fost 
bătută, i se pare o aberaţie. Crede că aşa trebuie să trăiască, îşi zice, 
io-s femeie, el îi bărbat, asta-i condiţia mea. Deci eu n-am cum să mă 
duc să-i spun cuiva că m-a bătut, Doamne fereşte, tăcerea e un mod de 
a trăi pentru ele. Nici nu-şi închipuie să trăiască altfel.  

Noi am mers tot timpul pe ideea că trebuie luate fetele încă de la 
vârste destul de fragede, din şcolile generale, şi să se înceapă să se 
clădească cu ele o nouă cultură, pe baza aceasta, dar întâi de toate, 
aceste fete care sunt în comunitate trebuie să ajungă în şcoală. 

Şi programele care sunt, şi sunt destule programe pentru romi, in-
clusiv pe educaţie, nu ne putem plânge, dar aceste programe nu favo-
rizează accesul fetelor. La ce mă refer? Nu le stimulează, nu le infor-
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mează, şi noi tocmai asta o să încercăm să facem prin asociaţie. Să 
mergem acolo în comunitate şi să încercăm să explicăm. Eu zic că, da-
că din 30 de fete, una merge la şcoală, e un caz fericit. Dacă vorbim de 
comunitate, ea n-o să se întoarcă niciodată în comunitate. Eu nu ştiu 
pe nimeni care să fie la facultate şi să fi fost cumva în comunitate, 
probabil străbunicii săi…  

De-asta zic că schimbarea mentalităţii durează secole la rând, zeci 
de ani, nu aşa, de la un an la altul, nu se poate aşa ceva. Deci, dacă vă 
referiţi la fetele care vor să facă şcoală şi au posibilităţi, dar în 
schimb, provin dintr-o comunitate care e impermeabilă, pur şi simplu 
au de toate, sunt bogaţi, sunt mai civilizaţi, dar au regulile lor stricte. 
În momentul în care femeia a ieşit din comunitate nu se va mai putea 
întoarce niciodată, situaţie similară în cazul în care se căsătoreşte cu 
un gajeu, adică cineva din afara comunităţii. Probabil că  fiind marea 
ei iubire, se căsătoreşte, dar nu mai are ce căuta, nici măcar să calce 
în comunitate, niciodată, nici la familie, nici la rude, nici la neamuri, 
ea fiind absolut renegată.”  

P. M. – „Dar ce înţelegi prin comunitate?” 
C. K. –  „Comunitatea în acest caz este un grup, mai multe case… 

dacă vreţi să vă dau exemplu de comunitate, dacă ştiţi comunitatea 
Pata Rât, Cojocna, aceea e o comunitate… 

– „Dar există foarte mulţi romi despre care spuneţi că nu fac parte 
din comunitate, deci ei deja sunt integraţi cum s-ar spune?” 

C. K. – „Integraţi au fost de la început, că nu au trăit niciodată în 
colonii, dar…” 

– „În societate, în faptul de a veni la şcoli…” 
C. K. – „Da, da, deci ei nu-s din comunitate, pur şi simplu sunt cum 

ar trebui să fie toţi de fapt…” 
– „Şi dvs. vreţi să-i ajutaţi pe cei din comunitate sau vreţi să-i aju-

taţi pe cei care, să zicem, că sunt integraţi…?” 
C. K. – „E mult mai uşor pentru noi să ne axăm pe cei care nu sunt 

în comunitate, ar fi mult mai uşor, pentru noi, dar mult mai impor-
tant să-i ajutăm pe cei din comunitate.” 

P. M. – „Dar mie mi se pare mai firesc, puteţi să ajutaţi şi comuni-
tatea, dar dacă tot extrageţi oameni…” 

C. K. – „Dar noi nici nu urmărim aşa ceva, şi nici o organizaţie care 
lucrează pentru romi nu urmăreşte aşa ceva…” 

P. M. – „Mi se pare că ar fi foarte bune şi programele care ar fi pen-
tru romii care, să spunem, trăiesc printre noi, dar nu merg la şcoală, 
şi nu pentru că-i opresc regulile din comunitate, ci pur şi simplu pen-
tru că nu s-au integrat…” 

C. K. – „Asta se datorează şi în cazul lor, valorilor sau educaţiei in-
suficiente sau a lipsei de educaţie, mai bine zis.” 
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– „Şi aici mi se pare că e foarte mare discriminarea, sau există dis-
criminare, faţă de romi, când te duci într-o clasă unde toţi copiii spun 
celuilalt că eşti ţigan…” 

C. K. – „Există în sectorul civic eforturi de a aduce copiii romi la 
şcoală, de a face chiar şi clase de recuperare, clase de alfabetizare, de 
a-i învăţa în acelaşi timp şi pe profesori, educatori, de ce nu este bine 
să-i pună pe copiii romi în ultima bancă. Eu nu-s pentru segregarea 
claselor, absolut deloc. Sunt pentru a-l învăţa pe profesor să ştie cum 
să se comporte cu ei, nu neapărat să aibă un comportament preferen-
ţial pentru acel copil, dar să nu-l discrimineze, să nu-l pună în ultima 
bancă, ci să înveţe copiii majoritari să se joace cu copilul rom. Sunt 
programe destule care, încetul cu încetul, cred că o să facă ceva în 
această direcţie.” 

– „Ai spus înainte că nu-ţi place cuvâul  integrare socială. De ce, şi 
cum vezi atunci (acest proces)?” 

C. K. – „Când se spune integrarea socială, văd un om pe care-l iei 
dintr-o colonie, dintr-un lagăr mai bine zis, şi-l duci aşa, într-un alt 
mediu…” 

– „Societatea romă se integrează în societatea majoritară într-un 
fel sau altul, şi îşi păstrează tradiţia, şi la un nivel superior şi într-un 
mod civilizat.” 

C. K. – „În tradiţia romilor există şi valori care, mă scuzaţi că spun, 
dar în cultura română, maghiară le găseşti mai puţin, şi sunt nişte va-
lori extraordinare. Există, de exemplu, respectul profund pentru bă-
trâni, respectul pentru părinţi…” 

– „Indiscutabil…” 
C. K. –  „Deci noi, generaţia noastră, nu dorim să schimbăm abso-

lut toate valorile, ci vrem să le păstrăm pe cele bune…” 
– „La un moment dat, pentru romii de la Pata Rât am vrut să fa-

cem nişte construcţii simple, cu o anumită igienă, pentru această co-
munitate… dar eu cred că, acei oameni din acea comunitate nu s-ar 
simţi bine dacă ar fi puşi în astfel de case şi împrăştiaţi şi, să zicem 
aşa, asimilaţi într-un fel…” 
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C. K. – „Dar, referitor la Pata Rât, acolo lucrează două organizaţii, 
şi Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, şi Vassdas-ul.  
(…) Problema pe care a-ţi pus-o rămâne la latitudinea fiecărei comu-
nităţi sau a fiecărui om. Cei din Pata Rât s-ar muta, dar probabil n-ar 
rezista financiar, pentru că ei trăiesc de acolo, de la groapa de gunoi, 
şi groapa de gunoi de pe Pata Rât în maxim doi ani n-o să mai fie. Şi 
n-ar rezista prin modul lor de trai, prin cultura lor. De asta spun că 
este o diferenţă foarte mare între o comunitate şi alta, prin modul lor 
de viaţă, cultura lor pe care o promovează. (…) Să zicem că le-ai oferi 
un post de muncă: hai mă, uite, ăsta-i postul tău de muncă; da’-i mult 
mai uşor să te scoli când vrei, să te culci când vrei şi să mergi la deşe-
uri…” 

M. H. C. – „Vreau să dau o comparaţie: în Brazilia sunt cartiere ca-
re erau o ruşine, în Rio de Janeiro; ei bine, au înaintat un proiect, s-au 
construit nişte case sociale pe malul apei, pe stâlpi, cu nişte condiţii 
civilizate, patru apartamente într-o casă din lemn. De ce? Pentru că 
înainte de a se construi aceste case pe malul mării, s-au construit do-
uă blocuri mari în oraş şi după un an de zile, dacă v-aţi fi dus să ve-
deţi cum arată acele blocuri, ţi-era groază…  

Domnişoara a spus că indiferent cum e, din beton sau aşa, ei nu pot 
s-o întreţină nicicum din punct de vedere economic. Dar chestiunea e 
legată de faptul că, în acelaşi timp, chiar dacă li se dă şi slujbă, tradi-
ţia lui, mentalitatea lui, modelul său cultural, nu-i permite să meargă 
şi să aibă o slujbă. Deci nomadismul probabil că este extrem de bine 
înrădăcinat.” 

C. K. – „Ca o persoană să hotărască în cunoştinţă de cauză, trebuie 
să fie educată, de acolo porneşte absolut tot. Tot aşa şi cu fetele, deci 
dacă fata aia vede în familie că maică-sa la 14 ani a avut primul copil, 
îşi zice, aşa trebuie să fac şi eu, dacă vede că mama ei n-a fost la şcoa-
lă, crede că nici ea nu trebuie să meargă… asta este educaţia pe care o 
primeşte în familie…” 

E. M.-V. – „Eu aş interveni aici, la problema educaţiei… pentru a 
accentua importanţa reciprocităţii şi a educaţiei majorităţii faţă de 
alteritatea respectivă, care, cică, trebuie educată ca să se poate inte-
gra. Când vorbeşti despre integrare, trebuie să te întrebi despre a cui 
integrare este vorba, şi mai ales, unde, şi cum reacţionează societatea 
în care cineva doreşte să se integreze. Să te întrebi, cineva nu se inte-
grează pentru că nu vrea, nu poate, pentru că tradiţiile culturale, în-
tre ghilimele, nu fac posibil acest lucru, sau şi din cauză, că societatea 
majoritară e xenofobă, plină cu stereotipii negative şi discriminări?”   

C. K. – „Fiind aşa mai ales la nivele mai înalte; bărbatul rom, care 
are doctorate luate şi aşa mai departe, are în cultura lui ceva,  un grad 
de misoginism. Asta parcă îi ceva din sânge… 
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Mai am o soră acasă, şi ea a făcut Dreptul, frate-meu n-a făcut nici 
o facultate, e un băiat mult mai inteligent decât amândouă la un loc, 
şi întotdeauna a fost văzut altfel, pentru că-i bărbat. Deci, aşa-i în cul-
tura romilor, oricât ar fi de educaţi, ceva-ul ăla tot este… Când ne-am 
apucat noi să facem asociaţia, persoane mult mai de sus, chiar din Bu-
cureşti ne ziceau ei bine, şi acuma ce-o să faceţi, o să vă întâlniţi şi o 
să faceţi prăjituri, sau ce-o să faceţi voi femeile?” 

E. M.-V. – „Din ceea ce ai povestit tu, într-adevăr reiese că voi, prin 
Asociaţia voastră, rupeţi tradiţii importante, legate de poziţia femei-
lor, şi cred că nu vă este uşor.”  

C. K. – „Vrem să păstrăm mărcile tradiţionale, deşi vrem moder-
nism, nu vrem, deci, în nici un caz să ştergem absolut tot ce a fost, ce-
ea ce considerăm că a fost bine… 

În organizaţii non-guvernamentale chiar foarte mari, pe post de 
preşedinte, şi în şcoală, şi în organizaţii, cei care conduc sunt bărbaţii, 
şi în rest, cam 90% dintre cei care activează, sunt femei. Conform 
acestei tradiţii, o femeie romă nu poate să ajungă undeva sus, pe un 
post de conducere, asta e ceva de neconceput. Dacă şi asta este o tradi-
ţie, atunci da, vrem s-o schimbăm.” 

NARAŢIUNI DE VIAŢĂ 

Sesiunea destinată împărtăşirii unor experienţe personale, legate de condi-
ţia de femeie şi a modalităţilor prin care fiecare participantă a încercat să echili-
breze de-a lungul timpului, viaţa sa publică şi cea privată, a reprezentat momen-
tul unor scurte exerciţii autobiografice.  

Ineditul acestui tip de demers l-a constituit provocarea lansată invitatelor 
noastre de a-şi povesti viaţa în câteva minute, alegând dintre toate firele posibile 
de înţelesuri atribuite propriei vieţi, un itinerariu semnificativ prin care se pot 
defini. Acceptul invitatelor noastre de a exprima public auto-reflecţiile, focalizate 
la graniţa dintre viaţă de familie şi cariera profesională, a implicat din partea 
fiecăreia o opţiune, o alegere, o punere în scenă a formei şi a conţinutului acestor 
poveşti de viaţă (life stories).  

Ştim că acestea au putut fi influenţate la modul general, de starea de spirit 
caracteristică acelei perioade a vieţii lor, şi în  particular, de condiţiile externe, de 
moment, ale discuţiilor noastre. De aceea, toate aceste naraţiuni nu sunt părţi 
ale unor autobiografii definitive. Fiindcă oricând, pentru oricare dintre noi, nevo-
ia de introspecţie sau  reflecţia provocată asupra vieţii, generează continuu po-
veşti proteice.  

Cu toate acestea (sau cu atât mai mult), poveştile de viaţă prezentate astfel 
sunt valoroase în sine, pentru că ele ne vorbesc, pe tonalităţi distincte, despre 
traiectorii profesionale, despre momente cheie ale dezvoltării personale, despre 
decizii, incertitudini, despre dezamăgiri şi despre crezurile subterane acestora, 
despre apartenenţe, roluri şi identităţi multiple şi mai ales, despre procesul în 
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spirală al atribuirii din perspectiva prezentului, a unor înţelesuri şi semnificaţii 
noi pentru întâmplările trecutului.  

Tocmai în aceste constelaţii de înţelesuri proiectate asupra experienţelor 
proprii şi a contextului social în care s-au dezvoltat, rezidă şi valoarea de cunoaş-
tere pe care poveştile de viaţă, ca metodă, o au în cercetarea noastră.  

Ea se înscrie în acele demersuri ale ştiinţelor sociale, care valorifică poveş-
tile de viaţă ca sursă preţioasă de informaţii. 

Vom vedea cum percepţiile asupra vieţilor proprii sunt puse în scenă în re-
gistre verbale variate, în care se amestecă sobrietatea, exprimările evazive sau 
detaliate, evaluările pozitive, satisfăcute pe deplin de evoluţia personală, cu cele 
duios auto-ironice, distanţate, dilematice. Graniţele dintre viaţa publică şi cea 
privată sunt fluctuante, permeabile, influenţându-se reciproc. Pentru că această 
permeabilizare, fără să anihileze totuşi nevoia de  protecţie a intimităţii, este o 
caracteristică globală a vremurilor în care trăim. Cu aceste consideraţii, reprodu-
cem integral naraţiunile în ordinea în care au fost enunţate, menţionând că am 
primit acceptul participantelor de a fi citate.  

E. S.  

…povestind evaziv despre viaţa personală şi despre continuitatea traseului 
ei profesional înainte şi după anul 1989, care i-a adus o deschidere spre lume. 

 
„E foarte uşor de povestit la mine. Nu sunt măritată. Şi atunci este 

mai uşor şi în turele din clinică, şi orice problemă era de rezolvat, Eva, 
n-ai familie, te duci, OK, nu? Înainte de ’89 eram tot asistentă, nu am 
schimbat profesia. Atâta că după ’89 noi psihiatrii, să zic aşa, am în-
văţat mai multe. Am avut posibilitatea de a participa la anumite cur-
suri de specialitate în ţară şi în străinătate. Şi eventual, aceea că am 
mai văzut lumea, Europa un pic, partea pe care n-am văzut-o până în 
’89. Am putut să ajung în Germania, şi aşa mai departe…” 

F. M.  

…ne dă impresia unei armonii perfecte între implicarea în viaţa de familie, 
în profesie şi în viaţa politică, având în faţă o nouă competiţie. 

  
„Sunt economistă, am terminat în 1977 facultatea, prin repartiţie 

am mers la unitate unde am lucrat până în 1991 ca şi economist sta-
giar, economist, după absolvirea de cursuri post-universitare, analist 
programator, şi pe urmă contabil-şef la unitatea unde am fost reparti-
zată. Din ’91 am mers la RATUC şi acolo lucrez şi în prezent, sunt şe-
fa serviciului financiar.  

Viaţa de familie am dus-o şi o duc într-o perfectă armonie, şi viaţa 
de familie, şi cea profesională, cu sprijinul soţului, deci a fost o educa-
re reciprocă în familie, a mea pentru soţ şi a soţului pentru mine. Sau 
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să zic invers, că soţul zice că educă, şi pe urmă educă soţia. Avem doi 
copii, unul student, unul elev în clasa a 11-a. 

Politica am făcut-o tot cu acceptul familiei. Soţului nu-i place să fa-
că politică şi atunci ce să fac, fac eu politica, cu unul dintre copii. Îmi 
place viaţa sportivă, unul dintre băieţi e sportiv, fotbalist, şi mă duc la 
toate meciurile de fotbal, deci îmi place să sprijin copiii şi familia în 
tot ce este bun. În rest, politică voi face şi în continuare, pentru a spu-
ne că trebuie să ne angrenăm şi noi şi să încercăm să luptăm. Voi 
candida pe un post de director în perioada următoare, alături de foar-
te mulţi bărbaţi, ei vor fi numai bărbaţi şi eu singura femeie, şi voi 
candida şi pe alte funcţii politice în viitor.  

Când ne vom mai întâlni, vă voi spune: am câştigat pentru că am 
meritat, sau am pierdut pentru că am fost femeie…” 

I. P.  

…cu o privire îndreptată insistent spre prezent şi spre viitorul imediat în 
care îşi construieşte, pentru început, o carieră profesională temeinică. 

 
„Eu sunt suficient de tânără şi cu puţină experienţă de viaţă. Şi 

realitatea e chiar că nu m-am lovit până acum de discriminare, astfel 
încât nu cred că am adoptat nişte strategii, sau nu mi-am construit un 
sistem de strategii, nici în carieră şi nici în viaţa de familie. Înainte de 
’89 am fost în structuri de conducere, recunosc, am fost comandantă 
de unitate la liceu, aşa că n-a fost un impediment că am fost fetiţă şi 
nu băiat… Şi până acum nu m-am lovit, sincer, de problema asta… 

(…) Sunt juristă, aşadar licenţiată în drept, am şi un masterat în 
Studii Americane, sunt asistent universitar, am două discipline, pro-
cedură penală şi drept internaţional public, sunt doctorandă la disci-
plina Drept Internaţional Public. Sunt bursieră Fullbright, voi studia 
în Statele Unite unde voi obtine un „degree” „Master of Laws” în 
drept, care mi-ar permite să intru în Baroul American.” 

S. G. – „Care sunt intenţiile tale de viitor legate de profesie şi de 
viaţa ta de familie?” 

I. P. –  „Să mă întorc în ţară şi să practic aici în continuare…” 
S. G. – „Şi crezi că ai putea să ai aceleaşi performanţe şi acelaşi 

buget dacă ţi-ai întemeia o familie?” 
I. P. – „Nu, categoric nu, asta e clar. E o dilemă, dar oricum, cariera 

se construieşte la început şi categoric anii ăştia sunt de sacrificiu, şi 
după aceea sper că va merge mai uşor, dar e foarte mult timp alocat 
studiului, cel puţin deocamdată… 

(…) Să ştiţi că se constată că femeile sunt mai dure de multe ori în 
decizii. Oricum, opţiunea asta a femeilor pentru drept, care e foarte 
pregnantă, probabil că vine şi dintr-un ideal, femeile sunt mai idealis-
te şi atunci visează să facă dreptate.  Eu, cel puţin, aşa am visat…” 
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E. M.-V.  

…reflectează asupra maturizării ei îndelungate, asupra nevoii şi reuşitei 
proprii de independenţă şi de afirmare – care de fiecare dată au fost condiţionate 
de eforturile de a construi în familie o stare negociată de echilibru – şi 
reinterpretează semnificaţiile unor momente critice din cariera sa. 

 
„Azi-mâine împlinesc 40 de ani, am o fată de 15 ani şi un băiat de 

10 ani. Şi un soţ. Dacă mă gândesc bine, sunt o tipă care s-a maturizat 
foarte încet şi foarte târziu, cam în jurul anilor 30. Poate şi pentru că 
în anii ’80, în contextul meu imediat n-am întâlnit atâtea provocări şi 
nu mi s-a conştientizat nevoia că trebuie să mă inventez eu însămi ca 
individ şi ca femeie, eu n-am avut idei din acestea despre care o să vă 
vorbesc. Desigur, nu le-am avut nici în momentul căsătoriei, căci m-
am măritat la 20 de ani. Acum mă întreb tot mai des, oare de ce nu m-
am gândit atunci că am nevoie de o perioadă de independenţă, una în-
tre anii petrecuţi cu părinţii, ca şi copil, şi momentul căsătoriei mele. 
Acum pare că încep să conştientizez această nevoie, nevoia de a lua 
câteodată decizii de una singură, prin interesele mele, sau să 
prioritizez interesele mele, şi să nu mă gândesc la mine neapărat în-
totdeauna prin prisma celorlalţi, care sigur, mi-s dragi în continuare. 

Cred că, în cazul unei femei căsătorite cu copii, viaţa familială este 
un aspect cheie al afirmării profesionale. Aceasta este chiar o afirma-
ţie banală, dar realitatea pe care o reflectă nu este deloc banală, şi nici 
consecinţele ei nu sunt banale. În familii diferite se utilizează strate-
gii diferite pentru a trata relaţiile intrafamiliale, de a negocia asupra 
cine, când, unde, ce face. La noi în familie, fără să fi planificat acest 
lucru, oarecum spontan sau prin forţa lucrurilor, s-a întâmplat ca 
timpul pe care l-am petrecut în afara familiei, având roluri publice, n-
a fost în sincron. În perioada în care copiii noştri erau mici, soţul meu 
se lansase în politică, asta imediat după ’90, şi stătea puţin acasă. Eu 
făceam treburile fără să mă revolt, nu m-am revoltat, mi-a plăcut pro-
babil, ştiu eu, sau pur şi simplu nu m-a provocat nimic pentru a ieşi 
din acea „normalitate”. Pentru ca, un pic mai târziu, după ce soţul 
meu a renunţat la funcţia lui politică şi a început să stea mai mult 
acasă, să aibă mai multe povestiri despre copiii lui, sau să descopere 
că sunt şi copiii lui, eu am început să am o perioadă mai agitată, mai 
cu multe iniţiative. Sunt foarte curioasă să văd perioada imediat ur-
mătoare, când soţul meu începe să se gândească să intre în viaţa de 
afaceri, şi eu continui să fiu cu iniţiativele mele, şi să continui ritmul 
meu de viaţă în afara familiei. Cred că aceasta este o nouă perioadă în 
istoria cuplului nostru, care va implica noi strategii. Desigur, copiii 
cresc între timp, au crescut între timp, şi nevoia de independenţă faţă 
de ei nu este numai a mea, nevoia de independenţă este şi a lor faţă de 
mine, şi această negociere deja purtată în patru probabil va continua 
şi mă va susţine în continuare în efortul de a face acest echilibru per-
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manent între familie şi ceea ce este în afara familiei, carieră sau ori-
cum i-am zice. 

Apropo de această echilibrare, de multe ori a fost/ este asociată cu 
frustrări, cu stress, cu o dorinţă de a fi perfectă şi aici şi acolo, şi cu 
remuşcări din motive de nereuşită ba aici, ba acolo, ba nici aici, ba nici 
acolo… Azi, la 40 de ani, se pare că, totuşi, îmbătrînirea are şi aspecte 
pozitive, încep să renunţ la acest tip de perfecţionism sau să mă per-
cep ca o tipă care trebuie să fie perfectă întotdeauna, şi încep să ajung 
să-mi propun să fac ceea ce pot. Dar încă îmi place să cred că pot să 
fac multe… Cu timpul mi-am dat seama că familia mea, copiii mei pot 
să supravieţuiască fără mine. Îmi amintesc de primele mele vizite 
academice de o lună în Occident, sufeream cumplit având această 
remuşcare de a-i fi lăsat acasă, dar culmea, poate sufeream şi mai 
cumplit când am venit acasă şi am observat că toată lumea a supravi-
eţuit şi prezenţa mea nu era chiar atât de critică în familie. 

Nu v-am vorbit încă despre experienţele mele personale de la locul 
de muncă. Ştiţi, desigur, că, precum trece timpul, omul interpretează 
diferit unele evenimente din trecut faţă de cum le-a interpretat în 
momentul în care s-au întâmplat. Aceste interpretări te ajută să treci 
peste momentele care parcă te sparg în două sau în mai multe bucăţi, 
şi să asiguri o oarecare continuitate a percepţiei de sine. Am avut şi 
eu un moment critic în acest sens, poate mai multe, dar să amintesc 
acum doar de acesta. Înainte de a pleca cu o bursă Fulbright în State-
le Unite, eram responsabila unui program de masterat, şi în perioada 
în care am lipsit, s-a luat decizia de a mă schimba din această funcţie 
neremunerată, informală chiar, care însemna însă şi muncă, dar şi 
plăcere pentru mine. Şi venind acasă şi descoperind acest lucru, fără 
să mi se spună, eu am descoperit oarecum întâmplător, desigur că am 
încercat să caut explicaţii. Şi trebuie să recunosc că mi-au venit în 
minte explicaţii de genul: pentru că-s maghiară, pentru că-s femeie… 
Cu toate că, înainte nu-mi aminteam să fi făcut uz de astfel de „expli-
caţii”.  Dar din moment ce nu mi s-au prezentat argumente de natură 
profesională la adresa acestui fapt, trebuia s-o înţeleg/ explic cumva. 
Când am adus în discuţie această întâmplare, spre marea mea sur-
prindere mi s-a spus că se pare că eu ţin prea mult de scaunul ăsta şi 
nu-mi place mie să-l pierd, şi că, în continuare, pot să fac ceea ce am 
făcut până acum. Adică să fi înţeles din asta că este nevoie de munca 
prestată de mine, dar recunoaşterea ei nu trebuie să se întâmple? M-
am întrebat şi mă întreb: este oare aceasta o întâmplare feminină? 
Este aceasta, oare un mod de a considera valoarea muncii femeii sau 
este „doar” întâmplarea mea personală? Cred că, împărtăşind astfel de 
întâmplări, ne putem da seama dacă chestiile personale sunt într-
adevăr „doar” personale sau sunt nişte chestiuni mai generale şi îm-
preună cel puţin putem vorbi despre ele în public.” 
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C. K.  

…exprimându-şi crezul despre necesitatea emancipării femeilor rome şi 
mărturisindu-ne dorinţele ei şi dificultăţile pe care le-ar avea de înfruntat, ca tâ-
nără educată, pentru a-şi întemeia o familie, dar rămânând în acelaşi timp, fidelă 
hotărârii de a activa în organizaţii neguvernamentale, pentru cauza în care cre-
de. 

 
„Eu nu am nimic să povestesc înainte de ’89…  Deci, eu, iniţial, 

trebuia să ajung la Studii Europene, am picat triumfal în primul an, 
în al doilea an am vrut să încerc la sociologie şi am aflat de asistenţa 
socială, şi m-am gândit că mi se potriveşte mult mai bine, şi am optat 
pentru asistenţă socială. Nu provin dintr-o familie tradiţională, deci ei 
m-au încurajat tot timpul, având precedente în familie, unchi, mătuşi 
care au absolvit chiar şi câte două facultăţi şi meditaţii peste medita-
ţii pentru Studii Europene, deci ăsta-l consider un mare eşec al meu… 

După ’89, în spaţiul ăsta minor al lumii romilor, în care ar trebui 
mai ridicat să fie gradul de cultură, au apărut foarte, foarte multe fe-
mei, extrem de multe femei care pur şi simplu, doresc să facă ceva. Şi 
mai ales în sistemul non-guvernamental simt că trebuie să facă ceva. 
Problema e că, de cele mai multe ori, noi nu apucăm calea corectă. Şi 
de aceea trebuie foarte mult sprijin din partea organizaţiilor care sunt 
mult mai profesioniste, au abilităţile deja dezvoltate, experienţă în 
spate şi să zicem un drum mult mai accesibil şi nişte porţi mult mai 
deschise… 

Carieră şi familie? Nu ştiu, mi-aş dori într-adevăr să am. Fac 23 de 
ani anul ăsta şi într-o discuţie aşa, între prietene, cineva mi-a zis, ai 
23 de ani, altele la vârsta ta au deja copii. Deci eu nu mă pot gândi în-
că să fiu la casa mea, aşezată. Eu am fixurile mele, am fixuri cu femei-
le şi cu asociaţiile, nu ştiu, probabil că sunt idealisme, dar încă nu mă 
gândesc să am o familie. Poate cândva. Şi oricum ştiu că, chiar dacă o 
să obţin ce vreau eu de la viaţă, până când n-o să am eu o familie şi n-
o să procreez, care e destinul, soarta unei femei, rolul ei principal în 
viaţă, ştiu că n-o să fiu împlinită pe deplin… 

Şi plus de asta, trebuie să găsesc pe cineva care să mă-nţeleagă şi 
care să fie de etnia mea… Sigur n-o să găsesc… Pentru că v-am spus 
cum e mentalitatea, cum e gândirea lor. Chiar dac-ar fi un băiat edu-
cat şi totuşi, femeia lui trebuie să steie acasă, cam asta e… 

(…) Probabil că o să găsesc, eu nu exclud varianta asta, dar în mo-
mentul în care m-aş căsători cu un băiat de etnie romă, fie cât de edu-
cat ar fi, el n-o să accepte ca eu să fiu de dimineaţa până seara plecată 
de acasă, sau până după-masa; rare cazuri, foarte rare cazuri…” 
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E. C.  

…în pofida vârstei, ne înfăţişează o experienţă bogată în exerciţii de inde-
pendenţă şi responsabilitate făcute devreme; îşi reevaluează deciziile luate în 
trecutul apropiat, într-un joc în spirală între atunci şi acum. 

 
„Eu am luat-o din loc de acasă de la 18 ani, imediat după termina-

rea liceului am plecat în Canada, am stat acolo un an jumătate, am 
studiat franceza, m-am întors, acum nu ştiu de ce, atunci ştiam şi cre-
deam că se poate face ceva şi poţi să lupţi pentru ceva. Acuma îmi dau 
seama că am fost prea idealistă atunci, acuma sunt sigură că nu m-aş 
mai fi întors dacă aş fi fost acuma în situaţia să aleg. Asta a fost deci-
zia mea.  

M-am întors în România, n-am stat prea mult, am plecat în Grecia, 
acolo iar am făcut nişte cursuri de time share, în ideea să deschid o 
firmă aici în Cluj, pentru că eu sunt din Năsăud dar bine, în Năsăud 
nu ar fi avut sens să deschid aşa o firmă, am venit la Cluj, tot singură, 
n-am cunoscut absolut pe nimeni. Aveam câţiva foşti colegi de liceu, 
care erau studenţi la Cluj, deja se apropiau de anul terminal. Pot să 
zic că m-am descurcat, am înfiinţat firma respectivă, am găsit oameni, 
mi s-a propus postul de director administrator, şi am zis nu, mulţu-
mesc. Aveam 21 de ani atunci, mi se părea prea mult şi am renunţat. 
Iară, dacă ar fi fost să iau acuma decizia respectivă, n-aş fi renunţat… 
nu că nu m-aş fi crezut în stare la momentul respectiv, îmi puneam şi 
problema, am 21 de ani, cui o să prezint eu încredere, pe cine o să con-
ving eu să semneze un contract de cel puţin 5000 DM şi am zis nu, nu-
i momentul… 

Între timp am găsit un anunţ în ziar, deputatul PNL Anton 
Ionescu îşi căuta staff pentru cabinetul parlamentar; atunci încă nu 
luasem decizia să plec de la firma respectivă, şi am zis hai să văd dacă 
pot să-mi găsesc ceva singură, adică şi cealaltă era tot singură, dar să 
văd dacă m-aş putea descurca.  

Bine, am trecut de faza cu interviul şi concursul şi aşa, şi a început 
să-mi placă la partid. Sunt PNL-istă din ’90, acasă am tradiţie, deci 
nu era chestia că m-am înscris atuncea în partid, dar am început să 
devin activă, ca să zic aşa, şi a început să-mi placă,  şi cred că şi ăsta a 
fost un motiv pentru care am renunţat dincolo… 

M-am implicat foarte mult în viaţa politică, da nu-mi doresc o cari-
eră politică. Mie mi-e suficient faptul că pot să contribui la activitatea 
partidului, aici la Cluj, dar nu-mi doresc mai mult pe linie politică…” 

S. G. – „Ce-ţi doreşti atunci?” 
E. C. – „Nu ştiu… Anul trecut m-am apucat de drept. Foarte mult 

timp m-am gândit ce să fac. Înainte de a pleca în Canada - părinţii 
mei sunt tehnicieni dentari, au un laborator, şi bineînţeles că-şi do-
reau ca fiica lor să devină medic stomatolog. Şi m-au pregătit pentru 
medicină, şi, asta m-a mirat, după trei ani de muncă ei m-au lăsat să 
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plec. Cred că orice alt părinte ar fi zis nu, rămâi acasă, te duci la şcoa-
lă, şi pe urmă, ce mai vine… E şi o perioadă puţin mai neclară, acum, 
îmi doresc multe, dar…” 

D. P.  

…vorbindu-ne despre implicarea în activităţi şi responsabilităţi multiple, al 
căror revers este uneori suprasolicitarea, despre deschiderea constantă spre lume 
prin lecturi şi prin călătorii şi despre sistemul clasic de valori împărtăşit cu fiica 
sa. 

 
„Eu am spus multe… Familia mea nu m-a împiedicat niciodată în 

carieră, dimpotrivă, am reuşit să mă descurc şi eu cu multiplele mele 
activităţi. E adevărat că sunt foarte obosită întotdeauna şi întotdeau-
na în criză de timp, mai ales că am şi un hobby care mă acaparează 
din ce în ce mai mult. Aici am reproşuri, mai degrabă la hobby. Am 
hobby-ul grădinăritului şi îmi petrec foarte mult timp în grădină…” 

I. B. – „Acum ştiu de unde vă ştiu… de la grădină.” 
D. P. – „Din care grădină, că am două?…” 
I. B. – „Din grădina de lângă terenul de tenis…” 
D. P. – „(…) Şi, nu ştiu, am călătorit, am văzut multe lucruri, am 

citit foarte mult, continui să citesc… Am fost întotdeauna genul de om 
care şi-a asumat sarcinile sau obligaţiile şi întotdeauna, bineînţeles, 
mi s-a mai dat una în plus… Un sistem de valori comun îl avem (cu fi-
ica mea n.a.), pentru că este un sistem clasic de valori, dar asta nu în-
seamnă că suntem de acord întotdeauna. Chiar asupra unor asemenea 
valori. Şi nu ştiu, câteodată mi se pare că i-am dat prea multă liberta-
te, câteodată că nu i-am dat prea multă libertate…”  

P. M.  

…recunoscând în atitudinea ei din viaţa personală şi cea publică, o formă 
de feminism care a ghidat-o în înţelegerea şi afirmarea intereselor sale, pe care 
uneori, le-a echilibrat şi prin momente de amânare sau renunţare. 

 
„Eu am spus la început că am fost o feministă de mică, asta pentru 

că am auzit reproşurile mamei mele adresate tatălui, care nu i-a dat 
voie să meargă la facultate. Ei s-au căsătorit după război, atuncea 
erau facultăţile acelea de câteva luni, mama era deosebit de dotată la 
matematici, şi nu i-a dat voie să meargă, totuşi ar fi vrut şi ea o carie-
ră profesională, a fost casnică toată viaţa, deci ne-a educat pe mine şi 
pe fratele meu. Şi atunci eu, ascultând aceste lucruri, după ce m-am 
căsătorit cu soţul meu cu care avem aceeaşi vârstă şi aceeaşi profesie 
– cel puţin până în ’89, am lucrat în acelaşi mediu, institute de cerce-
tare fiecare –, ne-am spus că nici unul nu munceşte mai puţin în fami-
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lie. Deci, treaba în bucătărie, crescutul copiilor, totul s-a făcut în co-
mun. Şi am fost puţin egoistă, în sensul că nu i-am permis să facă doc-
torat fără mine, dacă eu nu pot să fac, nu faci nici tu. 

Lucrurile s-au schimbat după ’89, când am văzut că ne îndreptăm 
spre altceva, şi avem şi doi copii, amândoi eram implicaţi în educarea 
lor. Dar am spus: acuma trebuie fiecare să ne străduim să facem mai 
mult, nu are rost să ne ocupăm numai de copii şi casă şi profesie. Şi 
atunci el a intrat şi în politică, eu numai cu societatea civilă, în Alian-
ţa Civică, eu mai puţin… el mai mult… El s-a apucat şi de doctorat, 
eu am spus că nu mai pot şi doctorat. Totuşi copiii erau deja mari, 
acuma se îndreptau fiecare să-şi aleagă meseria, şi am spus că mai 
ales că amândoi au făcut informatică, trebuie să-i ajut mai mult, şi m-
am ocupat eu mai mult de copii. De copii şi profesie, deci astea au fost 
lucrurile care le-am făcut. Şi mă bucur c-am reuşit, eu cel puţin aşa 
spun că ei sunt nişte copii reuşiţi, amândoi sunt studenţi şi acuma am 
zis că e cazul să mă ocup şi de a treia pasiune a mea, implicarea în vi-
aţa socială şi politică, asta mă preocupă acuma mai mult, şi de aceea 
m-am implicat în PNL să încerc să fac femeile să-şi dorească o viaţă 
politică. 

