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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la condițiile de muncă ale femeilor în sectorul serviciilor 
(2012/2046(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul 
privind Uniunea Europeană și articolul 8, articolul 153 alineatul (1) punctul (i) și 
articolul 157 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

– având în vedere articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 18 aprilie 2012, intitulată „Către o redresare 
generatoare de locuri de muncă” (COM(2012)0173), 

– având în vedere propunerea Comisiei din 6 octombrie 2011 de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii Europene 
pentru schimbări sociale și inovare socială (COM(2011)0609), 

– având în vedere Pactul european pentru egalitatea între femei și bărbați (2011-2020), 
adoptat de Consiliul European în martie 20111,

– având în vedere raportul Comisiei din anul 2011 referitor la progresele înregistrate în anul 
2010 cu privire la egalitatea între femei și bărbați, elaborat pe baza SEC(2011)0193,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 21 septembrie 2010, intitulată „Strategia 
pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015” (COM(2012)0491),

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului privind „liniile directoare pentru 
politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre – partea a II-a a liniilor 
directoare integrate «Europa 2020»” (COM(2010)0193), 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 8 iunie 2009 privind „Flexicuritatea în 
perioade de criză”,

– având în vedere Directiva 2006/123/CE din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul 
pieței interne2,

– având în vedere Directiva 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a 
principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie 
de încadrare în muncă și de muncă (reformă)3, 

– având în vedere raportul din 2008 al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor 
de Viață și de Muncă intitulat „Working in Europe: Gender differences” (A lucra în 
Europa: diferențe de gen), 

                                               
1 Anexa la concluziile Consiliului din 7 martie 2011.
2 JO L 376, 26.12.2006, p. 36.
3 JO L 204, 26.7.2006, p. 23.
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– având în vedere raportul din 2007 al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor 
de Viață și de Muncă intitulat „Working conditions in the European Union: The gender 
perspective” (Condițiile de muncă în Uniunea Europeană: perspectiva de gen), 

– având în vedere Convenția ONU din 18 decembrie 1979 privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare împotriva femeilor ,

– având în vedere rezoluția sa din 13 martie 2012 referitoare la egalitatea dintre femei și 
bărbați în Uniunea Europeană – 20114, 

– având în vedere rezoluția sa din 8 martie 2011 referitoare la sărăcia în rândul femeilor în 
Uniunea Europeană5,

– având în vedere rezoluția sa din 19 octombrie 2010 referitoare la femeile cu locuri de 
muncă precare 6,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și avizul 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0000/2012),

A. întrucât multe țări au trecut printr-un proces de externalizare a economiei, în sensul că 
sectorul serviciilor asigură cele mai multe locuri de muncă și are cel mai mare aport la 
PIB-ul național; întrucât în Uniunea Europeană, în anul 2010 gradul de ocupare a forței de 
muncă în sectorul serviciilor a fost, în medie, de aproximativ 70 %, în timp ce în industrie 
acesta a fost de 25,4 %, iar în agricultură, de 5,2 %;

B. întrucât majoritatea populației feminine active lucrează în sectorul serviciilor: în 
anul 2010, în UE, s-a înregistrat o medie de 83,1 % față de 58,1 % din populația 
masculină activă;

C. întrucât, de obicei, femeile nu sunt reprezentate în mod proporțional în categoria locurilor 
de muncă flexibile, probabil deoarece  se crede în continuare că responsabilitatea 
principală a femeilor  este familia și, prin urmare, sunt considerate mai potrivite decât 
bărbații pentru activități temporare, intermitente sau cu normă redusă și pentru activitățile 
casnice;

D. întrucât pe piața muncii rata de angajare a bărbaților este superioară ratei de angajare a 
femeilor pentru toate nivelurile de formare;

E. întrucât femeile reprezintă aproape 60 % din absolvenții de studii universitare și totuși 
reprezentarea lor în funcțiile de decizie în sectorul serviciilor, cu precădere în cele din 
eșalonul superior, este extrem de scăzută ;

F. întrucât locurile de muncă ocupate de femei în sectorul serviciilor sunt deseori de rang 
inferior  din punctul de vedere al calificărilor, al prestigiului și al remunerației, drept 

                                               
4 Texte adoptate, P7_TA(2012)0069.
5 Texte adoptate, P7_TA(2011)0086.
6 JO C 70E, 8.3.2012, p. 1.
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pentru care nesiguranța locurilor de muncă ale femeilor este cu mult mai mare decât în 
cazul bărbaților; 

G. întrucât concilierea vieții de familie cu cea profesională este esențială pentru integrarea 
femeilor pe piața forței de muncă în sectorul serviciilor;

