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Trei femei

Astăzi m-am ciocnit de existenţele a trei
femei.
9 am - Ileana; 18 ani; căsătorită; însărcinată
în şase luni; urâtă de soacră; bătută crunt de soţ;
copilul omorât; ajunge la spital în stare gravă; el e luat
în evidenţă(!) de Serviciul de Combatere a Violenţei
în Familie; ea ar vrea să divorţeze, dar nu vrea ca el să
ajungă la închisoare. Abia a început viaţa şi a suferit
pentru două...
2 pm - Duduţa; 50 de ani; văduvă de tânără;
doi băieţi mari (25 şi 27); un cal frumos; o vacă; o
casă cu trei camere şi gard; a plecat în Italia unde
munceşte la negru să strângă bani ca să cumpere un
hectar de pământ, să aibă ce lăsa băieţilor că îi e
ruşine, îmi spune, să nu le lase nimic, când va muri...
Ar fi avut jumătate de hectar, dar rudele au vândut
moştenirea comună fără să o întrebe. A muncit toată
viaţa şi nu va avea o pensie…
6 pm - Ileana (alta); 53 de ani; foarte curată şi
extrem de harnică; munceşte întruna, oriunde; intră în
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curtea vecinilor, ia sapa şi prăşeşte grădina; cară apă;
dacă îi dai ceva, e foarte fericită; dacă nu-i dai, nu se
supără; are bărbat - şofer, o bate, o ignoră şi nu aduce
nimic acasă; are casă; are fii; când nu o bat, o ignoră
şi nu o ajută cu nimic; are tată; o bate şi îi vorbeşte
urât; ieri a bătut doi pari şi a legat o sârmă ca să o
împiedice să treacă cu vaca prin curtea lui; şi-a
construit singură un bordei de lut unde doarme când
ajunge de la muncă, noaptea; a muncit toată viaţa ca
o roabă şi nu va avea o pensie…
Aţi avut vreodată sentimentul neputinţei
absolute?! Dar al revoltei? Despre asta vorbim!

www.gabrielacretu.ro, august 2007
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FEMEILE ŞI POLITICA...