Nu-mi doresc funcţii politice, deci nu mă interesează să-mi fac o ca-
rieră politică, pentru că nu mi se pare că mi se potriveşte… Profesia 
mea îmi ajunge, satisfacţiile pe care mi le-adus de asemenea, nu ştiu 
dacă ştiu să vorbesc aşa cum trebuie şi sunt aşa de abilă în politică, 
dar îmi place să fac ceva, să organizez ceva; şi atunci, probabil că voi fi 
femeia care voi putea ajunge, fără să-mi doresc neapărat, să fiu în 
vîrf…” 

S. B.  

…având o mare disponibilitate spre auto-terapie, identifică de-a lungul 
vârstelor psihologice unele puncte cheie ale dezvoltării sale ca persoană; descrie 
modelele feminine din familie, stările de revoltă care au caracterizat-o, întâlnirea 
cu feminismul, tenacitatea cu care şi-a impus propria evoluţie şi concentrarea cu 
care se urmăreşte pe sine, animată de ideea că dezvoltarea continuă este datoria 
noastră faţă de noi înşine. 

 
„Încerc să prind aşa, câteva fire şi să încerc să discutăm. Eu am şi 

un fel de deformaţie profesională, dar realmente, în munca asta de 
psihoterapeut, ca să ne înţelegem şi ca să se înţeleagă clienţii noştri, 
practic, trebuie să mergem aşa, destul de mult pe firul vieţii, pe firul 
timpului… Şi sunt tentată să încep de undeva de acolo, vreau să spun 
că atunci, când am deschis ochii, am întâlnit modele, deci nişte tipare, 
şi asta am auzit destul de mică… 
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Mama, de exemplu, se considera într-un fel diferită de fraţii ei care 
erau mai mici, prin faptul că amândoi au făcut o facultate şi ea era cea 
care n-a făcut, deci a intrat în discuţie tema ce este sau care ar fi 
drumul unei femei. Pentru că ea a fost cumva împinsă înspre a se că-
sători, spre a merge spre o meserie obişnuită, şi modelul tradiţional, 
ceea ce am văzut eu a fost: mama tot timpul ocupată şi mama care nu 
are disponibilitate pentru copii, lucru pe care acuma bineînţeles că şi 
ea îl regretă, şi noi la fel, şi în sfârşit, am început noi la un moment 
dat recuperările. 

Celălalt model era chiar în jurul meu, pentru că părinţii mei şi-au 
construit căminul pe lângă părinţii tatălui meu, deci asta a fost iarăşi 
o temă, mama mea şi cu bunica mea, deci nora şi cu soacra, care avea 
ea pretenţiile ei, aşteptările ei, conform modelelor ei. Ea şi-a dedicat 
toată viaţa familiei, care era bunicul şi cu tatăl meu, a avut un singur 
copil, şi a rămas casnică, dar a considerat că e suficient şi conside-
rând, şi eu am etichetat-o ca pe o femeie extraordinar de deşteaptă, că 
a ştiut că a fi casnică, a fi gospodină, a creşte copii, de fapt în sine este 
o muncă. 

Şi, în felul ei, bunica a zis: pân-aici, n-am nevoie de încă un servi-
ciu…  E sarcina bărbatului, atunci să meargă în afară şi s-aducă bani. 
Dar ceea ce a decurs de aicea, a fost aşteptarea ei pentru mama mea 
care trebuia nu numai să facă gospodărie şi să crească copii, dar s-o 
facă şi perfect… Şi foarte multă tensiune a fost în copilăria mea şi eu 
cred că norocul meu a fost bunica maternă la care am stat destul de 
mult, pentru că a ajutat-o destul de mult pe mama în creşterea copii-
lor, bunică care era o femeie semi-analfabetă, dar avea un bun simţ şi 
un instinct de relaţie sănătoasă şi de negociere, care cred că a fost no-
rocul şi al meu, şi al surorii mele şi la urma urmei, al întregii familii. 

Eu – bineînţeles formarea în terapie presupune şi auto-terapie, te-
rapie personală – eu mă consider un copil abuzat, şi abuzat în multe 
feluri, cu multe experienţe, nu neapărat din acelea dramatice, dar ce-
ea ce intră în abuzul cotidian şi peste care trecem destul de uşor cu 
vederea, dar care marchează foarte mult. Nu insist acuma, dar în ori-
ce caz, vreau să vă spun că este o distanţă pe care eu n-am crezut c-o 
voi parcurge vreodată, de la studenta timidă, care efectiv nu putea să 
ia cuvântul în timpul seminariilor, mă consuma teribil ideea că trebu-
ie să vorbesc, să fac ceva, şi până la perioada actuală, când efectiv am 
făcut faţă, fără să-mi fac probleme deosebite, de a vorbi în  public, în 
săli mari, faţă de o sută de persoane. Este un efort, este o muncă, este 
meritul persoanei, eu mi-l asum şi mă mândresc cu el, este efectiv 
munca mea, şi este o muncă pe care, cred eu, toate femeile ar trebui să 
o facă. 

Au fost multe evenimente în viaţa mea, au fost conflicte cu părinţii, 
care au dorit să urmez un alt traseu, şi profesional, şi de educaţie, pe 
undeva bătând tot acolo în depărtare, că mai bine te faci ingineră şi 
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ajungi la un post în oraş, poţi să-ţi faci o familie şi să ai un trai liniş-
tit… dar eu vroiam altceva… 

Am fost, cred, o revoltată din adolescenţă, zic că bunica mea a jucat 
un rol bun, şi care a fost consecinţa asupra mea este că mi-am simţit 
nevoia şi interesele şi m-am încăpăţânat să mă cramponez de ele. Şi 
cred că a fost şi salvarea pentru mine, sau ştiu eu, a pornit un drum 
bun pentru mine, la ora actuală eu sunt mulţumită de evoluţia mea, 
de dezvoltarea mea, dezvoltarea asta o consider şi psihologică, cu toa-
te că se vorbeşte prea puţin despre asta. Practic dezvoltarea individu-
lui nu se opreşte în tinereţe sau la vârsta adultă, practic există o dez-
voltare continuă, şi practic până în clipa morţii ar trebui să ne tot 
dezvoltăm. Şi eu cred că în asta constă datoria noastră faţă de noi în-
şine… 

Aşa că m-am războit cu familia, şi am reuşit să-mi impun dorinţa 
mea de a face filosofia, a zburat Marx şi Platon şi mai ştiu eu ce prin 
casă la noi pentru că tata a încercat cumva să facă uz de autoritatea 
lui, dar într-o manieră destul de violentă, pe care acuma o regretă, şi 
pe care a revizuit-o, iar cu sora mea n-a mai repetat această atitudine 
şi acest comportament. Deci revolta mea a mers până acolo unde de 
exemplu m-am împotrivit unui drum normal, căsătorie, familie, şi aşa 
mai departe. Nu am fost căsătorită, nu sunt, dar am trăit într-o relaţie 
cu un bărbat 15 ani de zile, practic o căsătorie, fără copii, am „divor-
ţat” recent, a fost o experienţă nouă, înţeleg ce înseamnă să treci prin 
aşa ceva şi prin ce trec femeile când iau această decizie, dar în acelaşi 
timp am gustat, şi realmente este un deliciu, independenţa. Şi a fi 
singură fără să te simţi singură.  

Şi în momentul actual se prelungeşte această stare, pentru că 
realmente a început să-mi placă. Cu toate greutăţile care decurg din a 
munci în sistemul ăsta nesigur, neguvernamental, fără siguranţa pe 
termen lung. Oricum, ceea ce pot să spun despre planurile mele pe vii-
tor, este că doresc să rămân şi mă străduiesc să-mi asigur „să rezist” 
în această muncă, pentru că eu într-adevăr cred că este o problemă de 
rezistenţă activitatea în domeniul neguvernamental şi în zona aceasta 
a militantismului feminist. Întâlnirea mea cu feminismul a fost foarte 
timpurie, mie mi-a plăcut foarte mult o carte, apăruse în jur de ’80, 
Drama eliberării femeii. A fost prima carte pe care am citit-o pe teme-
le acestea. 

Ar mai fi şi alte experienţe care ţin de condiţia femeii, până în ’89, 
şi după ’89… Ce aş mai vrea să punctez este că m-am maturizat şi eu 
târziu, poate e ceva legat de un traseu până la un moment dat comun, 
pe care l-am avut, condiţii comune sau aşa ceva. Dar, cred că a durat 
până în ’93-’94 persistenţa mea în convingerea că până în ’90 femeile 
erau egale cu bărbaţii. Şi asta mă amuză într-un fel acuma…  
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Cu toate că, pe de-o parte, simţeam ceva, dar îmi lipseau argumen-
tele şi reflecţia asupra argumentelor. Adică să adun eu această argu-
mentaţie. Şi realmente am zis că societatea românească până în ’90 a 
avut multe aspecte pozitive, multe avantaje, multe lucruri bune, şi că 
de fapt nu era chiar aşa regimul acela, şi că de fapt femeia într-adevăr 
avea destul de multe drepturi şi era egală cu bărbaţii. 

Nu mi-am putut explica mult timp de ce de fapt am refuzat, am 
respins traseul obişnuit al femeii. M-a impresionat extraordinar viaţa 
mamei mele şi cum o vedeam că se zbate ca să ducă şi familia, şi pe 
noi copii…” 

M. C.  

…despre noile provocări profesionale apărute după 1989 şi modul în care  
reuşeşte să le facă faţă, încercând să-şi păstreze în acelaşi timp echilibrul sufle-
tesc pe care i-l conferă prieteniile sale. 

 
„Înainte de ’89 eram foarte uşurată pentru că mergeam la şcoală, 

veneam de la şcoală, eram liniştită că termin şcoala generală, intru la 
liceu dacă mă străduiesc să mă ridic un pic deasupra mediei, şi aşa…  

După ’89 am făcut facultatea şi m-am angajat, şi mi-am dat seama 
că-mi lipsesc abilităţile de a folosi toate dotările native sau cele acu-
mulate pe parcurs, de a răzbi efectiv în viaţă. Pentru că nu eram învă-
ţată să ne facem noi loc prin noi înşine vreau să spun, eram aşa, îm-
pinşi cu valul. Pe urmă s-a schimbat treaba, a trebuit să muncesc 
foarte mult.  

Aveam foarte mult timp în facultate, pentru mine, pentru prieteni, 
pentru familie, acum timp pentru mine mai am cam jumătate, pentru 
prieteni deloc, încerc să nu răcesc relaţia cu persoanele de suflet, pen-
tru că este sursa mea de echilibru, încerc să le acord atâta timp cât 
pot, chiar dacă asta înseamnă să dorm 4 ore pe noapte, încerc să-mi 
continui studiile, să mă duc şi la servici în condiţii optime … 

În rest, acum învăţăm să facem şi altceva, proiecte, programe; cam 
asta este, nimic deosebit, muncă şi oboseală…” 

M. H. C.  

…povestind despre experienţa timpurie a străinătăţii şi a repatrierii, des-
pre legături paradoxal armonioase între pasiuni, profesii, afaceri şi politică, des-
pre negocierea identităţii etnice a copiilor şi despre rupturi… 

 
„La mine e mai mult de spus… M-am născut în Franţa, datorită 

faptului că părinţii erau plecaţi în misiune acolo. Când s-a terminat 
misiunea, în ’47, când era nesigură situaţia de acasă, ei şi-au luat fata 
de mână şi au plecat în Brazilia. În Brazilia am făcut şcoala, la călu-
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găriţe, şi apropo de educaţie, acolo eram educate ca atunci când vom 
termina şcoala să fim bune viitoare mame, să ştim să facem faţă con-
diţiilor societăţii, să nu ne facem de ruşine într-o societate. Datorită 
faptului că părinţilor le era dor de ţară, am  revenit, ei au revenit, eu 
cu ei, între timp s-a născut în Brazilia fratele meu, deci ne-am repa-
triat. 

Şi de-atuncea şcoală, am făcut facultatea, o parte am făcut-o la Bu-
cureşti, şi am terminat-o în Salamanca, în Spania, datorită unei bur-
se, însă înainte de ’89 niciodată nu mi-am închipuit că din spaniolă şi 
portugheză eu voi câştiga. 

Am făcut o grămadă de treburi, am fost împiedicată, nu vreau să 
vă spun ce înseamnă a fi străin la vremea respectivă sau a te repatria, 
am avut destul de multe probleme dar le trecem cu vederea, n-are rost 
să le mai povestim, au trecut…  

Iar după ’89, în sfîrşit, am putut să fac ceea ce voiam să fac şi pen-
tru ce eram pregătită. Şi aşa în ’95 am plecat de la Electrosigma, care 
astăzi nu mai există, şi am pornit-o pe picioarele mele. Şi încetul cu 
încetul, pot să mă laud că am cea mai mare agenţie de traduceri în 
Transilvania, am 21 de limbi în care şi din care se traduce. Iar în poli-
tică eu am ajuns ca musca-n lapte, ca să mă exprim aşa, plastic, dato-
rită faptului că aveam nevoie de un spaţiu… 

Am avut nevoie de un spaţiu, preşedintele Partidului România Ma-
re la acea vreme, a cărui soţie mi-a fost colegă, mi-a spus: uită-te, eu 
îţi dau voie să-ţi pui măsuţa la mine acolo, cu o condiţie, te înscrii în 
partid şi ne ajuţi şi tu cum poţi… Şi uite aşa am ajuns… Bineînţeles 
că tot mi s-au dat sarcini, şi uite aşa am ajuns şi preşedinte…” 

I. B. – „Dar din maghiară traduceai?” 
M. H. C. – „Da, şi am cel mai bun traducător de maghiară din 

Transilvania, Gyöngyössy… Şi vă spun, că medicii din Spitalul central 
din Budapesta, pe toţi cei care provin de aicea, îi îndrumă şi le spun: 
te duci la Cluj, la agenţia Héléne, la Partidul România Mare, să vă 
traducă, că fac cele mai bune traduceri din limba maghiară… Sigur că 
noi ne-am amuzat, dar ăsta este un adevăr, pentru că am cel mai bun 
traducător…”  

I. B. – „Dar preşedintele partidului ştie?” 
M. H. C. – „Ştie… şi cel de la Bucureşti, şi secretarul general… 

Despre partid se spun multe, verzi şi uscate, dar dacă e să vedem 
exact ce este, nu-i chiar aşa de negru dracu’ precum pare; dovada sunt 
eu…” 

S. G. – „Şi despre felul în care aţi îmbinat cariera cu viaţa de fami-
lie?”  

M. H. C. – „Am pornit-o bine la un moment dat… M-am căsătorit 
cu domnul Mălai, care e „fele apă, fele víz” (jumătate apă, jumătate 
apă), prin mamă este ungur, şi prin tată este român… 
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(…) Şi apropo de asta, copiii mă-ntreabă cât suntem români şi cât 
suntem unguri? Şi-am zis: «dragii mei, eu sunt româncă jumătate, ju-
mate franţuzoaică datorită naşterii, dar taică-tu e jumate ungur, ju-
mate român, deci partea românească e dominantă, deci sunteţi ro-
mâni şi cu asta am lămurit».” 

S. G. – „Din cauza asta v-aţi despărţit…?” 
M. H. C. – „Nu, nu, au fost alte motive mult mai…, pe care n-are 

rost să le povestesc… Oricum, noi ne-am despărţit în ’87 şi am divor-
ţat abia acuma, anul trecut în decembrie am divorţat, pentru că m-am 
gândit că după mintea lui s-ar putea să aibă nişte pretenţii materiale 
mai târziu, şi-atuncea am zis ca să nu am probleme de acest gen la di-
vorţ… şi nici nu a avut nici o pretenţie…” 

I. B.  

…într-o cheie auto-ironică şi sinceră, se consideră o norocoasă pentru con-
diţia ei de triplu minoritară, într-o ţară în care, întâmplându-se atât de multe 
lucruri care i-au influenţat viaţa şi cărora le caută încă înţelesuri, recunoaşte că 
nu a avut cum să se plictisească… 

 
„O dată că m-am născut în timpul războiului şi am convingerea că 

copiii născuţi în timpul războiului, sunt puţin zvăpăiaţi, aşa… Şi pen-
tru că-mi plăcea matematica foarte mult – dar matematica nu am vrut 
s-o urmez pentru că mi s-a părut prea abstractă –, m-am înscris la fa-
cultate de construcţii. Sinceră să fiu, nici n-am ştiut cu ce se mănâncă, 
dar mi-a plăcut ideea să faci ceva concret. Şi nu mi-a părut rău ulteri-
or. Îmi iubesc meseria. 

Pe noi părinţii ne-au lăsat – absolut pe toţi fraţii, cinci copii sun-
tem, patru fete şi un băiat – să ne alegem meseria pe care o vrem. 
Singurul lucru pe care ni l-au cerut era că trebuia să învăţăm. Asta 
era. Fiindcă taică-meu a zis: eu avere n-am de unde să vă dau, că nu 
mai am, ş-atunci vă dau diplomă în mână.  

Copilăria am petrecut-o cu foarte multe lipsuri, dar mi-aduc aminte 
cu foarte multă plăcere de ea, cu toate că a fost şi deportarea bunicilor 
mei, bunicul a fost avocat, din partea mamei, au fost deportaţi în Bă-
răgan, prin anii ’50, tot felul de zdruncinături din astea… Totuşi, la 
un copil chestia asta lasă urme… Deci, de pildă, de la ridicarea bunici-
lor de la noi din curte, eu am rămas cu o groază faţă de uniformă… 
Mie, nu de mult, când vedeam miliţian, şi acuma poliţist, nu-mi face 
plăcere… Este o traumă din asta… În fine, noi am nimerit într-un li-
ceu extraordinar de bun la Arad, am avut noroc de un corp profesoral 
excepţional. Eram ca în familie. Şi acum când mă întâlnesc cu ei, care 
mai sunt în viaţă, ne bucurăm unii de alţii… 
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Şi am venit la Cluj la facultate, şi m-am înscris, singură am venit, 
singură m-am înscris, nu m-a ţinut nimeni de mână, deci aşa erau 
condiţiile pe vremea aceea. Am trăit la internat, la cămin, şi aşa mai 
departe… Dar îmi aduc aminte cu plăcere…  

Şi eu tind să spun că faptul că eu sunt triplu minoritară, de trei ori 
minoritară, etnic, sexual, şi faptul că am trăit în Europa de Est… este 
pentru mine, un avantaj,  eu zic că am fost norocoasă… 

Este o experienţă care este mai interesantă decât viaţa, nu ştiu, a 
unui britanic sau american despre care am auzit eu. Am o soră care a 
fost baby sitter în California, şi zice: acolo este o plictiseală îngrozitoa-
re… Ei, noi nu ne-am plictisit, ăsta este adevărul… Noi nu ne-am plic-
tisit nici o clipă…  

Şi în legătură cu ceva ce mă caracterizează… întotdeauna am în-
târziat… Nu fizic, de la întâlniri, căci la asta am fost punctuală, dar 
am întârziat mereu cu altele… M-au făcut pionier cu un an mai tâziu, 
că erau „exploatatori” părinţii mei, din aceeaşi cauză, m-au făcut mai 
târziu utecist, am început şi viaţa sexuală mai târziu decât trebuie, m-
am şi măritat mai târziu decât trebuie, am şi divorţat mai târziu decât 
trebuie… Şi un lucru de la care am întârziat de tot, este ceea ce 
Claudia a spus atât de frumos, de la rolul principal de procreere a 
femeii… aia am scăpat-o definitiv! Şi la chestia asta, şi acum vorbesc 
foarte serios, aici intervine condiţia femeii de pe vremea lui 
Ceauşescu, a contribuit legea privind avortul. 

Şi încă un lucru care foarte strâns se leagă. Căsătoriile mele, cele 
două, amândoi soţi ai mei erau români… Şi eu m-am amuzat ulteri-
or… De ce s-a întâmplat aşa? La noi în familie n-au fost români. Şi 
prima mea căsătorie cu un român a fost o problemă în familie, eu re-
cunosc. N-au fost părinţii mei prea încântaţi. Însă mama mi-a ţinut 
partea şi oricum făceam ce vroiam, nu se punea problema că cineva 
îmi dictează ce fac. Dar nu a fost un eveniment fericit în familie. Nu-
mai un nepoţel, la un moment dat, a declarat la căsătoria mea: No, în 
sfârşit, avem şi un român în familie. La care s-a făcut o linişte de 
mormânt… Vreau să vă spun, nemţi aveam, aveam ascendeţi din alte 
naţii, polonezi, slovaci, unguri, de toate felurile, români încă nu erau. 
Ei, eu m-am căsătorit cu un român… 

Şi eu m-am analizat ulterior, şi vă spun de ce s-a întâmplat aşa: au 
încercat să-mi facă băieţi unguri curte, însă aveau o comportare de 
oameni complexaţi. Or, eu vroiam un bărbat puternic, un bărbat deş-
tept, frumos, care este aproape de perfecţiune. Sigur că nu găseşti, dar 
poţi să vrei aşa ceva. Şi aşa am vrut. Or, cei din anturajul meu, colegii 
mei de facultate erau oarecum timizi, erau complexaţi… şi eu cred că 
acest complex era legat de etnia, de statutul de minoritar. Erau ei, 
într-un fel, altfel trataţi decât majoritarii, pentru că, să nu uităm că la 
noi la facultate – şi eu facultatea am făcut-o între ’60-’66, iar faculta-
tea de Construcţii era de şase ani atunci – asta începea să devină o 
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problemă… Sigur, am avut privilegiul sau prilejul de a da admitere în 
limba maghiară, ceea ce, dacă nu puteam, nici nu intram la facultate, 
sau poate învăţam, ce ştiu eu, un an româneşte… Dar mai încolo au 
fost probleme de acest gen. 

Eu, când am intrat la facultate, efectiv nu ştiam româneşte. Chiar 
dacă la liceu, şi mai ales la şcoala elementară, am avut profesoare de 
română extraordinare, care m-au învăţat gramatică, am apucat şi la-
tina doi ani… Deci am avut noroc de o instrucţie bună…  

Şi viaţa mea s-a format aşa, cum a fost modelată foarte mult de va-
lul politic pe care l-am traversat, începând cu războiul, problemele, cu-
tremurele de după război, chestiunile politice din vremea anilor ’60, şi 
aşa mai departe… Însă, cred, că am avut o viaţă mai interesantă decât 
un american, zic eu, care-l votează azi pe Bush…” 

CONSIDERAŢII FINALE 

Dincolo de formele foarte personale de exprimare a subiectivităţii, este evi-
dent că pattern-urile poveştilor de viaţă corespund şi sunt structurate şi în fun-
cţie de categoriile de vârstă a participantelor (din perspectiva unei posibile an-
tropologii a vârstelor). Aceste categorii implică apartenenţa la o anumită genera-
ţie, al cărei profil a fost modelat în contextul mai larg al evenimentelor şi al in-
fluenţelor sociale, politice, culturale în care s-au dezvoltat ca persoane, dar şi ca 
femei. De aceea, dacă în analiza de faţă trasăm o linie virtuală între naraţiunile 
reprezentantelor generaţiei mai mature şi cele ale generaţiei tinere, observăm 
cum fiecare din aceste două tipuri tinde să se coaguleze în jurul unor percepţii 
comune. În afară de faptul evident că autoreflecţia tinerelor este focalizată asu-
pra prezentului şi a viitorului imediat şi a lumii ca deschidere, ca orizont de cu-
noscut, de explorat, am remarcat în câteva naraţiuni mărturisirea că unele cre-
zuri care le-au animat opţiunile de până atunci, sunt percepute acum drept 
idealisme. Este această recunoaştere o mişcare de distanţare critică, de dez-
vrăjire parţială, asemenea unui rit de trecere al maturizării8, dar nu o retractare 
completă. Cert este că fiecare dintre aceste tinere a avut ocazia să experimenteze 
starea de independenţă şi de responsabilitate, mai devreme decât ar fi făcut-o, la 
vârsta respectivă, dar în contexte diferite, persoane din generaţii anterioare. 

În schimb, reprezentantele generaţiei mature percep acut o anume întârzi-
ere petrecută în viaţa lor. Recurenţa acestor afirmaţii despre maturizarea târzie/ 
întârziată ne face să credem că nu este vorba despre un fenomen ce ţine în exclu-
sivitate de ritmul individual de dezvoltare, ci mai degrabă sunt consecinţele imo-
bilismului unei societăţi închise, cu oportunităţi minimale, atrofiate, oferite cetă-
ţenilor săi şi în special tinerilor, aşa cum a fost în România înainte de ‘89. 

                                                           
8 În sensul dat de Arnold Van Gennep în Riturile de trecere, Polirom 1996 
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În interviu sugerasem ca reper (cronologic, dar şi existenţial) al auto-
reflecţiei provocate, anul 1989, invitând participantele să-şi (re)evalueze viaţa 
publică şi privată din perioadele de dinainte şi de după acest moment. Parcur-
gând naraţiunile, o privire exersată metodologic în interpretarea unor astfel de 
ego-documente orale, ar mai putea sesiza şi tăcerile (aşa cum se în face istoria 
orală), care se aştern cu privire la semnificaţiile personale atribuite schimbării 
bruşte (brutale) pe care a adus-o acel an în România.  Totuşi, se vorbeşte despre 
perioada imediat următoare, percepută şi exprimată de participante ca deschide-
re spre lume, spre opţiuni şi provocări noi, cărora am fost nevoiţi să le facem faţă 
cu toţii, bărbaţi şi femei. Noutatea radicală şi urgenţa numeroaselor probleme cu 
care a trebuit să ne confruntăm ca cetăţeni în perioada pe care încă o traversăm 
– denumită vag, tranziţie sau post-comunism, post-socialism – au pus într-un 
plan secundar, în umbră, nevoia de a reflecta asupra propriei condiţii şi în ter-
meni de gen social. Acestea sunt şi influenţele discursurilor publice, politice con-
stituite în acestă perioadă; la acest nivel, după cum am văzut şi în expunerile 
participantelor la focus-grup, problematica femeilor nu se regăseşte printre prio-
rităţi.9  

Reflecţiile despre condiţia femeii în România, în termenii unor teorii femi-
niste asumate sau nu, sunt făcute în special pe cont propriu, prin voci singulare 
sau sunt preluate uneori de societatea civilă prin care devin rezonante. 

 

Am văzut cum discursurile participantelor (atât naraţiunile de viaţă cât şi  
expunerile despre celelalte subiecte focalizate în interviul de grup) aruncă fugitiv 
pete de lumină peste ceea ce fiecare înţelege prin feminitate/ masculinitate. Înţe-
lesurile proprii sunt prinse în ţesătura amplă de semnificaţii dezvoltate în timp, 
în contexte culturale specifice, în jurul acestei perechi dihotomice. Pe parcursul 
discuţiilor noastre s-au conturat mai pregnant câteva ipostaze, în care au apărut 
mai frecvent femeile care vorbesc şi femeile despre care se vorbeşte în întâlnirea 
noastră. De fiecare dată, însă, pentru a putea fi percepute mai bine, imaginile 
acestora au atras după sine, în fundal sau la rampă, ipostaze ale unor protago-
nişti bărbaţi.  

Se instituie deci, şi aici un joc al reprezentărilor sociale, de care spaţiul pu-
blic şi spaţiul privat sunt saturate. Este vorba despre oglindiri mutuale, graţie 
cărora protagoniştii femei şi bărbaţi capătă unii despre ceilalţi o cunoaştere co-
mună, aproximativă, mai mult sau mai puţin adecvată, eronată uneori, dar care 
le jalonează atitudinile, comportamentele şi acţiunile pe care le desfăşoară îm-
preună. În anumite situaţii, ele vehiculează stereotipuri de gen, prejudecăţi, iner-
ţii de gândire prin care îşi găsesc justificare orice fel de relaţii interpersonale ine-
gale.  

                                                           
9 Vezi şi Enikő Magyari-Vincze: Reperele conceptuale şi metodologice ale cercetării Condiţia 
Femeilor şi Bărbaţilor în Clujul Multietnic, volumul I al cărţii noastre 
 



Femei şi bărbaţi în Clujul multietnic � Volumul III 
 

 

62 

De-a lungul discuţiilor noastre s-au conturat foarte bine profilele unor fe-
mei lidere, implicate familial, social şi politic, cu o carieră profesională bine con-
struită, femei care se cunosc pe sine, îşi cunosc şi încearcă să-şi afirme interesele 
căutând diverse nivele ale spaţiului public în care să-şi poată exprima indepen-
dent opţiunile şi opiniile. Cu această ocazie a devenit mai vizibil însă, reversul 
acestor ipostaze, care presupune suprasolicitare, responsabilităţi multiple, tensi-
unea unor negocieri permanente, rezistenţe şi eforturi de multe ori 
nerecunoscute şi nerăsplătite. La acest nivel, imaginile complementare despre 
bărbaţi ni-i prezintă pe aceştia mai degrabă ca parteneri în profesie, gentlemani, 
modele exemplare de autoritate.  

În contrast cu această ipostază, discuţiile s-au dezvoltat şi în jurul  unor 
forme de inegalitate extremă între femei şi bărbaţi, de relaţii asimetrice care 
transformă spaţiul privat într-un mediu malign, unde devine posibilă şi se bana-
lizează în timp, violenţa domestică. Femeia ca victimă a agresiunilor fizice, de-
pendentă şi căreia este nevoie să i se acorde asistenţă pentru a-şi reclădi demni-
tatea de sine, este un alt fenomen larg răspândit în unele medii din societatea 
noastră în care relaţiile de putere, de autoritate a bărbaţilor faţă de femei, pre-
supun şi escaladarea conflictelor. În discuţiile noastre, analiza acestui fenomen a 
scos la suprafaţă o problemă gravă, camuflată de reprezentări prin care aceste 
incidente sunt percepute ca find normale, obişnuite, banale. 

Am remarcat cu ocazia acelor analize, că între astfel de forme extreme de 
inegalitate, exprimate prin violenţă şi altele, mult mai atenuate, dar insidioase, – 
precum misoginismul subtil, ori atitudinea arogantă, indiferentă, care aruncă în 
derizoriu opiniile despre problematica de gen şi problemele sociale ale femeilor, 
în particular –, există un continuum al conflictualităţii (adversităţii) potenţiale.  

În ultimă instanţă, este vorba despre o tensiune originară, atâta vreme cât 
gândim raporturile feminitate/ masculinitate în termeni de alteritate; femeia şi 
bărbatul sunt reciproc unul faţă de altul, un celălalt. Şi de aici, constelaţia de re-
prezentări asociate de-a lungul timpului unei prezenţe străine, diferite, altfel10.  

Alteritatea este o categorie fundamentală a gândirii umane şi o realitate cu 
care oamenii s-au confruntat mereu de-a lungul timpului, dezvoltând modalităţi 
diverse, condiţionate istoric şi cultural, de a se raporta la ea. 

În Al doilea sex, Simone de Beauvoir scria: „Găsim chiar înăuntrul conştiin-
ţei ostilitatea fundamentală faţă de o altă conştiinţă.” Ea remarca atunci o asi-
metrie persistentă prin care, trans-istoric şi trans-cultural, doar femeia ocupă 
consecvent locul de celălalt; femeia ca etern celălalt. De aceea, se pronunţă pentru 
o relaţie reciprocă, „păstrată câteodată cu duşmănie, altă dată cu prietenie, dar 
întotdeauna într-o stare de tensiune”.11  

                                                           
10 pentru patternuri-le atitudinilor faţă de alteritatea radicală vezi chiar Tzvetan Todorov, 
Cucerirea Americii 
11 Vezi în Moira Gatens: Feminism şi Filosofie. Perspective asupra diferenţei şi egalităţii, Ed. 
Polirom 2001: 83 
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Remarcăm cum semnificaţia acestor idei pare să anime şi opiniile exprima-
te de participantele noastre la interviu, care pledează pentru instituirea în plan 
social, a unor relaţii de parteneriat între femei şi bărbaţi, în spaţiul public şi pri-
vat, obţinute printr-un proces continuu de educare reciprocă.  

Educaţia consecventă în acest spirit începe din familie şi se răsfrânge în 
jur, dar şi în sens invers, dinpre spaţiul public – în care dezbaterile asupra pro-
blematicii de gen ar putea avea ecouri care să stimuleze politici de gen – înspre 
viaţa privată.  

Dacă tindem spre o democraţie autentică şi spre o societate deschisă, cred 
că paradigma egalităţii de şanse care respectă diferenţele, ar trebui să se reflec-
teze nu numai în discursurile, uneori excesive, depre etnicitate, dar şi în cele 
despre relaţiile de gen. În acest sens este semnificativ faptul că cercetarea de faţă 
a aruncat şi punţi de comunicare şi de reflecţie asupra acestor domenii, tratate 
de fiecare dată separat, dar care, la nivelul experienţei trăite, sunt mixate într-o 
realitate complexă şi nuanţată de influenţe multiple. Din punct de vedere teore-
tic, interesul pentru cercetarea ambelor teme s-ar putea dezvolta şi pornind de la 
astfel de premise comune, ale problematicii alterităţii. Pe de altă parte, din punc-
tul de vedere al practicii sociale, dincolo de dezbaterile publice, incipiente încă, ar 
fi importante şi alte exerciţii de civism/ civilitate asumate individual, în spaţiul 
public şi în cel privat, în care suntem fiecare actori sociali.  

Astfel, am putea re-învăţa cum să îl/ o cunoaştem (pe cât posibil) şi să ne 
comportăm cu cel/ cea care este diferit(ă) de noi (mai ales în sens cultural, prin 
modul propriu în care vede şi îşi trăieşte viaţa) şi să acceptăm că îi sunt atribuite 
legal şanse egale cu ale fiecăreia/ fiecăruia dintre noi. 
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UN TALK SHOW CU REPREZENTANTE ALE UNOR 
ORGANIZAŢII DE FEMEI DIN ROMÂNIA ŞI SERBIA 

ROLUL FEMEILOR ÎN TRANSGRESAREA 
GRANIŢELOR ETNICE 

În ziua de 30 martie 2001, în cadrul programului „Alt Martie”, FUNDAŢIA 
DESIRE din Cluj a organizat în colaborare cu şi la CASA TRANZIT un talk show cu 
tema „Rolul femeilor în transgresarea graniţelor etnice”. Evenimentul a făcut 
parte dintr-un amplu proiect al Fundaţiei Desire, „Parteneriat împotriva discri-
minării etnice şi sexuale”, realizat în colaborare cu Fundaţia pentru Şanse Egale 
din Iaşi, cu sprijinul financiar al Centrului pentru Diversitate Etnoculturală din 
Cluj. Au participat: Žarana Papič (feministă, antropoloagă, Belgrade Women’s 
Centre, Universitatea din Belgrad, Serbia), Letiţia Marc (preşedinta Asociaţiei 
Femeilor Ţigănci ‘Pentru Copiii Noştri’, Timişoara), Maria Ionescu (directoarea 
Agenţiei „Împreună”, Bucureşti), Sorina Bumbuluţ (preşedinta Artemis – Centru 
de Consiliere Împotriva Abuzului Sexual şi Violenţei Sexuale, Cluj), Claudia 
Kovacs (de la Asociaţia pentru Emanciparea Femeilor Rome din Cluj), Călin 
Croitoru (de la Fundaţia pentru Şanse Egale pentru Femei din Iaşi), şi modera-
toarea discuţiei Enikő Magyari-Vincze (antropoloagă, preşedinta Fundaţiei 
Desire, conferenţiar universitar la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj). Discuţii-
le au făcut vizibile o serie de probleme sociale în jurul cărora se constituie o soli-
daritate transetnică a femeilor active în societatea civilă. Dar au adus la suprafa-
ţă şi multe aspecte problematice ale transcederii frontierelor etnice, profesionale, 
generaţionale, precum şi unele dificultăţi ce se generează la răscrucea dintre lup-
ta împotriva discriminării etnice şi împotriva discriminării sexuale. Seara, TRUPA 
TRANZIT „RomaNative & Co.” a prezentat un performance, „B & W – Alba Nea-
gra”. Condiţiile tehnice ale traducerii simultane au fost asigurate de către 
Congress System S.R.L. din Cluj. 

În ziua de 31 martie, programul „Alt Martie” a continuat cu vernisajul ex-
poziţiei lui Elian, cu expoziţia „Remix” a lui Monica Postolache, cu prezentarea 
unei expoziţii de carte din partea Centrului Cultural Francez, cu o masă rotundă 
pe tema „Reprezentări vizuale ale corpului feminin”, şi cu filme despre femei rea-
lizate de către femei din Europa Centrală şi de Est. La masa rotundă au partici-
pat: Magda Cârneci (poetă, critic de artă, cercetător ştiinţific la Institutul de Is-
toria Artei din Bucureşti), Marilena Preda Sânc (video artist din Bucureşti), 
Žarana Papič, Maria Vassileva (critic de artă din Sofia, curator al grupului „The 
8th of March”), Ruxandra Cesereanu (poetă, eseistă, profesor asociat la Universi-
tatea Babeş-Bolyai), Mihaela Căluţ-Frunză (asistent universitar la Universitatea 
Babeş-Bolyai), Csilla Könczei (antropolog, realizator filme video, lector la Univer-
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sitatea Babeş-Bolyai, preşedinta Fundaţiei Tranzit), Ramona Novicov (critic de 
artă, profesor universitar la Oradea), precum şi gazdele, Enikő Magyari-Vincze şi 
Ovidiu Pecican (istoric, romancier, conferenţiar la Universitatea Babeş-Bolyai, 
directorul Editurii Fundaţiei Desire). Publicul interesat a putut să cunoască nu 
numai diferite aspecte ale modalităţilor în care corporalitatea este reprezentată 
în artă şi mass-media, dar a asistat şi la discuţii inedite despre feminismul în 
artă, despre importanţa problematicii corpului în feminism, dar şi despre relaţia 
dintre producţia culturală şi viaţa socială, utilizarea socială şi politică a corpului 
şi a creaţiilor artistice. Această parte a programului s-a bucurat de o finanţare 
din partea Fundaţiei Pro Helvetia – Antena Bucureşti, şi de un sprijin primit de 
la Centrul Cultural Sindan – Cluj pentru publicarea albumului ALT MARTIE. 

