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1. Introducció  

El present document vol aplegar les referències disperses que exploren les 

connexions entre gènere1 i corrupció2. Es tracta d'aportacions teòriques útils per 

saber si la corrupció minva quan hi ha major presència femenina en els llocs de 

poder i de presa de decisions (ja sigui per corrompre o per ser corromput) o si 

augmenta la transparència i com ho podem verificar; per  saber si hi ha diferències 

significatives a l’hora de percebre la corrupció i de justificar-la o tolerar-la. Si les 

dones s’impliquen més a l’hora d’enfrontar-se a la corrupció i, en aquest cas, si ho 

fan per vies o de formes diferents als homes. O si estan més disposades a 

denunciar els casos de corrupció o a castigar-la a les urnes, posem per cas.  

 

S’introdueixen els principals estudis que aporten dades rellevants sobre aquestes 

qüestions. 

 

Constatades les diferències (sobre la minva de corrupció quan hi ha dones al 

poder) podrem aprofundir en les raons que volen explicar-les: tindrien a veure amb 

l’historial de menor participació de la dona en la vida pública o en l’activitat 

empresarial, especialment en llocs directius o de comandament (teoria de la 

oportunitat)? O vindrien determinades per un capteniment ètic superior, un major 

altruisme o una preocupació superior envers els interessos comunitaris? I, en 

aquest cas, degut a diferències essencialistes (teoria de la tendència natural) o 

amb base en els patrons culturals que determinen la distinció de rols femení i 

masculí en la nostra societat (teoria de la construcció social)? Entre els estereotips 

de gènere hi ha aspectes com una major aversió al risc o la consideració de la 

dona com a sòcia menys fiable en els intercanvis irregulars. Ens preguntem si 

aquests patrons culturals incideixen en el tipus de corrupció o en com operen les 

xarxes de corrupció. Finalment, aquestes diferències es mantenen en tot tipus 

d’escenari, és a dir en democràcies consolidades envers estats amb corrupció 

sistèmica (teoria del context)? 

 

Conèixer i ser conscients de quins efectes tenen aquestes situacions en la 

propagació de la corrupció ens permet orientar millor determinades accions o 

reconèixer alguns clixés que es reprodueixen, sovint per inèrcia o desconeixement. 

 

També podem corroborar si hi ha una feminització dels estralls de la corrupció, de 

la mateixa manera que es parla de feminització de la pobresa, i quines afectacions 

té. Així mateix, presentem més informació sobre alguns àmbits que passen 

desapercebuts o queden silenciats, com seria el cas dels abusos de posició que 

impacten sobre les dones de manera específica, com ara el suborn o l’extorsió 

quan el benefici no és dinerari sinó sexual, per exemple.  

 

                                                 
1 S’entén per gènere el conjunt d’atributs, relacions i oportunitats socials associats amb el fet de ser 

dona o home. Es tracta d’una construcció social que és, en essència, històrica i es modifica en funció del 

context cultural de cada societat en cada època. El gènere es vincula amb les relacions de poder entre 

homes i dones i “determina el que s’espera, és permès i valorat en una dona o un home en un determinat 

context”.  

2  Considerem corrupció pública, seguint la definició encunyada pel Banc mundial i Transparency 

International, l’abús de la posició pública en benefici privat. 
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Tot plegat ens aboca a una reflexió compartida sobre el comportament de les 

nostres autoritats i decisors públics i dels operadors privats. Incorporar la mirada 

de gènere en el disseny i la posada en marxa de les polítiques públiques de millora 

de la integritat institucional pot fer-les més eficaces. 

2. Gènere i corrupció  

2.1. Presentació de dades sobre corrupció amb perspectiva de gènere 

 Dones i homes experimenten, perceben i pateixen la corrupció de maneres 

diferents   

Fem atenció a la incidència del gènere en la propensió a la corrupció (com a 

corruptes i com a corruptors); la percepció i la identificació de les conductes 

corruptes i la tendència a justificar o relativitzar el fenomen; la diversa implicació 

en la lluita contra la corrupció (denúncia, càstig electoral); la severitat del càstig a 

les persones corruptes en funció del gènere; i, finalment, a l’impacte de la 

corrupció i els seus efectes adversos.  

2.1.1. Propensió i participació en la corrupció.  

Hi ha més homes corruptes que dones corruptes? Els homes actuen com a 

corruptors en major mesura que les dones?  

 

Donen resposta a la pregunta diversos estudis sobre la presencia de dones als 

llocs de decisió (Parlaments, govern, governs locals, i mercat de treball) i el fet 

d’una menor presència o reducció de la corrupció.  

 

En l’àmbit municipal a Espanya aporta informació l’estudi sobre els efectes de la  

implantació de quotes als governs municipals (LO 3/2007) en la reducció de la 

corrupció.  

 

L’estudi de Pablo Fernández Vázquez i Manuel Pereira (comentat amb 

posterioritat) aporta dades valuoses per a l’anàlisi. Parteix de que hi ha una base 

empírica sòlida entre la proporció de dones en llocs de representació i els nivells de 

corrupció política (estudi clàssic de Dollar, 2001). Aporta més dades específiques 

per a l’estat espanyol; constata que l’aplicació gradual de les quotes de gènere ha 

augmentat la proporció de gènere en la política municipal (té com efecte 

constatable la major quantitat d’alcaldesses). Podem comparar, llavors, si els 

municipis similars, en que hi ha major presència d’alcaldesses, tenen una corrupció 

menor que els que tenen menys presència femenina al capdavant. 

  

És convenient considerar les dades de context per a Catalunya, pel que fa a la 

presència femenina: 40% al Parlament, 30% al govern i alts càrrecs de 

l’administració i menys del 20% als consells d’administració de les grans empreses 

(font: Tània Verge) 

 

Entre les altres informacions rellevants trobem: 

http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/c750400a45e6a47a58192aefb67fa065.pdf
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 Estudis sobre la incidència de la presència femenina en els Consells 

d’administració de les empreses en relació a la reducció dels oferiments de 

suborns i altres favors o conductes corruptores. 

 

 Experiències de quota de gènere en llocs propensos a pràctiques de suborn: 

policia de trànsit al Perú, per exemple. O dades a Colòmbia a partir 

d’entrevistes a taxistes (Estudi OCDE Frédéric Boehm):  

 

 Experiments de laboratori (Frank Björn, Johann Graft Frédéric Boehn): la 

conclusió a què arriben els autors és que les dones es refien menys dels seus 

socis i tenen més por a ser detectades, estan per tant més disposades a fer-

se enrere desfer un intercanvi corrupte (són més oportunistes). És en aquest 

sentit que Víctor Lapuente afirma que “les dones no són més honestes sinó 

més llestes”. 

 

 Experiments sobre acceptació i pagament de suborns tenint present el 

gènere de qui els ofereix i qui els rep (reproducció de la bretxa salarial, per 

exemple). Destaquem l’estudi de Juana Rivas. 

2.1.2. Transparència 

Les dones resulten ser més transparents que els homes quan ocupen un càrrec 

públic?  

 

 El mapa infoparticipa conclou que els municipis amb alcaldesses al 

capdavant són mes transparents, d’acord amb els indicadors acomplerts. El 

2018 un 28’4% de dones alcaldesses reben segell, mentre que el total de 

dones alcaldesses a Catalunya és del 19%. Es tracta d’una tendència 

consolidada en el temps, que s’ha pogut constatar en diverses edicions del 

segell.  