Femeile şi politica la români
„Democraţia-i democraţie, dar nu şi pentru
căţei!”, spunea odată – „realist” – un coleg. Totuşi,
despre drepturile căţeilor cu toţii am auzit vorbindu-se
în ultimul timp destul de mult şi argumentat;
organizaţiile care luptă pentru drepturile animalelor
sunt o voce sonoră a societăţii civile. Din acest motiv
suspectez faptul că ironicul meu coleg nu a vrut de fapt
să spună „căţei”, ci „Democraţia-i democraţie, dar nu
şi pentru femei!”. Deşi se vorbeşte adesea despre
marile progrese obţinute pe drumul de la dictatură la
democraţie, realitatea noastră cotidiană dovedeşte că
aceste progrese, dacă s-au produs, nu le privesc, în
egală măsură, şi pe ele.
Multe muncesc din greu în gospodării
agricole, ca lucrători familiali neremuneraţi; munca lor
nu este inclusă în PIB şi nu oferă niciun fel de protecţie
socială; în plus, pot fi considerate neproductive.
Ele fac, în ultimii ani, mai multă şcoală
(aproximativ 55% dintre absolvenţii de învăţământ
superior în acest an sunt femei). Domeniile pentru care
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se pregătesc oferă status social mai scăzut şi bani mai
puţini; funcţiile de conducere, chiar dacă ele sunt
majoritare în ramură, sunt deţinute mai mult de ei.
Drept urmare, decalajele salariale sunt mari; în cazul
pensiilor ele sunt şi mai mari pentru că diferenţa este
accentuată de faptul că femeile întrerup mai des
activitatea pentru a naşte şi creşte copiii şi drept urmare
au contribuţii mai mici.
Ele se îngrijesc de ceilalţi – copii, soţi, părinţi
în vârstă, rude bolnave – mai mult decât o fac ei.
Îngrijirea este pe gratis, pentru că, li se spune, dacă nu
au slujbe remunerate, sunt „în întreţinere”. Conform
Codului Familiei, ea şi el sunt egali, dar el apare drept
„capul familiei” în toate statisticile, chiar dacă ea este
singura care lucrează sau el mai figurează ca soţ doar
în acte... Ca să fie şi ea considerată „cap” trebuie să
renunţe la el (să fie celibatară, văduvă sau divorţată).
De regulă, ele sunt nişte fiinţe anoste, cu prea
mult simţ al datoriei şi mai puţin simţ al aventurii, care
ascultă mai mult decât vorbesc, care se ocupă de alţii
mai mult decât de sine, dau viaţă şi pun suflet în toate.
Şi sunt aproape invizibile.
Cele care apar pe ecranele televizoarelor nu
seamănă deloc cu mamele noastre şi numai uneori
sunt fiicele pe care am dori să le avem. Cu certitudine
nu sunt ca celelalte 99% dintre femei. Când apar drept
„remarcabile”, au meserie de bărbat, comportament de
bărbat şi se neagă pe sine. Că sunt femeie nu are
importanţă, spun ele, ci competenţa.
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E o mare şi periculoasă minciună! Ierarhiile,
mai ales în politică, sunt bazate pe putere, nu pe
competenţă. Nici nu se spune ce fel de competenţe ar
fi necesare pentru a-i reprezenta pe alţii ca să nu se
observe că cei care deţin puterea nu le au totdeauna
suficient.
În schimb, ei invocă des lipsa lor de
competenţă în politică. Putem să acceptăm şi că au
puţină dreptate, dacă politică înseamnă circ mediatic,
conflicte permanente, să te ocupi de „probleme
serioase” – precum instaurarea democraţiei cu tancul
sau cum să faci serviciile secrete atât de secrete încât să
nu le poată controla nimeni – şi să nu discuţi despre
probleme „minore”; de exemplu, cum pot să
supravieţuiască cei care au drept venit salariul minim
pe economie sau o pensie de o sută lei sau cum se face
că sunt incluse în „coşul minim zilnic” ţigările dar este
uitat detergentul...
Departe de a le fi avantajat, tranziţia a
multiplicat rolurile femeilor, făcându-le situaţia mai
dificilă. În multe cazuri au devenit „şi tată şi mamă”
pentru că au fost nevoite să preia toate
responsabilităţile de la partenerii lor, plecaţi de acasă la
muncă sau aiurea, uneori refugiaţi în alcool. Creşe nu
mai există, îngrijirea copiilor în regim privat este un
lux. Implicarea socială şi politică a femeilor este
considerată redusă pentru că, în lumea noastră, a creşte
copiii, a îngriji bătrânii, a reproduce biologic şi cultural
societatea nu face parte din social şi nu are relevanţă
politică (sic!).
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După ce au fost sistematic neplătite pentru
muncă – în timp ce bărbaţii au fost la fel de sistematic
plătiţi pentru a nu munci, aşa cum ne arată politica
salariilor compensatorii în tranziţie – s-au risipit prin
Europa. Ca să poată trimite un ban acasă, s-au
înstrăinat de politica de la televizor; pentru altfel de
politică nu au în mod cronic timp şi nici voinţă.
Întrucât, în mod repetat, nu au fost prezente pe agenda
publică cu interesele lor mărunte – o educaţie mai
bună pentru copii, medicamente accesibile pentru cei
bătrâni, mai puţină violenţă şi mai mult respect – au
început ele însele să creadă că nu contează.
Cele care au crezut diferit au devenit victimele
favorite ale politicii şi ţapii ei ispăşitori; ar trebui
introdus, de altfel, echivalentul feminin, pentru că la
noi, foarte frecvent, nu ei, ci ele plătesc pentru greşelile
tuturor. Curăţarea politicii româneşti de foştii
colaboratori ai securităţii (că de securişti nici nu poate
fi vorba) a început şi pare că s-a şi sfârşit cu nişte
remarcabile – în ciuda tuturor erorilor – femei. Orice
remaniere guvernamentală s-a făcut eliminând femeile
din guvern. Culoarea politică nu este relevantă în acest
caz deşi actualul executiv a atins o performanţă extrem
de rară în lume, nu doar în Europa – nu are în
componenţa sa nicio ministră.
Nici economia nu funcţionează după alte
reguli decât politica, când este vorba despre gen.
Întrucât cineva trebuia să plătească pentru pierderile
provocate de prăbuşirea Fondului Naţional de Investiţii
sutelor de mii de investitori mărunţi, cineva chiar a

12
Extras din volumul: Creţu, G. (2009).
Femeile sunt de vină. Iaşi, România: Lumen.

FEMEILE ŞI POLITICA...

