Grațiela Drăghici: ”De ce o femeie nu poate fi motostivuitor?” Cum explică declarația
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Președintele Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Grațiela Drăghici, a declarat, la Știrile Pro
TV, că fiecare companie va decide dacă va angaja sau nu un expert, întrebându-se de ce femeile nu pot fi "motostivuitor"
sau bărbații "om de serviciu".
Declarația vine după ce premierul Dancila a anunțat că ﬁrmele cu peste 50 de angajați vor ﬁ obligate să angajeze un expert în
egalitatea de șanse.
"Legea este foarte clară. Expertul poate trage semnal din perspectiva unor stereotipuri legate de meserii mai masculinizante. De ce
o femeie nu poate ﬁ motostivuitor? Pentru că sunt, dar sunt puține. De ce un bărbat nu poate ﬁ om de serviciu?", a declarat
Grațiela Drăghici pentru sursa citată.
Explicațiile acesteia după difuzarea interviului
Ulterior, într-o postare pe Facebook, președintele Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și-a explicat
greșeala, invocând întrebările numeroase, dorința de a explica legea adoptată recent de Guvern și presiunea timpului.
”Este motivul pentru care la un moment dat am făcut acea aﬁrmație greșită și orice om de bună credință înțelege contextul.”, a
scris aceasta.

Vezi postarea integrală a Grațielei Drăghici:

Gratiela Draghici
about a year ago

În legătură cu afirmaţia mea, dintr-un interviu de o ora, acordat ieri echipei
PRO TV, în care sub avalanșă de întrebări și sub presiunea timpului, în loc
de "o femeie poate fi PE motostivuitor ", din graba am spus ca " o femeie
poate fi motostivuitor "doresc sa fac următoarele precizări :
După cum poate știţi, în urma cu doua zile au fost adoptate în guvern doua
legi, la care s-a lucrat opt luni de zile și care au generat un interes
semnificativ din partea opiniei publice și... See More
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