2.1.3. Accés a la informació 

Hi ha diferències en els percentatges de demandes d’accés fetes per homes i per 

dones?  

 

 L’estudi d’Acredita confirma que, a Andalusia, les sol·licituds d’informació a  

l’administració fetes per homes tripliquen les fetes per dones. El mateix 

passaria a Catalunya (l’asimetria suposa una diferència de 25 punts 

percentuals). També es constata que aquest percentatge es reprodueix a l’hora 

de reclamar a l’autoritat competent en cas de  denegació, sigui l’autoritat 

espanyola de control (CTBG)  o l’entitat homòloga andalusa. Entre les possibles 

explicacions que dona l’autor hi ha: la bretxa digital, el coneixement dels propis 

drets (de la llei de transparència, per exemple) o la diferència de presència de 

dones i homes en els espais públic (més homes) i privat (més dones, amb difícil 

conciliació), ja que les diferències per gènere en la preocupació per la corrupció 

no són significatives (dades del CIS). 

 

 Lidia Arroyo (Experta en gènere i noves tecnologies de la UOC) ha recopilat, així 

mateix,  dades sobre diferències de gènere en les matèries que consulten dones 

i homes quan demanen informació. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-39292011000200003&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-39292011000200003&script=sci_arttext
https://link.springer.com/article/10.1057%2Fejdr.2010.47
http://www.mapainfoparticipa.com/index/home/
https://drive.google.com/file/d/1RG-mykY8GOlxmQzpgpN9Muhzh3vZiCO-/view
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2.1.4. Percepció 

Les dones perceben més la corrupció que els homes? La identifiquen millor?  

 

 Segregació de les dades del baròmetre 2018 de l’Oficina Antifrau:  

destaquem la dada següent: les dones perceben més la corrupció que els 

homes (76% enfront 67’5%). 

 

 Altres indicadors mundials: la següent enquesta demostra que, com més 

despesa social (millor estat del benestar), més castiguen les dones (per sobre 

dels homes) la corrupció. Al sud d’Europa (Espanya, Grècia) hi hauria menys 

diferències. La raó, segons els experts, és que les dones valoren més l’estat del 

benestar i això les faria ser més severes que els homes. 

2.1.5. Tolerància 

Les dones són menys tolerants amb la corrupció? Com es manifesta el rebuig? Hi 

ha dades sobre com les dones toleren menys la corrupció: 

 

 Informe d’UNIFEM3 

 Enquestes de Transparència Internacional4 

2.1.6. Implicació en la contra la corrupció  

Les dones s’impliquen més en el càstig de la corrupció? Hi ha més dones 

disposades a involucrar-se? Hi ha diferències en els canals triats per homes i 

dones? 

D’altra banda, hi ha més dones alertadores, que denuncien casos de corrupció? 

Les dones que desvetllen la corrupció pateixen més les represàlies que els homes 

denunciants? Les represàlies exercides sobre les dones són diferents? Pateixen, 

també en aquest cas, silenci mediàtic (invisibilització del paper de la dona com a 

mur contra la corrupció)? 

 

Malgrat l’esforç de l’Oficina Antifrau, pionera en la segregació de dades, tenim 

encara poca informació sobre el biaix de gènere en la denúncia que aprofundeixi 

en els diversos aspectes de la denúncia i la investigació de la corrupció. L’article 

de Maria Eugenia Rojas (exdirectora executiva de l’associació d’alcaldesses i 

regidores de Bolívia i autora del llibre sobre “Derechos políticos de las mujeres: 

entre la inseguridad y la violencia política de alto riesgo”)  recull la diferència de 

percepció de les dones (d’acord amb el Baròmetre Global de TI), especialment en 

sectors com educació, salut i governs locals. Alhora troba poca informació sobre 

denúncies interposades per dones: tipologia, tractament de la denúncia, 

victimització.  

 

Hi ha dades sobre denúncia (en matèria d’assetjament sexual) a l’exèrcit dels EUA 

que són demostratives d’algunes tendències que admeten certa transposició als 

casos de corrupció. Demostren que les denunciants són majoritàriament dones, 

però l’estimació és que hi ha molts més homes en situació de subordinació 

jeràrquica que no denuncien per por a ser estigmatitzats (el mite de l’home dur). 

                                                 
3 UNIFEM. ¿Quién responde a las mujeres? Género y rendición de cuentas. El progreso de las mujeres en 

el mundo 2008/2009. (Nueva York, NY: UNIFEM, 2009).  

4 Transparencia Internacional (TI). Gender and Corruption. (Género y corrupción), Documento de trabajo 

03/2007 (Berlín, Alemania: TI, 2007). 

https://antifrau.cat/sites/default/files/barometre-2018-resultats-per-collectius.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-014-0702-y#page-1
https://migrana.vicepresidencia.gob.bo/articulos/fenomeno-de-la-corrupcion-y-la-violencia-politica-hacia-las-mujeres/
http://genet.csic.es/sites/default/files/documentos/biblioteca/UNIFEM_quien%20responde%20a%20las%20mujeres.%20g%C3%A9nero%20y%20rendicion%20de%20cuentas.pdf
http://genet.csic.es/sites/default/files/documentos/biblioteca/UNIFEM_quien%20responde%20a%20las%20mujeres.%20g%C3%A9nero%20y%20rendicion%20de%20cuentas.pdf
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També tenim dades de que les dones no denuncien segons quins tipus d’abús per 

la seva situació de major vulnerabilitat (com en el cas de la sextorsió). 

 

Altres interrogants que se’ns plantegen tenen a veure amb si les dones penalitzen 

més la corrupció a les urnes. Passa igual amb totes les modalitats de corrupció 

(per exemple el “roba pero hace”)?  I amb les diverses modalitats de rebuig a les 

urnes (és a dir, en com es manifesta aquesta sanció: canvi del sentit del vot, 

abstenció electoral o altres)? Trobem poca evidència empírica sobre aquestes 

qüestions i poques dades segregades sobre càstig electoral en totes les seves 

variants.  

 

D’altra banda, es dona la paradoxa de les dones són tingudes a priori com a més 

prudents, menys violentes, més col·laboratives, més altruistes... mentre que la 

major part de referents ètics són masculins. Una senzilla cerca a internet és 

suficient per comprovar el dèficit de  referents ètics femenins. És raonable albirar 

en el futur la influència de moviments com el #Metoo en la no acceptació de 

pràctiques normalitzades o  en la visibilització de dones fortes, però encara 

comptem amb poca recopilació d’informació sobre el tema.  