plătit – o femeie; gurile rele ar spune că profitorii
dezastrului erau mai mulţi iar ei nu au plătit.
În mod sigur, ei sunt majoritari acolo unde se
conduce, unde se decide, acolo unde se alege cum să
fie utilizate resursele societăţii. Ele nu sunt; aproape
deloc. România se situează pe un absolut penibil loc
92* în lume după procentul de femei membre ale
parlamentului; în toate celelalte organe ale puterii
centrale şi locale ponderea este şi mai mică.
Odată, cineva spunea o poveste care suna cam
aşa: „Închipuiţi-vă că trăiţi într-o ţară în care
preşedintele este femeie, primul ministru şi toţi
membrii guvernului sunt femei, preşedinţii celor două
camere ale parlamentului sunt femei şi aproape toţi
parlamentarii, conducătorii majorităţii instituţiilor
importante sunt femei, 98% dintre primari sunt femei,
93% dintre consilieri sunt femei etc.”
Enumerarea continuă să descrie o lume bizară
şi produce oroare colegilor bărbaţi, oroare îndulcită şi
transformată într-o îndoială ironică doar de credinţa că
o asemenea situaţie nedreaptă, dezechilibrată, care le
dădea fiori, este un produs al imaginaţiei care nu poate
să existe cu adevărat. Nici unul nu a observat că era
doar descrierea realităţii noastre cea de toate zilele dar
cu genurile inversate, realitate pe care doar puţini
dintre ei o consideră nedreaptă...
Societatea noastră se construieşte pe nişte
valori fundamentale – libertatea, egalitatea, dreptatea,
solidaritatea etc. Personal, am un ataşament autentic
faţă de una dintre ele – egalitatea – aşa cum cred că ar
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trebui să aibă toate femeile într-o lume încă profund
inegalitară şi unde ele sunt frecvent primele victime;
un ataşament pe care ar trebui să-l aibă, de asemenea,
orice om de stânga. Cum bunele intenţii de unul singur
nu folosesc la nimic fără acţiune de grup, încerc să-i
conving şi pe alţii, din politică şi nu numai, despre cât
de important este să punem în practică principiul
egalităţii, despre câte progrese s-ar realiza în ţara
noastră dacă am avea, de exemplu, o reprezentare
politică mai echilibrată a femeilor şi bărbaţilor.
Ori de câte ori însă discut cu prietenii această
temă – tabu în dezbaterea publică şi absentă aproape
din agenda politică românească – am senzaţia, pe care
mi-au mărturisit-o şi celelalte temerare, că asist la
monologuri paralele sau la un fel de dialog al surzilor.
Prietenii de care vorbesc sunt adesea foarte
educaţi, cu reuşite sociale remarcabile şi, îngrijorător
pentru mine, mulţi sunt declarat de stânga. Cu toate
acestea, au o rezistenţă de catâr la a se lăsa convinşi că
e de bun simţ să accepţi că şi femeile, de exemplu, sunt
cetăţeni şi au dreptul să fie reprezentate echitabil acolo
unde se iau deciziile care le privesc. Aud numai ceea
ce ei vor să audă şi ceea ce vor să audă se situează
undeva între o imagine caricaturală şi grotescă, la o
extremă, şi una retrogradă şi hipertradiţionalistă, la
cealaltă; adică, pe de o parte, „feminista cu peri în
barbă care strigă în gura mare că-i urăşte pe bărbaţi” şi,
de cealaltă parte, „gospodina tăcută, obligatoriu lipsită
de orice idee despre lume, frecând fundul cratiţei în
aşteptarea unui bărbat care să-i recomande detergentul
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mai eficient” (sic!). Prietenii erau mai ales bărbaţi; cu
tristeţe am observat că şi unele prietene gândeau aşa; ei
erau surzi, ele erau oarbe.
Am încercat să-i înţeleg eu pe ei. Mi-am pus
foarte serios întrebarea: de ce gândesc aşa aceşti
bărbaţi, cu care împărtăşisem idei şi sentimente încă
din studenţie, fii ai unor femei remarcabile, parteneri ai
altor femei remarcabile şi chiar excelenţi taţi pentru
nişte tinere femei, unii dintre ei. Atitudinea lor mi-a
atras atenţia asupra unui fapt care nu este particular şi
ne afectează în general mişcarea, oriunde, nu doar
acasă. Se cultivă încă nişte mituri care subminează
eforturile de a schimba societatea şi minimalizează
activistele mai mult încă decât unii încearcă să
minimalizeze femeile în spaţiul politic. Aceste mituri
trebuie permanent combătute.
În primul rând, cred că toate femeile se
confruntă – exceptând poate ţările nordice – cu
neînţelegeri şi false percepţii despre ceea ce ele vor,
spun sau fac. Afirmaţia se referă mai ales la
organizaţiile de femei şi la activismul feminist din
politică. Este atât de profundă neînţelegerea încât chiar
militantele pentru respectarea drepturilor femeii simt
nevoia să se apere preventiv de acuzaţii spunând „Nu
că aş fi feministă dar...”; continuă apoi cu un foarte
coerent discurs feminist. Or, aici este o mare problemă
– cea a prejudecăţilor, stereotipurilor, falselor concepte
cu care operăm şi care împiedică comunicarea.
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