În cele ce urmează prezentăm fragmente din discuţiile talk showului. 

 

ENIKŐ MAGYARI-VINCZE: În calitatea mea de preşedintă a Fundaţiei Desire 
din Cluj vă adresez un bun venit la programul nostru de două zile „Alt Martie” 
pentru a reflecta împreună asupra condiţiei şi statutului femeilor, şi pentru a ne 
aduce aminte de Ziua Internaţională a Femeilor. După cum bine ştim, această zi 
a fost sărbătorită prin diverse modalităţi şi prin diferite evenimente de natură 
politică şi/ sau culturală în diverse momente şi locuri. Noi, în anul 2001, la Cluj 
am optat pentru un anumit tip de eveniment (care, pe lângă expoziţiile de pictură 
şi de design vestimentar, transmite mesaje atât prin filme cât şi prin discuţii 
academice), şi am decis să abordăm această vastă problematică atât prin dimen-
siunea sa politică şi socială, cât şi prin aspectele sale culturale şi mentalitare. 
Toate acestea într-un spaţiu public alternativ, la Casa Tranzit, un centru de cul-
tură contemporană amenajată în clădirea unei foste sinagogi de pe strada Fără 
Nume din Cluj. „Alt Martie” îşi propune să discute despre rolul femeilor în 
transgresarea graniţelor etnice, dar şi despre reprezentările culturale ale corpu-
lui feminin. Rugăm invitatele noastre de azi să ne povestească despre modul în 
care organizaţiile reprezentate de ele, şi ele personal, se implică în viaţa publică 
pentru a reprezenta interesele femeilor de diferite etnii, şi despre modul în care, 
prin acţiunile lor, ele militează explicit sau implicit pentru apropierea între etnii. 
Toate invitatele noastre de azi activează în organizaţii neguvernamentale, astfel 
ele ne vor introduce în aspecte ale activismului social din România, dar şi din 
Serbia. Totodată, ne vor ajuta să observăm diversele accepţiuni ale feminismului, 
şi să înţelegem, de ce diferiţi actori sociali, diferite organizaţii care militează pen-
tru interesele femeilor asumă feminismul ca atare, şi de ce alţii se delimitează de 
el, şi/ sau găsesc motive pentru a nu-şi asuma termenul.  

Am să rog invitatele noastre să ne vorbească despre organizaţiile pe care le 
reprezintă, accentuând acolo unde este cazul relaţia lor cu feminismul, precum şi 
importanţa colaborării dintre etnii diferite în proiectele prin care ele urmăresc 
promovarea femeilor în diverse contexte sociale.  
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ŽARANA PAPIČ: Îngăduiţi-mi să încep discuţia despre feminism prin a vă 
mărturisi istoria păcatelor mele. Am terminat sociologia în 1974 când citeam 
filosofia gândirii sociale critice şi credeam că dispun de toate mijloacele pentru a 
interpreta lumea, credeam că sunt cea mai remarcabilă persoană. Apoi am intrat 
într-un centru cultural studenţesc foarte alternativ şi am simţit că mă înconjoară 
o realitate la care conceptele mele nu puteau fi aplicate. Am întâlnit realitatea 
practicii culturale, a practicii celorlalţi şi am început să mă simt într-adevăr vi-
novată, pentru că m-am confruntat cu acei artişti activişti care făceau în mod 
real lucruri la care eu doar reflectam. Un alt păcat al meu a apărut când, după ce 
citisem toate cărţile posibile despre teoria feministă, am întâlnit câteva activiste, 
care erau fantastice, şi în faţa cărora mă simţeam un intelectual stupid, care stă 
acasă şi nu face nimic altceva decât să citescă cărţi. Între timp mi-am dat seama 
că activismul în sine poate fi foarte, foarte dogmatic. Pentru că activismul trebuie 
să aibă concepte. Aşadar, se iveşte o problemă când cineva se consideră doar acti-
vist ori numai teoretician, pentru că aceste lucruri nu pot fi despărţite, şi în final 
mi-am găsit locul la mijloc. Există această interacţiune între activism şi teorie, 
care cred că este foarte, foarte importantă, şi acum mă pot considera ca fiind ci-
neva care poate media între aceste două dimensiuni diferite. 

Cuvântul feminism este foarte plural, nu cred că există doar o singură defi-
niţie a feminismului. În cazul fostei Iugoslavii suntem obişnuiţi cu acest cuvânt 
pentru că în a doua jumătate a anilor '70 şi în anii '80, am avut o anumită practi-
că de mişcare socială. Deci pentru noi feminismul nu a sosit după căderea zidului 
de la Berlin în '89, când, după cum ştiţi, toată democraţia occidentală a venit la 
aşa-zisa Europă de Est. La facultăţile de sociologie şi filosofie din Zagreb, Belgrad 
şi Ljubliana termenul de feminism nu era unul rău, nu era un cuvânt ideologic 
aşa că l-am folosit fără prea multe resentimente. Am citit foarte, foarte mulţi au-
tori chiar în anii '60-'70 şi am profitat de pe urma poziţiei fostei Iugoslavii. Era 
caracteristic pentru aceea periodă că, din puct de vedere intelectual, eram foarte 
la curent cu producţia feministă recentă, dar nu ne puteam da seama, nu puteam 
să ne imaginăm, cum să devenim subiecţi politici, pentru că eram sub sticla soci-
alismului. Am făcut ceva critică feministă a patriarhatului socialist şi a mixturii 
dintre discursul socialist emancipator şi moştenirea patriarhală, dar nu puteam 
să ne imaginăm – cum să devenim subiecţi politici, fiindcă trăiam sub acest pla-
fon de sticlă al comunismului. Războiul care a început în fosta Iugoslavie în '91, 
'92 – prima oară în Slovenia, apoi în Bosnia-Hercegovina, mai apoi în Kossovo 
sau Kossova – a contribuit la conştientizarea politică a multor femei, deoarece ele 
s-au confruntat cu violenţele războiului totalitar etnic şi rasist. Poate suna para-
doxal, dar multe femei au devenit feministe şi active politic, au devenit subiecţi 
politici din cauza acestei violenţe de război. Aşadar, au existat în fiecare ţară, 
nouă sau veche, ca şi Croaţia, Slovenia, Bosnia-Hercegovina, Serbia şi Macedo-
nia, anumite reacţii din partea activismului feminist radical. În Croaţia am avut 
grupuri de femei  care, ocupându-se de refugiatele din Bosnia, au iniţiat un în-
treg sistem de terapie feministă pentru refugiate şi femei violate. În Serbia erau 
grupuri de femei care se opuneau regimului Milosevici, astfel, din cauza războaie-



Fundaţia DESIRE 
 

 

67 

lor etnice, femeile din fiecare parte a ţării au fost mult mai puternic mobilizate 
politic decât înainte. 

Când a început războiul în Croaţia, în Bosnia iar mai apoi în Kossovo, m-
am angajat în Serbia ca observator-participant, ca martor-expert al naţionalis-
mului. Aşa că am început să notez tot ce vedeam, să arhivez tot ce găseam, să 
observ cum ceva, care era un corp comunist paşnic, a devenit un regim foarte vio-
lent şi ostil. Am văzut nu numai cum vecinul a devenit inamic şi străin, dar şi 
modul în care el s-a transformat în „rasa cealalaltă”, ca rezultat al construcţiei 
culturale rasiste. Am fost martoră la paradoxul Serbiei, la modul în care discur-
sul naţionalist prezenta „pericolul” venit dinspre naţiunile mai mici către naţiu-
nea cea mai mare, ca şi cum slovenii şi croaţii i-ar fi ameninţat într-adevăr, în 
mod real pe sârbi. Conform naţionalismului sârbesc, a fi sârb înseamnă să urăşti 
croaţii, să urăşti musulmanii, să crezi că aparţii celei mai mari naţiuni, celei mai 
frumoase naţiuni. A fi sârb nu putea să însemne că eşti democrat sau că eşti, de 
exemplu, antropolog, feminist sau orice altceva. Dacă cineva îşi asuma identita-
tea de sârb începea să fie angrenat în producerea politică a urii şi se putea gândi 
că, în regiunea fostei Iugoslavii, toţi pot să moară în afară de sârbi, toţi pot să 
dispară în afară de ei. Era dificil să rezişti acestei propagande naţionaliste, con-
strucţiei naţionaliste a identităţii, dar a existat mişcarea "Femei în negru împo-
triva războiului" care, din octombrie '91, a început să facă acest lucru. 

Gândindu-se la celălalt – la ce li se întâmpla bosniacilor, la ce li se întâm-
pla croaţilor şi albanezilor – au protestat împotriva naţionalismului, etno-
fascismului sârbesc, a purificării etnice. Au protestat împotriva noilor tabuuri 
introduse de naţionalismul sârbesc, conform cărora nu era frumos să-l placi pe 
celălalt, nu era frumos să fii tolerant, nu era bine să te gândeşti la trecutul co-
mun. Daţi-mi voie să vă citesc un document al "Femeilor în negru împotriva răz-
boiului", o mărturisire din 1998, care ar putea să vă pară banal, dar atunci, în 
contextul războiului naţionalist a fost considerat anormal. 

„Mărturie a îndelungatei mele activităţi împotriva războiului. Mărturisesc 
că nu am fost de acord cu violenţa împotriva persoanelor de altă etnie şi naţiona-
litate, rasă sau orientare sexuală. Mărturisesc că nu am fost prezentă la actul 
ceremonial la care s-au aruncat flori înspre tancurile ce se îndreptau spre 
Vukovar în 1991 şi spre Pristina în 1998. Mărturisesc că m-am împotrivit politicii 
de represiune, politicii de apartheid, masacrelor şi războaielor regimului sârbesc, 
îndreptate împotriva populaţiei albaneze. Mărturisesc că am hrănit femei şi copii 
din taberele de refugiaţi, şcoli şi biserici. Mărturisesc că pe întreaga perioadă a 
războiului am traversat zidurile statelor etnice din Balcani, pentru că solidarita-
tea este politica care mă interesează. Mărturisesc că văd democraţia ca sprijin 
pentru activităţi împotriva războiului, pentru prietenele mele, surorile albaneze, 
croate, femeile rome, femeile apatride. Mărturisesc că sfidez criminalii, mai întâi 
pe cei din ţara în care trăiesc, iar apoi pe cei din alte ţări, deoarece consider că 
aceasta este comportamentul politic responsabil al cetăţenelor. Mărturisesc că pe 
toată durata războiului am insistat că trebuie oprit măcelul, distrugerea, purifi-
carea etnică, evacuarea forţată a oamenilor, violul. Mărturisesc că am avut grijă 
de ceilalţi în timp ce aşa-zişii patrioţi aveau grijă de ei înşişi.” 
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ENIKŐ MAGYARI-VINCZE: Aş vrea să dau cuvântul acum Letiţiei Mark, pen-
tru că mi se pare că vom putea avea o imagine în oglindă a mişcării femeilor şi a 
organizării în numele intereselor femeilor, dacă facem această paralelă între ceea 
ce s-a întîmplat în Serbia cu feminismul, şi ceea ce se întâmplă în România. Am 
văzut cum, în contextul războiului, feminismul a devenit o sursă de identificare 
pentru foarte multe femei de etnii diferite în lupta lor comună împotriva naţiona-
lismului, şi că, de fapt, feminismul – ca un sistem de valori, care se împotrivea 
războiului etnic şi rasist –, n-a reprezentat „doar” femeile, ci a reîmputernicit va-
lorile unei societăţi democratice. Să vedem cum stau lucrurile la noi. Începem cu 
asociaţia reprezentată de Letiţia, „Asociaţia femeilor ţigănci pentru copiii noştri” 
din Timişoara. Să vedem cum gândesc femeile din această organizaţie despre 
provocarea de a deveni subiect politic, despre faptul de a intra în politică, în viaţa 
publică.  

 
LETIŢIA MARK: Aş vrea să realizez o punte între ceea ce a povestit Žarana şi 

ceea ce încercăm să îndeplinim noi prin organizaţia noastră civică din Timişoara, 
„Asociaţia Femeilor Ţigănci”. Dacă Žarana este antropolog şi a pornit de la teorie, 
dintr-un câmp al cercetării şi de la o manifestare ştiinţifică, eu, ca activistă, nu 
pot să mă identific cu o persoană, care a teoretizat mai întâi sau a avut o cunoaş-
tere ştiinţifică legată de mişcarea feministă. 

În cazul Žaranei, mişcarea feministă trecea de la teorie la fapte, pentru că 
situaţia conflictuală cerea să nu rămână în plan teoretic, în planul dezbaterii şti-
inţifice şi cercetării teoretice. „Asociaţia Femeilor Ţigănci” a avut, şi probabil va 
avea şi în viitor, un drum mai degrabă invers. Noi am pornit de la realitate, de la 
analiza nevoilor unei comunităţi de romi, am pornit dintr-un plan empiric, de la 
propria noastră experienţă, de la experienţa unor familii de romi organizate în 
stil tradiţional, patriarhal. Iar drumul acesta a fost iniţial o revoltă împotriva 
unei stări de fapt, o revoltă împotriva supunerii oarbe a femeii în faţa bărbatului. 
Educaţia pe care am primit-o eu în familie era de acest tip. Devenind indepen-
dentă economic şi cultural, formându-mă într-un  alt mediu decât cel tradiţional, 
mi-am asigurat o libertate mai mare de mişcare. Cunoscând toate obstacolele în-
tâmpinate de femeile crescute în stil tradiţional, care vor să urmeze şcoala, mi-
am spus că  trebuie să existe forme alternative şi pentru ele. Nu se poate ca în 
numele tradiţiei, chiar în numele păstrării identităţii, să fie încălcate drepturile 
fundamentale, existenţiale de manifestare şi de afirmare. 

Suntem încă la început de drum, dar, pentru a nu fi mereu victime, mi-am 
zis că trebuie să fac ceva pentru comunitatea noastră. De aceea am iniţiat forma-
rea unei organizaţii axate pe intervenţie, pentru a veni în sprijinul femeilor ro-
me. Venind din sfera educaţională, fiind profesoară, crezând cu putere în educa-
ţie, am instituit un mic centru cultural-educativ pentru copiii romi, cu programe 
care susţin mai ales accesul fetelor la învăţătură, fără a-i neglija pe băieţi. În toa-
te societăţile, de-a lungul istoriei sale, feminismul a pornit de la câştigarea drep-
tului de a învăţa şi de a munci, de a pătrunde în sfera profesiunilor şi a meserii-
lor care erau destinate din capul locului doar bărbaţilor.  
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Să vă dau exemplul Cristinei, una dintre fetele de la centru, care datorită 
emigraţiei, a pierdut câţiva ani de şcoală, la fel ca mulţi alţi copii din comunita-
tea noastră. 

Vom urmări împreună înregistrarea video pentru a demonstra ce înseamnă 
programul de recupere şcolară pentru Cristina şi pentru alţi copii şi tineri, care 
beneficiază de proiectele asociaţiei noastre. Vrem să venim în sprijinul lor şi să-i 
readucem la şcoală. Acestea sunt urgenţele noastre: recuperarea şcolară, alfabe-
tizarea. Pe de altă parte, asociaţia noastră nu se limitează doar la aceste acţiuni, 
dorim să propulsăm şi să sprijinim formarea unei elite intelectuale provenite din 
rândul romilor, fiind conştiente că în felul acesta am avea alte posibilităţi de 
afirmare şi am dobândi o cunoaştere mai bună a drepturilor pe care le avem. 
Sunt acţiuni prioritare pentru femeile din comunitatea noastră. Noi nici măcar 
nu ne cunoaştem toate drepturile, vorbesc de femeile pe care le reprezint în mo-
mentul de faţă. Până la teorie, până la filosofia feminismului, mai avem mulţi 
paşi de făcut. Repet, acum suntem în faza de alfabetizare, în sens propriu şi figu-
rat, de prevenirea abandonului şcolar, de promovarea educaţiei pentru adulţi, 
mame, fete, femei tinere, educaţia pentru familii. Nu vrem îngrădirea dorinţei vii 
de a învăţa, acolo unde ea există, descurajăm căsătoria precoce, după străvechile  
legi ale şatrei. 

Avem şi alte proiecte menite să ajute mamele, să ajute fetele să conştienti-
zeze valoarea şcolii. Ultimul nostru proiect a fost un seminar: „Misiune, viziune, 
acţiune”, la care au participat şi clujencele dvs. La acest seminar am încercat să 
definim atât rolul femeii rome în societatea patriarhală, modul cum acţionează ea 
din interiorul unui grup mai conservator, cât şi rolul femeii moderne, angajarea 
ei civică, capacitatea ei de organizare eficientă. Avem proiecte în parteneriat cu 
alte organizaţii de femei, cu autorităţile, cu instituţiile care au obiective similare. 
Eu susţin că organizaţiile femeilor rome au o misiune impregnată de o valoare 
suplimentară. Femeile rome sunt discriminate în interiorul comunităţii şi în afa-
ra ei. Sunt discriminate pentru că sunt ţigănci şi pentru că sunt femei. Există un 
banc, probabil că-l ştiţi şi dvs., cu un negru care citeşte un ziar evreiesc. Cineva 
se apropie şi-i spune: nu-ţi ajunge că eşti negru, mai citeşti şi un ziar evreiesc? 
Cam aşa stau lucrurile şi cu discriminarea femeilor ţigănci: nu-ţi ajunge că eşti 
ţigancă, mai vrei să te lupţi şi pentru drepturile femeii, cu alte cuvinte, mai vrei 
să fii şi feministă?! 

Ce-aş putea să vă mai spun? Despre întrebările noastre în legatură cu vii-
torul, dacă vom deveni feministe înfocate sau ne vom mulţumi să fim doar eman-
cipate? Acum cred că  suntem la începutul stadiului de emancipare a femeii, şi nu 
în unul propriu-zis feminist. Le-aş îndemna pe cele tinere să ducă mai departe 
ceea ce am început noi destul de timid. Ele vin cu forţă, cu idei, cu imaginaţie şi 
creativitate. Fiind studente, altfel sunt percepute de majoritate, au pornit fără 
refulări şi fără frustrări, nu aşa cum s-a întîmplat cu generaţia noastră. Noi am 
trecut prin faze de umilinţe şi frustrări, de negare a identităţii. Sunt multe cazuri 
de intelectuali romi, femei sau bărbaţi, care refuză să recunoască că sunt romi, 
datorită stigmei şi prejudecăţilor existente. 
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Le încurajez pe cele tinere, care au alte condiţii şi alte perspective, mai ales 
în  spaţiul multi-etnic, în Cluj sau Timişoara, să se afirme, de exemplu, în politi-
că. Cred că ar fi prea mult pentru generaţia mea să se lanseze acum în politică, 
aşa cum e practicată la noi; din punctul meu de vedere, politica e prea dură. Dacă 
ar exista mai mult respect, o luptă principială, nu o luptă personală pentru do-
bândirea puterii de dragul puterii, poate aş fi tentată de politică. Câştigarea – şi 
mai ales, punerea în practică a drepturilor politice – sunt esenţiale pentru romi. 

Visul meu rămâne în continuare şcoala. Nu ştiu dacă o să-l împlinesc eu 
sau generaţiile care vor urma, dar visul meu rămâne o şcoală pentru copiii romi, 
pentru studenţii romi. Dacă va fi să fie, acum devin patetică şi fatalistă, va fi. Iar 
dacă nu-mi va fi dat să fiu eu aceea, care să înfiinţeze prima şcoală a romilor, o 
şcoală adevărată, probabil că altcineva trebuie să facă acest lucru. Eu aş fi foarte 
fericită dacă aş reuşi să-mi împlinesc destinul conducând o astfel de şcoală. Pro-
babil e un vis poetic în genul lui Sapho, o şcoală pentru fete… 

Cât despre denumirea organizaţiei noastre: pentru grupul meu, să afirmi 
că eşti ţigan, ţigancă, nu este ruşinos, şi noi ne spunem astfel cu foarte multă 
mândrie. Ţiganul meu înseamnă soţul meu, ţiganca mea înseamnă soţia mea, mi-
s ţigan, ţigancă, o spunem, repet, cu mândrie. Din respect faţă de părinţii mei, 
faţă de bunicii mei, n-am adoptat denumirea de rom şi romnie, pentru că mi s-a 
părut o impostură, în ceea ce mă priveşte. Noi, băiaşii, nu mai ştim limba Ro-
mani, aşadar este o impostură să spun:  eu sunt romnie, atâta timp cât nu declar 
aceasta în limba Romani. Este o explicaţie personală, nu vreau să jignesc pe ni-
meni. Consider că poţi să-ţi asumi numele de rom, sau orice alt nume, şi să-l faci 
de ruşine  prin comportament, după cum poţi şi să transformi un nume stigmati-
zat, cel de ţigan, spre exemplu, într-unul de onoare. Athinganoi, însemna la înce-
put cei de neatins, cei respinşi din motive religioase. Dar este posibil să înnobilezi 
chiar şi acest nume. 

 În concluzie: nu-mi place impostura şi nu vreau să mă ascund în spatele 
unui nume.Vreau să fiu eu însămi, sunt ţigancă, o spun cu mândrie, aşa cum m-
au învăţat ai mei, şi… atât. 

 

ENIKŐ MAGYARI-VINCZE: Daţi-mi voie să mai introduc aici un punct de ve-
dere, ca o punte de legătură între cele povestite de Žarana şi de Letiţia, şi acesta 
ar fi legat tot de naţionalism şi de politicile etnice. Am văzut că, în fosta Iugosla-
vie, vreme de mulţi ani, feminismul s-a definit ca o mişcare politică împotriva 
naţionalismului. Dacă ne gândim bine, şi în cazul vostru, la Timişoara, şi proba-
bil şi în celelalte cazuri din Bucureşti şi Cluj (după cum vom putea afla din discu-
ţiile ulterioare cu Maria şi cu Claudia), avem de a face cu o deconstruire a acestor 
politici etnice, naţionale, naţionaliste. În România, viaţa politică şi viaţa publică 
mai sunt încă de multe ori dominate de politicile etnice, definite în numele unor 
comunităţi considerate omogene, politici care nu iau în considerare diversitatea 
internă a acestor comunităţi, nu discută despre diferenţe între femei şi bărbaţi, 
despre inegalitatea dintre statutul femeilor şi bărbaţilor. Ceea ce fac invitatele 
noastre în cadrul organizaţiilor lor, este tocmai acest lucru. Şi, prin aceasta, im-
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plicit sau explicit, se solidarizează împotriva naţionalismului, chiar dacă, în cazul 
minorităţilor etnice acest lucru se complică.  

Ceea ce faceţi voi, Letiţia, la Timişoara, prin programele asociaţiei voastre, 
conştientizează tocmai problemele specifice ale femeilor rome în cadrul comunită-
ţii rome, care nu întotdeauna coincid cu, sau câteodată chiar se ciocnesc de miş-
carea pentru conservarea „tradiţiilor”. Şi mai încolo, Sorina ne va povesti despre 
ceea ce face „Artemis” în termenii colaborării între femeile de diferite etnii, faţă 
în faţă cu un fenomen, cel al violenţei domestice şi sexuale, care transcede grani-
ţele etnice, fiind o problemă, care apare în cadrul fiecărei comunităţi. Aceste ca-
zuri relevă faptul că societatea civilă a conştientizat multe interese comune, să le 
numim transetnice, în numele cărora femeile pot deveni subiect politic. 

O rog acum pe Maria Ionescu să ne vorbească despre Agenţia „Împreună”, 
pentru a afla ce înseamnă cuvântul „împreună” într-un context social, în care 
graniţele etnice par a deveni atât de tranşante, fiind considerate a fi cele mai im-
portante semne ale diferenţei de către mulţi politicieni şi multe elite.  

 
MARIA IONESCU: Personal nu înţeleg foarte bine ce este feminismul, şi nu 

am pretenţia că sunt o feministă. După prezentarea colegei nostre din Serbia, îmi 
dau seama că micile noastre activităţi, ale Agenţiei „Împreună”, sunt totuşi mici 
semnale. Îmi amintesc însă de conflictele din perioada dintre 1990-1996, când 
mulţi dintre noi, lideri ai comunităţii romilor încercam să stopăm aceste eveni-
mente considerate de unii conflicte interetnice, de alţii pogrom. Îmi amintesc că 
am monitorizat conflictele şi abuzurile poliţieneşti, pe care le-am făcut publice. 
Dacă feminism înseamnă o contribuţie la starea generală a naţiunii, atunci sunt 
şi eu o feministă. 

În prezent sunt directorul unei fundaţii, se numeşte Agenţia „Împreună”, 
coordonez munca a zece persoane, majoritatea femei. Agenţia „Împreună” vrea să 
unească diferenţele, în cazul nostru de gen. „Împreună” înseamnă şi împreună 
femeile cu bărbaţii, lucru mai greu de realizat în cazul comunităţii romilor, şi în-
seamnă şi împreună femeile cu femeile, deasemeni un lucru nu tocmai uşor, dată 
fiind componenţa pe neamuri a comunităţii romilor, dar înseamnă şi împreună 
romii cu maghiarii şi românii, obiectiv de lucru al Agenţiei încă de la înfiinţare. 

Ca activităţi practice, Agenţia „Împreună” lucrează în 15 comunităţi locale, 
abordează familia în întregul ei: în patru dintre aceste localităţi, proiectele sunt 
implementate de femei: femeia manager în localitatea Traian – judeţul Ialomiţa; 
femeia activistă în localitatea Gageşti – judetul Vrancea; femeia mediator sanitar 
în localitatea Traian, judetul Ialomiţa; femeia care încearcă să îmbunătăţească 
comunicarea, cunoaşterea şi cooperarea în localitatea Nuşfalău, judeţul Sălaj.  

Localitatea Nuşfalău este cea mai interesantă pentru mine ca studiu, pen-
tru că în plan local convieţuiesc trei minorităţi mari: români, maghiari şi romi. 
Există studii efectuate de sociologii clujeni, care demonstrează că relaţiile dintre 
românii şi romii din Transilvania sunt mult mai apropiate, tocmai pentru că în 
unele localităţi ambele sunt minorităţi, numeric mai mici decât minoritatea ma-
ghiară. Majoritatea femeile rome sunt analfabete, principala lor ocupaţie pe tim-
pul verii este cărămidăritul,  numărul copiiilor pe familie este de patru-cinci, cele 
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mai frecvente boli sunt cele infecţioase şi TBC-ul, boala sărăciei. În 1996, împre-
ună cu organizaţia Rromani Criss şi Medicii fără Frontiere, am început să lucrez 
la Nuşfalău. Membrii comunităţii locale în 1996 cereau ajutoare (îmbrăcăminte şi 
alimente). După cinci ani de lucru în comunitate, mesajul s-a schimbat. Membrii 
comunităţii locale sunt reali parteneri ai Primăriei locale şi ai ONG-urilor care 
abordează subiectul romi. Ce-am făcut până acum la Nuşfalău? Am făcut cără-
midă într-un mod ordonat, am construit locuinţe sociale, am construit drumul în 
comunitate şi am amenajat gropile care au rezultat ca urmare a utilizării 
nejudicioase a terenului, am făcut canalizare şi intenţionăm anul acesta să con-
struim un centru comunitar. Au fost şi intervenţii în combaterea gripei de tip B, 
în anularea pedepselor abuzive pentru femeile rome, am lucrat în parteneriat cu 
Poliţia şi am ajutat oamenii să aibă o identitate clară, în sensul că le-am facilitat 
obţinerea certificatelor de naştere şi buletine. În toate aceste activităţi femeile au 
avut un rol însemnat: au fost reale partenere ale Agenţiei „Împreună” şi ale pro-
priilor bărbaţi. În Consiliul de Administraţie al asociaţiei înfiinţate la Nuşfalău, 
sunt două femei si trei bărbaţi, reprezentanţi ai celor trei comunităţi din 
Nuşfalău. Îmi amintesc că, în proiectul cărămidărie, s-au amenajat aşa-zise adă-
posturi în incinta punctului de lucru, unde femeile au venit cu copiii, pentru a-i 
putea supraveghea. Una din familii şi-a adus chiar şi gâştele. 

Cel mai important proiect pentru discuţia seminarului nostru, după păre-
rea mea, este cel al înfiinţării „Clubului femeilor” din Nuşfalău. Proiectul a fost 
finanţat de Open Society – Bucureşti şi consta în înfiinţarea unui atelier de croi-
torie, urmată de alfabetizarea femeilor participante la curs. Proiectul se termina 
cu o activitate gastronomică – o banală prăjitură pentru sărbătorile de iarnă. La 
nivelul îmbunătăţirii cunoaşterii între femei şi al cooperării chiar, îmi place să 
vorbesc despre efect%le prăjiturii realizate împreună de către femeile rome, fe-
meile maghiare şi românce. Propus ca şi un curs de două zile pentru 15 femei 
rome, locul de desfăşurare al activităţii a fost ales în casa unei familii de maghi-
ari, cunoscuţi în Nuşfalău. Contribuţia femeilor rome a fost simbolică, însă im-
portant a fost aportul lor într-un asemenea gen de activitate. La sfârşitul celor 
două zile, în drumul spre casă, femeile rome erau oprite şi întrebate despre cum 
se face o prăjitură de către alte femei, altele mai îndrăzneţe invitau chiar femeile 
rome să le ajute la efectuarea aceleiaşi prăjituri. Copiii şi bărbaţii implicaţi în 
evaluarea proiectului aveau o imagine schimbată despre femeia mamă, femeia 
care a reuşit să coloreze sărăcia sărbătorilor de iarnă. Nu este aceasta oare o in-
terpretare a temei seminarului? Aş vrea să explic de ce îmi place exemplul. Eu 
însămi sunt de la ţară şi sunt uimită că oamenii, în special femeile, nu au timp să 
vorbească între ei. Femeile duc greul casei, ele cresc copiii, şi chiar pe proprii lor 
bărbaţi. Femeia din mediul rural faţă de femeia din mediul urban are cu mult 
mai multe sarcini. Presupun că aceste sarcini multiple asumate de către femeie 
nu oferă oportunitatea de recreere, nu facilitează procesul creaţiei, femeia din 
mediul rural nu are pretenţia transgresării graniţelor, pentru că pentru ea altele 
sunt priorităţile. 
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În cazul femeii rome, situaţia este şi mai discutabilă. Dintre comunităţile 
tradiţionale un procent de 5% din numărul total înregistrat oficial cu ocazia re-
censământului din 1992, trăieşte într-un alt mediu, care din exterior pare a fi 
greu de imaginat. În interior însă, lucrurile sunt absolut normale. Femeia tânără 
este crescută în sensul de a deveni o bună soţie şi mamă. Este adevărat că de 
multe ori este refuzat accesul fetelor la şcoală, mai mult de clasa a patra. Motivul 
ar fi desigur virginitatea fetei, zestre de bază în cazul comunităţilor tradiţionale. 
Nu ştiu dacă această tradiţie este neapărat a romilor. La rândul meu, eu am fost 
educată că, dat fiind faptul că sunt săracă, virginitatea poate să fie singura zes-
tre de la părinţi. De altfel, visul oricărui bărbat este să se căsătorească cu o fată 
virgină, aceasta nu cred că este o tradiţie a romilor numai, ci cred că este defapt 
tradiţionalismul şi patternul românesc. Diferenţele se văd în modul de pedepsire 
a faptului în sine. În cazul romilor, considerată ca fiind o mare ruşine, căsătoria 
cu o fată care şi-a pierdut virginitatea, are ca efect plata „ruşinii” de către familia 
fetei şi a băiatului, care a acceptat-o de soţie. Ea este repudiată, în timp ce fami-
lia îşi pierde credibilitatea printre neamurile de romi tradiţionali. Tânăra fată 
este cumpărată pe un preţ variabil în funcţie de abilităţile ei şi puterea familiei. 
În Transilvania se cumpără băieţii, nu fetele. În toate cazurile se cumpără mâna 
de lucru în casă, nu neapărat fiinţa. Personal îmi plac aceste cutume, care dau 
comunităţii şi tradiţiilor ei o anumită stabilitate şi reglementează raporturile 
dintre oameni. Ca minoritate trebuie să faci eforturi de a trăi în general, 
nemaivorbind de păstrarea şi respectarea tradiţiilor. 

Un alt proiect despre care aş vrea să vorbesc este proiectul de la Traianu – 
judeţul Ialomiţa, unde o femeie romă, ingineră horticol, atrage în activităţile 
agricole desfăşurate în plan local, aproximativ toată comunitatea romilor din 
Traianu. Dincolo de specializarea ei, interesant este rolul ei în familie. Diferenţa 
de educaţie dintre ea şi soţul ei, succesul în implementarea proiectelor, face ca 
soţul să accepte mai multe concesii, decât ar accepta o familie românească în ge-
neral. Cred aşadar că transgresarea graniţelor se face în anumite condiţii. În 
primul rând înseamnă recunoaşterea calităţilor celuilalt, înseamnă a face ceva în 
sprijinul acelei persoane, pentru ca ea să se poată exprima şi mai bine. În evalua-
rea din februarie 2001, am fost martora unui comportament pentru mine inadec-
vat în cazul familiei Ion de la Traianu. Soţia i-a refuzat soţului accesul la discuţii 
şi implicit la masă alături de monitori. Pentru mine gestul a fost incalificabil, în-
să soţul s-a întors pentru a-şi servi soţia cu o friptură mai arsă decât de obicei, 
pentru că aceasta era preferinţa ei, motivând gestul soţiei ca fiind unul corect, şi 
a consumat mai multă băutură decât o făcea de obicei. Cazul este interesant în 
sensul că imaginea era pe de moment şi nu poate fi amplificată la nivelul general, 
aşa cum sunt multe altele „fabricate” la adresa familiilor de romi. Există în toate 
o măsură, o balanţă care uneori este în favoarea unuia, alteori în favoarea altuia, 
cred însă că femeia trebuie să-şi negocieze statutul. Nu cred că bărbaţii pot fi bu-
ne mame, la fel cum nu cred că femeile pot fi bune căpitan de vas. 

Uneori însă transgresarea graniţelor provoacă pierderi asumate. Îmi place 
să vorbesc despre exemplu Luminiţei Cioabă, care a refuzat să mai poarte basma 
(element obligatoriu al portului romani), a învăţat carte şi a avut o relaţie senti-
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mentală cu un non- rom. Părinţii au excomunicat-o. Pedeapsa este de cel mai 
înalt grad în tradiţia comunităţii rome, însă cine a putut măsura pierderile în 
cazul Luminiţei? Cine nu-şi poade da seama ce înseamnă să trăieşti separat de 
părinţii care nu-ţi vorbesc şi nu te consideră membru al familiei? Dincolo de pier-
derile Luminiţei însă, multe alte fete i-au urmat exemplul. Spunem uneori că 
emanciparea femeilor, inclusiv în raport cu portul tradiţional, a venit de la Sibiu, 
de la comunitatea care a recunoscut „instituţia regală”. În ansamblu însă, cred că 
emanciparea trebuie să vină din interiorul nostru, al femeilor, specifică fiecărei 
categorii în parte, pentru că nevoile mele nu sunt şi ale altei categorii de femei şi 
invers. 

Închei prin a vă prezenta situaţia femeii integrate, aceasta fiind de fapt şi 
cazul meu, care are şi ea la rândul ei problemele sale. Femeile integrate sunt 
considerate de români ca aparţinând comunităţii rome, iar de comunitatea romă 
ca aparţinând comunităţii româneşti. Identitatea acestor femei este desigur, cum 
spune una din activistele rome, Salomea Romanescu, o identitate europeană. Ele 
învaţă limba romani ca limbă de studiu, alături de limba engleză şi franceză. Lo-
cul lor este întotdeauna nedefinit, poate în statul Rromani Stan, aflat pe internet. 

 

ENIKŐ MAGYARI-VINCZE: Claudia, cum vedeţi voi, femei tinere nevoia de a 
vorbi despre şi a face ceva în legătură cu emanciparea femeilor rome? Din ceea ce 
ne-au povestit Letiţia şi Maria eu mi-am dat seama despre dificultatea de a men-
ţine legătura dintre cele două aspecte ale activismului lor: cea care vizează lupta 
împotriva discriminării romilor şi nevoia descoperirii mândriei de a fi rom, şi cea 
care se axează pe schimbarea statutului de subordonare a femeii rome în comuni-
tatea sa tradiţională. Avem de-a face, într-adevăr, cu o problemă de bază, atât 
practică, cât şi conceptuală: „identitatea” cui se presupune a fi reprezentată 
atunci când se vorbeşte despre romi, lupta femeilor împotriva discriminării lor în 
interiorul comunităţii de romi de către cine este considerată a fi un element care 
destabilizează unitatea romilor? Este problema, se pare, a categoriilor sociale 
aflate în dublă, triplă minoritate/ subordonare.   