2.1.7. Dades desagregades sobre denúncies 

Pel que fa a la proporció de dones i homes a l’hora de denunciar la corrupció 

l’Oficina Antifrau ha començat a recollir les següents dades 

 

Taula 1. Segmentació per anys i gènere 

 

  Dones   Homes 

  Denúncies % sobre 

total5 

 Denúncies % sobre 

total 

2010   15 14%  96 86% 

2011  20 21%  75 79% 

2012  27 25%  79 75% 

2013  20 15%  111 85% 

2014  38 28%  96 72% 

2015  28 22%  100 78% 

2016  37 28%  95 72% 

2017  28 23%  95 77% 

2018  23 27%  62 73% 

20196  15 28%  39 72% 

Total  251 23%  848 77% 

       
    Font: Oficina Antifrau 

El percentatge de dones que han presentat denúncies davant l’Oficina Antifrau de 

Catalunya es manté constant amb variacions que van des del mínim 14% de l’any 

2010, fins al màxim 28% dels anys 2014,2016 i el que portem de 2019. Si tenim en 

compte el nombre total de denúncies presentades i en les quals es pot identificar el 

gènere de la persona denunciant, el 23% correspon a dones i el 77% a homes. Val a 

dir que aquesta segmentació pot quedar desvirtuada a partir de finals de l’any 2017, 

amb la implantació de la bústia de denúncies anònimes. El fet que des d’aquella 

                                                 
5 S’entén com a total de denúncies aquelles en les quals es pot identificar la persona denunciant. Han 

quedat excloses les denúncies anònimes i les presentades per algun tipus d’organisme i/o institució. 
6 Fins el 31 de maig de 2019. 
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data el 49% de les persones denunciants siguin anònimes implica que hem perdut 

informació sobre el gènere de les mateixes.  

 

Gràfic 1. Segmentació per anys i gènere 

 
Font: Oficina Antifrau 

 
Taula 2. Segmentació per gènere i tipologia de la persona denunciant 

 Dones Homes 

Funcionari/a 33 59 

Representant grup polític 85 211 

Representant sindical 12 92 

Particular 121 486 

Total 251 848 
 

Font: Oficina Antifrau 

 

Gràfic 2. Segmentació per gènere i tipologia de la persona denunciant 

 
Font: Oficina Antifrau 
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Si atenem a la tipologia de la persona denunciant, trobem algunes diferències entre 

les dones i els homes. Entre les primeres, el percentatge de funcionàries (13%) i 

representants de grups polítics (34%) és més gran que entre els homes, 7% i 25% 

respectivament. Podríem dir —amb reserves ja que s’ha de tenir en compte la 

composició segons el gènere del cos funcionarial de Catalunya— que les 

funcionàries denuncien pràcticament el doble que els funcionaris.  

Per contra, els homes tenen una presència més nombrosa entre els representants 

sindicals (11%) i particulars (57%) que les dones, 5% i 48%, respectivament.  

2.1.8. Efectes  

Els costos de la corrupció són neutres o les dones pateixen més la corrupció que 

els homes? Són més vulnerables als seus efectes? Hi ha una feminització dels 

estralls  de la corrupció, de la mateixa manera que es parla de la feminització de la 

pobresa? La corrupció agreuja la desigualtat i, per tant, el dèficit d’oportunitats 

per als que més pateixen la pobresa i l’exclusió? 

 

 Destaquem diversos estudis sobre desigualtat (d’organitzacions d’abast 

mundial com Transparency International o el BID). 

2.1.9. La sanció als corruptes 

Les dones són sancionades amb més duresa? El catedràtic d’economia José 

García Montalvo recull dades dels EUA sobre el major percentatge 

d’acomiadament de les dones quan incorren en una infracció financera 

(sancionades pel regulador FINRA) 

 

Els processos a determinades dones icòniques com Dilma Rouseff també han 

estat analitzats des d’aquest prisma. 

2.1.10. Aspectes silenciats 

Es coneixen poc alguns fenòmens com l’abús de poder per obtenir favors sexuals, 

l’anomenada “sextorsion”. El terme va ser  encunyat per l’Associació Internacional 

de Dones Jutgesses, tot i que també es coneix amb aquest nom el xantatge amb 

l’amenaça de publicar fotos de contingut sexual a internet. Es produeix 

específicament en alguns sectors, com l’accés a l’aigua, però també es pot produir 

en altres àmbits (alimentació, educació, ajuda humanitària, etc.). 

 

Algunes referències: 

 

 Dades sobre sextorsió en l’accés a l’aigua: 

 Article El País:  

 Estudi del Water Governance Facility (impulsat per NU) 

 

 Associació Internacional de Dones Jutgesses: 

 http://www.iawj.org/programs/corruption-and-sextortion/ 

 

 https://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/sextorsion-buscan-

que-la-forma-sexual-de-corrupcion-tenga-una-figura-legal/ 

 

 https://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/la-sextorsion-todos-

saben-que-existe-pero-esta-naturalizada-o-poco-visibilizada/ 

https://www.lavanguardia.com/economia/20190316/461062462783/mujeres-y-sistema-financiero.html
file:///C:/Users/dfabregues/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MMM3V44S/%09https:/elpais.com/elpais/2018/10/02/planeta_futuro/1538497034_368351.html
http://www.watergovernance.org/resources/wgf-report-8-women-corruption-water-sector-theories-experiences-johannesburg-bogota/
http://www.iawj.org/programs/corruption-and-sextortion/
https://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/sextorsion-buscan-que-la-forma-sexual-de-corrupcion-tenga-una-figura-legal/
https://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/sextorsion-buscan-que-la-forma-sexual-de-corrupcion-tenga-una-figura-legal/
https://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/la-sextorsion-todos-saben-que-existe-pero-esta-naturalizada-o-poco-visibilizada/
https://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/la-sextorsion-todos-saben-que-existe-pero-esta-naturalizada-o-poco-visibilizada/
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 Asociación española de mujeres juezas:  

 

 Corrupció en els processos migratoris: 

 https://www.publico.es/sociedad/extorsion-sexual-proceso-migratorio-

hombres.html 

 https://www.oecd.org/corruption/integrity-forum/academic-

papers/Merkle.pdf (Ortun Merkle) 

 https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/es187.pdf  

file:///C:/Users/dfabregues/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MMM3V44S/%09https:/elpais.com/politica/2015/11/25/actualidad/1448475983_988750.html
https://www.publico.es/sociedad/extorsion-sexual-proceso-migratorio-hombres.html
https://www.publico.es/sociedad/extorsion-sexual-proceso-migratorio-hombres.html
https://www.oecd.org/corruption/integrity-forum/academic-papers/Merkle.pdf
https://www.oecd.org/corruption/integrity-forum/academic-papers/Merkle.pdf
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/es187.pdf
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2.2. Presentació i consideracions sobre els estudis que expliquen les raons 

de les diferències 

 Tres tipus de raons: oportunitat; rols de gènere i estereotips dominants; i 

context. 

És necessari plantejar-se les raons que expliquen les diferències entre homes i 

dones en el fenomen de la corrupció per no extraure conclusions mecàniques o 

equívoques: si on hi ha més dones disminueix la corrupció, n’hi hauria prou amb 

augmentar la presència femenina perquè la corrupció caigui (cas de l’augment de 

dones policies de trànsit al Perú, per exemple).  Es una mesura útil a llarg termini? 

La reducció és sostinguda? O cal saber millor quin són els mecanismes que 

expliquen el perquè i tenir-los en compte a l’hora de prendre mesures eficaces i 

duradores?  

Algun autors com Constanza Toro agrupen les crítiques a la simplificació (més 

dones = menys corrupció) en raons metodològiques (com es mesura) i de fons (com 

es fan les inferències). En resum, la seva tesi és que seria dubtós que la reducció 

de la corrupció es degui a “l’element femení” (diferències ontològiques). Al seu 

parer s’hauria de promoure la participació i la representació femenina per raons 

de justícia, no per reduir la corrupció (una tesi utilitarista, basada en l’eficiència, 

que contribuiria a perpetuar els estereotips de gènere)  i tenir present que les 

diferències existents provenen, en gran mesura, dels rols socials assignats i, en 

sentit positiu, de la maduresa democràtica de les societats més igualitàries. 

