CHESTIONAR
ASUPRA STATUTULUI FEMEII

1. Care credeti ca sunt principalele probleme cu care se confrunta
femeile in ccea ce priveste statutul lor in societatea romaneasca ?
- Femeile inca sunt puse in inferioritate , puse pe locul 2, inca sunt
-

considerate mai slabe mai superficiale si mai putin pregatite.
Consecintele comunismului – o falsa valorizare, care este in realitate o
lipsa de apreciere si o reducere sensibila a sanselor
Si astazi multi barbati gindesc, unii chiar o spun ca locul femeilor este tot
la cratita.

2 . Tinind cont de cadrul legislativ, obiectiv in ceea ce priveste tratamentul
egal al femeilor cu al barbatilor, credeti ca mai sunt inca domenii in care
femeile nu au cuvint important de spus? CARE?
- In mai toate domeniile, femeile isi spun punctul de vedere il sustin cu argumente
dar in final tot barbatii sunt cei care hotarasc
- Sanatate, educatie poate nu suficient conturat
- Din punt de vedere legislativ nu se pune problema, legea exista, problema este la
aplicarea si intalegerea acestora.

3 Care credeti ca sunt cauzele pentru care femeile nu au parte de sanse
egale cu barbatii in ceea ce priveste unele domenii?
- Faptul ca sunt considerate mai slabe si mai prost pregatite
- Idei preconcepute
Falsul traditionalism – traditia crestina apreciaza femeia.
4.

Ce parere aveti despre miscarea de femei din Romania?
- Poate fi foarte utila si poate trezi consiinta
- Se fac doar valuri, nimic concret
- Exista dar ar trebui sa fie mai activa

5.
De aproape 15 ani au aparut si apar diverse organizatii si asociatii de
femei care lupta pentru egalitatea de gen si promovarea femeilor in societate.
In ce sens se remarca o schimbare in societatea noastra dupa aparitia
acestora?

-

Femeile au inceput sa se implice mai mult in viata sociala , dar nu suficient.
Se poate si mai bine
Nu se remarca nici o schimbare majora
Ecourile mi se par slabe ,poate datorita comunismului care a deformat mult
constiintele. Nu suntem “ barbati” dar putem avea calitate de “barbatie”

6. Credeti ca ANES care infiintata la 1 ianuarie 2005 prin proiectul
MMSS finantat de Comisia Europeana cu aproape 2 mil. Euro va oferi
noi perspective, va deschide noi orizonturi pentru femeile Romaniei si
va asigura un parteneriat real cu organizatiile de femei?
- Numai daca o doreste in mod real
- Da. Ar putea oferi noi perspective
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