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Som més severes jutjant 
la corrupció
◦ La literatura sobre gènere i corrupció no 

només indica que les dones són menys 
propenses a practicar la corrupció ( Swamy et 
al, 2001; Dollar, Fisman I Gatti, 2001)...

◦…també que el nostre judici de la 
corrupció és més dur (Torgler and Valev, 
2006;  Gorta 1994; Alatas et al.2009). 

◦ Per què?



La vessant antipolítica
◦Homes i dones segueixen patrons de 

socialització política diferent. Més actius 
pels homes i menys per les dones (Sapiro
1983)
◦ Els homes més actius i inclinats a l’esfera pública
◦ Els referents polítics són majoritàriament
◦ La política més propera i “petita” és vista com a 

menys important
◦ En suma, més rebuig a la política, particularment 

a la institucional-electoral



La vessant moral
◦ Holstein o Gilligan pensen que les 

dones prenen decisions més “morals” 
perquè estan més influenciades per 
l’empatia i l’emoció i l’altruisme, 
mentre que els homes són més 
imparcials i “freds”.
◦ En el context del joc del dictador les 

dones són més generoses que els 
homes
◦ També s’ha trobat que les dones són 

menys conseqüencialistes que els 
homes, que són més utilitaris.

Font Tinghög et al.2016



…tanmateix
◦Aquestes diferències podrien deure’s a la 

desitjabilitat social. És adir, que les dones 
percebin més que han de respondre l’opció 
“correcta” (Dalton & Ortegren 2011). 

◦Les dones puntuarien més alt en un tret de 
personalitat (Big Five) anomenat 
Conscientiousness (escrupolositat, meticulositat), 
que afecta al seguiment “al peu de la lletra” de les 
normes i també en Agreeableness (amabilitat, 
aquiescència), que afecta més a la desitjabilitat
social.



Schmitt et al. 2008
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CEO 2007. La norma d’autoritat
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“Les institucions anticorrupció
s’acarnissen amb alguns partits” 
→ 4.5

“La corrupción d’una minoría 
no pot posar en entredit el bon 
nom de tots” → 3.5

“Hi ha tanta corrupción a la 
vida política com a la resta de la 
societat” → 4.6

Enquesta Panel DEC, 2018. Espanya. N=2128 
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Com de greu et sembla que un partit polític rebi subvencions per sobre del límit marcat per la llei?



Dona

Interès per la política

Eficàcia política interna
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Conclusions I
◦En explicar per què les dones són més dures en jutjar la corrupció 

política trobem 3 tipus d’explicacions

◦ Alienació política més important entre les dones

◦ Duresa de jutjaments morals (seguiment de normes) més gran entre les dones

◦ Altres explicacions (personalitat, emocions...) però tot socialització?

◦Diferències en la duresa dels jutjaments morals d’homes i dones petites, 
significatives i amb tendència a desaparèixer al llarg del temps



Conclusions II
◦En estimar la severitat de judici moral d’un cas de corrupció política amb una 

mostra espanyola, quin grup de factors “absorbeix” millor el gènere?
◦ L’emocionalitat
◦ La personalitat (rigorosa/amable) -> sembla  la que millor explica les 

diferències entre homes i dones.
◦No és genètica, és socialització, però més “profunda”. Som més 

observadores de les normes perquè el càstig és més dur per a nosaltres? 
Perquè en nosaltres rau la transmissió de les normes?

Gràcies!