 

Presentem les diferents hipòtesis i els resultats de les investigacions que examinen 

les diverses correlacions. 

 

Sobre la propensió a corrompre’s, el primer exercici és constatar que la reducció 

de la corrupció no s’ha de calcular de manera absoluta sinó percentual; el sostre 

de vidre fa que hi hagi menys dones en llocs directius i que en termes absoluts hi 

hagi menys dones implicades en afers de corrupció, però no explica perquè les 

dones directives es veuen menys embolicades en casos de corrupció que els homes 

directius.  

Constatat que les dones s’involucren menys en casos de corrupció, els diversos 

estudis addueixen tres principals grans causes, a banda de les raons 

“essencialistes”7 (les dones serien ‘naturalment’ més ètiques, teoria que es 

considera contraproduent pel propi PNUD, programa de NU pel desenvolupament 

20148): el primer grup de teories posa el focus en que les dones tenen menys 

oportunitats; així, la menor presència en les xarxes corruptes, formals i informals, 

determinaria que les dones s’involucren menys en activitats corruptes i negaria la 

causalitat directa. La segona teoria  (que, en definitiva, també abunda en la 

reducció de la oportunitat per explicar la correlació, més que no pas en una 

causalitat directa) focalitza en la distribució dels rols de gènere i els estereotips 

dominants  (major aversió al risc, percepció de la dona com a sòcia menys fiable, 

etc.)  i en la seva incidència en la propensió a corrompre i a ser corromput. Per a la 

tercera, finalment, té molta importància el context, ja que la major qualitat 

democràtica en països on està normalitzat l’accés femení a les  posicions de poder 

                                                 
7 L’estudi del Banc Mundial Endering Development Through Gender Equality in Rights Resources and 

Voice considera que més dones en llocs de poder redueix la corrupció. Recull experiències en més de 100 

països i sosté que adoptar mesures per protegir els drets de les dones i incrementar el seu accés a 

recursos i escolarització fa créixer l’economia i reduir la corrupció. Abordatge essencialista no compartit 

per autores com Anne Marie Goeth, que se centren en les menor oportunitats de corrupció de la dona 

(pel seu difícil accés a segons quins llocs de decisió) 

8  https://migrana.vicepresidencia.gob.bo/articulos/fenomeno-de-la-corrupcion-y-la-violencia-politica-

hacia-las-mujeres/ 

https://migrana.vicepresidencia.gob.bo/articulos/fenomeno-de-la-corrupcion-y-la-violencia-politica-hacia-las-mujeres/
https://migrana.vicepresidencia.gob.bo/articulos/fenomeno-de-la-corrupcion-y-la-violencia-politica-hacia-las-mujeres/
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determinaria que quan la corrupció és sistèmica la supervivència prima i les 

diferències de gènere s’esvaeixen. 

2.2.1. Oportunitat 

Per a l’anàlisi de l’accés a les xarxes de la corrupció (entorns formals i informals  

les old boys network)  i el coneixement de com participar en les pràctiques 

corruptes:  

 Estudi de Swamy, Stephen, Lee & Azfar, 2000.  

 L’estudi de Pablo Fernández Vázquez sobre incidència de les quotes de gènere 

en la reducció de la corrupció descarta aquesta raó i considera que hi ha una 

relació entre el gènere del polític i la seva propensió a corrompre’s. 

2.2.2. Rols de gènere 

Malgrat que hi ha teories que defensen que el comportament “més ètic” de les 

dones (més honestes, més solidàries, més generoses), especialment en llocs de 

poder,  passa per qüestions innates o “naturals”9, la major part dels estudis se 

centren, més aviat, en si hi ha maneres “femenines” d’exercir el poder lligades a 

construccions culturals.  

 

Alguns plantejaments recurrents esbrinen si es pot sostenir que les dones són 

menys permeables a l’èxit social i valoren més altres elements, com ara les 

relacions personals, per damunt del gaudi de l’estatus o la projecció professional.  

Són menys competitives i mes col·laboratives? Trobem coneixement sobre aquesta 

matèria en: 

 

 Estudi de MF Rivas, 2008. 

 Estudi sobre els efectes de la  implantació de quotes als governs municipals en 

la reducció de la corrupció. Article sobre Els governs locals: laboratoris 

d’estratègies en la lluita contra la corrupció (Pablo Fernández Vázquez i Manuel 

Pereira)  

Parteix de que hi ha una base empírica sòlida entre la proporció de dones en 

llocs de representació i els nivells de corrupció política (estudi de Dollar, 2001). 

El que no està clar és si hi ha una relació causal segons la qual augmentar la 

presencia femenina en llocs de representació política disminueix la corrupció i 

encara menys, cas d’existir, quina seria la direcció de la relació causal (és a dir, 

quina seria la causa i quin l’efecte). Segons Stochemer el factor determinant  és 

que les xarxes de corrupció són de polítics veterans, homes, que impedeixen 

l’entrada als outsiders (dones, en major proporció). Per Esarey, en canvi, el 

factor determinant és l’aversió al risc. L’argument alternatiu és que el factor 

sigui la inexperiència.  

L’estudi de Fernández i Pereira analitza (tenint present l’augment de presència 

femenina als ajuntaments amb la Llei 3/2007) si el factor determinant és 

l’aversió al risc (la reducció seria sostinguda) o bé la inexperiència (en aquest 

cas es difuminaria la reducció amb el pas del temps). L’aplicació gradual de les 

quotes de gènere permet determinar la seva influència en la proporció de 

gènere en la política municipal (té com efecte constatable la major quantitat 

d’alcaldesses). Podem comparar, llavors, si els municipis similars, en que hi ha 

major presència d’alcaldesses, tenen una corrupció menor que els que tenen 

menys presència femenina al capdavant. La medició de la corrupció es fa a 

                                                 
9 Hi ha molts estudi de psicologia cognitiva i de criminologia (menor propensió de la dona al crim en 

funció d’un major auto-control, per exemple) 

http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/c750400a45e6a47a58192aefb67fa065.pdf
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/c750400a45e6a47a58192aefb67fa065.pdf
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partir d’indicadors sobre percentatges de casos judicialitzats (aquí es pot fer 

certa reserva, perquè com diu Lohitne Zuloaga la estadística judicial aporta 

dades poc representatives, ja que les condemnes per corrupció encara són 

poques)  i de reducció de la corrupció urbanística (augment del sòl 

urbanitzable). Es comparen municipis similars que estiguin just per sobre i per 

sota del llindar dels 5 mil habitants (això delimita el calendari en  l’aplicació de 

quotes, ja que els que estan per sobre tindran dos mandats en el període 

escollit per fer el control, i els que estan per sota només un) i es fa amb 

medicions separades en el temps per veure si això determina variacions 

significatives.  

 

El resultats: Les diferències dels nivells de corrupció per gènere no 

desapareixen amb el pas del temps, la qual cosa ens permetria refutar 

l’argument de la inexperiència i inclinar-nos per considerar que el gènere 

determina que les dones (amb major aversió al risc) hi serien menys propenses.  

 

 Concepción Fernández Villanueva, directora del departament de Psicologia 

Social de la Universidad Complutense de Madrid ha investigat els estereotips 

de gènere en les sentències judicials.  

 

Quin són els principals estereotips de gènere amb incidència en aquest àmbit? 