 
CLAUDIA KOVACS:  „Asociaţia pentru emanciparea femeilor rome” este la în-

ceput de drum. Suntem nou înfiinţate, din noiembrie anul trecut şi fetele care 
sunt în organizaţie nu au fost tocmai crescute în comunitate. Ele sunt studente 
sau au terminat facultatea de studii sociale, de drept, de ştiinţe economice, şi 
tocmai datorită acestui fapt, că au ajuns la un nivel educaţional destul de înalt, 
ele pot să-şi asume propria identitate şi pot să lupte pentru fetele – care nu pot – 
sau pur şi simplu nu conştientizează mândria propriei identităţi.  

Noi colaborăm cu Centrul de consiliere pentru fete şi femei abuzate 
„Artemis”, cu Societatea de educaţie contraceptivă şi sexuală S.E.C.S. din Cluj, cu 
Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, care ne-a sprijinit la înfiinţa-
rea noastră, cu Fundaţia Wassdas, cu Asociaţia de Dezvoltare Comunitară „Îm-
preună”, care ne-a sprijinit mai ales moral în ceea ce vrem să facem. 
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Pot să vă povestesc un pic mai mult despre ceea ce dorim să facem în conti-
nuare. Asociaţia îşi propune să lucreze în comunităţile de romi din Transilvania, 
şi mai ales din zona Clujului, implementând programe de planificare familială 
sau de reinserţie socială pe calea calificării, programe destinate fetelor sau femei-
lor, care au un nivel educaţional care să le permită angajarea. Legat de apropie-
rea noastră de celelalte femei minoritare din Cluj, am organizat până acum o se-
rată în cadrul căreia am dorit să adunăm fetele tinere din Cluj care aparţin altor 
minorităţi, dar nu au fost numai fete, ci au venit toţi studenţii, au fost reprezen-
tanţi de la KMDSZ, de la Uniunea Ucrainienilor, de la Forumul Democrat Ger-
man din Cluj, care prin prezentarea unor programe culturale au încercat să iniţi-
eze un dialog interetnic. Cred că este bine să ne apropiem, să realizăm că indife-
rent dacă eşti maghiar, sau ucrainian, sau german, este tot acelaşi lucru, eşti tot 
minoritar, şi ai un „complex”, undeva acolo în suflet. Ceea ce dorim noi să facem 
este emanciparea femeilor şi fetelor, vorbesc de fete şi de tinere pentru că este 
mult mai uşor să lucrezi cu o fată tânără decât cu o femeie mai în vârstă, care 
deja este trecută prin experienţa vieţii şi nu poate să realizeze că o viaţă poate fi 
trăită şi altfel decât acasă, îngrijind copiii şi făcând zilnic aceleaşi treburi gospo-
dăreşti. Deci ne axăm pe fetele tinere din comunitate, care vor, dar pur şi simplu 
nu au suportul moral şi mai ales financiar de a se forma într-o meserie, sau de a 
urma nişte cursuri prin care mai târziu să se poată afirma singure.  

Vrem să facem în comunităţile din împrejurimea Clujului proiectele de pla-
nificare familială care sunt foarte ambiţioase. Acestea sunt ceva cu totul deose-
bit, ce nu s-a mai făcut până acum, deoarece încercăm să instruim fete din cadrul 
comunităţilor, să alegem fete sau femei care la rândul lor să fie promotoare, care 
la rândul lor să instruiască femeile sau fetele din comunitate asupra metodelor 
de contracepţie într-un cadru de prietenie, deci ca de la egal la egal, şi nu neapă-
rat într-un cadru instituţional. Şi tot prin acest proiect noi urmărim ca să facili-
tăm accesul femeilor sau fetelor la instituţiile publice şi mai ales la centrele pen-
tru planning familial sau la dispensare.  

Prin proiectul de consiliere, care este în parteneriat cu Centrul de prevenire 
a violenţei „Artemis”, urmărim nu numai să consiliem, dar şi să prevenim cazuri-
le de abuz sau de violenţă, abuz psihic sau fizic şi sexual, sau de violenţă domes-
tică în comunităţi, şi mai ales în cadrul intrafamilial. Pentru că de cele mai multe 
ori, şi în majoritatea cazurilor, femeia romă este abuzată intrafamilial şi nu în 
societate.  

Ce aş mai putea să vă spun despre organizaţia noastră? Că am scris un pro-
iect de cercetare care, sperăm noi, are şanse mari de finanţare, prin care vrem să 
evidenţiem starea socială a femeilor rome, proiect la finalul căruia vrem să scoa-
tem şi un barometru de studiu asupra condiţiei femeii rome în familie, comunita-
te şi societate.  

Deci noi, prin emanciparea femeii, urmărim emanciparea privită ca eman-
cipare materială, şi mai puţin spirituală, deoarece asta ar fi o exacerbare a femi-
nismului din noi. Emanciparea se poate face numai începând de la educaţie şi 
terminând cu programele, renumitele programe de dezvoltare comunitară ale 
doamnei Maria Ionescu. 
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ENIKŐ MAGYARI-VINCZE: Cât timp vorbea Claudia, mă gândeam care ar fi 
legătura pe care am putea-o constitui între programele „Asociaţiei pentru Eman-
ciparea Femeilor Rome” şi „Fundaţia pentru Şanse Egale pentru Femei”. Îl rog pe 
Călin să ne prezinte programele lor realizate la Iaşi, să ne spună ce înţeleg ei 
prin şanse sau oportunităţi egale pentru femei, şi cum consideră a le putea asigu-
ra femeilor de etnii diferite. Sau, şi mai concret, întrebarea mea este dacă, mili-
tând împotriva discriminării de gen, organizaţia lor s-a ciocnit vreodată de pro-
blema discriminării etnice şi a legăturii dintre cele două tipuri de discriminări? 
Când vorbim despre „şanse egale” oare aceasta înseamnă acelaşi set de probleme 
pentru femeile rome şi femeile românce şi maghiare, respectiv? Dacă nu, şi eu mă 
gândesc că nu, este nevoie  de programe diferenţiate şi în acest sens, care să se 
bazeze pe conştientizarea diferenţelor sociale între femei, şi mai puţin pe un dis-
curs şi o practică generalizatoare.  

 
CĂLIN CROITORU: Femeile în România sunt în mod semnificativ slab repre-

zentate la cele mai înalte nivele în afaceri şi în profesiunile lor, ca şi în guvern şi 
alte domenii ale serviciilor publice. Femeile reprezintă astfel o resursă umană, 
care în prezent nu este pe deplin utilizată în procesul de transformări complexe 
economice, politice şi sociale. Cu atât de multe probleme cărora trebuie să le facă 
faţă, România nu-şi poate permite să irosească o resursă atât de importantă. 
Fundaţia ŞEF (Şanse Egale pentru Femei)  a identificat aceste probleme şi şi-a 
propus să se adreseze, în primul rând, femeilor cu o experienţă de muncă semni-
ficativă (dar care nu sunt pregătite pentru schimbarea carierei profesionale ceru-
tă de privatizare şi de dezvoltarea economiei de piaţă), absolventelor de facultate, 
cărora le lipsesc abilităţile practice necesare pentru a găsi un loc de muncă la cele 
mai înalte nivele pentru care, de altfel, au fost pregătite, precum şi femeilor bine 
pregătite în orice domeniu, care doresc să intre în viaţa publică în urma alegeri-
lor şi au nevoie de susţinere în pregătirea lor pentru acest proces. 

Fundaţia ŞEF este o organizaţie locală de drepturile omului înfiinţată la 
Iaşi, care promovează egalitatea şanselor pentru femei si bărbaţi, activând în be-
neficiul femeilor şi desfăşurând activităţi necesare protecţiei şi apărării lor. Or-
ganizaţia, înfiinţată în 1995 şi cu personalitate juridică din 1 martie 1996, are 
scopul de a milita pentru afirmarea femeilor în viaţa economică, socială şi politi-
că şi de a promova respectarea drepturilor lor. Misiunea fundaţiei este de a pro-
mova egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi prin sprijin acordat ridicării 
statutului social al femeilor şi creşterii vizibilităţii în profesiunile şi comunităţile 
lor, astfel încât ele să poată contribui în cel mai înalt grad la transformările eco-
nomice, sociale şi politice din România.  

Obiectivele noastre sunt dezvoltarea şi monitorizarea implementării politi-
cii de egalitate a şanselor pentru femei şi bărbaţi, creşterea participării femeilor 
la luarea deciziilor în politică şi în viaţa publică, şi creşterea implicării femeilor 
în procesul de întărire a societăţii civile şi în cooperarea pentru dezvoltarea co-
munităţii, pentru pace si rezolvarea conflictelor. Acordăm consiliere individuală 
şi servicii corespunzătoare pentru femeile care nu au un loc de muncă, sau care 
ocupă locuri de muncă sub nivelul lor de pregătire, în ideea dezvoltării, pentru 
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fiecare femeie, a unui plan personal cât mai cuprinzător pentru dezvoltarea abili-
tăţilor necesare. Acolo unde nu poate asigura aceste servicii sau alte programe 
directe de pregătire, ŞEF acţionează ca un centru de informare şi de resurse, 
pentru a le putea îndruma către alte servicii ce le-ar putea fi de folos. În urma 
programelor de pregătire, ne aşteptăm ca beneficiarii acestora să împărtăşească 
ceea ce au învăţat cu alţi clienţi ai ŞEF, ajutând efectiv în cadrul procesului de 
consiliere şi pregătire. În acest mod, putem face serviciile Fundaţiei ŞEF accesi-
bile unui număr mai mare de femei şi alimentăm spiritul de voluntariat în in-
teriorul grupului ţintă.  

Dintre activităţile noastre în domeniul egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi pot să amintesc următoarele. Din iunie 1996 o campanie de conştientiza-
re a problematicii de egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. În martie 1997 
Fundaţia ŞEF a devenit membru în „East-West Network for Equality in 
Training”. Proiectul a fost iniţiat de CREW (Centrul pentru Cercetare şi Educaţie 
a Femeii din Bruxelles) în cadrul unui Program de Parteneriat Phare, finanţat de 
Uniunea Europeană. În martie 1998 am participat în Baia Mare la „Legislaţia 
Europeană în domeniul Egalităţii Şanselor şi mecanismul naţional pentru susţi-
nerea Politicilor de Gen”, simpozion organizat de Forumul Social-Democrat al 
Femeilor din România . Un expert al Fundaţiei ŞEF a condus atelierul II – „Dez-
voltarea relaţiilor cu organizaţiile neguvernamentale din comunităţile locale”. În 
mai 1998 am participat la un studiu asupra Şanselor Egale organizat în Dane-
marca de către Asociaţia pentru Democraţie din România şi Fondul Democrat al 
Ministerului de Externe din Danemarca. Obiectivul programului a fost înţelege-
rea experienţei Danemarcei în acest domeniu. Un moment special a constat în 
întâlnirea delegaţiei române cu femei-ambasador ale diferitor ţări în Danemarca, 
precum şi cu câteva reprezentante ale presei şi sectorului de afaceri. Tot în mai 
1998, la Iaşi a avut loc primul seminar internaţional privind „genul social” intitu-
lat „Reţea pentru Programe de Instruire Gender”, finanţat de Fundaţia pentru o 
Societate Deschisă – Bucureşti, prin Programul East–East. La seminar au parti-
cipat 22 reprezentante ale unor organizaţii neguvernamentale din ţările din Es-
tul Europei, incluzând şi fosta Uniune Sovietică. În aprilie 1998, la Bucureşti, am 
participat la Conferinţa Femeilor organizată de USAID. Lucrarea prezentată de 
reprezentantul Fundaţiei ŞEF s-a intitulat „Agresiunea psihică şi discriminarea 
la locul de muncă”.  

Din decembrie 1999 până în octombrie 2000 s-a desfăşurat proiectul „Moni-
torizarea discriminărilor de gen pe piaţa muncii şi în familie” finanţat de Funda-
ţia pentru o Societate Deschisă – Bucureşti. Obiectivul principal al proiectului l-a 
constituit crearea unei baze de date despre discriminarea pe criterii de gen pe 
piaţa muncii şi impactul acesteia asupra vieţii de familie. Proiectul a fost realizat 
în colaborare cu AnA – Societatea Românească pentru Analize Feministe din Bu-
cureşti şi Forumul Femeilor din Târgu-Mureş. Tot în această perioadă s-a desfă-
şurat proiectul „Program de pregătire al inspectorilor în problema şanselor egale 
în câmpul muncii”, finanţat de Ambasada Statelor Unite. Scopul acestui proiect l-
a constituit introducerea criteriului de şanse egale pentru acces şi promovare a 
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angajaţilor din sectorul public şi privat în regulamentul Inspectoratului Muncii 
de descentralizare a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  

Din ianuarie 2001 am început proiectul „Muncă şi discriminare de gen în 
România – evoluţii 1990-2000”, finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă 
– Bucureşti. Acesta îşi propune continuarea activităţilor proiectului anterior 
„Monitorizarea discriminărilor de gen pe piaţa muncii şi în familie”. În această a 
doua etapă vor fi evaluate, completate, prelucrate datele din etapa precedentă, 
iar pe această bază va fi redactat, în formă primară, un raport cu privire la di-
mensiunile politice, juridice, culturale şi microsociologice ale fenomenului. Acest 
raport va constitui apoi punctul de plecare pentru elaborarea unei cărţi pe tema 
discriminărilor de gen în societatea românească.  

De asemenea, mai avem activităţi în domeniul consolidării economice şi 
eradicării sărăciei, al drepturilor femeii ca drepturi ale omului, al combaterii vio-
lenţei împotriva femeii, programe privind sănătatea femeii, stabilitatea şi pacea 
în regiune, programe de democratizare şi educaţie civică.  

Dintre programele dedicate consolidării politice am să amintesc micro-
proiectul „Program de pregătire a candidatelor pentru alegerile generale”, finan-
ţat de Programul Phare Democracy al Uniunii Europene, „Cum să-ţi faci campa-
nie electorală”. Un program de pregătire pentru 20 de femei candidate la alegeri-
le locale, din Moldova şi Bucureşti, desfăşurat în 1996 la Iaşi şi organizat de 
UNPD/ WID, Proiectul Liberty (John F. Kennedy School of Government, 
Harvard) şi Fundaţia SOROS din România. De asemenea, în mai 1997, la Odesa,  
Consiliul Britanic Odesa, UNDP/ WID şi Fundaţia ŞEF au organizat „Practical 
Political Skills for Women”, un program de pregătire pentru 25 de candidate la 
alegerile generale din Ucraina, un program finanţat de Consiliul Britanic Kiev. 
În martie 1998, la Iaşi, am organizat seminarul „Relaţia cu mass-media şi cu ale-
gătorii”, care a instruit tineri şi tinere din mai multe partide politice din Iaşi, iar 
în noiembrie1998 seminarul „Femeile – participanţi esenţiali la viitorul Români-
ei”, al cărui obiectiv principal a fost pregătirea femeilor participante la viaţa co-
munităţii, crearea relaţiilor de colaborare între femeile active din diferite sectoa-
re de activitate şi schimbul de experienţă cu femeile venite din Irlanda. Acest 
seminar a fost organizat în colaborare cu Fundaţia Europeană a Femeilor – Ir-
landa şi finanţat de Departamentul de Afaceri Externe al Guvernului Irlandei şi 
Fundaţia pentru o Societate Deschisă – Bucureşti. Am participat de asemeni în 
Manila, Filipine la „Forumul Mondial al Femeilor Lideri Politici”, în Dublin, Ir-
landa la conferinţa „Femei clădind democraţia 2000 şi după”, organizată de Fun-
daţia Europeană a Femeilor, şi la Bari, în Italia la convenţia organizată de Comi-
sia Ministerială Italiană pentru Şanse Egale între Femei şi Bărbaţi, legată de 
participarea femeilor la Renaşterea Balcanilor.  

Din iunie 2000 până în prezent se desfăşoară proiectul „Forţa femeilor prin 
vot” finanţat de Fundaţia A. J. Zaninoni, Italia. Fundaţia Şanse Egale pentru 
Femei din Iaşi derulează acest proiect în calitate de reprezentant 
neguvernamental al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud Est, Masa de 
Lucru pentru Democratizare şi Drepturile Omului, Grupul de Acţiune pentru 
Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi – România. Proiectul îşi propune: in-
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fluenţarea ofertei electorale a partidelor de către alegători în sensul includerii 
problemelor vieţii de zi cu zi şi a problemelor femeilor; exercitarea de presiuni 
asupra partidelor politice, pentru a determina includerea pe lista de candidaţi pe 
poziţii eligibile a femeilor cu experienţă şi activitate în domeniul rezolvării pro-
blemelor de zi cu zi; crearea unei reţele funcţionale de lucru a organizaţiilor de 
femei sau care se ocupă de problemele femeilor din partide, sindicate, media şi 
organizaţii neguvernamentale, în vederea funcţionării în special după alegeri; 
elaborarea strategiei de sprijin a femeilor ce vor candida la alegerile generale; 
asumarea responsabilităţii asupra desfăşurării unei întâlniri între un grup re-
prezentativ de candidate din toate partidele şi alegători în fiecare din cele 42 de 
circumscripţii electorale; definirea problemelor femeilor, ce ar trebui să se regă-
sească în platforma politică a tuturor partidelor. 

 

ENIKŐ MAGYARI-VINCZE: Se pare că, totuşi, programele voastre se axează  
mai degrabă pe ideea universală a şanselor egale, şi mai puţin pe tratarea dife-
renţiată a oportunităţilor, aşa cum se creionează ele pentru femei de etnii diferi-
te. De fapt, probabil, în cele mai multe cazuri, încă, lupta împotriva discriminării 
etnice şi lupta împotriva discriminării de gen se realizează pe planuri separate. 
Poate este chiar inadecvat ca cineva să-şi asume toate implicaţiile acestor bătălii. 
În aceste situaţii, însă, cred că este şi mai important, ca femeile activiste să con-
ştientizeze, în numele căror femei vorbesc, şi ideea şanselor egale, în numele că-
reia militează, ce semnificaţii are şi ce posibilităţi deschide pentru femei diferite. 
Căci, după cum spunea şi Maria, ceea ce pentru unele este punct de pornire, pen-
tru altele poate fi un scop de atins.  

Am ajuns acum la ultima organizaţie, a cărei reprezentantă o avem printre 
noi azi. Şi prin ea avem în faţă o problemă socială, cea a violenţei domestice şi 
sexuale, care din nou, pare a fi, din nefericire, cunoscută de femei diferite, indife-
rent de etnia lor. Centrul Artemis, prin mijloacele materiale şi personale de care 
dispune, încearcă să facă faţă acestei situaţii. Care sunt strategiile sale de a răs-
punde nevoilor diferite ale unor femei diferite? O rog pe Sorina Bumbuluţ să ne 
povestescă despre experienţele sale de psiholog şi de preşedinte Artemis.  

 
SORINA BUMBULUŢ: Centrul de consiliere pentru fete şi femei abuzate 

„Artemis” s-a format la Cluj în 1997. La început am lucrat foarte mult cu şcolile 
din oraş, pentru educaţia sexuală în şcoli. Mai ales la început, reacţiile din partea 
colectivului didactic erau destul de circumspecte: de ce vrem să vorbim despre 
asta, şi de fapt ce fel de mentalitate vrem să implantăm copiiilor, tinerilor, oare 
nu o să le dăm idei dacă vorbim despre violuri, sau tentative de viol, de agresiuni 
sexuale? Unii se întrebau, uitaţi-vă la fetele astea, care deja la zece ani sunt ma-
chiate, cu fuste scurte, nu este asta oare o invitaţie la a fi agresată? În aceste 
condiţii, noi veneam cu mesaje, care să corecteze această balanţă şi să promoveze, 
să susţină drepturile femeilor, drepturile fetelor. A fost o perioadă fructuoasă 
pentru noi şi, pot spune, şi pentru o astfel de activitate în general, pentru că 
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acesta a fost primul program în Cluj, şi chiar primul program în ţară, care se ri-
dica împotriva abuzului sexual, adresându-se fetelor şi femeilor. 

De ce şi pentru femei? Pentru că, lucrând cu tinere minore, am considerat 
că nu poţi aborda, de exemplu, situaţia, consecinţele de abuz şi de violenţă sexua-
lă, dacă nu lucrezi împreună cu adulţii de încredere, cu persoanele de încredere 
pentru copilul sau tânăra abuzată sexual. Apoi ne-am extins după un timp pro-
gramele spre violenţa domestică, ale cărei victime sunt femeile, şi vreau să spun 
că violenţa, în toate formele ei, violenţa care vizează femeia şi fetele, este o repe-
tare a discriminării pe bază de gen.  

Ca să fac legătura cu faptul că în comunitatea clujeană întâlnim etnii dife-
rite… Noi ştiam că odată ce lucrăm cu teme de o asemenea intimitate – în consi-
lierea psihologică pe care ne pregăteam să o oferim celor care au nevoie –, vom 
atinge zone de suferinţe, de durere, şi ştiam din informările noastre, din biografia 
noastră personală, că în momentele acelea se produce un fel de regresie la nivel 
psihic, în care persoana se simte mai în largul ei, dacă poate să vorbească şi să se 
exprime în limba maternă. Pentru că ştiam că există o minoritate maghiară 
semnificativă în Cluj, există minoritate romă, există şi minoritate germană, şi 
probabil şi alte minorităţi, şi că noi ne vom adresa tuturor femeilor şi fetelor care 
sunt în situaţii de violenţă – pentru că violenţa nu face diferenţe de limba pe care 
noi o vorbim sau de cultură –, am orientat din start dezvoltarea programului nos-
tru astfel încât să putem oferi, să putem susţine consilierea în limba maternă, cel 
puţin în limba maghiară. Aşa am pornit cu o echipă mixtă, care reflecta foarte 
bine proporţia română-maghiară din comunitatea clujeană. Lucru care este ex-
traordinar de important, pentru că, de exemplu, am ajuns să lucrăm cu copiii 
mici abuzaţi sexual, care trebuiau pregătiţi, de exemplu, pentru o cercetare pena-
lă, iar la acele discuţii cu poliţiştii investigatori, era nevoie de o traducere, dar 
era nevoie de o traducere cumva avizată, pentru copiii maghiari, care nu ştiau 
încă limba română. De asemenea, noi însoţim clienţii în instanţă, şi acolo de mul-
te ori au fost situaţii în care nu exista translator la îndemână, şi atunci a fost ne-
voie ca cea care lucra cu copilul să facă şi această muncă de traducere. 

La ora actuală continuăm aproximativ în formula în care am început. Sigur 
că s-au mai produs în timp, din 1997 până acuma, peste trei ani de zile, nişte mu-
taţii, nişte schimbări în componenţa echipei noastre, dar fără ca neapărat să ur-
mărim acest lucru, totuşi s-a păstrat şi această componenţă după etnie. În conti-
nuare, colegele maghiare se ocupă atât de consiliere, cât şi de problemele fetelor 
abuzate sexual, care se retrag la adăpostul înfiinţat de noi. 

Destul de recent am început nişte negocieri, tatonări cu o asociaţie de dată 
mai recentă, pentru emanciparea femeilor rome. Ele au venit spre noi cu o solici-
tare de a pregăti astfel de servicii şi pentru femeile şi pentru copiii din comunita-
tea romă. 
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MARIA IONESCU: Aş avea o întrebare. Eu, femeie în vârstă, conservatoare, 
tradiţională, din Moldova, te întreb: tu ai spus că ai găsit variante de răspuns 
atunci, când erai întrebată despre fetele cu fustă scurtă şi machiate la zece ani, 
că de fapt ele ar fi provocatoare şi provoacă, probabil, violenţa despre care vor-
beşti. Care era răspunsul tău, că şi eu cred la fel? 

SORINA BUMBULUŢ: La vârsta asta, consider eu, tinerele preiau ceva ce 
există în cultură, în societate, în comunitate. Există nişte mesaje care vin prin 
mass-media, prin toate publicaţiile pentru femei. În aceste publicaţii, fata este 
învăţată cum să se poarte, cum să arate, cum să atragă un bărbat într-o relaţie… 
Pe de altă parte, folosirea excesivă a femeii pe post de simbol, reduce femeia la 
statutul de obiect sexual. Ea este cultivată în acest rol, în această ipostază a ei de 
obiect, de marfă, şi aceasta o regăsim şi în traficul de femei, în prostituţie. Dar 
poate că o femeie sau un procent de femei vrea să opteze pentru prostituţie ca 
pentru o meserie. Întrebarea mea este, dacă este vorba cu adevărat de o alegere 
liberă, şi cum măsurăm asta? Eu cred că această opţiune rezultă mai degrabă din 
constrângere, chiar dintr-o constrângere economică, fiind o formă de violenţă la 
care femeile sunt expuse. 

MARIA IONESCU: Legat de subiectul pe care l-ai atins acum, cel al prostitu-
ţiei, eu văd aici două lucruri: faptul că femeile se duc în străinătate, se întorc, 
cheltuiesc bani în România, deci aceşti bani rămân aici, poate fi considerat şi un 
lucru bun. În legătură cu faptul că femeia nu vrea să fie calificată şi că preferă 
această meserie „tradiţională”, aici este într-adevăr o altă problemă. Dar cred că 
şi aici avem o problemă care ţine de locul în care trăieşte femeia. Dacă eu fac un 
curs de croitorie şi femeia aceea o să ia 100.000 la un pantalon, când ea poate să 
ia 1 milion pe cinci minute, ce folos are ea, dacă alege croitoria? Care este alter-
nativa la prostituţie? Să o fac croitoreasă? Este aceasta alternativă pentru ea? 

SORINA BUMBULUŢ: Cred că sunt câteva elemente pe care trebuie să le luăm 
în considerare. Unul dintre acestea este o statistică, care spune că dintre fetele şi 
femeile care ajung să se prostitueze, între două treimi şi trei sferturi au suferit 
forme de abuz sexual sau de violenţă sexuală. Consecinţele violenţei, ale abuzului 
şi ale traumei sexuale se leagă strâns cu faptul că persoana care practică prosti-
tuţia îşi amorţeşte, îşi anesteziază într-un fel corpul, şi astfel, cel puţin temporar, 
elimină întrebarea: ce face cu mine faptul că eu practic această meserie? Îmi con-
vine mie, cum trăiesc eu, sunt eu mulţumită? Şi asta presupune toate nivelele, 
nu numai cel material. 

DIN PUBLIC: Însă un avantaj al legalizării prostituţiei e faptul că ar pune 
problema fiecărei femei: vreau eu să fac această meserie? Plus şi celelalte aspec-
te: de sănătate, de protecţie, de restrângere a fenomenului de violenţă. În plus, 
banii pe care i-ar aduce la bugetul de stat… 

ADRIANA BĂBAN: Ştim că se pledează pentru legiferarea prostituţiei în Ro-
mânia, ştim totodată că acest fenomen a existat şi va exista întotdeauna. El exis-
tă şi în ţările  dezvoltate. Dar ca în secolul XXI să pledăm pentru legiferarea  
prostituţiei, vă spun sincer că pe mine mă şochează, cu atât mai mult cu cât 
această opinie vine din partea unor organizaţii care reprezintă punctele de vede-
re ale femeilor şi solidaritatea cu femeia.  
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Aş face puţin o legătură cu ceea ce a spus Sorina Bumbuluţ legat de violen-
ţă. Dacă ne luptăm pentru legalizarea prostituţiei, omitem un alt aspect al socie-
tăţii româneşti: violenţa domestică. Acum o săptămână s-au dat publicităţii date 
privind incidenţa violenţei în România. Datele au fost culese de către Centrul de 
control al bolilor din Atlanta, împreună cu Institutul de management sanitar din 
Bucureşti. Datele au demonstrat clar cât de răspândit este acest fenomen în Ro-
mânia. Aproape jumătate din populaţia intervievată (eşantionul era de peste 
4000 de persoane, fiind reprezentativ pentru toată ţara), a fost martor sau victi-
mă a violenţei. Asta este într-adevăr o problemă.  

O altă problemă este că noi continuăm să vedem violenţa ca o problemă 
privată, nu ca o problemă publică. Cred că nu putem afirma că acest fenomen al 
violenţei, al abuzurilor sexuale, s-a extins după 1990, pentru că nu avem date în 
acest sens despre situaţia dinainte. Cred că el a existat şi înainte, dar, sigur în 
acei ani nu s-au dat publicităţii date despre răspândirea lui. În al doilea rând, nu 
cred că violenţa si abuzurile sexuale ţin de o anumită etnie, sau de o clasă socia-
lă. S-a dovedit că sunt răspândite la toate nivelele, sigur luând forme mai elevate 
în anumite grupuri sociale. Aş spune că marele obstacol în prevenţia violenţei 
domestice sunt tocmai instituţiile româneşti, care şi ele sunt instituţii patriarha-
le. Aş numi aici şcoala românească, care este o instituţie patriarhală. Profesorul 
mai consideră încă că are în clasă putere asupra elevilor, directorul asupra profe-
sorilor. Trebuie să milităm ca orice organizaţie socială, economică, politică şi de 
orice altă natură, să nu mai încurajeze aceste relaţii de tip dominare şi subordo-
nare. Atâta timp cât un director, un superior consideră că este dreptul său să 
abordeze relaţiile profesionale într-o astfel de manieră, dominantă, agresivă, chi-
ar dacă verbal doar, toate acestea sunt anticamere ale violenţei.  

 

Performance-ul prezentat în seara zilei de 30 martie, B&W – Alba Neagra 
(regizor: Könczei Csilla, distribuţia: Lăcătuş Ilena, „Ilonka”, Nonica Iosif Cristi-
an, Rigman Cristian, Ţeglaş Alin, Varga Mihai, Rusu Angel) este un produs al 
proiectului RomaNative&Co al Fundaţiei Tranzit, care a fost finanţat în cursul 
anului 2000 de Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală. Acest pro-
iect şi-a propus să realizeze spectacole de teatru experimental implicând actori 
neprofesionişti romi precum şi studenţi de la secţia Teatru a Universităţii Babeş-
Bolyai. 

 
„Nu am urmărit nici un scenariu prestabilit. Nu am vrut să-i învă-

ţăm pe romi să joace teatru, în sensul că nu am dorit să prezinte tea-
tru. Dimpotrivă. Eu cred că teatrul are mult de învăţat de la aceşti 
oameni. Spectacolele le-am făcut într-adevăr împreună cu toţii. Sper 
să avem cât mai multe ocazii de a vedea cum se schimbă acestea pe 
parcursul apariţiilor noastre ulterioare pe scenă” (Könczei Csilla).  
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Dincolo de a fi un spectacol artistic, în a doua zi a evenimentului „Alt Mar-
tie”, acest performance a provocat o dezbatere fructuoasă despre relaţia dintre 
reprezentarea culturală a alterităţii şi putere, din care redăm în cele ce urmează 
câteva fragmente. 

  
MARIA IONESCU: Eu o văd pe Ilonka ca pe un copil, adică o femeie asupra 

căreia elementele de cultură nu au avut cum să se exerseze. Din punctul meu  de 
vedere, nu mă pricep să interpretez arta, însă cred că Ilonka este un simbol de 
aculturalitate, de subcultură, nu un simbol reprezentativ pentru o cultură. Eu nu 
agreez foarte tare acest exemplu al Ilonkăi, pentru că nu mă reprezintă neapărat 
pe mine ca popor. Este exact ceea ce am spus puţin mai înainte. Mi-e teamă că 
acte de genul acesta nu pot să vorbească decât despre incultură, despre 
aculturalitate, dar nu cred că este un act care să demonstreze… ce anume, 
doamnă Eckstein?  

KÖNCZEI CSILLA: În primul rând, eu nu cred că Ilonka néni este un simbol 
al unui copil, şi asta probabil pentru că eu o cunosc mai bine, îi cunosc viaţa. Eu 
cred că ea a făcut în viaţa ei nişte paşi atât de decisivi, în mod conştient, care 
sunt nişte acte nu doar mature, dar de un extrem curaj. Adică faptul că ea a ac-
ceptat, de exemplu, să devină actriţă, eu cred că este un act extrem de curajos, şi 
nu cred că a făcut-o pur şi simplu din naivitate sau neştiinţă. Ea îşi asumă acest 
nou rol şi nu îl văd nicidecum ca şi un rol infantil. Trecând la cealaltă problemă, 
probabil v-aţi referit la întrebarea, dacă ea reprezintă prin arta aceasta cultura 
romilor sau nu. Cum să zic, nici n-am dorit acest lucru, niciodată Ilonka n-a apă-
rut în lucrările făcute împreună ca o reprezentantă a romilor, sau ca o reprezen-
tantă a culturii romilor. Sigur, ea este de etnie romă, îşi asumă acest lucru şi de-
sigur, este un element foarte important în ceea ce aduce ea la aceste creaţii. Dar 
noi nu considerăm că facem dansuri ţigăneşti, sau teatru ţigănesc, ci lucrăm cu 
actori de etnie romă, şi lucrăm împreună. Reacţiile nu au neapărat o conotaţie 
pur etnică, după considerentele mele. În primul rând, felul acesta de creaţie şi de 
reprezentare a fost o alegere artistică pe care l-am făcut noi. Desigur, sunt şi alte 
posibilităţi de a face artă, care se leagă de cultura şi etnia romă, noi nu dorim să-
l prezentăm pe al nostru ca unica posibilitate.  

M. I.: Pot să înţeleg actul artistic, pot să fac conexiuni, dar în mintea mea, 
când văd o femeie bătrână, care dansează şi care recită… cum să spun, în cultura 
mea un băiat tânăr nu dansează lângă o femeie bătrână şi invers. Aseară băiatul 
care dansa cu ea o tăia. La noi acesta este un gest sexual. Şi nu pot să văd pe 
scenă o femeie bătrână, care dansează cu un tânăr, pentru că eu interpretez apa-
riţia aceasta conform acestei tradiţii. 

K. Cs.: Dar vedeţi că toate aceste interpretări se ştiu, şi de către cei care au 
performat, şi de către public, în parte. Şi vedeţi că, totuşi, actorii noştri joacă cu 
plăcere, şi performanţa lor are un impact foarte mare la public, am fost cu acest 
performance şi în comunităţi de romi, în sate, şi a avut succes enorm. Eu am por-
nit de la faptul că Ilonka este în mai multe ipostaze într-o situaţie marginală, ea 
e marginală chiar şi în cadrul comunităţii de romi, fiindcă e femeie şi fiindcă e 
bătrână. Ea a avut curajul să înfrunte această dublă, triplă marginalitate în co-
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munitatea ei. Pentru mine este un exemplu enorm de eliberare, nu ştiu dacă sun-
teţi de acord. 

MAGDA CÂRNECI: Vreau să adaug că aseară am fost încântată de prestaţia 
Ilonkăi, că pot să înţeleg perspectiva etnică, dar cred că în cazul acesta ar trebui 
să primeze aspectul estetic. În legătură cu spectacolul de aseară… dintr-o per-
spectivă strict etnică, el ar putea trimite la ceea ce spuneţi, doamnă Ionescu, dar 
din punct de vedere strict estetic, a fost o ‘găselniţă’ sau o rezolvare excelentă. 
Pentru că de fapt relaţia dintre bărbat şi femeie este totdeauna de natură mai 
mult sau mai puţin sexuală, iar faptul că nişte tineri băieţi, care sunt în maximul 
lor sexual, se raportează gestual la o bătrână femeie, care a ieşit de fapt din situ-
aţia sexuală, transferă această tensiune – care de obicei este impură, agresivă, 
priveşte într-adevăr un raport de forţe – pe un plan mult mai înalt, o transfigu-
rează cumva. Şi atunci acei băieţi devin un fel de adoratori ai unui simbol femi-
nin, care e mai mult decât o femeie, este mama, bunica, zeiţa, spiritul tutelar al 
tribului, sau ceva, care vine de undeva de dincolo de noi. Iar faptul de a aduce în 
prim-plan o femeie bătrână, cu toate atributele bătrâneţii, mi se pare curajos nu 
numai din partea regizorului, ci şi din partea Ilonkăi ca femeie. Ea îşi asumă 
această condiţie şi face un salt nu doar cultural, adică dintr-o cultură marginală 
într-o cultură majoră, ci şi un salt între vârsta ei interioară şi vârsta exterioară. 
Şi este un exemplu demn de remarcat în legătură cu modul în care o existenţă 
poate fi împlinită la sfârşit. Adică şi asta este fascinant, că unii oameni se împli-
nesc la urmă, şi trebuie să acceptăm că există oameni care abia la bătrâneţe au 
curajul să se asume ca atare şi să se manifeste.  

LETIŢIA MARK: Sunt tot atât de şocată ca şi Maria Ionescu, dar, pe de altă 
parte, recunsocut că aţi îmblînzit foarte mult mesajul prin intervenţia dvs. Pen-
tru că, imediat după Maria, aveam de gând să spun cu totul altceva, dar această 
perspectivă este deja îmblânzită. Asta este arta modernă, care lasă loc la atâtea 
şi atâtea interpretări. Dacă mă situez pe poziţia etnocentristă, şi trebuie să mă 
situez pentru că vin în completarea discursului de ieri, interpretarea dvs. este 
încă o dată foarte îmblânzită. Pentru că noi ne străduim, prin organizaţiile de 
femei rome sau organizaţii ale romilor să prezentăm ceea ce este valoros în cultu-
ra Romani şi să atenuăm şi să îndepărtăm prejudecăţile, şi să îndepărtăm 
stereotipiile, sau să aducem în prim plan stereotipii pozitive, pentru a arăta că 
avem lucruri bune de spus, şi avem o contribuţie la cultura majoritară, fiind puşi 
tot timpul în situaţia de apărare şi de marginalizare.  