(les dones tenen una major aversió al risc, són sòcies menys fiables, dones 

“florero”...). Sobre aversió al risc es pot consultar les dades sobre la menor 

incidència d’accidents de trànsit causats per dones. Val a dir que es va 

considerar discriminatòria la pràctica de les asseguradores a reduir la prima 

d’assegurança(http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/las-

aseguradoras-ya-no-pueden-distinguir-por-sexos-en-el-precio-de-los-seguros), 

de la mateixa manera que consagrava els criteris unisex per al càlcul de la 

renda vitalícia. 

 

La consideració de la influència dels patrons culturals de gènere en la denúncia 

i en la sanció de la corrupció ha estat bastant estudiada. En aquest sentit,  el 

pes dels estereotips de gènere en la denúncia (cas de les denúncies d’abús 

sexual en l’exèrcit associats al mite de l’home dur... es reprodueixen en la 

denúncia d’irregularitats vinculades a la corrupció?).  

 

Les estratègies de defensa lligades al paper secundari, subordinat i accessori 

de les dones davant acusacions de corrupció són recurrents: “esto lo lleva mi 

marido”; cas Noos, pel que fa al rol de la Infanta Cristina i Ana Ma Tejeiro, dona 

de Diego Torres o cas Gescartera en què Pilar Jiménez s’autodefineix com un 

“florero”; els arguments d’amor i desamor (Isabel Pantoja o Maite Zaldívar) en 

què les dones s’involucren en  la trama (no la lideren) per un motiu sentimental, 

no sempre creïble (cas Ana Mato, qui addueix que no sap qui va pagar el viatge 

a Disneyland París amb el fill per independència econòmica). Hi ha una  

interpretació jurisprudencial esbiaixada (paternalista) per prejudicis lligats a la 

interiorització d’aquests estereotips (aquestes al·legacions per part dels homes 

no són acceptades en la mateixa mesura per parts dels tribunals). 

Pel que fa al tractament mediàtic de les dones vinculades a escàndols de 

corrupció  s’observa un judici mediàtic més benèvol per a les dones que 

reprodueixen els rols dominants, més sever cap a les dones que no s’adeqüen 

als rols de gènere tradicionals, de “mare abnegada”,  “dona entregada” o ultra  

preocupada per qüestions afectives, etc.  

La cobertura informativa acumula comentaris sobre l’aspecte físic (amb 

derivades morals) de les implicades en casos de corrupció (Rita Barberà, 

“machorra”; Ana Mato ,“monja però sexi”, soferta mare de família que protegeix 

http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/las-aseguradoras-ya-no-pueden-distinguir-por-sexos-en-el-precio-de-los-seguros
http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/las-aseguradoras-ya-no-pueden-distinguir-por-sexos-en-el-precio-de-los-seguros
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el seu entorn, etc.) i clixés sobre la mare víctima, superwoman, femme fatale, 

dona objecte...  

2.2.3. Context 

La participació de la dona es més gran en les societats democràtiques i és aquest 

el motiu de que els llocs amb més dones siguin menys corruptes? Segons aquesta 

posició la relació entre gènere i corrupció té molt a veure amb el context. En 

aquest sentit, les dones rebutgen més la corrupció en els llocs on està 

estigmatitzada, mentre que en els llocs on forma part de la manera normal de fer 

de les institucions no hi ha diferències de gènere.  

 

 Estudi de Justin Esarey (Universitat de Rice) 

 Estudis que contradiuen els efectes del gènere en la minva de la corrupció: 

Controvèrsies cartogràfiques. Gènere i corrupció. 2017. (Josette Bockelie, 

Laëtitia Roman) 

https://www.researchgate.net/publication/315053145_Mapping_Controversies

_Gender_and_Corruption 

 

En realitat,  contesten les tesis essencialistes (les dones són més “justes”) per 

analitzar si hi ha sistemes més justos. També posen en qüestió (deconstrueixen) 

els mètodes per mesurar la corrupció i el com alguns estudis reforcen els 

estereotips de gènere i contribueixen a cronificar-los. 

 

Altres aspectes a analitzar: 

 Els mecanismes del càstig a la corrupció en les diferents modalitats de càstig 

(la denúncia, el vot).  

 Les diferències de gènere en relació a les diverses modalitats de corrupció 

(obtenció de beneficis no dineraris: de naturalesa sexual, emocional o de vincle, 

etc.). 

 Perquè les dones perceben menys la corrupció (hi estan menys exposades en el 

dia a dia i per això hi són més intolerants, per exemple?). Els homes estarien 

més “immunitzats” i tindrien més dificultats per identificar-la per aquest motiu? 

 Perquè les dones són més vulnerables als efectes de la corrupció i en pateixen 

les conseqüències en major mesura: 

 

 Vincles amb la feminització de la pobresa i el major efecte de la 

desigualtat. És un àrea poc explorada però convé fer-se la pregunta de 

què pot fer l’estat per les dones (són les més perjudicades) i no de què 

poden fer les dones per l’estat (són menys corruptes). 

La corrupció afecta més als més pobres i la pobresa afecta especialment 

les dones. Això es produeix sobre tot en països amb corrupció endèmica o 

sistèmica, on les dones són les més afectades per les formes quotidianes 

de corrupció: la corrupció actua com un impost regressiu, com un 

gravamen addicional (dades del Baròmetre Global de TI sobre el major 

pagament de suborn en llars en baixos ingressos). A més sofreixen més la 

corrupció atesa la seva situació de superior vulnerabilitat (dades del 

DTZ), especialment quan es concentra en determinats sectors (salut, 

accés a serveis bàsics, educació...que són especialment utilitzats per 

dones: salut reproductiva, embarassos, cura dels fills). S’hi ha d’afegir 

algunes modalitats que pateixen les dones de manera específica (cas dels 

suborns on la contraprestació és de naturalesa sexual). 

https://www.researchgate.net/publication/315053145_Mapping_Controversies_Gender_and_Corruption
https://www.researchgate.net/publication/315053145_Mapping_Controversies_Gender_and_Corruption
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 Element psicològic de desmotivació de la participació en la política 

institucional per part del grups tradicionalment discriminats (cas de les 

dones). Aquest element associat a la desigualtat de oportunitats entre 

homes i dones encara està menys explorat que l’anterior. 

2.3. Conclusions 

 L’estudi i la reflexió sobre si el gènere afecta a la corrupció i sobre les 

connexions que es poden establir pel que fa a la lluita contra aquest fenomen 

social és útil en la mesura que pot orientar les polítiques de prevenció i control i 

ajudar-nos en la contenció del fenomen de la corrupció i a minimitzar els seus 

efectes. 

 

Incloure (o integrar)  la perspectiva (o dimensió) de gènere (aquest procés 

s’anomena “transversalitat de gènere”)10: 

 

En la estratègia anticorrupció:  

1. Recollir, analitzar i difondre dades desagregades de gènere 

2. Reconèixer i abordar les formes específiques de corrupció de gènere (dotar el 

poder judicial de les eines i la consciència necessària per a la detecció i sanció). 

3. Donar suport a la participació de les dones en la vida pública i política.  

4. Incloure les dones en la presa de decisions contra la corrupció.  

5. Potenciar les dones (coneixement dels seus drets) 

6. Fer mecanismes d’informació sobre la corrupció sensibles al gènere (pel que fa a 

la informació i accés als mecanismes de denuncia, per exemple, o a la 

informació pública). 

7. Utilitzar les plataformes existents (Open Government Partnership, OCDE, etc.) 

per adoptar més compromisos centrats en el gènere. 

8. Impulsar la sensibilitzar i la formació (percepció i identificació, justificació, etc.).  

9. Presentar els efectes de l’acció positiva (quotes de gènere fan minvar la 

corrupció, per exemple). 

10. Promoure la denúncia: visibilitzar i posar en valor les dones alertadores (dones 

en l’ombra), analitzar les represàlies específiques, etc. 

11. Considerar el càstig electoral. 

 

En l’anàlisi i el còmput dels costos de la corrupció: propostes TI (7 millors idees) 

 

Cal així mateix valorar la bondat d’experiències anticorrupció amb perspectiva de 

gènere: 

 Incorporar dones en àrees d’especial risc (policia de trànsit al Perú) 

 Augmentar la presència femenina en llocs de presa de decisions 

 Feminitzar l’exercici de la política (estils de lideratge)  

                                                 
10 Document de U4 sobre Integrar els drets humans i de gènere en els programes anticorrupció  

Exemple de Mèxic (Incorporar la perspectiva de gènere al Pla Nacional Anticorrupció)  

https://voices.transparency.org/gender-and-corruption-where-do-we-go-from-here-e891900f5d0f
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Gender-Mainstreaming-in-the-Transparency-Fund.pdf
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/11/buscaran-incluir-perspectiva-de-genero-en-politica-nacional-anticorrupcion-6925.html
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3. Dona i poder 

3.1. Línies de reflexió 

 Les dones a Catalunya (dossier Observatori per la igualtat de l’ICD):  

 

 Dona, empresa i dret: indicadors del Banc mundial 2018 que mesuren les 

diferencies de gènere en la llei 

 

 L’efecte de l’alta fiabilitat de la gestió en les intencions de facturació a 

través d’emocions negatives; el paper moderador del gènere: 

 

 

 Indicadors d’igualtat de gènere (2107, Catalunya):  

 

 Interaccions entre natura (biologia) i cultura (construccions).  

 El cervell masculí i femení (Louann Brisending). La pròpia relació afectiva 

és el benefici.  

 Programa Redes (Punset). 

 

 Exercici del poder: 

 Presència en espais formals (Parlaments, governs, judicatura, empresa, 

mitjans de comunicació, universitats...) / Espais informals. Old boy 

network (espectacles esportius, la llotja del Camp Nou, la tribuna del 

Bernabeu, el circuit de Montmeló, reunions en horari expandit, trobades a 

clubs, etc.) 

 Tancar la bretxa política de gènere per reduir la corrupció 

 Feminitzar el poder: quantitativament (quotes per garantir la presència 

femenina en llocs de decisió) i qualitativa (exercir-lo d’un altra manera). 

 

 Distribució de rols (subjecció al “sistema de creences”, al patró mental 

patriarcal) que determinen:  

 Divisió del treball (absència de referents femenins en carreres tècniques o 

científiques). El fenomen de les “escales mecàniques de vidre”. 

 Distribució de funcions: cura / provisió o sosteniment de la família  

 Assumpció i presa de decisions 

 Patrons de conducta social: Orientació a l’èxit individual / benefici 

comunitari (microcrèdits). Imatges de la dona com submisa, convenient, 

subalterna, cuidadora, dolça... i més atractiva. 

 Invisibilització: absència de referents, no només en els camps de la 

ciència o la tecnologia, també en l’imaginari compartit sobre l’ètica. 

 Distribució de temps (a dedicar a la participació política, l’activisme, la 

vida associativa, etc.) 

https://conforcat.gencat.cat/web/.content/documents/Publicacions/INF

ORMAT/INFORMAT_10_CAT.pdf 

 

 Estereotips de gènere: 

 Aversió al risc (prudència, coratge) 

 Paper subordinat i accessori (en la presa de decisions, en el compromís 

de despesa, en l’absència de responsabilitat, en el desconeixement i la 

delegació, etc.) 

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/sensibilitzacio/dia_dones/2019/Dossier-8M-2019.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/663971532380756932/WBL-2018-Key-Findings-Spanish.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-017-3600-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-017-3600-9
http://www.donaempresaeconomia.org/wp-content/uploads/2018/03/201702_Indicador-igualtat-de-genere-Catalunya_2017.pdf
https://conforcat.gencat.cat/web/.content/documents/Publicacions/INFORMAT/INFORMAT_10_CAT.pdf
https://conforcat.gencat.cat/web/.content/documents/Publicacions/INFORMAT/INFORMAT_10_CAT.pdf
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 Mite de l’home dur (element que pot frenar la denúncia) 

 

 Transgressions (abús de poder) i conseqüències: 

 Criminologia 

 Contraprestacions 

 Tractament mediàtic: major benevolència quan es reprodueixen els rols 

tradicionals, més severitat quan es transgredeixen 

 Sanció i represàlies 

 

 Models de lideratge 

 

 Participació política 

 

 Meritocràcia 

 

 Eines contra la desigualtat: educació, formació, mitjans de comunicació. 

 

 Alerta de com la corrupció fa recular la democràcia i de com els 

populismes il·liberals soscaven els mecanismes democràtics i els 

mecanismes anticorrupció i ho fan des d’un atac frontal a les polítiques 

d’igualtat i equitat de gènere (amb líders que fan bandera del seu 

masclisme). 

 

 Dret i poder judicial amb mirada de gènere 

 
L’Observatori Social de la Caixa ha constatat que viure més anys no vol dir sempre 

ser més feliç ni gaudir d’una bona salut. De fet, les dones viuen força anys més que 

els homes i ni són tant felices ni tenen la mateixa bona salut que ells. Segons 

aquest estudi, triar l’estil de vida és la clau de volta per ser feliç. Però en el cas de 

les dones, la cura dels fills o dels pares quan són grans o l’estrès hi solen jugar en 

contra. I les dones també pateixen més símptomes depressius que afecten el seu 

benestar. 

 

Altres estudis de l’Observatori: 

 Les dones tenen menys oportunitats de ser contractades? 

 Participar o guanyar? Dones, homes i competitivitat  

 Dones i homes, consum i producció al llarg de la vida. Una relació desigual 

 Els permisos parentals com a instruments per a la igualtat de gènere 

 5 dades que demostren la desigualtat 

 

 

  

https://factorhuma.org/attachments_secure/article/8259/dona_i_lideratge.pdf
http://governobert.gencat.cat/ca/detalls/noticia/pla_genere_participacio
https://www.eldiario.es/catalunya/donesenxarxa/meritocracia-machismo-desigualdadlaboral-igualdadlaboral-diversidad_6_644695560.html
http://www.adpc.cat/new_site/wp-content/uploads/2015/07/Rev_DONES_45.pdf
https://observatoriosociallacaixa.org/ca/inicio
https://observatoriosociallacaixa.org/ca/-/mujeres-oportunidades-contratadas
https://observatoriosociallacaixa.org/ca/-/competitividad-laboral-mujeres-y-hombres
https://observatoriosociallacaixa.org/ca/-/mujeres-y-hombres-consumo-y-produccion-a-lo-largo-de-la-vida-una-relacion-desigual
https://observatoriosociallacaixa.org/ca/-/los-permisos-parentales-como-instrumentos-para-la-igualdad-de-genero
https://adolescents.naciodigital.cat/noticia/40810/dades/demostren/continua/havent/moltes/desigualtats/entre/homes/dones
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4. Referències d’autors i estudis 

4.1. Investigadors sobre gènere i corrupció 

 Constanza Toro (Xile, Universidad de Salamanca). 2009.  