La romi, bătrâna este înţeleapta. Femeia romă este independentă doar pâ-
nă la pubertate, o vârstă foarte mică, pentru că intervine la 12-13 ani mariajul şi 
intră în vârsta de deplinătate sexuală, deşi ea este nubilă, în deplinătatea repro-
ducerii neamului şi conservării neamului, şi aceasta a fost funcţia femeii în co-
munitatea Roma. Ea devine independentă în momentul în care intră în menopa-
uză, şi atunci are dreptul să participe la Rromani Kriss, este înţeleapta, este de-
parte de orice simbol sexual, este îndrumătoarea, ei îi revin toate aspectele legate 
de creşterea copiiilor şi de îndrumarea etniei, tinerelor, este zeiţa, şi are soclul şi 
templul ei în familia romă.  
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Şi atunci trebuie să acceptaţi şocul din perspectiva aceasta, al organizaţii-
lor de femei rome care se luptă pentru o afirmare pozitivă, pentru emanciparea 
femeii, aşa cum a spus şi Maria, pentru că este primul spectacol de alt gen, decât 
festivalurile ţigăneşti cu Adrian Copilul minune, cu cântecele noastre, cu femeia 
care dansează şi e întotdeauna tânără şi nu este nicidecum o bătrână care să 
danseze, mai ales împrejmuită de tineri.  

Deci din această perspectivă, Ilonka nu reprezintă etnia Roma, ci reprezin-
tă o căutare de modernitate, de noi forme de exprimare, dar nu prin prisma etniei 
Roma, ci ca reprezentare a femeii bătrâne care este marginalizată din foarte mul-
te puncte de vedere şi care nu-şi găseşte locul decât într-o formă grotescă şi ex-
presionistă în arta modernă. 

K. Cs.: Aş dori să clarific ce înţeleg eu prin marginalitate. Prin 
marginalitate nu mă refer neapărat la persoane, care sunt într-un număr mic sau 
care nu sunt semnificative, ci marginalitatea în concepţia mea este poziţia invizi-
bilă pentru majoritari. Şi doresc să spun doar, că eu cred că majoritatea unui 
grup social trăieşte ca Ilonka néni, şi din acest punct de vedere nu cred că este un 
fenomen marginal. 

VIOREL ANĂSTĂSOAIE: Vroiam să spun ceva, care trebuie spus vorbindu-se 
despre Ilonka, despre ambiguitatea poziţiei ei. Noi vorbim despre Ilonka dar 
Ilonka nu vorbeşte despre sine. Mie mi se pare extrem de important ca ea să vor-
bească despre sine, să discute ce crede ea despre poziţia ei ca artistă, ca actriţă în 
aceste spectacole, şi cum vede ea acest conflict sau această relaţie problematică. 

L. M.: Cred că se poate pune şi problema moralităţii de a folosi pe cineva 
într-un spectacol. Am participat în Canada la o întâlnire feministă, în care scrii-
torii îşi puneau problema de moralitate în momentul în care ei relatau istorii 
despre femei marginalizate, despre femei care trăiesc într-un mediu cumplit, 
despre schizofrenie şi aşa mai departe. La noi nu se pune încă problema aceasta: 
care este demarcaţia, până unde putem să folosim un om pentru o reprezentaţie 
teatrală sau o reprezentare de alt fel, literară, artistică şi unde sunt totuşi nişte 
graniţe foarte fine şi foarte dificil de definit. 

M. C.: Dar nu s-a pus întrebarea dacă avem dreptul să folosim o actriţă 
într-un rol de prostituată, nu, ca în filmul de ieri? De altfel Csilla a vorbit despre 
tipologia sau tema marginalităţii, deci să nu încurcăm criteriile: unul este crite-
riul estetic, artistic, şi altul este criteriul moral sau activist. Aici avem de fapt de 
a face cu două acte estetice, cu două producţii artistice în care regizorul foloseşte 
într-un caz o actriţă profesionistă pentru un rol care există în viaţă, de fapt un 
rol, să spunem aşa impersonal, iar în alt caz foloseşte o actriţă care se descoperă 
pe sine foarte târziu, într-un rol greu de definit, un rol mai degrabă, cum să spun, 
simbolic. Eu aş zice că nu se referă la etnicitate, ci mai degrabă la feminitate şi 
inefabil… 

ENIKŐ MAGYARI-VINCZE: Daţi-mi voie să fac legătura între această dezbate-
re şi tema discutată ieri, şi să socializez în acest moment interpretarea estetică a 
Magdei, spunând că, ea nu mi se pare a fi o îmblânzire estetică, ci una strict lega-
tă de problema socială, politică, abordată ieri, cea a trecerii peste frontiere: fron-
tiere între oameni de diferite vârste, frontiere între oameni de diferite etnii, şi de 
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diferite sexe. Ceea ce se reprezintă în performance-ul Trupei Tranzit, din punctul 
meu de vedere, este tocmai curajul de a trece peste anumite graniţe, este actul de 
desacralizare al unor norme care produc inegalităţi, de trecere peste anumite ta-
buuri care marginalizează. Din această perspectivă, dansul femeii rome bătrâne 
cu băieţii romi tineri, poate fi privit şi ca un act de emancipare, conceptualizat în 
termenii în care am discutat ieri despre şansele femeilor de a depăşi condiţia lor 
discriminată în cadrul comunităţii. Până la urmă vorbeşte, dacă vrem, despre 
dreptul lor de a fi indivizi autonomi, care nu se trag la răspundere de către repre-
zentanţii „etniei autentice” din motivul că n-ar reprezenta „adecvat” o comunita-
te, care îi localizează tranşant în poziţii subordonate. 

TINCUŢA PÂRV: Am senzaţia că aici s-a ajuns la un conflict, pentru că evi-
dent, tema vorbeşte de reprezentarea corpului femeii în artă. Dvs. abordaţi pro-
blema politicii culturale, a modului în care reprezentarea poate să afecteze o soci-
etate şi am senzaţia că sunteţi puţin revoltată de faptul că există şi părerea 
outsiderului care intervine şi-şi spune cuvântul despre o cultură pe care o socotiţi 
proprie. Eu cred că e foarte interesant că se pun în dialog aceste culturi, şi faptul 
că se lasă liber modul de interpretare. Pentru că dacă aţi încerca să conservaţi 
această identitate Romani printr-o cultură, pe care doar insiderul o poate dezvol-
ta şi o poate aprecia, mi s-ar părea incorect. 

ŽARANA PAPIČ: Aş dori să contribui şi eu la această dezbatere spunând că 
nu cred că separarea artei de politică este un argument bun în acestă discuţie. 
Observ cum, de fapt, chestiunea de bază aici este un fel de luptă asupra dreptului 
de a o reprezenta pe Ilonka. Ceea ce consider a fi problematic în această discuţie, 
este deci întrebarea, cine are dreptul să o reprezinte pe Ilonka? Este Csilla sau 
tu? Aceasta în acelaşi timp este şi o problemă morală pentru că, totuşi, Ilonka nu 
este aici. Aşadar în această dezbatere văd următoarea problemă: este într-adevăr 
necesar ca Ilonka să reprezinte etnia? Trebuie să reprezinte o colectivitate omo-
genă? Este comunitatea Romilor foarte omogenă, sau ea are dreptul să se repre-
zinte pe sine? Desigur, şi auto-reprezentarea ei este o reprezentare şi o construc-
ţie. Dar mi se pare puţin problematic de a forţa necesitatea sau solicitarea ca ea 
să reprezinte în mod necesar o colectivitate omogenă, ceea ce în fond, mă întreb 
eu, dacă există cu adevărat sau nu. Să nu uităm, că ideea conform căreia fiecare 
individ ar trebui să reprezinte „comunitatea” este inerentă politicii colective a 
comunităţilor omogene, a politicii naţionale, de fapt. Eu cred că nu trebuie să-i 
cerem nimănui socoteală dacă face sau vrea să facă acest lucru sau nu.    

 

ENIKŐ MAGYARI-VINCZE: Îmi revine mie sarcina neplăcută de a opri discuţi-
ile noastre la acest punct, şi să mulţumesc publicului care a stat împreună cu noi 
până la această oră târzie. Daţi-mi voie ca acum, în încheiere, să vă reamintesc 
că punctul de pornire al discuţiilor noastre era problema şansei de a apropia di-
verse grupuri etnice (şi) prin activismul femeilor de diferite etnii. Acum însă, du-
pă discuţii, trebuie să accentuez că apropierea dintre etnii nu pare a fi pur şi 
simplu un fapt cu valoare în sine. Câteodată poate funcţiona ca şi instrument al 
unor activisme definite prin alte scopuri . Alteori poate fi scop în sine. Oricum ar 
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fi, azi am văzut că transcederea graniţelor etnice, dincolo de valenţele sale poziti-
ve într-o lume dominată de etnocentrisme, şi chiar de conflicte şi războaie 
interetnice, generează o serie de alte probleme, pe care nu le putem trece cu ve-
derea. Apropierea între etnii prin femei poate fi considerată un rezultat al unui 
proces lung, dar poate fi văzut şi ca un punct de pornire al reflecţiilor asupra şi al 
activismului în jurul unor probleme noi, care apar de pe urma transgresiunii. 
Cum ar fi cea a diferenţei între femei, cea a relaţiei de putere între femei, cea a 
neputinţei de a o înţelege pe cealaltă femeie în urma efortului – câteodată orb – 
de a construi solidaritatea feminină. Noi dileme, paradoxuri şi provocări, faţă de 
care, totuşi, în alte contexte asemănătoare, feminismul a încercat şi a reuşit să 
facă faţă. Printre altele, prin a descoperi ce înseamnă solidaritatea bazată pe re-
cunoaşterea diferenţelor interioare. Sper, că şi noi, azi, aici am reuşit să iniţiem 
un alt mod de a sărbători ziua femeilor, un alt stil de a fi împreună, o altă practi-
că de a discuta despre probleme aparent diferite, totuşi asemănătoare, şi/ sau 
despre probleme aparent asemănătoare şi totuşi diferite, cu care ne confruntăm 
noi femeile de etnii, generaţii şi ocupaţii diferite.  
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EXPERIENŢE ALE DISCRIMINĂRII 

FOCUS-GRUP LA IAŞI 

 

În data de 19 iulie 2001 am organizat la Iaşi un interviu de grup cu 
participarea unor femei active în câteva instituţii publice locale. Tematica 
dezbătută s-a încadrat în subiectul general al discuţiilor purtate cu ocazia focus-
grupului organizat la Cluj cu câteva luni în urmă (condiţia femeilor prin prisma 
unor instituţii publice). Contribuţiile participantelor de la Iaşi s-au axat în mod 
accentuat pe problema discriminării etnice şi sexuale, relevând experienţe 
personale dobândite de-a lungul încercărilor de a se realiza în diverse domenii de 
activitate.  Moderatoarea întâlnirii a fost Carmen Vericeanu, membră a Fundaţiei 
Şanse Egale pentru Femei din Iaşi, organizaţie care, prin Călin Croitoru a invitat 
reprezentante ale unor partide politice şi organizaţii ne-guvernamentale la o dis-
cuţie înregistrată despre participarea femeilor în viaţa publică din România post-
socialistă. Din partea Fundaţiei Desire din Cluj a participat Simona Bîtlan, asis-
tenta programului „Parteneriat împotriva discriminării etnice şi sexuale”, în ca-
drul căruia s-a desfăşurat cercetarea despre condiţia femeilor şi bărbaţilor în 
Clujul multietnic. Din păcate, în cadrul acestui proiect, la Iaşi n-am putut realiza 
investigaţii empirice (anchetă sociologică, interviuri aprofundate, monitorizarea 
presei), deci nu avem o bază de date care să facă posibilă analiza comparativă a 
condiţiei femeilor în diverse contexte sociale şi regionale din România. Sperăm că 
în viitorul apropriat condiţiile financiare şi timpul vor facilita şi această perfor-
manţă. Este important însă, că, în acest moment, am reuşit să derulăm un in-
terviu de grup la Iaşi, şi am avut un participant din partea Fundaţiei pentru 
Şanse Egale pentru Femei la talk showul realizat la Cluj în martie 2001. 

În cele ce urmează, redăm fragmente din discuţiile purtate cu ocazia focus-
grupului de la Iaşi, materialul înregistrat fiind transcris de către Călin Croitoru, 
colaborator al Fundaţiei pentru Şanse Egale pentru Femei, apoi structurat în ca-
pitole de către mine, ale căror subtitluri îmi aparţin. Acest material urmează să 
fie prelucrat în viitor, constituind un punct de pornire în analiza comparativă a 
acestuia şi a materialului de la Cluj prezentat  în acest volum de către Sidonia 
Nedeianu Grama. Se întrevăd deja de pe acum dilemele majore pe care femeile 
participante la discuţii le conştientizează atunci când reflectă asupra propriilor 
experienţe de „majoritar”, de „minoritar” şi/ sau de „dublu minoritar”, sau asupra 
unor tendinţe rasiste şi sexiste observabile chiar în atitudinea lor faţă de „romi”, 
faţă de „femei” şi faţă de „bărbaţi”. Astfel, implicit sau neimplicit, direct sau indi-
rect se defineşte nevoia unei analize feministe a realităţilor noastre contempora-
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ne, capabile să reflecteze critic atât asupra diverselor sisteme de putere şi de dis-
criminare, cât şi asupra propriei poziţii şi propriului discurs. O astfel de atitudine 
critică nu poate să nu fie sensibilă faţă de manifestările rasiste, etnocentriste, 
chiar dacă, sau mai ales dacă, acestea vin din partea femeilor, a unor femei care, 
de altfel, se dedică luptei împotriva discriminării pe bază de sex. Anti-rasismul şi 
anti-sexismul trebuie să meargă mână-n mână într-un discurs şi într-o practică 
feministă decisă să sancţioneze consecvent manifestări ale puterii hegemonice, 
nedreptăţi şi inegalităţi perpetuate şi prin imaginarul rasist şi sexist. (Enikő 
Magyari-Vincze) 

PARTICIPANTELE FOCUS-GRUPULUI DE LA IAŞI 

Simona Bîtlan: Mă bucur să vă cunosc şi să avem ocazia unei întâlniri, chi-
ar dacă într-un cadru mai restrâns. Fundaţia Desire din Cluj, pe care o reprezint 
aici, este Fundaţia pentru Deschidere şi Reflexie Socială. Fundaţia are un nume 
feminin, „desire” înseamnând şi dorinţă. Din 1998 încoace are ca obiectiv de bază 
înţelegerea şi îmbunătăţirea condiţiei femeilor în societatea românească… 

?:…de aceea se cheamă Desire?… 
S. B.:  Desire, da… aşa ne-am dori… Un alt obiectiv al fundaţiei este pro-

movarea cercetării privind poziţia socială a femeii în societatea românească în 
tranziţie şi încercarea de a introduce studiile despre feminitate şi feminism în 
programele universitare. Proiectul „Parteneriat împotriva discriminării etnice şi 
sexuale” este finanţat de Centrul de Resurse pentru Diversitate Etno-culturală şi 
a început în august 2000, având o desfăşurare pe durata unui an. Acum suntem 
aproape spre partea finală a proiectului, în care Fundaţia pentru Şanse Egale din 
Iaşi ne-a fost partener. Ne-am dorit o colaborare cu o organizaţie mai îndepărtată 
de Clujul multietnic ca să putem compara problemele privite în spaţii socio-
culturale diferite. Până acum am desfăşurat studiul „Condiţia femeilor şi bărbaţi-
lor în Clujul multietnic” care şi-a propus ca prin diverse metode să identifice rela-
ţia dintre gen şi etnie, rolul acesteia în constituirea relaţiilor de dominare şi de 
discriminare, în mod special experienţele individuale legate de discriminarea et-
nică şi sexuală, percepţii despre masculinitate şi feminitate, despre femeia şi 
bărbatul din celălalt grup etnic, concepţii despre rolul bărbaţilor şi femeilor atât 
în viaţa publică cât şi în viaţa familială. Cercetarea a constat până acum pe de o 
parte dintr-o anchetă sociologică realizată pe eşantioane reprezentative pentru 
populaţia română, maghiară şi romă a oraşului Cluj, şi prin această anchetă ne-
am propus să identificăm legătura între diferite categorii socio-economice şi con-
cepţii despre egalitatea sau inegalitatea de gen în cadrul familiei. O altă metodă 
de identificare a modului de gândire şi a practicilor sociale legate de identitate şi 
de diferenţele şi relaţiile de gen a fost cea a interviurilor aprofundate, realizate 
cu aproximativ 70 de persoane. Am înregistrat şi ulterior am transcris naraţiuni 
privind diverse aspecte ale vieţii indivizilor selectaţi din diferite categorii socio-
economice, atât bărbaţi cât şi femei, români, maghiari şi romi. Mai departe, am 
derulat un interviu de grup asemănător cu aceasta de azi, la care am invitat fe-
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mei active în cadrul unor organizaţii neguvernamentale care activează în dome-
niul intereselor, drepturilor femeilor, reprezentante ale unor birouri locale ale 
unor departamente guvernamentale care se leagă prin activitatea lor de diferite 
aspecte ale condiţiei femeilor, reprezentante ale unor organizaţii de femei sau 
reprezentante femei din cadrul partidelor politice cu filială în oraşul Cluj, precum 
şi cercetătoare şi profesoare la universităţile din Cluj. O altă modalitate prin care 
am încercat să identificăm modul în care în România post-socialistă se rediscută 
chestiunea identităţilor şi relaţiilor de gen a fost monitorizarea presei în perioada 
octombrie 2000 – martie 2001, în speţă a unor ziare locale şi regionale publicate 
în limba română respectiv în limba maghiară, şi a unor reviste pentru femei şi 
pentru bărbaţi, pentru a identifica clişeele şi stereotipurile care apar în reprezen-
tarea feminităţii respectiv masculinităţii, pentru a observa practica discriminării 
sexuale şi etnice în anunţurile referitoare la locuri de muncă. Proiectul nostru a 
mai cuprins un talk-show cu invitate din Serbia, precum şi din România (Bucu-
reşti,  Timişoara, Iaşi, Cluj). Tema acestei discuţii publice a fost rolul femeilor în 
transgresarea graniţelor etnice.  

Rezultatele cercetării se vor publica în toamna acestui an şi se vor 
mediatiza şi prezenta cu ocazia unui atelier de lucru care va avea loc şi la dum-
neavoastră în Iaşi Astfel de cercetări s-au mai făcut prin programe privind dis-
criminarea de gen, dar fără a fi luat în considerare relaţia ei cu discriminarea 
etnică. Probabil femeia minoritară suferă o dublă discriminare, atât cea sexuală 
cât şi cea etnică, sau din contră. Acum îi dau cuvântul doamnei Vericeanu să des-
făşurăm acest focus grup care are câteva reguli pe care, sunt convinsă, cu uşurin-
ţă le veţi putea respecta. În funcţie de tema pe care o abordăm este nevoie ca fie-
care să-şi spună părerea şi convingerea în legătură cu acea temă, dar pe o durată 
egală de timp împărţită la fiecare.   

 
Carmen Vericeanu:  Mai întâi cred că ar trebui să se prezinte fiecare dintre 

dumneavoastră şi să începem cu dreapta. 
Cristina Acălugăriţei: Eu reprezint Asociaţia Tinerilor şi Studenţilor Romi, 

Romanitin din Iaşi.  
Aurora Matei: Sunt preşedinta Organizaţiei Municipale a Federaţiei 

Ecologiste din România – printre altele. Am o societate privată, se cheamă 
Palexim şi cam atât deocamdată. 

Roxana Cozma: Despre mine doar atât, că predau limba greacă şi reprezint 
comunitatea elenă. 

Constanţa Apietroaie: Eu doresc să vă spun că, de la o vreme încoace, coche-
tez cu poezia, am şi scris două mici plamfete, unul dintre ele se cheamă „Ana lui 
Manole”, şi aduce în atenţia noastră, cel puţin ca temă de meditaţie, faptul că 
pentru orice creaţie, pornind chiar cu instituţia familiei, femeia este cea care tre-
buie să conştientizeze că pentru a se derula în bine lucrurile, trebuie să accepte 
sacrificiul şi deci să fie o piatră solidă la temelia acestei instituţii. Sunt jurnalist 
de profesie, am şi o revistă, o fundaţie, se cheamă fundaţia, revista şi editura 
„Viaţa”, dar lucrez şi altundeva ca să-mi câştig existenţa, pentru că actul de cul-
tură nu merge în România, deci tot ce am făcut am cheltuit orice brumă de mate-
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rie primă din familie şi acum îmi câştig existenţa la o societate de asigurări, se 
cheamă „Nederlanden”. De asemeni activez şi în cadrul Partidului România Ma-
re, am fost până la alegeri vicepreşedintă cu probleme de propagandă, acuma 
sunt secretar, tot pe probleme de propagandă. 

Renata Puşcaşu: Sunt consilier municipal şi şefa Stării Civile a municipiu-
lui Iaşi, şi mai sunt şi vicepreşedintele Organizaţiei Naţionale de Femei a Parti-
dului Moldovenilor. Am înfiinţat împreună cu doamna Luminiţa Iordache un 
ONG, o asociaţie civică, pe profil civic şi… ce să vă mai spun… reprezint Româ-
nia în cadrul Comisiei Politico-administrative la nivel local din cadrul Reţelei… 
Sunt proaspătă absolventă de universitate, dar data viitoare aduc curriculum 
vitae că-i mai simplu. Dar cam pe scurt astea-s importante… Şi sunt femeie. 

Carmen Vericeanu: Eu sunt Coordonator de Programe Politice la Fundaţia 
Şanse Egale pentru Femei, membră a Partidului Liberal. Am fost consilier local 
în legislatura trecută. De aproape un an lucrez la Fundaţia Şanse Egale pentru 
Femei, de care sunt legată încă de la începuturi. Fundaţia Şanse Egale pentru 
Femei s-a înfiinţat acum cinci ani, este o fundaţie care se ocupă de drepturile fe-
meii în cadrul drepturilor omului şi susţine femeia pe toate planurile: şi atunci 
când este victimă şi atunci când ea doreşte să devină o femeie puternică – deci ne 
ocupăm şi de emanciparea ei. Proiectele sunt în faţa dumneavoastră, sunt multe, 
fundaţia noastră a avut, cred, succese frumoase şi cred că e inutil să le mai des-
criu pentru că le aveţi acolo prezentate.  

DE LA EXPERIENŢA NEDREPTĂŢIRII LA DISCRIMINARE  

C. V.: Cred că în prima parte a acestei întâlniri ar trebui să discutăm des-
pre cum vedeţi dumneavoastră condiţia femeii în sensul drepturilor: dacă sunt 
drepturile femeii încălcate în instituţia în care lucraţi, sau dacă aţi observat în 
jurul dumneavoastră astfel de fenomene şi ce măsuri credeţi că ar trebui să se ia. 
Această discuţie este legată de modul în care sunt promovate aceste drepturi sau 
nu, dacă simţiţi că sunt încălcate în instituţie, sau în partidul din care faceţi par-
te, sau în organizaţia din care faceţi parte. Dumneavoastră poate aveţi o dublă 
discriminare: ca etnie şi ca femeie… 

C. Ac.: Pentru că nu am aspectul unei femei ţigănci, nu pot spune că sunt 
discriminată. Ceea ce am constatat însă, eu cel puţin, dar drept, nu neapărat în-
totdeauna – este faptul că femeia lucrează mai eficient ca un bărbat şi cu toate 
acestea poziţia sau rolul ei într-o instituţie este mai scăzută decât cel al unui 
bărbat. În direcţia asta sunt încălcate drepturile femeii. Ea lucrează mult mai 
bine şi mai eficient, în schimb bărbatul mai mult dă ordine şi… părerea mea…, 
nu-şi îndeplineşte atât de bine treaba, munca lui, şi totuşi este mai degrabă apre-
ciat pozitiv decât femeile. 

(…) 
C. V.:  Credeţi că avem nişte legi care ne apără? 
C. Ac.:  Da, avem, dar nu se aplică.  
C. V.:  De ce credeţi că nu se aplică? 
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C. Ac.:  Nu ştiu, nu pot să spun că femeia nu are destul curaj… 
S. B.:  De ce aţi ales să activaţi într-o organizaţie care vă apără drepturile? 

Apără această organizaţie drepturile dumneavoastră ca etnie şi drepturile femei-
lor rome? 

C. Ac.:  A tuturor romilor… Am vrut să fac şi eu ceva pentru romi. 
S. B.:  Şi simţiţi că puteţi face? 
C. Ac.:  Cred, dar trebuie să am şi sprijin. 
S. B.:  Sprijin din interiorul etniei sau din afară? 
C. Ac.: Sunt de părere că trebuie să existe o colaborare atunci când vrei să 

întreprinzi ceva măreţ. Singur, aşa prin eforturi proprii, mai ales când e vorba de 
ceva la nivel macro, nu poţi realiza prea multe. De aceea sunt de părere că trebu-
ie să existe o colaborare şi între minoritatea respectivă – romi, în acest caz – şi 
români. 

?: Aveţi vreo funcţie în cadrul Asociaţiei? 
C. Ac.:  Nu, sunt membră şi sunt studentă în anul doi la Asistenţă Socială 

la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 
A. M.: Apropo de rolul femeii, aş dori să spun că noi în familie facem mai 

multe şi în general unde muncim, muncim mai bine. Eu la mine acasă sunt foarte 
mândră că mi-am asumat o mulţime de obligaţii şi chiar nu am pretenţia de la 
soţul meu să facă prea multe lucruri. Pur şi simplu eu le fac, mi le-am asumat de 
la bun început, îmi face plăcere să lucrez în gospodărie şi pur şi simplu n-am pre-
tenţia de la el. Nu mă simt de loc discriminată. 

S. B.:  Este alegerea dumneavoastră… 
A. M.: Este alegerea mea. Eu am atâta energie, încât pot să fac o mulţime 

de lucruri şi atunci eu nu am pretenţia… La serviciu din nou, noi lucrăm împre-
ună. Să spunem că suntem asociaţi, eu fiind majoritar. Dar majoritatea muncii 
tot la mine este. Şi iarăşi, nu mă simt discriminată. Şi să ştiţi că, în general, în 
viaţa de afaceri bărbaţii s-au obişnuit să lucreze cu noi. Eu n-am întâmpinat pro-
bleme de genul ăsta. Unii sunt chiar încântaţi să stea de vorbă cu femeile. Sunt 
şi alţii care vin şi întreabă de „domnu’ patron”. Şi le spun „nu-i un domn, ci o 
doamnă”. Sunt miraţi, dar sunt puţini. Adică în domeniul ăsta cred că nu există 
discriminare. Mai curând în altă parte am avut probleme, adică pe latura politi-
că, ca să spun aşa. Anul trecut, când am candidat la primărie, şanse n-ar fi fost, 
ca să spun aşa, dar dincolo de asta, ceilalţi candidaţi pur şi simplu nici măcar n-
au băgat de seamă că exist…  

C. V.:  Şi eraţi singura femeie? 
A. M.: Nu eram singura, ştiţi că mai era cineva? Mai era o candidată de la 

Partidul Pensionarilor, o persoană foarte tânără, care nu avea nici o legătură cu 
pensionarii, de asta m-am şi mirat. Dar, oricum, eu am fost tratată ca şi cum n-aş 
fi fost. Pur şi simplu. Când am fost la întâlnirea de la primărie, nu mai ştiu… cu 
doamnele venite din Suedia. Am plecat de acolo să mă duc la crosul candidaţilor. 
Mi-au dat un număr, dar vreau să vă spun că între timp au schimbat traseul şi 
nu m-au anunţat. Puteţi să vă închipuiţi că am stat şi i-am aşteptat două ore sus 
la Copou? 
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C. V.:  Era un cros al tuturor candidaţilor… 
A. M.: Era crosul candidaţilor. Eu m-am prezentat în Tudor, la locul de în-

tâlnire, am vorbit un pic acolo, apoi ceilalţi au fost transportaţi cu autobuzul la 
locul de plecare, şi pe mine nu m-au anunţat. N-au pomenit absolut nimic… A 
doua zi, citind ziarele, am aflat ce s-a întâmplat… nici măcar n-au menţionat că 
m-am prezentat, am luat un număr. Nici măcar n-au povestit nimica. A fost o di-
versiune, ca să zic aşa. Prezenţa mea, cred eu, ar fi fost o schimbare de culoare, 
eu fiind femeie printre bărbaţi. Puteam fi măcar o pată de culoare acolo… Dar 
nici măcar atât n-am fost. Nici ca idee… 

C. V.:  Dar aţi mai avut o problemă… 
A. M.: Da, am mai avut o problemă… Chiar am şi documente: pe listele 

CDR 2000, la discuţiile care au avut loc la Iaşi, eu eram pe locul patru la Senat. 
Era total neeligibil, vă daţi seama, şi oricum, orice listă ar fi fost neeligibilă, dar 
totuşi, era un loc onorabil. Procesul verbal a fost semnat în forma asta, eu am 
copii de pe el. Lista a plecat la Bucureşti în forma asta, dar când s-a întors îna-
poi, eu m-am trezit pe locul al treisprezecelea. Deci eu, femeie, eram scoasă de pe 
lista aia, nici măcar nu mai eram… Am considerat asta o nedreptate… Bine, în 
primul rând n-am avut susţinere de la propriul partid. După cum ştiţi, există un 
scandal întreg acum în presă, peste tot, pentru faptul că domnul Ionescu a cerut 
bani. E drept, şi la noi s-au cerut bani, nu zece mii, ci vreo treisprezece mii de do-
lari pentru un loc eligibil. Deci cam aşa a fost. Dar în politică cam orice loc se plă-
teşte. 

S. B.: Credeţi că vi s-a întâmplat asta pentru că eraţi femeie? 
A. M.: Nu, nu, nu, nu din cauza asta, deci nu cred că era o discriminare pe 

bază de sex… În primul rând a fost discriminat partidul: Federaţia Ecologistă din 
România. Dar discriminarea a fost făcută în primul rând de şeful partidului nos-
tru. Deci susţinerea n-a fost de acolo. Nu neapărat pentru mine… Chiar dacă ar 
fi fost domnul Tudose, care este preşedintele pe judeţ al partidului, bănuiesc că 
acelaşi lucru s-ar fi întâmplat. Dar poate pentru că eram femeie, cei de la 
PNŢCD… m-au coborât pe un loc atât de jalnic acolo…  

R. C.: Mă îndoiesc… Ştiţi ce cred? Că a avut foarte multe obligaţii faţă de 
multe persoane aici şi faţă de dumneavoastră… 

A. M.: Da, dar lista de aici era semnată în forma asta şi procesul verbal 
semnat de aici de toată lumea era care era… 

R. C.: Mai era vreo femeie pe listă? 
A. M.: Nu ştiu dacă mai era vreo femeie pe listă. Cred că eram singura… 

(…) 
C. V.:  Domnişoara…? 
R. C.: Eu trebuie să vă spun că sunt doamnă de vreo optsprezece ani… Eu 

nu pot să spun că simt discriminarea la nivelul profesiei mele, pentru că, prin 
tradiţie, profesori au fost întotdeauna multe femei şi chiar cred că este o meserie 
care se potriveşte femeii… nu zic că nu se potriveşte bărbaţilor dar… totdeauna 
reuşim noi, femeile, mai bine să găsim o punte către sufletele altora. Dar ceea ce 
vreau să spun acuma nu ţine de discriminarea pe care o găsesc prin reverberaţii-
le relaţiilor cu bărbaţii, ci mă refer la discriminarea pe care o găsesc în interiorul 
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fiecăreia dintre noi. Sunt Preşedinta Organizaţiei de Femei din comunitatea ele-
nă şi de fiecare dată când stau de vorbă cu doamnele, trebuie să înving lipsa de 
încredere în ele însele. Asta se datorează exclusiv mentalităţii, faptului că ne si-
tuăm ca spaţiu geografic mai aproape de Orient şi nu de altă zonă a Europei 
avansate din punctul de vedere al conştiinţei, a propriei valori. Cam de aici cred 
eu că încep toate. Dacă noi înşine, iată, nu ne arătăm nouă mai multă importanţă 
şi nu ne simţim stăpâne pe ceea ce putem face, pe ceea ce putem să aducem, 
atunci nu ne putem realiza. Iată că sunt multe spaţii goale, multe scaune care ar 
fi trebuit să fie ocupate de persoane cu siguranţă demne de respectat. Trebuie să 
ne dăm seama de asta, căci asta este deja un pas către înţelegerea fenomenului. 
Apostolul Petru spunea că suntem ceea ce credem în adâncul sufletului că sun-
tem. Şi în exterior nu putem să dăruim decât ceea ce vine din interiorul adevărat 
ca valoare. Şi atunci uite că, din punctul meu de vedere, ar trebui să gândim o 
anume strategie, pentru a găsi nişte resorturi intime în fiecare dintre noi, pentru 
ca să fim puţin mai stăpâne pe ceea ce avem. Iată, sunt doamne care au foarte 
multă forţă şi nu rezistă nimeni în faţa unei forţe care-i intrinsecă şi care se 
transmite. Altfel, dacă doamnele continuă să nu-şi spună părerea de faţă cu 
domnii, că domnii imediat ridică tonul, nu vom putea realiza nimic … 

A. M.: Şi vor ca noi să tăcem liniştite acolo… 
R. C.: Da. Şi dacă s-ar face nişte paşi mici, dar hotărâţi, în direcţia asta, 

poate că şi bărbaţii… 
A. M.: Poate suntem intimidate de prea mulţi bărbaţi… Suntem prea puţi-

ne acolo unde suntem cu bărbaţii. Şi cred că dacă am încerca să deschidem gura 
ne-ar acoperi cu toţii. 

C. V.:  Aţi mai avut o problemă cu susţinerea femeilor… 
A. M.: Asta am văzut-o eu când am candidat la primărie prin cantitatea de 

voturi. Ar fi însemnat o susţinere măcar de la o parte din femei. Mai pe urmă am 
auzit discuţii că m-au votat bărbaţii mai degrabă decât femeile. 

 

C. Ap.: Ceea ce vreau să spun eu este o continuare şi o accentuare a ceea ce 
au spus antevorbitoarele mele… au arătat lucruri foarte reale. Eu consider că o 
societate este suma valorilor individuale. Dar, dacă noi ne vom complace la nes-
fârşit în a nu ne identifica aspiraţiile, dacă nu vom încerca să umanizăm orice act 
de cultură sau act politic, nu vom putea avansa… Prin urmare, ar rămâne totul 
rigid… Nu ştiu, poate lucrurile să fie oricât de bine făcute de un bărbat, dar eu 
am ajuns la concluzia că femeia e aceea care dă căldură şi nuanţă de frumos în 
toate actele. Personal subscriu la ceea ce a spus doamna Matei – dacă am reţinut 
bine – , şi vreau să vă spun că, fără o falsă modestie, sunt un om care mi-am 
asumat din totdeauna multe activităţi, dar că aş face încă la fel de multe câte am 
reuşit să fac până acum, dar sunt mereu în criză de timp. De asta mă plâng. Mă 
rog la Dumnezeu de sănătate şi să-mi dea forţă pentru mulţi ani de aici încolo, nu 
ştiu când au trecut cei douăzeci şi trei de ani cât are copilul meu acuma, şi vreau 
să vă spun că mereu am pus-o pe drumul cel bun: „Tu faci asta, eu fac alta”… şi 
mi-a dat Dumnezeu şi un copil bun, că niciodată nu a trebuit să stau să verific, să 
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monitorizez ce face ea, şi astfel eu am avut timp să fac alte lucruri. Din nouăzeci 
şi trei am pornit să fac acest act de cultură, avem un cenaclu literar în fiecare 
sâmbătă, acuma la două săptămâni, l-am mai rărit tocmai din lipsă de timp, un 
cenaclu literar deci… Cenaclul ăsta funcţionează din şaizeci şi patru. Vin tot felul 
de categorii de vârstă, şi tineri şi vârstnici. 

C. V.:  Voiam să vă întreb despre activitatea dumneavoastră la partid. 
C. Ap.: Aici voiam să ajung şi să vă spun că în partide şi în orice alte activi-

tăţi, ceea ce vrem noi să înfăptuim sunt nişte lucruri de mare realism şi trebuie 
să ajungem să le şi înfăptuim. Adică sigur, discriminarea femeii este o problemă 
esenţială şi nu trebuie să ne ascundem după deget: ea există de fapt. Dar dacă în 
partidele politice ca şi în activităţile pe care le vom face nu vom fi solidare, dacă 
nu vom accepta calităţile celui de aproape – că de aici vin toate, de la a nu accep-
ta că cel de alături are o calitate în plus faţă de tine –, atunci nu vom putea să 
facem nimic împotriva discriminării. Ceea ce am constatat eu… se preferă să fie 
promovat un om nu chiar de calitate, nu chiar dinamic, deci o persoană mai 
ştearsă, nu-i mai spun personalitate… Astfel apare în frunte un om care nu face 
cinste organizaţiei, dar care face bine celor din vârf, pentru că nu sunt contrazişi, 
se mulţumesc numai cu ridicări de mână, cu votări, fără pertinenţă, fără vigoare 
şi nici nu ştiu bine de ce se află acolo. Îi ia valul pur şi simplu. 