Compendia, fins a la data de l’informe,  els principals estudis  que es plantegen 

la influència de la variable de gènere, la forma en què es manifesten aquestes 

conductes i els efectes que te la corrupció. Posa en qüestió que l’augment de 

presència femenina en llocs de decisió serveixi per reduir la corrupció. Analitza 

també els efectes diversificats de la corrupció quan la víctima és dona. 

 

 “Gender and Corruption” 1999. Anand Swamy, Stephen Snack, Young Lee y 

Omar Azfar, del Centre IRIS de la Universitat de Maryland  (Centre Iris, 

Universitat de Maryland),  

 

 “Are Women Really the ‘Fairer’ Sex? Corruption and Women in Government”, 

2000. David Dollar, Raymond Fisman y Roberta Gatti, (Banc Mundial).  

 

En termes generals aquests estudis constaten que la presència de dones (en els 

Parlaments) redueix la corrupció (mesurada amb índex diversos). De la qual 

cosa infereixen que tenen una menor propensió a la corrupció (un cop 

descartada la influència d’altres variables, que també prenen en consideració).  

Swamy comprova que les dones justifiquen menys els actes corruptes i Dollar 

que tenen una major preocupació pel bé comú. Suggereixen incrementar la 

representativitat femenina com a eina eficaç per lluitar contra la corrupció.  

 

 “An experiment on corruption and gender”, 2006. María Fernanda Rivas (estudi 

2008) Universidad Montevideo. 

Descriu els resultats d’experiments a partir del joc en què aïlla la variable de 

gènere i que confirmarien la tesi de que les dones són menys corruptes. 

Constata que les dones paguen menys suborns i també que els paguen i els 

reben de menor quantitat.  

Analitza al laboratori (en un ambient controlat”) els efectes de gènere sobre la 

corrupció investigant si el comportament dels jugadors varien en funció del 

sexe dels seus rivals. Troba que, segons el gènere del jugador contrari, els 

individus varien el comportament a l’hora d’oferir un suborn. Comprova que la 

quantitat mitja ofertada és sensiblement més baixa si l’individu receptor és 

dona. També que elles tendeixen a acceptar suborns amb menor freqüència si 

el subornador és una altra dona. Conclou que els homes són més corruptes i 

que nomenar dones per fer treballs on freqüentment es duguin a terme 

transaccions irregulars podria reduir els nivells de corrupció.  

 

 Benno Torgler y Neven T. Valev (2006). Comproven que les dones estan més 

disposades a acatar l’ordre legal i, per exemple, tenen menys tendència a 

evadir impostos. 

  

 Vivi Alatas (Indonèsia; economista del Banc Mundial). 

 

Compara diversos països i posa èmfasi en el context. No hi hauria diferències 

universals de gènere sinó que les diferències respondrien a elements culturals 

que són específics per cada context.  

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/142582
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387800001231
https://ideas.repec.org/p/gra/wpaper/08-10.html
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 Schikora (2011) va trobar que les transaccions corruptes són més estables quan 

el funcionari és un home. Els efectes de gènere també són detectats mitjançant 

una major propensió al càstig quan no s’observen accions recíproques amb els 

homes en el rol de clients que amb les dones i una actuació d’acord amb això  

basada en l’anticipació d’aital comportament quan l’home exerceix el rol de 

funcionari.  

 

 Transparència Internacional.  

Celestine Nyamu-Musembi (Universitat de Dret de Nairobi)   

Gènere i corrupció en l’administració de justícia:  

https://webantigua.transparencia.org.es/indices_global_de_la_corrupcion/info

rme_global_2007/informe_global_2007_en_espanol.pdf 

http://archive.ids.ac.uk/drccitizen/system/assets/1052734718/original/105273

4718-mahmud_etal.2011-genderb722.pdf?1398245161 

 

 Estudi del PNUD  

 

 Estudi de Stensöta, Wängnerud y Svensson (2015). Vinculen el major nombre 

de dones al Parlament i major capacitat de controlar la corrupció.Referenciat 

per Victor Lapuente en un article breu:  

 

 Estudi Chandan Jha de Le Moyne College y Sudipta Sarangi de Virginia Tech  

 

 Estudi sobre el context: Experiment de Cameron et al.,  2009, a la Universitat 

de Melbourne, Austràlia,  i Auckland, Nova Zelanda, amb dades del 

Departament d’Economia d’Austràlia: sosté que el contacte diari amb la 

corrupció afecta els nivells de tolerància.   

 

 Estudi Universidad Rice, autor Justin Esarey: les dones són menys corruptes en 

societats democràtiques (importància del context) 

 

 Tània Verge (UPF)  

Sobre les quotes de gènere en les llistes: 

 

Sobre les quotes de gènere en les empreses 

 

Sobre la persistència de les diferències de gènere en l’interès per la política 

Sobre el gènere de la corrupció 

 

 Estudi d’Alejandro Ferrando, economista del comportament:  

Resum sobre els estudis diversos que recullen patrons comuns en un grup 

correlacionats amb el nivell de corrupció, cas de la religió o el gènere (cita 

Daniel Treisman, UCLA, i recull l’experiment de Rivas):  

 

 Genèro y corrupción: las mujeres en la democracia representativa (Monique 

Thiteux-Altschul, 2010) 

Diversos capítols: 

https://webantigua.transparencia.org.es/indices_global_de_la_corrupcion/informe_global_2007/informe_global_2007_en_espanol.pdf
https://webantigua.transparencia.org.es/indices_global_de_la_corrupcion/informe_global_2007/informe_global_2007_en_espanol.pdf
http://archive.ids.ac.uk/drccitizen/system/assets/1052734718/original/1052734718-mahmud_etal.2011-genderb722.pdf?1398245161
http://archive.ids.ac.uk/drccitizen/system/assets/1052734718/original/1052734718-mahmud_etal.2011-genderb722.pdf?1398245161
http://www.cl.undp.org/content/dam/chile/docs/genero/undp_cl_genero_y_Corrupcion_2014.pdf
https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/mujeres-corruptas_6_492460776.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180615094850.htm
https://www.tendencias21.net/Politica-Las-mujeres-son-menos-corruptas-que-los-hombres-en-sociedades-democraticas_a23864.html
https://irla.cat/wp-content/uploads/2015/10/quotes-de-genere.pdf
https://politikon.es/2013/02/06/quien-teme-a-las-cuotas-en-las-empresas/
http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=articulo&ktitulo=2293&autor=T%C0NIA+VERGE+MESTRE%2C+RA%DCL+TORMOS+MAR%CD
https://www.ara.cat/opinio/tania-verge-genere-corrupcio_0_1648035235.html
https://static1.squarespace.com/static/57081929356fb0c9e49157eb/t/5b757c51aa4a9903e4d11c1a/1534426208416/CONTRIBUCIONES+CONTRA+LA+CORRUPCI%C3%93N.pdf
https://books.google.es/books?id=N2YVxP1rEh0C&pg=PA38&lpg=PA38&dq=maria+fernanda+rivas+corrupcion&source=bl&ots=XWb3FFY_7U&sig=ACfU3U0XGqPGw_5ckPmU7vNy3bvTiU9wKA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiy39Lw79vgAhXCz4UKHb7ABzkQ6AEwD3oECAQQAQ#v=onepage&q=maria%20fernanda%20rivas%20corrupcion&f=false
https://books.google.es/books?id=N2YVxP1rEh0C&pg=PA38&lpg=PA38&dq=maria+fernanda+rivas+corrupcion&source=bl&ots=XWb3FFY_7U&sig=ACfU3U0XGqPGw_5ckPmU7vNy3bvTiU9wKA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiy39Lw79vgAhXCz4UKHb7ABzkQ6AEwD3oECAQQAQ#v=onepage&q=maria%20fernanda%20rivas%20corrupcion&f=false
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Anne Marie Goetz (sobre els patrons de conducta de gènere i les oportunitats 

per corrompre’s, com a element determinant de que les dones siguin menys 

corruptes, més que la major honestedat femenina, un mite de llarga durada) 

Estudi de Carlos Aloisio. Son las mujeres un arma eficaz en el combate contra 

la corrupción. ¿Es deseable que lo sean?  

Completa i fonamentada crítica a les teories que associen al gènere un major 

“altruisme”: 

 Recull estudis antics que posen en qüestió les diferències “ètiques” entre 

homes i dones: Cohn veu que la diferència entre homes i dones s’atenua 

amb l’edat;  Krebs registra similituds en la orientació moral d’homes i dones; 

Bolton en la generositat;  Shiminke en la resposta a dilemes ètics i Phar en 

les posicions ètiques si es controla per altres variables com edat o nivell 

educatiu. 

 Posa amb qüestió les explicacions monocausals en què el gènere seria el 

factor predictor del moralisme (en solitari) i cita autors que el combinen amb 

l’edat (Aldrich i Kage, 2003,  amb l’estatus social (Kashat, 2006) o amb el 

context (Alatas). 

 Considera (davant les conclusions dels experiments de Rivas) que es 

convenient relativitzar els efectes del gènere ja que va variant en el temps 

precisament perquè és una categoria social.  

 Considera, com Sung, que la menor propensió a la corrupció de les dones 

s’aguanta a nivell macro però no es pot explicar prou bé els factors pels 

quals això passa, per la qual cosa més que de sexe més equitatiu s’hauria de 

parlar de sistema més equitatiu.  

 

 Elena Larrauri: investigacions sobre gènere i dret penal  

 

 Estudi de l’ICPS: Les dones i l’exercici del poder (Maria de la Fuente Vázquez), 

filòsofa al Dept. de política de la UAB. ICPS. 

 

 Llibre d’Àngels Viladot, doctora en psicologia social, autora de Gènere I poder 

en les organitzacions 

4.2. Referències d’articles diversos 

 Delia Ferreira Rubio, UNDP, Gender and Corruption in Latin America: Is there a 

link? 

 

 Marie Chêne, Transparency International, Topic Guide on gender and 

corruption  

 

 Julie T. Katzman (vicepresidenta executiva i cap d’operacions del BID): Article 

La corrupción tiene género (reflexió d’ampli abast sobre els beneficis 

d’incorporar dones en l’esfera pública)  

 

https://elpais.com/elpais/2016/03/03/opinion/1457033221_677995.html 

 

 Yolanda Ramos: La corrupción y sus vínculos con el género 

 

 Ana Linda (Eurosocial). Les dones pateixen més la corrupció que els homes:  

https://books.google.es/books?id=N2YVxP1rEh0C&pg=PA21&lpg=PA21&dq=carlos+aloisio+corrupcion&source=bl&ots=XWb3FHV470&sig=ACfU3U3SkLlF5GcjMyX9V_X5BBhjbOg3Gw&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiwjN68sdzgAhWPlRQKHeiICuQQ6AEwAHoECAAQAQ#v=onepage&q=carlos%20aloisio%20corrupcion&f=false
https://www.icps.cat/archivos/CiPdigital/CiP-AF7DeLaFuente.pdf?noga=1
file:///C:/Users/dfabregues/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MMM3V44S/•%09https:/factorhuma.org/es/actualitat/2015-12-07-19-31-00/libros/13183-la-meritocracia-consolida-la-discriminacion-de-las-mujeres-en-el-trabajo
https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Democratic%20Governance/Gender_and_Corruption_in_Latin_America_Is_There_a_Link_Final_10july.pdf
https://www.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Democratic%20Governance/Gender_and_Corruption_in_Latin_America_Is_There_a_Link_Final_10july.pdf
https://www.transparency.org/whatwedo/answer/topic_guide_on_gender_and_corruption
https://www.transparency.org/whatwedo/answer/topic_guide_on_gender_and_corruption
https://blogs.iadb.org/igualdad/es/la-corrupcion-tiene-genero/
https://blogs.iadb.org/igualdad/es/la-corrupcion-tiene-genero/
https://blogs.iadb.org/igualdad/es/la-corrupcion-tiene-genero/
https://elpais.com/elpais/2016/03/03/opinion/1457033221_677995.html
http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/article/view/188
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 https://elpais.com/elpais/2018/10/31/planeta_futuro/1540986155_543009.ht

ml 

 Estudi Eurosocial: http://www.eurosocial.eu/es/noticia/las-mujeres-son-mas-

vulnerables-ante-los-estragos-de-la-corrupci 

 

 Legal Citizen. Són las mujeres menos corruptes que los Hombres 

 

 Elena Ledda: Mujeres en la sombra en la trama anticorrupción (figura de les 

“dones de”)  

4.2.1. Sector privat (empresa, patronal, col·legis professionals) 

 

 Article de José García Montalvo, catedràtic d’economia de la UPF sobre Dones 

i sistema financer (l’aversió femenina al risc en la gestió dels negocis i l’impacte 

que hagués pogut tenir en una millor gestió de la crisi econòmica) 

 

 Jordi Carrillo (EAE Bussiness School), autor de l’article La participació femenina 

i la Governança (sobre un model de governança “femení”, prudent, d’estratègia 

a llarg termini): la participació femenina i la governança | El cas d’Amat 

Immobiliaris (revista ACCID Vol. 25, any 2017, pp. 159-169)  

 

 Veu discrepant: Un mito que las mujeres sean menos corruptas 

 

 Sara Berbel (psicòloga social):  

 Sobre els biaxos de percepció de la participació femenina 

 Sobre “feminitzar” la política o diluir les diferències de gènere  

 

 Entrevista a la historiadora Helena Casas 

4.2.2. Fòrums 

 Conclusions del taller UE +Eurosocial + TI  Amèrica llatina 

 Fundación Mujeres en igualdad 
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https://www.globalcitizen.org/es/content/are-women-really-less-corrupt-than-men/
https://www.pikaramagazine.com/2013/07/en-la-sombra-las-mujeres-en-las-tramas-de-corrupcion/
https://accid.org/wp-content/uploads/2018/10/10.La_participacio_femenina_i_la_governanca.pdf
https://accid.org/wp-content/uploads/2018/10/10.La_participacio_femenina_i_la_governanca.pdf
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/15/1201554
https://elpais.com/ccaa/2016/04/26/catalunya/1461680045_657397.html
https://www.eldiario.es/catalunya/donesenxarxa/feminitzar-etica-politica_6_505059514.html
https://www.catorze.cat/noticia/12271/si/vols/transformar/realitat/has/transformar/llenguatge
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2018/5/2018_04_02_recomendaciones_noticia%20genero%20y%20corrupcion_arg_es.pdf?la=es&vs=2931
https://www.mujeresenigualdad.org.ar/g%C3%A9nero-y-corrupcion.html
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