A. M.: Femeile care ridică capul nu sunt aşa de obicei, nu sunt cele docile. 
Fiindcă au ceva de spus, de asta nu sunt preferate probabil nicăieri. 

C. Ap.: Şi nu ştiu până când… Repet, dacă acolo am fi un nucleu solid, care 
să acceptăm chiar ideea vremelnică că numai unul de acolo merită să ocupe o 
funcţie, dar să ştie precis că persoana aceea este în stare să lupte pentru nişte 
drepturi… Dar nu văd… Nu văd forţă, nu văd o opinie liber consimţită din partea 
noastră a tuturora despre faptul că funcţia trebuie să fie câştigată de cel mai bun 
dintre noi, persoana care să aibă armele de luptă. Cineva spunea că „a vorbi nu-i 
mare lucru, a face ceva e mare lucru”. Eu cred că şi una şi alta sunt importante. 
Pentru că, până la urmă, într-un spaţiu politic duci suma faptelor unei colectivi-
tăţi, şi trebuie să ştii să prezinţi tabloul. Pentru că dacă nu ai aceste mijloace de 
comunicare, dacă nu le stăpâneşti, eşti un om sterp. Ai ieşit la microfon şi spui 
„Mulţumesc, bună ziua”. Deci are importanţă şi ce facem şi cum ne prezentăm, 
trebuie să fim solidari. Eu mă bucur foarte mult că sunt astăzi aici… 

 

R. P.: Să o parafrazez pe doamna Matei şi să spun că nu mă simt discrimi-
nată? Cel puţin deocamdată. Deoarece tocmai am păşit peste vârsta aceea, care 
apare în toate anunţurile de mică publicitate: „până în treizeci şi cinci de ani”… 
Recunosc în mod cinstit că e un lucru care, să spun că mă îngrijorează e cam 
mult, dar e aşa ca un mic cui, dat fiind că eu prin structură mă gândesc mai mult 
nu la ziua de astăzi, ci la ziua de mâine. Deocamdată nu mă simt discriminată. 
Singurul moment în care m-am simţit discriminată, dar nu discriminată – im-
propriu spus – a fost când am terminat facultatea… Eu sunt inginer mecanic 
agricol. Deci am o meserie strict bărbătească şi oricât ne-am fi dorit noi, ca femei, 
să ne realizăm în acest domeniu, nu puteam să ajungem decât cel mult în atelie-
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rele de reparaţii, fiindcă munca asta de tractorist şi de inginer mecanic agricol 
înseamnă o muncă foarte dură şi foarte grea. Mie mi-a plăcut. Mi-au plăcut ma-
şinuţele, tractoarele, vorba bancului… Când am terminat facultatea – acum sunt 
niţel mai înaltă – eram şi mai mică şi aveam şi o figură aşa mai de copil şi când 
am apărut eu, mare inginer mecanic agricol, la douăzeci şi trei de ani la Ferma 
Târgu Bujor în judeţul Galaţi, tractoriştii ăia care erau acolo, oameni de la ţară, 
ca să mă exprim plastic, „au dat pe spate” şi au început să râdă: inginerul meca-
nic agricol are cu tot cu tocuri un metru jumătate. Cred că la ei a fost o reacţie 
absolut… nu ştiu ce să spun… tipic bărbătească. Îmi închipui că la vremea res-
pectivă nu mă interesa treaba asta, dar am sesizat atitudinea. Deşi în acel SMA 
mai era o ingineră la centrul de reparaţii, unde m-au repartizat şi pe mine, şi, 
dacă îmi amintesc eu bine, era chiar director adjunct al centrului de reparaţii. 
Practic cred că nu era  o discriminare ceea ce s-a întâmplat,  era doar ideea că 
femeile nu aveau ce căuta în domeniul ăsta. Noi am fost o sută treizeci în promo-
ţie şi din toţi doar şaisprezece fete, în rest bărbaţi. E normal. Vă spun eu că e 
greu să conduci tractorul, căci eu am carnet de tractorist. Deci cam atunci am 
simţit ceva în sensul acesta. După aceea, ori m-am luat eu cu munca şi nu mi-am 
dat seama, ori chiar n-am avut probleme. Din nouăzeci mi-am cam schimbat lo-
curile de muncă. Să spun că am fost unul din avantajaţi sau nu ştiu… Am fost 
profesor inginer, n-am simţit discriminare, dar normal, în învăţământ e mai greu 
vizibil. Apoi am intrat în politică în nouăzeci şi patru. Singura discriminare pe 
care am simţit-o a fost vizavi de vârsta mea şi de modul în care arătam. Ulterior 
vreau să spun, că eu de fapt nu am dorit să intru în politică. Nu a fost unul din 
obiectivele mele… Eu am obiective pe termen lung, ştiu de când am terminat li-
ceul ce vreau să fac şi slavă domnului, prin paşii făcuţi, aşa mici cum au fost, mi-
am îndeplinit exact obiectivele. 

A. M.: V-au făcut membră de partid? 
R. P.:  Nu, au vrut să mă facă, când eram studentă, dar eu n-am vrut. L-am 

întrebat pe un coleg de-al meu şi mi-a zis: „dacă ai o restanţă nu te fac ăştia 
membru de partid”, aşa că mi-am lăsat o restanţă şi au renunţat ei. În clasa a 
noua recunosc că m-au recrutat pentru Şcoala Politică de Cadre, chestie care pre-
gătea viitorii lideri de partid. Dar eu nu am dorit să intru în politică. Am intrat 
pentru că asta a fost situaţia. Ca să realizez ce am vrut eu, a trebuit să intru în 
politică, să fac organizaţie şi aşa mai departe. În politică unica discriminare a 
fost vizavi de vârsta mea şi de faptul că de fapt eu nu-mi arătam vârsta. Aveam 
în nouăzeci şi patru douăzeci şi opt de ani şi eu arătam de douăzeci şi trei, două-
zeci şi patru. Este foarte greu să faci politică la vârsta respectivă, mai ales dacă 
eşti femeie. Asta este un handicap. Dar discriminarea a fost şi n-a fost, dat fiind 
faptul că au fost bărbaţi, care m-au sprijinit extraordinar de mult de la început 
până la sfârşit, şi, într-adevăr, discriminarea am întâlnit-o mai degrabă din par-
tea femeilor. Cu bărbaţii n-am avut probleme. M-au ajutat foarte mult, asta e un 
paradox. De acum încoace am fost membru în Comitetul Naţional al Alianţei Ci-
vice. Acolo oricum nu mă băga nimeni în seamă, dar n-aş putea să trag o linie şi 
să spun că nu mă băgau în seamă pentru că sunt femeie, sau nu mă băgau în 
seamă, pentru că sunt prea mică pentru un război aşa de mare. Dar şi organiza-
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ţia mea era foarte mică faţă de organizaţia Iaşului şi atunci tendinţa este să bagi 
în seamă pe cei care au în spate o mulţime, nu pe cei care au în spate un grup 
mic. Deci nu pot să trag efectiv o linie şi să spun că astea mi s-au întâmplat din 
cauză că sunt femeie. Ulterior intrând în Partidul Moldovenilor – sunt şi membru 
fondator – iarăşi n-am avut astfel de experienţe… Cele mai mari probleme le-am 
avut cu anumite femei din partid. Principiul care a guvernat a fost: „Domnule, nu 
contează sexul ci contează munca pe care o faci”, şi asta s-a accentuat mai ales 
când s-a pus problema de intrat pe liste. Deci s-a pus problema unei evaluări a 
muncii făcute. Probleme mari cu femeile am avut. Şi cred că dumneavoastră spu-
neaţi: „oamenii inteligenţi stârnesc animozităţi”. Că sunt femei, că sunt bărbaţi, 
nu contează. E o reacţie automată de respingere din partea celorlalţi, care îl con-
sideră în forul interior că are ceva în plus. 

A. M.: Cei care fac lucruri diferite de ceilalţi sunt în general văzuţi altfel. 
R. P.:  Căci sunt un pericol pentru poziţia lor, într-adevăr. Nu pot să spun 

că am ajuns pe listă fiindcă am fost membru fondator, chiar dacă printre criterii-
le care s-au luat în considerare au fost şi dacă eşti membru fondator… eu într-
adevăr am făcut de la început munca aceea, care este infernală. 

A. M.: Strângi semnături, înscrii partidul… 
R. P.:  De prima dată am răspuns de Bacău şi de Neamţ, şi vreau să vă 

spun că judeţul Neamţ e mare. Şi te duci şi discuţi, că-i comună, că e oraş, că e 
vineri, că e duminică, n-a contat. Deci ăsta a fost şi unul din criterii: să fii mem-
bru fondator. Dar n-a fost suficient să fii membru fondator. S-a luat în considera-
re activitatea pentru extinderea partidului, pentru consolidarea partidului… 
Unii colegi care au fost membrii fondatori, cu timpul „s-au dat la fund” şi au apă-
rut când s-au făcut listele. Ei au fost eliminaţi. Au fost luaţi în considerare de la 
douăzeci şi cinci încolo… Nu s-a pus problema că eşti femeie sau bărbat. Acum în 
instituţia unde lucrez: domnul primar a spus de foarte multe ori în conferinţele 
de presă: el are încredere foarte mare în femei. Sunt eficiente şi eficace. El asta 
spune. Şi ca dovadă, din patru sute cincizeci de oameni, optzeci, optzeci şi cinci la 
sută sunt femei. Atunci când se pune problema promovării – vedeţi că de aici e o 
discriminare pozitivă –, de exemplu a unui şef de serviciu şi sunt în balanţă un 
bărbat şi o femeie, el ia în considerare aptitudinile şi aşa mai departe şi apoi câ-
teodată este decisiv faptul că este femeie. Şi clar pot să vă spun că în Primăria 
Iaşi nu sunt discriminări de gen, decât în sensul discriminării pozitive. Promova-
rea femeii. Cred că ultimul exemplu este cel cu DAFIS-ul şi Direcţia Patrimoniu. 
Alegerea între Ciubernea şi Letiţia Palaga. Şi a zis foarte clar „Cea care va con-
duce fuziunea dintre DAFIS şi Direcţia Patrimoniu va fi Letiţia Palaga, fiindcă 
am încredere în ea” – citez din articol. Şi ca o paranteză, la una din şedinţele 
noastre de partid – cred că după ce am făcut noi acţiunea aceea cu femeile, aşa – 
în următoarea şedinţă mare de partid a zis în felul următor – vă daţi seama că a 
fost destul de dureros pentru bărbaţi – a spus: „Dacă este să fac ceva cu acest 
partid, atunci nu voi putea face decât cu femeile. Sunt singurele care sunt în sta-
re să facă ceva şi au dovedit-o”. 
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A. M.: Am înţeles totuşi că a fost o doamnă la dumneavoastră în partid ca-
re, deşi a muncit foarte mult, a fost discriminată din lipsă de studii, înţeleg bine? 

R. P.:  Nu există aşa ceva. Ştiţi care a fost problema? În momentul în care 
tu vii – lăsăm la o parte că doamna are un limbaj… dar să spunem că a trecut 
printr-o perioadă grea – doar în momentul în care sunt alegerile, deci alegerile 
Organizaţiei de Femei, în timp ce cu munca am fost noi… Vă pot spune că dis-
criminată am fost eu, fiindcă eu am creat organizaţia de femei şi mi s-ar fi cuve-
nit să fiu preşedintele organizaţiei de femei. Dar a fost o problemă politică pe ca-
re eu am înţeles-o. Şi vine doamna, intră, noi eram vreo cinci şi zice: „Dacă îmi 
puneţi beţe în roate (dar să menţionez că nu se punea problema de aşa ceva, că 
erau funcţii suficiente pentru cele care am muncit, eram opt femei şi erau opt 
funcţii de conducere) şi dacă nu ajung nu ştiu ce preşedinte (nu mai ştiu ce a ce-
rut ea), să ştiţi că am vorbit cu cei de la „Ziua” şi cu cei de la televiziune, şi să 
ştiţi că fac un scandal monstru în presă. Eu vreau funcţie.” Cum să spun, fiecare 
am muncit, e OK, şi se recunosc meritele, dar nu cred că este nevoie de câte ori 
vii să sari la beregata uneia sau celeilalte în public, ca să urci tu pe cadavre. Ea, 
după părerea mea, are un complex, complexul studiilor. Ea a fost singura dintre 
femei – şi noi n-am ştiut până nu ne-a spus ea – fără studii superioare, „Ah – 
spunea – nu vreţi să aveţi muncitori între voi”. Avem colege care au patruzeci şi 
ceva de ani şi au făcut, pentru nevoia lor personală au vrut să facă facultate şi au 
făcut facultate la fără frecvenţă. Eu nu cred că a oprit-o cineva. Asta este cu ade-
vărat problema. 

 

A. M.: Eu n-am mai spus adineauri că sunt inginer chimist, că nu-i nimic de 
laudă. Eu când am terminat facultatea peste tot se căutau ingineri chimişti băr-
baţi. Deşi, vreau să spun, la noi în grupă erau doar trei băieţi. În tot anul dacă 
erau zece din patru grupe, cred că era mult. Majoritatea eram femei, o ramură a 
industriei specific feminină, dacă stai să te gândeşti, fiindcă asta era: în labora-
toare şi peste tot vedeai inginere. Şi totuşi se căutau numai bărbaţi. 

C. V.:  Deci, discriminarea asta legată de oportunităţi persistă. În anunţuri 
pentru locuri de muncă există mai multe cereri pentru bărbaţi decât pentru fe-
mei. 

A. M.: Uite şi eu, acum, la firma mea, caut agenţi şi vreau să spun că prefer 
să iau băieţi, pentru că vânzătoarele nu se pot înţelege cu alte femei. Preiau co-
menzi şi dau bani mai curând la băieţi decât la fete. Şi sunt nevoită să refuz a 
angaja fete. Vă puteţi închipui? Însăşi situaţia generală este de aşa natură, încât 
nu faci faţă dacă angajezi agente. 

R. C.: Dacă-mi permiteţi să intervin, eu cred că efectul este de aşa natură, 
încât se face o selecţie bazată pe sex. Nu pentru că eu susţin ideea asta. Pur şi 
simplu doresc să aduc în discuţie aspecte mai puţin vizibile: faptul că femeile 
sunt irascibile e adevărat, un fapt cunoscut. Faptul că, din păcate, poartă cu ele 
nişte frustrări şi nişte complexe, este şi asta un adevăr. Şi din păcate astea 
transpar în relaţiile cu ceilalţi. (…) 
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C. V.: Eu provin din acelaşi partid cu Renata Puşcaşu din Partidul Alianţei 
Civice. Am fost printre persoanele care l-au descoperit şi susţinut pe domnul 
Simirad să ajungă primar… mai târziu Partidul Alianţei Civice a fuzionat cu 
Partidul Naţional Liberal. Domnul Simirad şi-a făcut partidul lui, Partidul Mol-
dovenilor. Nu l-am urmat, cu toate că era mult mai simplu şi mai sigur să acced 
alături de el. Nu credeam în existenţa şi necesitatea unui partid regional şi nici 
să ajung o simplă marionetă n-am acceptat să fiu. Odată devenită membră a par-
tidului Liberal, am devenit pentru domnul Simirad duşman declarat. Câteva 
exemple: România a avut în parteneriat cu oraşul Goteborg un proiect legat de 
femei: susţinerea mamelor singur părinte. Fundaţia Ş.E.F. avusese un proiect 
asemănător şi am propus un parteneriat între Consiliul Local şi acest ONG, cu 
atât mai mult cu cât ştiam că Primăria are puţini asistenţi sociali. Am fost refu-
zaţi sub pretext că urmărim să punem mâna pe bani… Pentru documentare au 
fost trimişi la Goteborg patru consilieri bărbaţi, deşi eu, singura femeie consilier 
în acel moment, eram cea mai indicată. Altă situaţie. A fost un schimb de experi-
enţă cu câteva oraşe din Italia. Din lista celor ce s-au înscris am fost singura 
ştearsă de primar şi, de faţă cu ziariştii, mi-a spus: „Nu-mi plac ochii tăi.” 

Ce s-a întâmplat mai departe: am ajuns în Partidul Liberal, unii dintre co-
legii mei de la Partidul Alianţei Civice au fost înlăturaţi. Eu am rezistat şi cred 
că în timp am câştigat încredere şi simpatie, chiar dacă sunt un personaj inco-
mod. Am obţinut un loc cinci pe listele locale şi pe cele de deputaţi. Ca să obţii un 
loc eligibil trebuie să ai şi putere femeiască. Fără bani nici nu intri la negocieri, 
valoarea omului nu contează. E greu de spus când se va schimba ceva… Într-un 
studiu recent am citit că în ţările scandinave corupţia e cea mai redusă. Să fie o 
întâmplare că acolo femeile sunt alese în posturi de conducere în procente de 
aproape cincizeci la sută?…  

 

A. M.:  Spuneţi-mi ce s-a întâmplat cu domnişoara aceea de la PDSR? A 
mai avut loc pe listă, că ea aşa se lăuda… 

C. V.:  Nimic. 
A. M.:  Părea foarte sigură… Domnişoara era atât de încrezătoare credeam 

că sigur ajunge deputat… 
C. V.:  Era foarte sigură. Până la urmă a ajuns într-un loc mai îndepărtat, 

pe liste a mai apărut cineva în ultimul moment. Păcat, părea o fată deşteaptă… 
Fiindcă eu ştiu de la preşedinta organizaţiei de femei că nici la ei lucrurile nu 
merg strălucit şi promovarea nu se face pe bază de competenţe. Şi nici în Partidul 
Democrat… 

C. Ap.:  Eu eram pe locul patru, iar pe liste m-au trecut pe cinci. La noi a 
fost o problemă, de altfel apărută şi în presă: cel care a candidat pentru primărie 
a venit cu o lună mai devreme. Este o persoană bună, dacă îl privim separat, dar 
pentru momentul acela mie mi s-a părut puţin oportunist şi i-am dezamăgit pe 
superiorii mei, pentru că am luat atitudine publică, dar mi s-a părut normal să 
iau, pentru că ei m-au ignorat de fapt. 
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C. V.:  În ce sens? 
C. Ap.:  Pentru că în calitatea mea de preşedinte cu propaganda trebuia să 

mi se spună şi mie că trebuie promovat acel domn în fruntea celor cinci mii cinci 
sute de membri, câţi are organizaţia noastră. Faptul că nu mi s-a spus mie, aşa 
mi s-a părut firesc, să-mi urmez instinctul de revoltă. Din cel puţin două puncte 
de vedere mi s-a părut demn de discuţie. Am avut şi puţin curaj, dar la noi sunt 
mulţi care trăiesc asentimentul curajoşilor, dar nu îşi asumă şi riscul luării de 
cuvânt. 

A. M.:  În politică suntem folosite. Adică să se vadă că există şi femei, dar 
rămânem cu atât… Aici suntem folosite. 

C. V.:  Pata de culoare… 
A. M.:  Da, da, suntem pata de culoare, doar atât. Şi nimeni nu poate să 

spună după aia, „Cum, n-am avut femei?”. Şi eu am fost folosită, dar am acceptat. 
Am ştiut de la bun început că aveau nevoie de mine, pentru că eram femeie şi 
pentru că trebuia cineva să susţină financiar campania lor, în care ei nu au in-
vestit nimic. Iar mie nu mi-au plăcut linguşelile, nici ale domnului Toma, nici ale 
domnului Tudose, care şi-acum se cheamă la fel, tot folosită mă simt. Dar nici nu 
renunţ. Uite-aşa. 

C. V.:  Vedeţi cum apar discriminări şi mai ales în acest sector politic. 
C. Ap.:  Eu n-am renunţat la luptă, deşi sunt conştientă că totul este vre-

melnic, deci şi această penalizare a curajului meu este tot vremelnică. N-am vrut 
să arăt că mă interesează funcţiile din faţă, deci muncesc la fel… Acum din locul 
trei am „câştigat” locul şapte… Dar am câştigat, fiindcă nu am renunţat la luptă, 
pentru că altcineva în locul meu şi-ar fi luat jucărelele şi ar fi plecat. Ori eu am 
venit în acest partid nu asumându-mi rolul din faţă. Deci într-o grupare, indife-
rent care, faci oricum mai mult decât ai face nicăieri.  

Femeia în familie 
C. V.:  Este o problemă de schimbare a mentalităţilor. Şi în şcoli, în familie 

trebuie făcută educaţie în acest sens. Schimbarea mentalităţilor ţine de timp, 
pentru că modelul patriarhal, modelul acesta este cel care la noi încă predomină, 
nu cel de parteneriat. 

A. M.: Totuşi, femeile americane preferă să stea acasă şi să crească copii. 
De ce? 

C. V.:  E alegerea lor. În America nivelul de trai este foarte ridicat şi ele îşi 
pot permite până la o anumită vârstă să stea acasă şi să crească copii. După ace-
ea… 

A. M.: Eu n-aş putea să stau acasă degeaba. N-aş putea. (…) 
A. M.: Domnul Tudose, foşti colegi de facultate şi el şi soţia, care la momen-

tul în care eu am îndrăznit să intru pe listă au zis: „În nici un caz n-o votăm. 
Cum a îndrăznit?”, adică cum am ajuns eu acolo că ei sunt de aici, eu nici nu sunt 
de aici… Eu am fost întotdeauna altfel: am avut nişte ţeluri. Am vrut să plec din 
Făgăraş pentru că este un oraş mort, este un oraş fantomă, ştiam de la vremea 
respectivă că, deşi făcând chimie, n-am să mă întorc acolo, deci ţelul meu a fost 
să plec orişiunde, numai să nu mă întorc. De fapt cred că aş fi putut face orice, 
dar îndrumarea profesorilor mei a fost spre asta, părinţii nu m-au îndrumat în 
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nici un fel, aşa că am venit şi am făcut chimie aici şi am îndrăznit într-adevăr să 
mă duc puţin mai sus decât ei. Ceea ce nu place… Iată femei, colege de atâţia 
ani, pot să vină cu această replică… 

C. Ap.: Penalizarea vine de foarte multe ori în primul rând de la cei mai 
apropiaţi nouă, care de fapt ne cunosc cel mai bine şi ar trebui să fie impresarii 
noştri la urma urmei. De aici spuneam eu că lipsa de solidaritate are urmări ne-
faste pentru femei… (…) 

A. M.: Bărbaţii se implică altfel în viaţa de familie… El s-a complăcut în si-
tuaţia de a face mai puţin şi eu mai mult. Dar eu totuşi nu m-am simţit discrimi-
nată. Căci încerc să am grijă de mine. De exemplu, fac gimnastică în fiecare zi. 
Am o anumită oră la care am grijă de mine: gimnastică, mă duc la croitor, mă duc 
la… Deşi alţi soţi înţeleg că fac probleme soţiilor lor din acest motiv. 

R. P.:  Eu cred că bărbaţii pot fi educaţi. În momentul în care… 
A. M.: În momentul în care ne acceptă aşa? 
R. P.:  Eu cred că asta ţine tot de noi… 
A. M.: Cum îţi conduci familia, aşa este. Eu asta cred. Adică eu singură mi-

am creat situaţia asta, eu l-am determinat pe el să fie aşa cum este… Faptul că 
am dreptate, nu i-am cerut să-mi spună vreodată şi chiar mă simt prost că am 
dreptate de cele mai multe ori. Dar asta este, asta-i situaţia. El acceptă până la 
urmă. (…) 

C. V.:  Eu m-am născut într-o localitate de lângă Braşov. Părinţii mei n-au 
avut o căsnicie reuşită. De mică am fost conştientă că mama e nefericită şi am 
încurajat-o să se despartă. N-a avut curaj. Pentru ea conta „ce va spune lumea”. 
Am întâlnit femei foarte dotate care au renunţat la carieră pentru că nu au găsit 
sprijin în familie sau societate. Nu mi-am dorit să ajung acest tip de femeie care 
îşi pierde identitatea pentru a se sacrifica pe sine pentru ceilalţi. 

 A. M.:  Vedeţi că şi la mine în familie a fost aceeaşi situaţie: eu îi reproşez 
şi acum mamei, care nici acum nu se-nţelege cu tatăl meu şi sunt în vârstă 
amândoi şi eu îi spun, îmi pot permite să-i spun: „Ai fost proastă că n-ai plecat la 
timp”. Dar din cauza societăţii n-a plecat.… Şi a educaţiei. Deşi şi bunica mea, 
mama ei i-a spus: „Du-te. Ia-ţi copiii şi te du.”. Şi într-adevăr, familia mea şi tot 
ce am construit eu este altfel, este cu totul altfel. 

C. V.:  N-am reuşit în totalitate, dar am încercat… M-am căsătorit foarte 
repede după terminarea liceului cu un bărbat mai în vârstă care în felul lui mă 
iubea. Vedea în mine femeia păpuşă. Am urmat doi ani facultatea de silvicultură, 
trei ani şcoala populară de artă, secţia grafică, şi am fost trei luni şi jumătate 
muncitoare necalificată într-o fabrică de cherestea. Şase ani mai târziu m-am 
despărţit de soţul meu. N-a acceptat ideea că trebuie să plec din localitate pentru 
a urma facultatea care mi-o doream: filologia. Ne-am despărţit în condiţii civili-
zate, rămânând în bune relaţii cu el, dar mai ales cu familia lui. Am ajuns în-
tâmplător la Iaşi, am intrat la facultate şi un an mai târziu eram căsătorită cu 
actualul soţ. Profesia de arhitect a fost întotdeauna pentru el pe primul plan. Şi 
ca orice lucru în exces am avut de suferit din această cauză. Cineva trebuia să 
treacă pe planul doi… Am reuşit să termin facultatea şi am activat un an în învă-
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ţământ, doi ani bibliotecară şi cei mai mulţi ani ca secretar de redacţie la revista 
Cronica. 

Nimic din ceea ce a trăit fiecare femeie în perioada dinainte de ’89 nu m-a 
ocolit: legea interzicerilor avorturilor din 1966 cu umilinţele şi riscurile ei, toate 
obligaţiile care revin femeii în triplul rol soţie, mamă şi camarad de muncă, aşa 
că vechiul meu vis de a face carieră în domeniul literaturii a fost abandonat. Am 
cunoscut chiar şi hărţuirea sexuală, termen abia acum uzitat. 

Membră a partidului Comunist nu am fost, lucru care era posibil şi fiindcă 
nu am deţinut o funcţie importantă. 

După ’89 m-am angajat politic, convinsă că e o datorie să contribui la 
schimbările ce se preconizau în societatea noastră. Trăiam o perioadă romantică 
a începutului în ale politicii. Şi soţul meu m-a susţinut… 

C. Ap.:  Ca să întăresc ceea ce aţi spus dumneavoastră, situaţiile nefireşti 
în familii consolidează mai bine personalităţile. Şi eu sunt dintr-o familie care s-a 
despărţit, şi părinţii mei s-au despărţit când aveam doi ani şi jumătate. Tatăl 
meu a fost miliţian, nu a mai prins poliţia că a ieşit la cincizeci şi cinci, când nu 
era încă poliţie. M-au crescut bunicii dinspre mamă, dar nu am auzit o vorbă de 
rău despre tatăl meu. Am avut eu a descoperi lucruri negative la el, când am mai 
crescut. Am judecat-o pe mama, pentru că fiecare copil doreşte ca să semene nu-
cleul din care vine cu al celorlalţi. N-aveam apărători: n-aveam fraţi, n-avem su-
rori, erau nişte bătrâni foarte înţelepţi, de altfel. Am avut a plăti această judeca-
tă a mamei mele din cauză că am avut parte de o căsnicie foarte reuşită din 
punct de vedere spiritual, dar imperfectă, totuşi. Era o diferenţă de vârstă între 
noi, avem iată acest copil, pe care l-aţi mai văzut unii dintre dumneavoastră. So-
ţul meu nu era de un stil pragmatic. Din această pricină eu a trebuit să-mi asum 
rolul de a acoperi toate necesităţile materiale, iar lui, dacă mă credeţi, îi respec-
tam atât de mult momentele de creaţie – el avea o măsuţă şi stătea aşa turceşte 
şi mă duceam şi îi duceam păpica… Dar apropo, că nu terminasem: nu se judecă 
părinţii. Am făcut eu destule, dar am făcut pentru alţii. Dacă fiecare îşi făcea da-
toria bine şi să nu fi trebuit eu să alerg pe două căi, poate deja eram în altă parte. 
Dar nu mai fac nici un fel de retuşare şi mulţumesc lui Dumnezeu că sunt sănă-
toasă şi poate aşa a trebuit să acumulez, în asemenea condiţii. Dar nu mi-a fost 
uşor şi nu de puţine ori am simţit că trebuie să ies din drumul care mă alesese şi 
simţeam că sunt folosită şi că nu se cântă şi pe melodia mea, ca să zic aşa. Şi de 
câte ori aveam această tentaţie, de atâtea ori mă gândeam cum am judecat-o pe 
mama mea, când trebuia să rămână cu tatăl meu. Şi atunci îmi spuneam: „Nu, 
ăsta-i preţul pe care trebuie să-l plătesc şi ăsta-i tatăl copilului şi trebuie să ră-
mânem împreună”. Nu este uşor. De altfel nimic nu-i uşor pe lumea asta. De asta 
mi-am intitulat acea cărţulie „Ana lui Manole”, pentru că pur şi simplu am con-
simţit: îl idolatrizam, nu mai era ca el nimeni cu toate că… N-am renunţat la 
luptă – asta este esenţial. Mulţumesc bunicilor mei că au existat… Singurul lu-
cru pe care îl pot reproşa soţului meu, e acea modestie exagerată din a cărui cau-
ză rămânea mereu în urma celorlalţi mult. 
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LIPSA SOLIDARITĂŢII ÎNTRE FEMEI 

C. V.: Acum deja am intrat în problemele ce ţin de viaţa privată. Să conti-
nuăm, să facem o pauză, cum vreţi? 

C. Ap.: Indiferent ce decidem, ca o concluzie, eu vreau să accentuez: şi eu 
pot să aduc destule argumente ce ţin de viaţa mea personală, dar noi trebuie să 
fim nişte analişti ai societăţii, ai unor segmente din societate, şi nu totdeauna 
este concludent să tragem concluzii din viaţa noastră personală. Noi trebuie să 
vedem ce se întâmplă de fapt în societate cu marea majoritate a femeilor, cu vio-
lenţa, cu agresivitatea în familie, cu problemele sociale adevărate, pentru că 
practic viaţa, sărăcia conduce la a nu mai înţelege pe celălalt. 

C. V.: Aveţi perfectă dreptate. Mai ales că femeile care au intrat în politică 
nu se ocupă de problemele femeilor. Aceasta este o lipsă a lor. Nici una nu se lup-
tă pentru o cauză… 

A. M.: Asta ţine de disciplină. Aţi văzut, peste tot, într-un partid, cine nu 
respectă disciplina de partid, este îndepărtat. Chiar în partidul devenit ne-
parlamentar, fiindcă se discută acuma cazul PNŢCD… Acolo nu s-a respectat or-
dinea şi disciplina în momentul în care a dispărut liderul, care a început lupta 
pentru putere. Ei nu ştiu unde vor ajunge… De asta vă spun: încet, încet vom 
ajunge la problema femeilor, dacă o să fim mai multe niţel şi o să fim susţinute. 
Având atâţia bărbaţi în jur, sigur că ele nu mai vorbesc. Doamna Mona Muscă, 
de exemplu, nu ştiu cum de mai îndrăzneşte să spună ceva. Nu discută despre 
femei, acum discută despre animale. Dar vedeţi, asta ţine tot de disciplină, tot 
asta este. Poate dacă o femeie va deschide discuţia şi dacă mai multe femei ascul-
tă, vor prinde mai mult curaj şi o să ne susţină. Vă spun, eu nu văd solidaritate 
decât la bărbaţi în politică. 

C. V.: Pot să vă spun că Mona Muscă şi-a lansat campania electorală cu 
problemele femeilor. A fost singura care a făcut lucrul ăsta. Dar, spre dezamăgi-
rea mea şi cred că şi a altor femei din partid, după aceea n-am mai văzut-o susţi-
nând cauza femeilor. Nu ştiu dacă a fost descurajată, sau ea nici nu crede în cau-
za asta prea mult, şi şi-a urmărit mai mult interesul propriu… 

PERSISTENŢA RASISMULUI  

C. V.: La etnia romă eu cred că este o problemă specială. Ei nu au elite şi 
cred că civilizarea lor nu ar putea veni decât din interior, adică prin ei. Dar asta-i 
spuneam domnişoarei, că romii care sunt educaţi nu sunt agreaţi. Dacă este aşa, 
atunci e grav. Dar spuneţi-mi, există şi situaţii de astea? 

C. Ac.: Da. Depinde şi de neamul lor. Există cam douăzeci şi şase de tipuri 
şi neamuri. 

C. V.: Ştiu că şi numărul lor variază. Se spune că sunt între cinci sute de 
mii şi un milion cinci sute. Acum depinde: unii se declară că sunt romi, alţii se 
declară că sunt maghiari, cei din Ardeal. Şi probabil că sunt mai mulţi… Deci tu 
cum vezi situaţia asta? 
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C. Ac.: Cauza? Când se efectuează studii despre romi, mulţi nu vor să recu-
noască faptul că sunt romi. De asta numărul romilor nu este real. 

A. M.: Poate că cei ca dumneavoastră, care nu aveţi caracteristicile etniei, 
de aceea nu se declară… Dar spuneţi-mi, sunt mulţi aşa ca dumneavoastră? 

C. Ac.: Da, bineînţeles. 
C. V.:  Eu am nişte experienţe în legătură cu asta. Sunt din Zărneşti, de 

lângă Braşov şi acolo au existat ţigani care s-au civilizat, adică până la urmă s-au 
românizat, astfel încât cartierul în care trăiau ei e unul dintre cele mai frumoase, 
dar nu aşa cum sunt „castelele” astea din Ciurea, ci nişte case modeste şi foarte 
curate, oamenii sunt deosebiţi, nu mai ştii că au fost vreodată acolo ţigani. Am 
avut o bună cunoştinţă care a făcut medicina, fratele ei a făcut conservatorul şi 
alt frate era ofiţer. Toţi proveneau din părinţi lăutari. Vedeţi, în Ardeal lucrurile 
stau puţin diferit. 

A. M.: Eu vreau să vă povestesc altceva. Eu mă duc acasă şi locul nu mai 
seamănă cu ce era… Erau nişte blocuri de nefamilişti, dar un loc foarte frumos. 
Făgăraşul era ca un loc uitat de lume, probabil, în ciuda faptului că am avut aco-
lo un combinat aşa de mare, care acum e în paragină. Nu ştiu care dintre primari 
a scos ce era în blocurile alea şi a adus ţigani… vreau să vă spun că arată îngro-
zitor. Au ajuns să crească porci în pod. Cresc păsări, cresc porci, între blocuri nu 
mai e un fir de iarbă, blocurile sunt afumate, fac foc înăuntru, arată ca nişte ghe-
touri, adică cartierul ăsta era cum era… Acum arată îngrozitor. 

C. Ac.:  După părerea mea există şi o cauză, că au fost lăsaţi să facă asta şi 
nu au fost sancţionaţi din timp. 

A. M.: Vă spun eu: le este frică. Le este frică să intre acolo. 
C. Ac.:  Asta de la început trebuia. Nu trebuia să li se permită. 
A. M.: Eu nu sunt moldoveancă, şi poate o să se supere cineva de aici pe 

mine, dar eu oameni mai puturoşi ca aici nu am văzut. Sunt oameni puturoşi şi 
în alte zone ale ţării, dar aici oamenii efectiv nu vor să muncească. Sunt locuri de 
muncă în ziar o mulţime. Păi dacă oamenii vin, fac prostii şi pleacă, iar vin, iar 
fac prostii şi iar pleacă. Nu vor să muncească. Ei spun că nu sunt bine plătiţi, dar 
dacă ai munci mai mult timp, cu siguranţă că ai fi apreciat şi mai bine plătit, i-ar 
merge mai bine omului şi i-ar conveni să te plătească mai bine, să-ţi facă carte de 
muncă. Eu am salariaţi de multă vreme şi toţi au carte de muncă. Deci noi ne-am 
înfiinţat din nouăzeci şi trei şi am aproape aceeaşi angajaţi. Excepţiile sunt agen-
ţii care vin şi pleacă. Ei sunt o categorie fluctuantă. Eu le cresc salariul după cum 
creşte inflaţia, dar oamenii ăştia au vrut să muncească, au dovedit că sunt serioşi 
şi muncesc. Dacă ceilalţi ar merge la cei care oferă un loc de muncă n-ar putea să 
rămână stabil într-un loc? Ei se duc, fac prostii, omul ăla nu mai are încredere… 
Că toţi spun că nu sunt bine plătiţi. Munceşte, arată că poţi mai mult şi cere du-
pă munca pe care o faci. Dar oamenii ăştia nu vor, nu vor. Fac copii cu nemilui-
ta… Şi de asta spuneam: nu pot fi de acord să mă duc să o văd cu afişul în piaţă 
spunând: „Daţi-mi ceva că nu ştiu cu ce să-i cresc.” Dar când i-ai făcut de ce nu 
te-ai gândit? Şi cabinetele de planificare familială funcţionează de foarte mult 
timp. Şi ca să te duci să iei un prezervativ nu este o chestie care costă. Şi nu cred 
că biserica sau cineva din jurul lor împiedică asta. Că decât să te duci să faci pă-
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catul capital, să te duci să faci un chiuretaj, mai bine să te fereşti dinainte, pen-
tru că asta nu este un păcat. 

C. V.: Nici nu cred că s-a făcut educaţie în sensul ăsta. 
S. B.: Cred că pentru unele femei asta e o strategie de supravieţuire. 
A. M.: În zona aia, la noi, sunt nişte curţi mari, unde locuiesc fel de fel de 

oameni, fiindcă sunt locuinţe acordate de primărie, iar ei locuiesc de-a valma: 
peste tot am văzut câte zece, cincisprezece persoane, nici nu sunt ţigani sau poate 
s-au cizelat pe parcurs şi au mai pierdut din caracteristicile etniei. Mai nou se 
îmbracă în negru, au câte o copie a unui certificat de deces şi cer bani de înmor-
mântare. Păi dacă au minte, de ce nu se duc în altă parte? Găsesc mereu motive 
pentru a nu munci. Când am terminat facultatea, m-am dus la Curtea de Argeş 
şi-acolo am luat repartiţie şi m-am interesat dinainte, dacă vin cu soţul inginer şi 
vreau să mă stabilesc acolo şi am copil, ce se întâmplă. Chiar mi-ar fi plăcut, 
vreau să spun. Nu mi-au dat, am venit acasă, am întrerupt un an pentru creşte-
rea copilului şi am fost anul acela profesoară de matematică: am dat lecţii în par-
ticular. Şi nu numai asta am făcut. Hai să zic că am foarte multe dexterităţi 
aşa… Pot să fac o mulţime de lucruri: de la prăjituri, croitorie. Deci am făcut o 
mulţime de lucruri, care nu aveau legătură cu meseria mea. M-am descurcat. 
Până la urmă mi-am căpătat un servici. Şi aceste lucruri pe care eu le pot face, 
nu există ca orice femeie să nu le poată face. Şi nici nu trebuie prea mult. Dacă 
eşti sănătos şi ai două mâini şi puţin creier în cap, ceea ce cred că nu-i lipseşte 
fiecăruia, nu pot să cred că nu te poţi descurca. Şi pentru asta nu-ţi trebuie o fa-
cultate. Eu nu am lucrat nici măcar o lună în domeniul ăsta. Am făcut cu totul 
altceva, m-am adaptat continuu. Nu înţeleg de ce nu se poate. (…) 

A. M. (către Cristina Acălugăriţei): Spuneţi-mi în ce fel sunt discriminate 
femeile în comunitatea dumneavoastră, fiindcă văd că la dumneavoastră numai 
bărbaţii ies în faţă. Se complac şi ele în situaţia asta? Ele stau în umbră. Ei se 
îmbracă altfel, iar ele păstrează tradiţia. Eu îi văd din afară, aşa. 

C. Ac..: Aşa sunt pe la noi. Sunt ţigani care sunt tradiţionali şi ţigani mo-
derni. 

A. M.:  Dar ei nu sunt nici una nici alta, vă spun eu. 
C. Ac..: În principiu, bărbatul trebuie să păşească doi paşi înaintea femeii. 

Asta e o tradiţie. 
C. V.:  La fel este şi colegul tău, te respectă sau e aceeaşi problemă legată 

de tradiţie? 
C. Ac.: Nici el… Parţial îşi respectă tradiţia.  
C. V.:  Vezi că în felul ăsta ai şi tu probleme să lupţi pentru emanciparea 

femeii şi pentru promovarea ei. În continuare chiar şi voi, care sunteţi elite… 
C. Ac.: Dar eu nu sunt lider… 
C. V.:  Elite în sensul că faci şcoală şi că eşti educată… Şi eu cred că asta 

înseamnă elită… Şi mai ales că eşti o fată cu foarte mult bun simţ şi asta e foarte 
important. 

A. M.:  Important, dar nu de ajuns. Bunul simţ te obligă să stai la un anu-
mit nivel şi să laşi pe alţii să vorbească, fără ca tu să crâcneşti, decât dacă îţi dă 
voie. Trebuie să depăşeşti puţin nivelul ăsta, pentru că altfel rămâi tot acolo. 
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C. Ac.: Spuneaţi că romii fură şi recurg la tot felul de şarlatanii. Vedeţi, 
tocmai această prejudecată este una dintre sursele discriminării lor, căci se cioc-
nesc de aceste atitudini şi  atunci când au intenţia de a se angaja… Dumneavoas-
tră aţi angaja pe cineva rom? 

A. M.:  Depinde, eu nu angajez nici români fără cazier… 
C. Ac..: Bine, să presupunem că nu are… dar altfel… 
A. M.:  Nu sunt sigură, pentru că eu prin contactele pe care le-am avut în 

societate şi prin experienţă, sunt o rasistă, recunosc cinstit.  
C. Ac.: Şi în România nu sunteţi singura… 
A. M.:  Ştiu… 
C. Ac.: Prin urmare romii, chiar dacă au intenţii serioase de a se angaja, nu 

sunt primiţi şi sunt nevoiţi să recurgă la tot felul de…  
A. M.:  Dar aveţi persoane bogate. Am înţeles că s-a făcut o bancă a romi-

lor… 
C. Ac.: Am fost în comunitate aici şi în Ciurea. Castele, palate… dar ştiţi ce 

drumuri au? Ca vai de ele… Îşi strică toate merţanele şi toate maşinile. Deci au 
palate, dar într-un fel sunt izolaţi…  

A. M.:  Păi asta vă spun eu. Dacă tot sunteţi o comunitate aparte, şi-ar an-
gaja ei, să aveţi nişte instituţii ale dumneavoastră. Pentru că bani sunt. Există 
un împărat, există… 

C. Ap.:  Dacă-mi dai voie, domnişoară, aţi spus că există o discriminare et-
nică în domeniul angajării. Dar în zilele noastre rândurile şomerilor se îngroaşă 
tot mai mult şi avem de a face mai nou şi cu o discriminare sexuală. Deci asta nu 
mai este o problemă etnică. În audienţă la doamna deputat, a cărei şefă de cabi-
net sunt, vin nenumărate persoane în căutarea unui loc de muncă. Ştiţi din ce 
etnie sunt aceste persoane? 

C. Ac.: Nu… 
C. Ap.:  Minoritari… Vin basarabenii care au venit la noi, care ne-au inva-

dat… toţi vor locuri de muncă. Avem noi populaţia noastră, care are atât de mult 
bun simţ… Deci la noi în ţară capătă drepturi mai mult minoritarii, etniile, decât 
majoritarii, decât românii care îngroaşă rândurile şomerilor. Nu ştiu cum să zic, 
dar problema nu din punctul ăsta de vedere trebuie văzută. Nu pentru că sunt 
romi, nu capătă un loc de muncă, nu pentru că sunt basarabeni, dimpotrivă. Eu 
cred că au câştig de cauză. Romii, pentru că forţează nota şi ca să scapi de el, mai 
degrabă îi dai ceva, şi ei sunt foarte perseverenţi, cel puţin eu aşa-i văd… Eu nu 
ştiu ce fac ei cu doamnele lor, dar ei sunt foarte vrednici şi merg înainte sub as-
pectul realizărilor pragmatice. Am văzut că a început să se studieze în şcoli, sunt 
foarte multe programe PHARE care îi ajută, este minunat… Un om şcolit este un 
om bogat. 

R. C.:  Şi mai mult decât atât, are mai multă credibilitate în faţa etniei, 
poate fi la alţii un model… 

C. Ap.:  Aşa pentru mine: faceţi parte dintr-o familie mai înstărită? Adică 
cine v-a insuflat dragostea de învăţătură? Mai aveţi fraţi mai mari? 

C. Ac.: Pur şi simplu din conştiinţă…  
A. M.:  Sunteţi singură? 
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C. Ac.: Mama a divorţat de tata, însă la noi cum se obişnuieşte adesea, nu 
s-a mai recăsătorit. Acum sunt numai eu cu dânsa. 

A. M.:  Dar tata? 
C. Ac.: Tata e decedat. 
C. Ap.:  Am să avansez cu indiscreţia: cum vă întreţineţi, dacă spuneaţi că 

până şi bărbaţii au probleme în a găsi un loc de muncă? 
C. Ac.: Nu pot să vă spun aici. Mama este o femeie luptătoare. S-a luptat 

foarte mult… 

ABORDĂRI ALE PROBLEMEI FEMEILOR: MASS MEDIA, 
PROSTITUŢIE, TRAFIC DE FEMEI, MATERNITATE 

C. V.: Eu cred că femeile trebuie ajutate doar în situaţii speciale. Când nu 
se pot descurca prin forţe proprii. Dar în rest… În primul rând femeile, care tre-
buie să-şi schimbe locul de muncă şi s-o ia de la capăt şi nu au puterea să o facă. 
Nu au puterea, fiindcă mai au probleme acasă, trebuie să aibă grijă şi de copii şi 
de multe ori soţul e şomer şi tot ea e prima care ia hotărârea de a munci şi de a 
face ceva, pentru că responsabilitatea e mai mare din partea femeii. 

R. C.: Sau simţul răspunderii… 
C. V.: Da… Doar câteva cuvinte vreau să vă spun acum despre proiectele la 

care am lucrat eu de un an de când lucrez la Fundaţia Şanse Egale pentru Femei. 
Şi proiectele acestea vă interesează şi pe dumneavoastră, fiindcă sunt legate 
exact de problemele pe care le discutăm. Deci, a fost un proiect care s-a chemat 
„Forţa Femeilor prin Vot”, pe care l-am avut înainte de alegeri şi din cele patru-
zeci şi două de judeţe au răspuns douăzeci şi opt. Am luat legătura prin prefectu-
ră cu organizaţii ne-guvernamentale care să ţină una sau două întâlniri, să le 
adune pe femei, alegătorii şi şefii de filială. Fiecare partid a fost întrebat care e 
situaţia la ei în legătură cu femeile… Foarte puţini au răspuns. Din cele douăzeci 
şi opt care au răspuns, şaptesprezece ne-au trimis rapoarte. Vreau să vă spun că 
marea majoritate au ajuns la concluzia că sunt femei puţine care vor să facă poli-
tică, dar sunt bine pregătite şi se comportă bine. Alegătorii au venit puţini şi nu 
prea cred că femeia are ce căuta în politică, iar şefii de partid au fost aproape 
inexistenţi. Ei spun că femeile sunt extraordinare şi le aduc omagii, dar când e 
vorba să le promoveze, nu o fac. În cadrul fundaţiei m-am ocupat de monitoriza-
rea presei cu toate problemele legate de femei, modul în care reflectă anumite 
ziare femeia. Am luat două ziare centrale: „Evenimentul Zilei” şi „Adevărul” şi 
două locale, „Evenimentul” şi „Monitorul” le-am monitorizat timp de trei luni şi 
împreună cu o colegă a mea, care e psiholog, am făcut un studiu despre „Discri-
minarea de gen. Femeia pe piaţa muncii şi imaginea ei în presă”. Sunt multe de 
spus, dar nu vreau să intru în amănunte. Nu vreau să vă spun decât că aşa cum 
le vedeţi şi dumneavoastră, femeile apar în primul rând ca victime sau ca obiect 
sexual. Analizele despre problemele femeilor sunt foarte rare, din când în când 
apare câte un articol, dar numai despre femei care sunt în politică sau femei care 
au vizibilitate cât de cât, în rest nu interesează problemele femeilor. Ne-am gân-
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dit la un proiect, sperăm să fie susţinut, să facem nişte discuţii cu ziariştii, să-i 
convingem că se poate scrie şi altfel. Ştiţi că ei aşează femeia mai mult goală în 
prima sau ultima pagină ca să se vândă ziarele. Eu înţeleg acest lucru, ziarele se 
vând mai bine… Dar trebuie să existe şi reversul. Asta nu-i împiedică să-şi ur-
mărească scopul. De pildă, „Evenimentul”… pe de o parte găseşti analize serioa-
se, dar zilnic apar reclame pentru „femei fierbinţi” cu numere de telefon la care 
pot fi găsite… O invitaţie la prostituţie! 

A. M.: Şi în „Monitorul” de ieri am văzut pe prima pagină femei prostituate, 
şi e adevărat, mai rar vezi şi alte genuri, căci noi, de exemplu, pe plan local nici 
n-avem în politică femei şi oricum, nu apar în ziare. Iar mai încolo sunt reclamele 
cu femei goale: goale şi aici, goale cu totul. Şi sunt preferate de dumnealor: acelea 
tac, fac ce trebuie să facă, sunt plătite puţin sau chiar deloc pentru ceea ce fac, 
poate le mai dau şi o bătaie şi cam atât. 

C. V.: Să vedem pe de altă parte problema asta a traficului, care este cum-
plită… Sclavia aceasta… 

A. M.: Dar ele se complac în această sclavie… Sau sunt obligate să facă as-
ta… 

C. Ap.:  Sunt şi determinate să facă asta… Şi lipsa de educaţie trebuie con-
siderată aici… 

C. V.: Să ştiţi că situaţiile în care ajung la un moment dat sunt cumplite. 
Ele nu ştiu ce le-aşteaptă. „Noi” exportăm de pildă femei in Grecia, Turcia şi 
Bosnia.… Şi excelăm prin fete foarte tinere. Adică minore. Şi sesizarea pe care a 
făcut-o departamentul Americii, cum că noi nu luăm suficiente măsuri, este justă. 
Pentru că practic cineva ar trebuie să se intereseze de aceste lucruri. Eu nu ştiu 
cum vedeţi dumneavoastră legiferarea prostituţiei, este foarte disputată şi con-
troversată, dar anumite ţări au găsit o modalitate de a o controla fără să o legali-
zeze. 

A. M.: Am auzit că în America e o limită de vârstă de la care se servesc bău-
turi alcoolice în restaurante şi chiar patronii sunt speriaţi să nu li se ridice auto-
rizaţia dacă sunt prinşi că servesc băuturi alcoolice la minori. La noi, în jurul li-
ceelor sunt o grămadă de crâşme. Copilul meu este la „Eminescu”, în jur, acolo, 
sunt patru-cinci crâşme. Păi copiii chiulesc de la şcoală, ştiţi că merg la crâşmă? 
Profesorii de la şcoală mă cred nebună. Numai eu mă duc să întreb la şcoală de ce 
lipseşte şi n-are absenţe, deci sunt scăpări la multe nivele, vreau să vă spun. La 
nivelul profesorilor în primul rând. Eu ştiam că fata mea a chiulit, dar nu avea 
absenţe… ca urmare şcoala s-a gândit să mă pedepsească nelăsându-mă s-o tri-
mit în Franţa cu excursia, spunând că eu sunt „mama aia care a venit şi a recla-
mat că nu are copilul absenţe”. Păi dacă păţea ceva în timpul ăsta? Puteţi să înţe-
legeţi? Şi încă o femeie a făcut chestia asta… „Mama aia nebună care în fiecare 
săptămână vine şi întreabă câte absenţe are copilul şi are ceva de spus”. Păi am 
ceva de spus: căci dacă eu ştiu că am trimis-o la şcoală, ei poartă răspundere pen-
tru asta. Dacă n-a fost la şcoală, trebuie să-i pui absenţă, să vadă şi părinţii. Ea 
se putea duce oriunde în timpul ăsta. Eu să mă duc după ea s-o păzesc… Copilul 
meu are în clasă colege care beau. Iar eu am rugat diriginta să spună acelui pă-
rinte. De ce să stârnesc eu animozităţi, spunându-i eu? 
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C. V.: Aş vrea să mai spun de un alt proiect, ultimul care este în derulare – 
„De la negare şi indiferenţă la implicare” –, în care sunt implicate femei din me-
dii diferite de activitate, din mediul de afaceri, sănătate, învăţământ, protecţia 
mediului, unde ele sunt preponderent ca număr. Primul grup e format din femei 
puternice, informate despre activitatea noastră, despre drepturile femeilor, iar al 
doilea grup este format din femei mai puţin informate, urmând să le informăm în 
acest sens. După cum vedeţi, chiar femeile care sunt în politică şi pe care le 
chemi la întâlniri şi au o funcţie acuma şi pe care ar trebui să le intereseze pro-
blemele noastre, nu apar la astfel de evenimente… e mult mai important că vine 
primul ministru, care vine de fapt sâmbătă, dar nu găsesc timp astăzi, joi , să vi-
nă să vorbească cu noi. 

A. M.:  Ele nu recunosc că sunt femei. 
C. V.:  Eu mă declar feministă, deşi foarte multe femei refuză acest lucru, 

gândindu-se că feministe sunt acele femei de la început de secol, extravagante, 
care militau pentru matriarhat. Nu, ideea mea este să susţin femeia şi calităţile 
ei, şi cred că femeia este partener cu bărbatul şi nu duşman al bărbatului. Ar 
trebui să se recunoască dreptul acesta la diferenţă. Altfel decât s-a văzut până 
acuma. În trecut, înainte de optzeci şi nouă, când exista egalitate între sexe (e 
drept în Constituţie), toţi eram la fel, bărbaţi, femei. Astăzi suntem priviţi dife-
riţi, cu anumite calităţi care sunt ale noastre, că noi, femeile de pildă, punem ac-
cent mai mult pe iubire, pe comunicare. Suntem diferite de ceea ce fac şi cred 
bărbaţii şi de aceea, nici în partide, nu ne putem găsi locul. Fiindcă genul acesta 
de agresivitate, care este caracteristica lor, nouă nu ne stă bine şi nu putem lupta 
cu aceleaşi arme. 

A. M.:  Dar luptând cu aceleaşi arme credeţi că ne vom impune? 
C. V.:  Nu, cred că ne vom impune decât dacă vom fi mai multe. Nu trebuie 

să  împrumutăm modul de a fi al bărbaţilor. Va fi foarte greu. Probabil e o ches-
tiune de durată, dar trebuie să luptăm pentru asta. Eu, care am ani mai mulţi 
decât dumneavoastră, încă sper. (…) 

A. M.:  Am o angajată care are o fetiţă în clasa a cincea. Sunt şi mai altfel 
copiii de azi, mai emancipaţi, mai nepăsători la ceea ce e în jurul lor. 

C. V.:  Aşa şi trebuie… 
C. Ap.:  E pe undeva bine, dar pe de altă parte… 
A. M.:  Nu mai sunt îndrumaţi aşa cum trebuie. N-au respect pentru nimic 

– părerea mea – n-au nici un pic de respect. 
R. C.:  Ştiţi de ce? Pentru că părinţii lor, ei înşişi, sunt excedaţi de propriile 

probleme. Eu mă uit la părinţii elevilor mei că sunt depăşiţi. „Ce să fac dacă eu 
nu mai am loc de muncă…” Eu le spun, „Ai eşuat aici, încearcă să nu greşeşti în 
altă parte”… 

A. M.:  Nu mai există comunicare. Ne e greu să comunicăm unii cu alţii. 
R. C.:  Ne e greu să comunicăm cu proprii copii. 
A. M.:  Ei nu acceptă să stăm de vorbă cu ei. Mă uit, că doar am o fată: foar-

te greu acceptă să stea de vorbă cu mine. Ba chiar o determin mai mult forţat să 
stea de vorbă cu mine. Chiar dacă-şi închide uşa, tot îi spun: „auzi acum…”. 
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C. Ap.:  Nu vă e frică că-i intră pe o ureche şi iese pe cealaltă? 
A. M.:  Nu. Sunt sigură că undeva rămâne. Pe mine mă sperie mai mult 

atitudinea asta aşa… Plictiseală, lipsă de respect pentru asta, pentru aia, nu 
vrea să fie tocilară… Ca şi cum, dacă te străduieşti să faci ceva, asta înseamnă să 
fii tocilar şi aici intervine anturajul, cu alte cuvinte. Adică ea nu vrea să facă mai 
mult decât face la şcoală, pentru că ceilalţi o consideră altfel… 

C. Ap.:  Parcă în altă vreme şcoala tot mai stimula într-un fel… 
A. M.:  Nu ştiu dacă şcoala a stimulat vreodată… 
C. Ap.:  Am avut o colegă a cărei fiică a avut nuntă şi le-au ieşit şaizeci de 

milioane la nuntă şi i-a zis: „Nu ştiu dacă-ţi ajunge de garsonieră…” Şi zice: „Ce 
garsonieră, că trebuie să ne plătim posturile”. 

A. M.:  Păi da, i-am zis să înveţe, că altfel nu va avea din ce să trăiască, dar 
că eu voi avea bani să-i plătesc un post. Eu asta-i spun: „Atâta timp cât eu sunt 
sănătoasă, am să am bani să-ţi plătesc un post. Tu învaţă.” Şi ea vine şi-mi spu-
ne: „Păi cutare, uite a terminat facultatea de medicină şi n-are post. Sau, a făcut 
dreptul şi nu poate intra în avocatură, pentru că intrarea e patru sau cinci mii de 
mărci sau dolari”. Şi-am spus: ”Eu am să-ţi dau, eu îţi asigur locul de muncă, tu 
munceşte”. Şi-am spus: „Sper că nu vrei să fii o casnică, o femeie care stă acasă, 
creşte copii şi spală rufe.” Eu pe mine nu m-am văzut aşa niciodată. M-aş fi des-
curcat oricum. 

S. B.: Dar de ce n-o lăsaţi pe ea să se descurce oricum? 
A. M.:  Eu îi spun să înveţe. Mai mult decât atât eu nu pot, nu pot să învăţ 

în locul ei… 
S. B.: Păi mai învaţă, din moment ce-i asiguraţi că-i plătiţi postul? 
A. M.:  Nu, nu, staţi aşa niţel… N-am să-i iau maşină, n-am să-i iau apar-

tament, asta i-am spus, de mâncare trebuie să-i dau: am făcut-o, trebuie s-o hră-
nesc. Am colegi, care sunt în vârstă şi au copii mari, dar fiindcă nu se descurcă, 
tot îi hrănesc – este de datoria lor. Dar bani n-am să-i dau niciodată, i-am şi spus. 
Ea să înveţe, să ajungă acolo şi eu o-împing. Eu am pornit de la zero. Locuim şi 
acum la soacra mea, fiindcă eu trebuia să-mi asigur locul de muncă, mi-am cum-
părat sediu, mi-am făcut depozit, adică am scăpat de nişte cheltuieli. De-acuma 
mă pot gândi la altceva. Probabil c-o să-mi fac mansardă acuma, o să-mi fac o ca-
să a mea ca să scap de obligaţii aici. Dar dacă ea nu munceşte să facă ceva, nu ce-
am făcut eu, că nu am pretenţia asta… învăţând şi muncind va aprecia şi munca 
mea, în primul rând aşa, cum apreciază munca ei. Mie trebuie să-mi demonstreze 
că apreciază, atâta tot, iar dacă nu învaţă, nu apreciază nimic. 

R. C.:  Dacă o apropiaţi de dumneavoastră, valorile dumneavoastră vor de-
veni şi ale ei, dar dacă o faceţi de pe post de critic, atunci veţi provoca o reacţie de 
respingere… 

A.M.:  Deşi fata mea spune că respinge tot, eu o văd că a devenit totuşi mai 
ambiţioasă. Acum îşi dă DAV-ul şi a luat nota cea mai bună, vreau să spun… 
Adică se văd totuşi nişte rezultate. Faptul că a fost selecţionată de nişte profesori 
pe care nu-i cunoştea, a stimulat-o şi se vede că gândeşte altfel. 
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C. V.:  Eu sper că întâlnirea de azi a fost una fructuoasă, şi cu toate că am 
fost puţine, în felul ăsta s-a creat şi mai multă intimitate, am putut să ne spu-
nem ce gândim. Şi sper ca ceva, ceva să pornească şi pe mai departe, până acum 
am avut experienţe negative. La un moment dat mi s-a părut că într-un grup s-a 
creat o alianţă, mai târziu am văzut că atunci când le soliciţi rămân indiferente… 
Vă mulţumesc, oricum, pentru prezenţă şi participare. 
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WOMEN AND MEN IN THE MULTI-ETHNIC CLUJ 
VOLUME III 

SUMMARY 

Volume III of “Women and Men in the Multi-ethnic Cluj” comprises, as an 
integral part of our research,  material recorded during the group interviews and 
the talk show. Through this material one may have a perspective on processes 
that constitute public and institutional discourses and practices regarding 
women’s position and role. The discourses and practices are disclosed by the ex-
periences of the persons invited to discussions, who are active in the non-
governmental, political and academic spheres. Thus, it becomes possible to learn 
also about the personal motivations and meanings of women’s civic involvement, 
the degree of and the ways by which feminism is assumed as a source for identifi-
cation. We may also learn about differences regarding both the perspectives on 
issues of women of different ethnicity and both the strategies of dealing with 
them. 

The participants of the focus group from Cluj – apart from information on 
their own institution and the personal strategies employed for maintaining the 
balance between the multiple roles assumed by them – have also outlined legal 
aspects of the treatment of Romanian women’s condition. Sidonia Nedeianu 
Grama was the chairwoman of the group interview, which had been prepared and 
organized by herself and Enikő Magyari-Vincze, and she had analyzed the tran-
scribed material.  

The participants of the group interview from Iaşi were focusing their atten-
tion mainly on experiences of discrimination, however a hesitation around nam-
ing their own stories about lived inequity as examples of discrimination was 
characteristic for the whole atmosphere. This focus group, organized by our part-
ner from Iaşi – the “Equal Opportunities for Women” Foundation –, disclosed as 
well some sort of racist attitudes among women, and expressed once again the 
difficulty to deal with the commitment against racism and sexism. This volume 
basically presents the material of the discussion transcribed by Călin Croitoru, 
material that is going to be analyzed later on.  

The talk show – unfolding in front of the public that have participated on 
“Another March”, an event organized on the occasion of Women’s International 
Day – led the discussion towards women’s organizations from Cluj, Bucharest, 
Timişoara, Iaşi, but made possible – thanks to a women activist from Belgrade 
Women’s Center – to learn about the women’s movements from Serbia. 
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The main topic of the FOCUS GROUP organised in Cluj on the 27th of April 
2001 was  women’s status from the standpoint of local public institutions. The 
group interview was structured along the following issues: some institutional as-
pects of women’s problems as they are treated by the represented institutions’ of-
ficial projects and documents; the legal frame of dealing with women’s issues in 
Romania, namely with women’s rights as human rights, with equal opportunities 
for women and men, with ethnic and sexual discrimination, with the politics of 
reproduction, and with domestic violence; the dominant organisational culture of 
the social milieus in which the participants are activating, including the hiring 
and promotion policies of those institutions and conceptions about gender equal-
ity, and about positive and negative discrimination; the personal strategies – ex-
pressed in narratives about experiences before and after 1989 – of managing 
multiple responsibilities in the private and public life. 

The participants in the focus group are having leading positions at several 
public institutions from Cluj: Adriana Băban is an Associate Professor at Babeş-
Bolyai University, psychologist, and president of the Association for the Psychol-
ogy of Health; Ildikó Bucur is a Professor engineer at the Technical University, 
and the President of the Social-Democrat platform in the Democratic Union of 
Hungarians from Romania; Sorina Bumbuluţ is a psychologist, President of Ar-
temis – Consulting Centre Against Sexual Abuse and Violence; Elena Ceuşan is a 
member of the National Liberal Party’s County Permanent Office; Monica Crişan 
is a psychologist and expert inspector at the County Agency for Labour Market 
Management; Marie-Helen Crişan is a translator, President of the Greater Ro-
mania Party’s Women Organisation, Cluj; Claudia Kovacs is a student at the De-
partment of Social Work, a Member of the Association for the Emancipation of 
Roma Women; Enikő Magyari-Vincze is an Associate Professor at Babeş-Bolyai 
University, anthropologist, and President of the Desire Foundation; Paulina Mi-
hălcioiu is President of the National Liberal Party’s Women Organisation, Cluj; 
Fănica Moldovan is an economist, vice-president of the Cluj Women’s Forum 
within the Romanian Social Democracy Party; Dana Prelipceanu is editor and 
President of the Association for Inter-Ethnic Dialogue; Iarina Prelipceanu is  As-
sistant Professor at the Faculty of Law at Babeş-Bolyai University; Éva Stupyar 
is a nurse, and union leader at the Psychiatry Clinic. The chairwoman of the fo-
cus group was Sidonia Nedeianu Grama, sociologist, Ph.D. student at Babeş-
Bolyai University. 

The material resulting from transcribing the recorded discussions was sub-
jected to qualitative analysis by Sidonia Nedeianu Grama, through which recur-
rent topics were identified, and were interpreted in the frame circumscribed by 
us utilising the interview outline in the broader context of gender studies. The 
analysis presented in this volume is structured around the following topics: 
women in politics; Romanian legislation on gender-related issues; organisational 
culture: feminised professions/ masculinized hierarchies; representations of femi-
ninity/ masculinity in the public and private sphere; life (her)stories. 
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Opinions on women’s participation in the political life of Cluj were ex-
pressed by representatives of women’s organisations of the local branches of po-
litical parties: the Democratic Union of Hungarians from Romania (DUHR), 
Greater Romania Party (GRP), National Liberal Party (NLP), Romanian Social 
Democracy Party (RSDP). Representatives of the Democrat Party could not par-
ticipate due to objective reasons, though they expressed their interest in this 
event. The shared ideas describe apparently permissive political positions, non-
discriminatory politics regarding gender, and ability accessible through combat-
ively expressed will of power and by fighting abilities. According to the extent to 
which these women have these qualities they are neither obstructed nor encour-
aged to work on diverse levels but access to leading positions that entail decision 
making and public prominence is extremely restricted. The gap is obvious be-
tween the governing party’s central and local level regarding the percentage and 
involvement of women. Local level politics is often perceived as a location of more 
powerful conservatism. Moreover, during the discussions, it was emphasised that 
usually there are many reservations, hesitations, and inhibitions on the part of 
women regarding their application for higher hierarchical positions, despite the 
fact that the criteria of competence is met. This is a problem that has not yet 
been solved.  The presence or absence of women’s organisation within a party 
may indicate a lack of interest concerning the promotion of women in politics (see 
the case of DUHR). On the other hand, the older or the more recently formed 
women organisations – that function effectively or just formally, or make inquir-
ies about positions for affirmation (the case of the local NLP) – are involved in 
philanthropy or ceremonies that are situated at the margins of actual political 
actions. Many representatives of women party organisations do not act in an or-
ganised manner as a pressure group. From the description of the individual po-
litical routes, options and conditions that enhanced or delayed their entrance in 
politics, we have noticed that the question “to enter or not to enter into politics” 
has always involved a confrontation with the gloomy spectrum of women’s politi-
cal (pseudo)-participation during the period of communism in Romania. It seems 
that each of our politically involved guests have had to overstep, in some way, 
what usually is defined as the “Elena Ceauşescu” complex. 

During the discussions dedicated to those aspects of Romanian law that ex-
plicitly or implicitly addressed women’s problems, we have not yet achieved the 
whole picture (information was available in the folders of the seminar), but we 
have questioned especially the gaps between the actual and the juridical situa-
tion. Thus, our attention has focused on intermediate social gaps that are be-
tween the level of political decisions and their employment in practice, in particu-
lar in civilian institutions, especially non-governmental organisations where 
many of these decisions are made. Our guests, representatives of such organisa-
tions, succeeded in making a complex analysis on the relevant dysfunctions that 
emerge and persist, as well as on the unintended consequences the employment 
of law entails. We have included all these discussions under the spacious um-
brella of women’s rights as human rights. Looking at various juridical decisions of 
western democracies, the presentations provided us with the image of Romania 
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having an internal legislation, with some communist reminiscences, but other-
wise well integrated in the field of the European Convention on Human Rights. 
There are, however, certain obvious gaps that have created confusion, but most 
importantly, there is a dysfunction in applying the spirit of the law to everyday 
occurrences. Therefore, if law forbids straight discrimination, indirect discrimina-
tion sometimes ostentatiously persists. On the other hand, we have seen that in 
certain cases, isolated laws that are not integrated in the complex entirety of a 
corpus of measures do not ameliorate the situation, but in fact aggravate it.  

Our guests presented a complex analysis of domestic violence as a phe-
nomenon whose victims are statistically, primarily, women, and they showed how 
this phenomenon is strongly correlated with women as victims. The asymmetrical 
relationship established in such a couple and the severe imbalances which might 
harm not only the victims, but also the aggressor’s personality, may be regarded 
as extreme forms of more wide-spread types of inequality. Another phenomenon 
we have focused upon was the politics of reproduction in Romania, and in par-
ticular the effects generated by the law that made abortion accessible. This en-
sued immediately after the events in 1989 as reparation for the personal dread 
directly experienced by many women of the mature generation, contemporary 
with Ceauşescu’s aberrant pro-natalist policies.  

Apart from the heterogeneity of institutions and professions represented in 
the focus group, the shared experiences disclosed a number of surprisingly con-
vergent statements relating to the organisational culture of their own institu-
tions. Participants tinge dry statistical data by introducing gender prejudices and 
stereotypes that colour their professional environment, but they have also exhib-
ited their own doubts concerning masculine monopoly versus feminine reticence 
in assuming high leading positions. A recurrent interrogation that we explicitly 
launched as a challenge for further studies to delve into, appears here, as in the 
investigated political milieus: Why do women have this resistance to the chance 
of being seen in leading positions? There are two contrary tendencies that coexist 
in women’s attitude toward this situation: one is to unreservedly accept that men 
(elected and supported by them) hold the key positions of an institution, and in 
the same, there is a centrifugal tendency to establish smaller institutions that 
provide them with a vital degree of autonomy. We have seen examples of non-
governmental organisations or small private companies efficiently led by women. 
We have seen therefore what would be the necessary ingredients of an authori-
tarian feminine personality. Regarding the academic environment of Cluj, the 
presented and analysed statistical data were significant for the restrictive politics 
on women’s access to academic hierarchy.  Thus, the theoretical frame within 
which the gender issue might constitute a grid for interpreting academic life 
starts to take shape. The analysis has made perceptible that within an intellec-
tual space of freedom of speech and critical thought (such as that of a university), 
a suspicious halo of contempt, marginalization or, at the best, indifference to 
gender issues is characteristic. On the one hand, this presents itself as resistance 
toward the promotion of women professors into decision-making structures of the 
university, and, on the other hand, as insignificant interest in gender studies in 
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the academic curricula. In the polyphonic space of civil society, Roma women and 
their specific problems are promoted by Roma students in the Cluj Roma organi-
sation. The statements from the Association for the Emancipation of Roma 
Women’ representative has instilled a lively interest. She spoke to us as a mem-
ber of a small, but, fortunately, increasing category of cultivated Roma women 
who, in their own milieu, are regarded as different from traditional Roma women. 
She assumes, in a way, the complex condition of the threefold minority: the con-
dition of being a woman, the condition of being a Roma woman and the condition 
of being a cultivated Roma woman. 

The participants’ reports hastily throw spotlights on their understanding of 
femininity/ masculinity. Through discussions, we identified some postures in 
which women frequently appeared in, each of them actually being shaped in the 
background or in the fore of male actors. Their shared life stories that have hast-
ily reconstructed private and public itineraries, as well as the forms they have 
been expressed in – sometimes ironic, but always self-critical language games –, 
are valuable and relevant in themselves. They represent both articulated ideas 
and uncertainties regarding the complexity of the condition of women belonging 
to a certain ethnic group, being at a certain age and in certain key moments of 
their personal development.  

 

The material of the TALK SHOW on “The Role of Women in Transgressing 
Ethnic Boundaries”, presented in this volume by Enikő Magyari-Vincze, was re-
corded during the public event “Another March”, organized by the Desire Foun-
dation in partnership with the Tranzit House from Cluj. The participants were: 
Žarana Papič (feminist, anthropologist, Belgrade Women’s Center and University 
of Belgrade, Serbia), Letiţia Marc (President of the “Gypsy Women’s Association 
«For Our Children»”, Timişoara, Romania), Maria Ionescu (manager of the “To-
gether” Agency, Bucharest, Romania), Sorina Bumbuluţ (President of “Artemis – 
Consulting Center Against Sexual Abuse and Violence”, Cluj, Romania), Claudia 
Kovacs (from the “Association for the Emancipation of Roma Women”, Cluj, Ro-
mania), Călin Croitoru (from the “Foundation for Equal Opportunities for 
Women”, Iaşi, Romania) and the moderator Enikő Magyari-Vincze (anthropolo-
gist, President of the  Desire Foundation, Associate Professor at Babeş-Bolyai 
University, Cluj, Romania).  

The discussions have brought to the fore a series of social issues around 
which a trans-ethnic solidarity of women, who are active in the civil society, is 
constituted. But they have also disclosed many problematic issues concerning the 
transgression of ethnic, professional, generational borders and some of the diffi-
culties that emerge at the crossroads of the struggles against ethnic and sexual 
discrimination. In the evening, “RomaNative & Co”, Tranzit Foundation’s ex-
perimental theater company, performed a play entitled “Black & White”. This – 
apart from being an artistic event – has also provoked fruitful arguments on the 
relationship between cultural representation and power relations, when – on the 
second day of the event “Another March” – a round-table discussion on “Visual 
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Representations of the Female Body” took place. The second day of the event 
started with the opening of Elian’s exhibition and continued with Monica Posto-
lache’s exhibition entitled “Remix”, then the French Cultural Center in Cluj pre-
sented an exhibition of books. The participants were: Magda Cârneci (poet, art 
critic, researcher at the Institute of Art History from Bucharest), Marilena Preda 
Sânc (video artist, Bucharest), Žarana Papič, Maria Vassileva (art critic from 
Sofia, curator of the “8th of March” group), Ruxandra Cesereanu (poet, writer, As-
sociate Professor at  Babeş-Bolyai University), Mihaela Căluţ-Frunză (teaching 
assistant at Babeş-Bolyai University), Ramona Novicov (art critic, Associate Pro-
fessor at the University of Oradea), and the hosts, Enikõ Magyari-Vincze and 
Ovidiu Pecican (historian, novelist, Associate Professor at Babeş-Bolyai Univer-
sity, the director of Desire Press). The inquisitive public have had the chance to 
comprehend not only the ways by which women’s bodies are represented in the 
arts and in media, but assisted also in original discussions on feminism in art, 
about the relevance of the issue of the body for feminism and on the relationship 
between cultural production and social life and lastly the social and political use 
of the body and of works of art. This part of the program benefited from the fi-
nancial support of Pro Helvetia – Antena Bucureşti, and from “Sindan” Cultural 
Center’s assistance in publishing the “Another March” album. 

The guests were invited to talk about the ways in which they themselves 
and the organizations represented by them had been involved in public life in or-
der to represent the interests of women belonging to different ethnic groups and 
also about the ways in which they, explicitly or implicitly, militate for ethnic rap-
prochement. As active members of NGO's, the guests introduced the public to as-
pects of Romanian and Serbian women organizations. At the same time, they 
helped us observe the various meanings of feminism, to understand why different 
social actors and organizations that work for women’s interests assume feminism 
and others are rejecting it as a source of social identification. Although the “talk 
show” as such is not considered to be a method of social investigation, within our 
research it might be read as a social text that reveals people’s experiences of 
shaping the public discourse and practice related to women’s condition, of con-
structing “women” as political subjects and of talking about all these in front of a 
broader audience. 

From the materials presented in this volume it is evident how feminism, in 
the context of the war in the former Yugoslavia, have become for many women of 
different ethnicity, a source of identification in their common struggle against 
nationalism. And, for that matter, feminism, as a system of values that stood 
against ethnic and racist wars, has not represented “only” women but has em-
powered everyday practices of care for the “other” in a context where “otherness” 
was perceived in terms of hatred and extermination. The statements of Roma-
nian participants emphasized other ways by which women from the represented 
organizations assume responsibility for becoming political subjects. The discus-
sions on the twofold discrimination of Roma women and on the difficulties that 
have emerged at the crossroads of the struggle in acknowledging “Roma” identity 
and of the battle for the emancipation of women within the Roma communities, 
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have made us aware of the various meanings “equal opportunities” have and of 
the importance in considering differences between women. The discussion on do-
mestic and sexual violence has revealed ways in which Romanian, Hungarian and 
Roma women in Cluj collaborate in their activities directed against these acts. It 
has also disclosed the links between violence and patriarchal institutions and 
mentalities that are characteristic in our society.  

Finally, the arguments of this talk show suggested that, in some cases, the 
transgression of ethnic boundaries may be an instrument for fulfilling other 
goals, but in other cases it may be the aim itself. However, transgressing ethnic 
boundaries – beside its positive connotation in a world dominated by ethno-
centrisms and even by ethnic conflicts and wars – generates a series of problems 
that cannot be overlooked. Rapprochement of ethnic groups through women can 
be seen as the result of a long process, but also can be perceived as a starting 
point for reflection on new issues that emerge from transgression such as differ-
ences between women, power relationships among women and the impossibility 
to understand the other woman in striving for women’s solidarity. All these new 
dilemmas, paradoxes and challenges might be newly debated in the context of 
Romania, but it is well known that feminism has succeeded to cope with these in 
many other circumstances. If feminism helps us to discover among other things 
what solidarity, based on the recognition of internal differences might mean and 
how it can exist as a discourse and a practice of permanent internal dialogue, 
then it could be a useful (trans-ethnic) social enterprise in our country as well.  
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NŐK ÉS FÉRFIAK A MULTIETNIKUS  
KOLOZSVÁRON 

III. KÖTET 

ÖSSZEFOGLALÓK 

A „Nők és férfiak a multietnikus Kolozsváron” című könyv III. kötete a két 
fókusz- csoport és a talk show alkalmával rögzített anyagokat közli, melyek kuta-
tásunk szerves részeként rávilágítanak a nők helyzetével és szerepeivel kapcsola-
tos nyilvános és intézményes diszkurzusok és gyakorlatok alakulására. Ezek 
egyébként a beszélgetésre meghívott személyek – a nem kormányzati, politikai és 
akadémiai szférában aktiváló nők – tapasztalatai révén kerültek a tárgyalások 
asztalára. Ily módon lehetővé vált a nők civil kezdeményezéseinek, ezek motivá-
cióinak és jelentéseinek a megismerése, illetve az is látható volt, hogy a feminiz-
mus milyen esetben és mértékben válik számukra identifikációs forrássá. Emel-
lett azok az eltérések is felszínre kerültek, amelyek a különböző etnikumú nők 
problémáinak meghatározásában és ezek kezelési stratégiáiban mutatkoznak.   

A kolozsvári FÓKUSZ-CSOPORT résztvevői helyi közintézmények tagjai vol-
tak, akik hozzászólásaikban véleményüket fejezték ki saját intézményeik nemi 
rendjéről, az általuk vállalt magán- és közéleti szerepek közötti egyensúly fenn-
tartásáról,  valamint a romániai nők helyzetének jogi aspektusairól is. A csopor-
tos interjút Sidonia Nedeianu Grama vezette és dolgozta fel, s ugyancsak ő készí-
tette elő és szervezte meg Magyari-Vincze Enikővel együtt. A Jászvárosi (Iaşi) 
fókusz-csoport résztvevőinek figyelme főként a hátrányos megkülönbeztetés ta-
pasztalataira irányult, és felszínre hozta a rasszizmus és szexizmus összefonódá-
sát, az etnocentrikus megközelítésmód túllépésének nehézségeit abban az eset-
ben (is), amikor a nők helyzetéről multietnikus kontextusban tárgyalnak. Az 
utóbbi beszélgetés anyagát Călin Croitoru, a Jászvárosi „Esélyegyenlőséget a 
Nőknek” Alapítvány munkatársa írta át, mely szervezet a Desire Alapítvány 
partnere volt a diszkrimináció elleni együttműködés projekt keretében. Ennek az 
anyagnak az elemzése a továbbiakban készül el. 

A TALK SHOW – mely a Nők Nemzetközi Napja alkalmával szervezett "Alt 
Martie" (Más Március) rendezvény közönsége előtt zajlott –, kitágította a beszél-
getés keretét néhány romániai (kolozsvári, bukaresti, temesvári, jászvárosi) nő-
szervezet, valamint – a belgrádi Women's Centre képviselője révén –, a szerbiai 
nőmozgalom irányába is. A talk show előkészítője és moderátora Magyari-Vincze 
Enikő volt.  

A 2001. április 27-én szervezett FÓKUSZ-CSOPORT általános témája a nők 
helyzete volt, úgy, ahogyan az különféle kolozsvári közintézmények nézőpontjá-
ból látszik. Az interjú a következő konkrét kérdéseket érintette: a nők problema-
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tikájának intézményes aspektusai, ahogyan azok a képviselt intézmények hivata-
los programjaiban és dokumentumaiban megjelennek; a romániai törvényes ke-
retek állapota a nők jogai mint egyetemes emberi jogok, az egyenlő esélyek, a csa-
ládon belüli erőszak és a reprodukciós politikák terén; az uralkodó szervezeti kul-
túrák a résztvevők társadalmi közegében (az intézmények politikája a nők fog-
lalkoztatását és előléptetését illetően, valamint a nemi egyenlőségre, a negatív 
vagy pozitív diszkriminációra vonatkozó felfogások); a köz- és a magánéletben 
vállalt szerepek egyensúlyban tartásának egyéni stratégiái 1989 előtt és után.   

A fókusz-csoport résztvevői a következők voltak: dr. Adriana Băban előadó-
tanár a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, pszichológus, az Egészségpszicholó-
giai Egyesület elnöke; dr. Bucur Ildikó mérnök, előadótanár a Technikai Egyete-
men, a Romániai Magyar Demokraták Szövetsége Szociál-Demokrata platform-
jának elnöke; Sorina Bumbuluţ pszichológus, az Artemis – a Szexuális Bántalom 
és Erőszak Elleni Tanácsadó Központ elnöke; Elena Ceuşan – a Nemzeti Liberá-
lis Párt Állandó Megyei Tanácsának tagja; Monica Crişan – pszichológus, szak-
felügyelő a Munkaerő Megyei Ügynökségén; Marie-Helene Crişan – fordító, a 
Nagy Románia Párt nőszervezetének elnöke; Claudia Kovacs – szociális munkás-
képző szakos egyetemi hallgató, a Roma Nők Emancipációjáért Szervezet tagja; 
dr. Magyari-Vincze Enikő – előadótanár a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, 
antropológus, a Desire Alapítvány elnöke; Paulina Mihălcioiu – a Nemzeti Libe-
rális Párt kolozsvári nőszervezetének elnöke; Fănica Moldovan – közgazdász, a 
Romániai Szociál-Demokrata Párt kolozsvári női fórumának alelnöke;  Dana 
Prelipceanu – szerkesztő, az Interetnikus Párbeszédért Egyesület elnöke; Iarina 
Prelipceanu – tanársegéd a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán; Stupyar 
Éva – nővér, a kolozsvári Pszichiátriai Kórház szakszervezeti vezetője. A fókusz-
csoport moderátora Sidonia Nedeianu Grama volt, szociológus, doktorandus a 
Babeş-Bolyai Tudományegyetemen.  

Sidonia Nedeianu Grama a rögzített és átírt beszélgetések anyagát minő-
ségi vizsgálatnak vetette alá, melynek során azonosította és a társadalmi nemek 
tanulmányozásának kontextusában értelmezte a felszólalások visszatérő témáit. 
Könyvünk III. kötetében a következő témákat elemezte: a nők a politikában; a 
nők helyzetére vonatkozó romániai törvények; szervezeti kultúra/ elnőiesedett 
szakmák és maszkulinizált hierarchiák; elbeszélt élettörténetek. 

Az RMDSZ, az NRP, az NLP és az RSZDP helyi nőszervezeteinek képvise-
lői véleményüket fejezték ki a nők részvételéről a kolozsvári politikai életben. A 
Demokrata Párt képviselőnői objektív okok miatt nem lehettek jelen, bár érdek-
lődésüket fejezték ki az eseménnyel kapcsolatban. Látszólag befogadó politikai 
terekként jellemezték intézményeiket, melyekben hivatalosan nincs helye a nemi 
és etnikai diszkriminációnak, de amelyekbe az alapvetően a férfiak által megha-
tározott hatalomvágy és harci képességek révén lehet bejutni. Amennyiben a je-
lölt nők erre hajlandóságot mutatnak, formálisan senki nem akadályozza, de nem 
is bátorítja őket, hogy különböző szinteken aktiváljanak. A vezető pozíciókba való 
jutás viszont, mely egyben döntésjogot és nagyobb nyilvánosságot is jelent, fölöt-
tébb korlátozott. A hozzászólások kihangsúlyozták, hogy a kormányzati pártok 
központi és helyi szintje között nagy az eltérés a nők számbeli jelenlétének és 
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részvételének szempontjából. Ebben is tükröződik a központ és a vidék társadal-
munkra jellemző kettőssége. A résztvevők véleménye szerint az utóbbi szférát 
konzervatorizmus jellemzi, itt erőteljesebben megnyilvánulnak  a nők fenntartá-
sai a politikában való szerepvállalással szemben. A beszélgetés során egyetértés 
alakult ki akörül, hogy a nyilvánosság szférájában általában erőteljes fenntartá-
sok, habozások, gátlások övezik a nők jelenlétét, főként ami a vezető pozíciókba 
való jelölésüket és jutásukat illeti, annak ellenére, hogy az alkalmasság és a kép-
zettség követelményeinek ők is eleget tesznek. Ez a romániai közéletnek egyik 
kevésbé problematizált vonása, mely a továbbiakban tudatosításra vár.   

A nőszervezetek jelenléte vagy hiánya egy politikai párt korpuszában a nők 
támogatásával szembeni érdektelenségre utal például az RMDSZ esetében. Más-
részt, a több vagy kevesebb ideje létező nőszervezetek – melyek ténylegesen vagy 
formális módon, esetleg a férfiak által uralt terekből való kilépésként működnek 
(lásd például az NLP helyi szervezetét) – sok esetben jótékonysági akciókat vagy 
ünnepeket szerveznek a „fontos” politikai események árnyékában. Ezek nemigen 
törekednek arra, hogy rendszeresen és szervezetten nyomást gyakoroljanak a 
nők vezető pozíciókba való kerülésének érdekében.  

A személyes politikai pályafutás bemutatásából kiderülnek az alapján álló 
meggondolások, a neki kedvező vagy azt akadályozó körülmények, illetve az, 
hogy "a politikai életbe lépni vagy nem lépni" kérdés minden egyes alkalommal 
megkínlódik a nők politikai (pszeudo) részvételéhez kötődő kommunizmusbeli 
negatív emlékekkel. A politikailag aktív meghívottjaink mindegyikének le kellett 
győznie az úgynevezett Elena Ceauşescu-komplexust, vagy legalábbis annak fel-
tételezett jelenlétét a nők által befutott politikai karrier pályáján. 

A romániai törvénykezés azon vonatkozásainak szentelt beszélgetésekben, 
amelyek explicit vagy implicit módon a nők problematikáját érintik, a résztvevők 
nem a törvények kimerítő bemutatására, hanem inkább a de jure és a de facto 
helyzet közötti töréspontok problematizálására vállalkoztak. Figyelmük a köztes 
– a politikai döntések és ezek gyakorlatba ültetése közötti – társadalmi terekre 
összpontosult, nevezetesen a civil társadalom intézményeire, a nem-kormányzati 
szervezetekre. A résztvevők, mint az ilyen szervezetek képviselői, sikeresen azo-
nosították, és komplex módon elemezték a törvények alkalmazásában mutatkozó  
hiányosságokat, illetve az általuk kiváltott visszás hatásokat. Mindezeket a prob-
lémákat a nők jogai mint egyetemes emberi jogok kérdéskör kontextusában tár-
gyalták. A nyugati demokráciák eltérő törvénykeretének ismeretében az elhang-
zottak egy belső törvényű Románia képét rajzolták ki, melyben találunk még né-
hány kommunista reminiszcenciát, de mely bizonyos vonatkozásokban jól integ-
rálódik az Emberi Jogok Európai Egyezményébe. Ennek ellenére, törvényeinkben 
bizonyos hiányosságokat találunk, olyan homályos részeket, amelyek zavart 
eredményeznek, de főképpen sok hiányosságot észlelhetünk e törvények szelle-
mének mindennapi alkalmazása során. Ezért, bár a direkt diszkriminációt a tör-
vény tiltja, olykor ez indirekt módon makacsul tovább működik. Az egyes elszige-
telt törvények, amelyek nem integrálódnak egy tágabb, a jelenségek komplexitá-
sát lefedő intézkedési korpuszba, és ráadásul mentalitásbeli tehetetlenséggel ve-



Femei şi bărbaţi în Clujul multietnic � Volumul III 
 

 

122 

gyülnek, nem javítanak a megcélzott helyzeteken, sőt megtörténhet, hogy súlyos-
bítják azt.  

A résztvevők a továbbiakban egyrészt a családon belüli erőszak, másrészt 
pedig a reprodukciós politikák komplex elemzésére vállalkoztak. Az előbbire mint 
olyan jelenségre hivatkoztak, amelynek áldozatai a statisztikai adatok alapján 
főként a nők és amelyet általában az áldozati helyzetben levő nővel kapcsolnak 
össze. Az erőszakot ismerő párkapcsolatban létrejött aszimmetrikus viszonyokat 
és a súlyos zavarodást, amely megbonthatja mind a bántalmazott, mind pedig a 
bántalmazó személyiségét, a szélesebb körben elterjedt interperszonális egyenlőt-
lenség szélsőséges formájaként kezelték. A reprodukciós politikák kapcsán az 
abortusz liberalizálása által kiváltott hatások összességét is tárgyalták, mint 
olyan jelenséget, melynek hosszú távú negatív hatásai miatt a magánéletben és a 
párkapcsolatban, de demográfiai szinten is, kizárólag a nőket hibáztatják. Köz-
tudottan az abortusztus-ellenes törvényt közvetlenül az 1989 decemberi esemé-
nyek után helyezték hatályon kívül, s ez sok, a Ceauşescu-féle pro-natalista poli-
tika borzalmait átélt nő számára kárpótlásként hatott. Bemutatásra kerültek az 
elmúlt évtizedben az abortusz liberalizálását követő ellenőrizhetetlen következ-
mények, melyek nagymértében a törvény elszigeteltségének és felületességének 
tulajdoníthatók, annak, hogy ez, mint ilyen, nem a családtervezést és a fogam-
zásgátlás különféle módszereinek széles körben való elterjedését támogatta.   

A fókusz-csoport résztvevői által képviselt szakmák és intézmények sokfé-
lesége ellenére az egymással megosztott tapasztalatokban sok hasonlóság került 
napvilágra a saját intézményeik szervezeti kultúrájával kapcsolatban. A résztve-
vők az általuk tapasztalt előítéletek elemzésével árnyalták a száraz statisztikai 
adatokat, elégedetlenségüknek adva hangot annak tekintetében, ahogyan a férfi-
ak monopolhelyzetet élveznek a magas vezetői állások betöltésében, a nők pedig 
tartózkodnak ettől. A beszélgetésnek ezen a pontján visszacsengett az elemzett 
politikai környezettel kapcsolatos kérdés, az, hogy miért vannak a nőknek fenn-
tartásaik azzal a lehetőséggel szemben, hogy vezető pozícióba kerüljenek. Két 
ellentétes viszonyulást sikerült azonosítani ennek tekintetében: az egyik értel-
mében a nők fenntartások nélkül elfogadják, hogy a kulcspozíciókat férfiak fog-
lalják el (akiket pontosan ők választanak meg és támogatnak), másfelől viszont 
sok esetben arra törekednek, hogy saját tereket létesítsenek a nagy intézményen 
belül, melyek létfontosságú függetlenséget biztosítanak számukra. Olyan nem-
kormányzati szervezetek és kis magánvállalkozások példáit ismerhettük meg, 
amelyeket a nők hatékonyan és zavartalanul vezetnek, s ezek kapcsán a tekin-
télynek örvendő női személyiség jellemzőit is  számba vehettük.  

A kolozsvári és az országos akadémiai környezetet illetően, a bemutatott és 
elemzett statisztikai adatok tükrözik a nők hátrányos helyzetét az egyetemi hie-
rarchiában való előrelépés tekintetében. Megfogalmazódott annak igénye, hogy 
ezt az egyébként az egyetemesség elveit, az intellektuális- és szólásszabadságot, 
valamint a kritikai magatartást magáénak valló környezetet is elemezni lehessen 
a nemek közti egyenlőtlenségek szempontjából, amelyet egyelőre gyanús megve-
tés, szélsőséges elutasítás vagy legjobb esetben közömbösség övez.  
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A Roma Nők Emancipációjáért Szervezet képviselőjének üzenete élénk ér-
deklődést és párbeszédet váltott ki azzal az etnikummal kapcsolatban, melyet 
még az erdélyi multikulturális térben is radikális alteritásként kezelnek. Kide-
rültek azok a feszültségek is, melyek a roma közösségekben a magasan iskolázott 
nőket övezik amiatt, hogy életútjuk nagyon különbözik a roma nők „hagyomá-
nyos”, szokásos pályájától és, hogy ők, ennek következtében, a háromszoros ki-
sebbségiség helyzetébe kerülnek mint nők, mint roma nők, illetve mint magasan 
iskolázott roma nők.  

A résztvevők elbeszélt élettörténetei többek között a nőiességről és a férfi-
asságról való elképzeléseiket is ecsetelték. A legtöbb esetben önkritikus és ironi-
kus hangnemben rekonstruálták hosszabb-rövidebb életútjukat, ennek érdekében 
gyakran használtak játékos és tréfás nyelvi fordulatokat. Ez a viszonyulás jól ar-
tikulált elképzeléséket, de bizonytalanságokat is kifejezett a  személyes fejlődés 
különböző szakaszaiban megélt, életkor és etnikum szerint belső különbségeket 
mutató női tapasztalatokról, ezek 1989 előtti és utáni alakulásáról. 

 

A III. Kötetben közölt, „A nők szerepe az etnikai határok átlépésében” té-
májú TALK SHOW anyaga az „ALT MARTIE” (Más Március) című nyilvános esemény 
alkalmával volt rögzítve, melyet a Desire Alapítvány a Tranzit Házban szerve-
zett. Részt vettek: Žarana Papič (feminista, antropológus, Belgrade Women’s 
Centre, Belgrádi Egyetem, Szerbia), Letiţia Marc (a Cigány Nők A Gyerekekért 
Egyesület elnöke, Temesvár), Maria Ionescu (az „Együtt” nevű szervezet igazga-
tója, Bukarest), Sorina Bumbuluţ (az Artemis – a Szexuális Bántalom és Erőszak 
Elleni Tanácsadó Központ elnöke, Kolozsvár), Claudia Kovacs (a Roma Nők 
Emancipációjáért Szervezet tagja, Kolozsvár), Călin Croitoru (a jászvárosi Egyen-
lő Esélyeket a Nőknek Alapítvány munkatársa), és a beszélgetés moderátora, 
Magyari-Vincze Enikő (antropológus, előadótanár a Babeş-Bolyai Tudomány-
egyetemen, a Desire Alapítvány elnöke). A beszélgetés olyan társadalmi problé-
mákat tett láthatóvá, amelyek körül kialakul(hat) a civil társadalomban aktív 
nők transzetnikus szolidaritása. Felszínre kerültek az etnikai, szakmai, generá-
ciós határok átlépését kísérő, valamint az etnikai diszkrimináció és a nemi diszk-
rimináció elleni harc kereszteződésénél képződő jelenségek problematikus voná-
sai. A talk show estéjén a „RomaNative & Co.” Tranzit Csapat bemutatta a „B & 
W – Alba Neagra” című performance-ot, mely, művészi esemény voltán túl, viha-
ros és gyümölcsöző vitát váltott ki a kulturális reprezentáció és a hatalmi viszo-
nyok kapcsolatáról, amikor másnap – az „Alt Martie” program folytatásaként – 
sor került a „Női test vizuális ábrázolásai” témájú kerekasztal-megbeszélésre. 
Ezt Elian festészeti kiállításának és Monica Postolache „Remix”" című divatbe-
mutatójának, valamint a kolozsvári Francia Kulturális Központ könyvkiállításá-
nak a megnyitója előzte meg. A kerekasztal- beszélgetésen részt vettek: Magda 
Cârneci (költő, művészetkritikus, a bukaresti Művészettörténeti Intézet tudomá-
nyos kutatója), Marilena Preda Sânc (bukaresti videoművész), Žarana Papič, 
Maria Vassileva (szófiai művészetkritikus, „the 8th of March” csoport kurátora), 
Ruxandra Cesereanu (költő, esszéíró, bedolgozó tanársegéd a Babeş-Bolyai Tu-
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dományegyetemen), Mihaela Căluţ-Frunză (tanársegéd a Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetemen), Könczei Csilla (antropológus, filmkészítő, előadótanár a Babeş-
Bolyai Tudományegyetemen, a Tranzit Alapítvány elnöke), Ramona Novicov 
(művészetkritikus, tanár a nagyváradi egyetemen), illetve a házigazdák, 
Magyari-Vincze Enikő és Ovidiu Pecican (történész, regényíró, előadótanár a 
Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, a Desire Alapítvány Kiadójának igazgatója). 
A hallgatóság nem csak a test művészi reprezentációjának, hanem a feminista 
művészetnek, a kulturális termékek és a társadalmi viszonyok kapcsolatának, a 
művészet társadalmi és politikai aspektusainak, valamint a test problematikájá-
nak feminizmuson belüli fontosságával is megismerkedhetett. A programnak ez a 
része a Pro Helvetia Alapítvány Bukaresti kirendeltségének pénzügyi támogatá-
sát élvezte, a kolozsvári Sindan Kulturális Központ pedig lehetővé tette az „Alt 
Martie” album kiadását.  

A talk show meghívottait arra kértük, hogy meséljenek arról, ahogyan az 
általuk képviselt szervezetek, és személyesen ők – a különböző etnikumú nők ér-
dekeinek a képviselete céljából –, szerepet vállalnak a közéletben, valamint arról, 
ahogyan cselekedeteikkel explicit vagy implicit módon az etnikumok egymáshoz 
való közeledését szorgalmazzák. Mivel mindannyian nem-kormányzati szerveze-
tekben aktiválnak, általuk a közönség betekintést nyert a romániai és szerbiai 
társadalmi aktivizmus különböző megnyilvánulási formáiba. Kifejtésre kerültek 
a feminizmus különféle jelentései, valamint az, hogy egyes nő-aktivisták miért 
azonosulnak a feminizmussal mint identitásforrással, mások pedig miért határol-
ják el magukat ettől. Bár a talk show nem tartozik a társadalomkutatás módsze-
rei közé, vizsgálódásaink keretében olyan szövegként olvasható, amely sajátos 
információkkal járul hozzá annak megértéséhez, hogy miként formálódnak a nők 
helyzetével kapcsolatos nyilvános diszkurzusok és gyakorlatok, és milyen vonat-
kozásai vannak a nők politikai szubjektumként való megjelenítésének különböző 
társadalmi körülmények között. 

A kötetben bemutatásra kerülő anyagból kiderül, miként vált a feminizmus 
a jugoszláviai háború kontextusában identifikációs forrássá, a különböző etni-
kumú nők nacionalizmus ellen folytatott küzdelmének közös pontjává. És, hogy, 
a feminizmus (az etnikai és rasszista háborúval szembeszegülő értékrendszer-
ként), nem csak a nőket képviselte, hanem – az egymás gyűlöletét és kiirtását 
éltető nacionalizmus körülményei között – emlékeztette a köztudatot a "másik-
kal" szembeni felelősség normalitására. A romániai meghívottak történetei a po-
litikai szubjektummá válás más eseteit tárgyalták. A roma nők kettős diszkrimi-
nációjának és azoknak a paradoxonoknak a kapcsán, amelyek a "roma identitás" 
elismeréséért és a roma közösségen belüli nők emancipációjáért folytatott harc 
kereszteződésénél merülnek fel, tudatosították az egyenlő esélyek sokféle jelenté-
sét, valamint a nők közötti különbségek figyelembevételének fontosságát. A csa-
ládon belüli erőszak kérdésének tárgyalása felszínre hozta a kolozsvári román, 
magyar és roma nők együttműködésének módját e jelenség elleni harcuk során, 
illetve ennek kapcsolatát a köz- és magánélet intézményeire jellemző patriarchá-
lis mentalitással.  
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A beszélgetésből kiderült, hogy az etnikumok egymáshoz való közeledése 
olykor más célok által meghatározott aktivizmusok eszköze, máskor önmagában 
követett cél. Bárhogy is történjen, az etnikai határok átlépése – különösen az 
interetnikus konfliktusok és háborúk által dominált környezetben – egyértelmű-
en pozitív jelentéssel bír, de ugyanakkor újabb problémákat is felvet, melyeket 
nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az etnikumok egymáshoz való közeledése a 
nők révén egy hosszú folyamat eredményeként, de más problémák kiindulópont-
jaként is tekintendő. A határátlépések következtében tudatosítódnak például a 
nők közötti különbségek és a köztük kialakuló hatalmi viszonyok, a másik etni-
kumhoz tartozó nő megértésének képtelensége a női szolidaritás túlhangsúlyozá-
sa nyomán. Új dilemmák, paradoxonok és kihívások ezek, melyeket sok társa-
dalmi kontextusban a feminizmus meg tudott oldani/ haladni, például annak a 
felismerése révén, hogy milyen pozitív hozadékai vannak a nők kategóriáján be-
lüli sokféleség elismerésére épülő társadalmi összetartásnak.  
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FOUNDATION DESIRE 

HISTORY 

 
Established in the city of Cluj, Romania as a non-profit organization in 

1996. Its concept and programs resulted from the co-operation between scholars 
and experts working on different domains of social sciences and within civic or-
ganizations.  

OBJECTIVE 

Through our programs we aim to develop a network that links governmen-
tal and non-governmental institutions, in particular universities and non-
academic organizations. We are committed to the promotion of a democratic civic 
culture and viable social communication that empowers citizens of different eth-
nicity, gender and class, and increase their opportunities to participate actively 
in the (local) public life. 

AIMS 

To promote and effectively do interdisciplinary research on the social, eco-
nomic, political and cultural life of the socialist and post-socialist Romania  

To offer educational programs for students on domains hardly developed 
and institutionalized at the state universities from Romania (like cultural an-
thropology, gender studies, cultural studies) 

To organize seminars, summer schools, workshops, conferences at national 
and international level mainly on issues like: democratic political culture, multi-
culturalism, visual communication, management of conflicts, gender relations etc 

To develop information and counseling centres on issues related to different 
aspects of Romania’s post-socialist transition and integration into European 
structures. It is the Centre For Equal Opportunities that today embodies this 
aim: it functions as an information and counseling office for local organizations 
interested to learn about the policy and the institutional background of equal op-
portunities within the European Union, and about the rhetoric and practice of 
gender equality in Romania 

To develop a specialized library and a visual archive on social, economic, 
political, cultural issues as defined above  

To publish books on social sciences, but as well on issues related to local 
public life, in order to raise the awareness and sensibility of citizens for partici-
pating in public life.   
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PROGRAMS 

1996 
 
Institutions and Everyday Life in the City of Cluj/ Kolozsvár  
An anthropological research done on the city’s political and cultural institu-

tions and aspects of everyday life. It involved a group of students from Babes-
Bolyai University and four scholars. The yearlong study resulted in a data-base 
on Cluj and several case studies. The investigation was done with the support of 
Foundation Teleki from Budapest. 

 
Basic Concepts and Methods in Cultural Anthropology 
An educational program that included a course development and a teaching 

process, and it was offered for a group of students from Babes-Bolyai University 
selected through competition. Courses on political anthropology, ethnicity and 
interethnic relations, field methods in cultural anthropology, visual theory and 
practice were developed and offered in the academic year 1996-1997. Program 
supported by Illyes Foundation (Budapest) as part of a network of programs of-
fered for the most excellent students on philosophy, literature, psychology, sociol-
ogy and cultural anthropology.  

 
Women and Men in East European Transition 
A summer school and workshop co-organized with the Faculty of European 

Studies, Cluj, Romania, the Cultural Anthropology Program of Janus Pannonius 
University, Pecs, Mona Foundation, Budapest. With the participation of faculty, 
researchers and students from Central and Eastern Europe, and of scholars from 
Western Europe and USA. Organized in July 1996, with the support of the East 
East Program of Soros Foundation, UNESCO Paris, and Neuman Foundation, 
Budapest. 

 
 
1997 
 
How to Study Cultural Encounters? The Case of Migration 
Methodological training co-organized with the Master’s Program on Cul-

tural Anthropology, Cluj and the Cultural Anthropology Program of Janus Pan-
nonius University, Pecs. For students on cultural anthropology from Babes-
Bolyai University, Cluj, Romania and Janus Pannonius University, Pecs, Hun-
gary. Faculty from the two universities and from the University of California Los 
Angels participated as well. Organized in August 1997 with the support of the 
East East Program of Soros Foundation. 
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"Carpathian Project" – Inter-ethnic Relation in Romania, Slovakia 
and Hungary  

A comparative research on interethnic relations in the Carpathian region, 
done in a co-operation with sociologists from Eötvös Lóránd University, Buda-
pest, and from Babes-Bolyai University, Cluj, with the financial support of 
UNESCO 

 
1998 
 
Information and Documentation Centre for Gender Studies 
The first step in our effort to put on the infra-structural bases of an office 

that opens up to local non-governmental organizations, and links scholars and 
activists working on the domain of women’s interests. Project supported by the 
Small Grant Program of “Gender and Culture”, Central European University. 

 
The Hungarian Educational System in Romania  
An empirical research on Hungarian educational institutions from, includ-

ing a survey and in-depth interviews. Financed by Illyés Foundation, Budapest 
 
1999 
 
Women in Civil Society 
A workshop organized in May with the participation of faculty from Babes-

Bolyai University and representatives of non-governmental organizations from 
the city of Cluj interested to promote women on different sites of society. As part 
of the program presented above, the workshop was sponsored   

 
Fighting against Racism  
A workshop organized in May, as a result of the co-operation between 

Foundation Desire and the Tranzit House from Cluj, a centre for alternative con-
temporary art. With the participation of scholars, faculty and representatives of 
Rroma organizations and of national and international organizations working on 
human rights. The event was sponsored by the Ministry for the Protection of Na-
tional Minorities, Romania. 

 
2000 
 
Centre for Equal Opportunities  
The formal establishment of the centre was the result of the former activi-

ties of our foundation.  
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Dialog for the Development of a Gender Perspective 
The program was run with the support of the Soros Foundation for an Open 

Society, Romania. The six month long project involved a group of students from 
different universities of Cluj, a group of faculty from Babes-Bolyai University and 
some women who made carrier on different public domains in our city. 

 
Reconsidering the 8th of March 
Alongside several non-governmental organizations from Cluj (Artemis Cen-

tre, the Centre for Gender Studies, the French Cultural Centre and Tranzit 
Foundation) we initiated the celebration of the International Women’s Day. The 
program included a roundtable discussion (“Feminist movements from an East 
European perspective”), a day-long public event entitled “Women for Equal Op-
portunities” (that involved fifteen NGOs), the first meeting of an academic semi-
nar called “Seminar for Feminist Research”, programs on local radios, and the 
first meeting of the program “Dialog for the development of a gender perspec-
tive”. 

 
Partnership against Ethnic and Sexual Discrimination 
A one-year long program financed by the Resource Centre for Ethno-

Cultural Diversity from Cluj, accomplished in a co-operation with the Foundation 
for Equal Opportunities for Women from Iasi, Romania. Included an empirical 
research on women’s and men’s condition in the multiethnic city of Cluj (consist-
ing of a sociological survey, in-depth interviews, focus group and talk show), pub-
lication of the research results, and workshops in Cluj and Iasi. The program ad-
dresses the relationship between ethnicity and gender, and between ethnic and 
sexual discrimination. 

 
Development of a University Program on ‘Gender, Society, Culture’ 
This program was developed and is accomplished by the Interdisciplinary 

Group for Gender Studies of the Institute for Cultural Anthropology at the Fac-
ulty of European Studies, that aims to develop a teaching and structural capacity 
on gender studies at Babes-Bolyai University, Cluj. Foundation Desire is respon-
sible for the administrative aspects of the project. 

 
Representation of Inter-Ethnic Relations in Political Discourses  
and in Everyday Life  
A team-research accomplished by sociologists and anthropologists from 

Babes-Bolyai University, financed by the National Agency for Research, Technol-
ogy and Innovation, Bucharest 
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Desire Press 
The establishment of the publishing house of our Foundation under the 

leadership of Ovidiu Pecican, that aims to publish original works, conference ma-
terials and translations on social sciences, in particular on social and cultural, 
historical and visual anthropology, feminist studies and cultural studies. By now 
three volumes are in print, as follows: Prezenţe feminine. Studii despre femei în 
România (Female Occurences. Women’s Studies in Romania), edited by Ghizela 
Cosma, Enikő Magyari-Vincze and Ovidiu Pecican; Representing Anthropology 
and Anthropological Representations of Eastern Europe, edited by Viorel Anăs-
tăsoaie, Csilla Könczei, Enikő Magyari-Vincze and Ovidiu Pecican; Femei şi băr-
baţi în Clujul Multietnic (Women and Men in the Multiethnic Cluj), edited by 
Enikő Magyari-Vincze 

 
2001 
 
Partnership against Ethnic and Sexual Discrimination 
Continuing and finalizing the project started in August 2000 
 
Development of a University Program on ‘Gender, Society, Culture’ 
Continuing to administer the project started in 2000 
 
Another March 
A two-day long program organized to celebrate International Women’s Day. 

A public event at Tranzit House from Cluj, including a talk show on “Women’s 
Role in Transgressing Ethnic Boundaries”, a roundtable discussion on “Represen-
tations of Female Bodies”, two artistic exhibitions, and film screening. With the 
support of the Foundation Pro Helvetia – Bucuresti Antenna, of the Resource 
Centre for Ethno-Cultural Diversity from Cluj, the French Cultural Centre from 
Cluj, and the Tranzit Foundation from the same city. Publishing the brochure 
“Another March”. 

 
Application for a WOMEN’S STUDIES PUBLISHING GRANT at Women’s Trans-

lation Program, Open Society Institute, Budapest, for the translation and pub-
lishing of three books on women’s studies.  

BOARD MEMBERS 

Enikő DEMÉNY, responsible for programs for women 
(edemeny@hotmail.com) 
Csilla KÖNCZEI, responsible for visual programs (tranzit@mail.dntcluj.ro) 
Enikő MAGYARI-VINCZE, president (eni_personal@yahoo.com) 
Nándor L. MAGYARI, executive director (nmagyari@personal.ro) 
Ovidiu PECICAN, director of Desire Press (pecolino59@yahoo.com) 