H. întrucât violența împotriva femeilor constituie o încălcare a drepturilor omului, care 
afectează toate straturile sociale, culturale și economice;

I. întrucât există în continuare inegalități între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la 
noile tehnologii și la internet și utilizarea acestora, fenomen cunoscut sub numele de 
„decalajul digital dintre genuri”;

1. evidențiază faptul că în sectorul serviciilor există o puternică segregare orizontală sau 
diviziune a muncii pe bază de gen: aproximativ jumătate din forța de muncă feminină se 
regăsește în 10 din cele 130 de ocupații din Clasificarea internațională standard a 
ocupațiilor (CITP) a OIM: vânzătoare și agente de promovare în magazine și în spații 
comerciale, personal menajer și de curățenie, spălătorese, călcătorese, personal de îngrijire 
și asimilat acestuia, alte ocupații de birou, cadre medii în domeniul serviciilor 
administrative, personal în sectorul hotelier și de alimentație publică, secretare și 
operatoare de echipamente de birotică, administratoare/directoare ale unor întreprinderi 
mici, cadre medii în domeniul operațiunilor financiare și comerciale și infirmiere și moașe 
cu calificare medie;

2. menționează faptul că se observă o concentrare a ocupării forței de muncă feminine în 
sectorul public, în acesta lucrând 25 % dintre femei, față de 17 % dintre bărbați; 

3. subliniază importanța combaterii stereotipurilor din sectorul serviciilor care presupun 
existența unor locuri de muncă tipic masculine și respectiv feminine și faptul că acestea 
din urmă sunt asociate activităților realizate de femei în domeniul casnic și sunt 
considerate ca o prelungire a acestora (confecții, învățământ, infirmerie, servicii de 
curățenie etc.);

4. atrage atenția asupra faptului că locurile de muncă cu fracțiune de normă (19,2 % din 
totalul locurilor de muncă din UE în 2010) sunt în continuare ocupate în principal de 
femei; în 2010, în UE, un procent de 31,9 % din populația feminină activă a lucrat cu 
fracțiune de normă, față de numai 8,7 % din populația masculină, adică 78 % din locurile 
de muncă cu fracțiune de normă sunt ocupate de femei;

5. remarcă generalizarea flexibilității programelor de lucru prin munca la sfârșit de 
săptămână, respectiv neregularitatea, imprevizibilitatea orelor de lucru, precum și 
prelungirea acestora; întrucât flexibilitatea îi afectează în cea mai mare măsură pe 
lucrătorii cu fracțiune de normă, care sunt în principal femei, acest lucru înseamnă că mai 
multe femei decât bărbați suferă modificări ale programului de la o săptămână la alta, ceea 
ce face și mai dificilă concilierea vieții de familie cu viața profesională; 

6. observă faptul că în anul 2010, în UE, procentul de 14,5 % din populația feminină activă 
cu contract de muncă pe durată determinată a fost ușor superior procentului din populația 
masculină activă, de 13 %;
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7. reamintește faptul că și în sectorul serviciilor femeile câștigă în medie cu 17,1 % mai 
puțin decât bărbații; semnalează faptul că femeile nu primesc același salariu, în mare 
măsură deoarece nu ocupă aceleași locuri de muncă, din cauza persistenței segregării 
profesionale verticale și orizontale și a predominanței locurilor de muncă cu fracțiune de 
normă;

8. denunță practica dăunătoare, destul de frecventă, de alocare a unor categorii profesionale 
diferite pentru femei și bărbați în cazul unei activități identice: de exemplu, în sectorul 
serviciilor de curățenie bărbații sunt înregistrați ca tehnicieni de întreținere, iar femeile, ca 
personal necalificat, ceea ce implică și o remunerație inferioară a acestora din urmă;

9. arată că nu întotdeauna creșterea nivelului de studii al femeilor a fost însoțită de o 
ascensiune în ierarhia profesională sau de îmbunătățirea condițiilor de muncă, astfel încât 
se poate vorbi despre o supracalificare a populației feminine;

10. subliniază faptul că în anul 2010 numai unul din șapte membri ai consiliilor de 
administrație ale celor mai importante întreprinderi europene era femeie (13,7 %) și că 
numai 3,4 % din consiliile de administrație ale marilor întreprinderi sunt conduse de 
femei; 

11. observă că în sectorul serviciilor femeile cu funcții de conducere tind să fie prezente mai 
degrabă în sectoare cum ar fi cel al vânzării cu amănuntul sau sectorul hotelier, chiar dacă 
încep să ocupe poziții mai înalte și în sectoare mai puțin tradiționale, precum cel bancar 
sau al asigurărilor, iar în majoritatea cazurilor femeile sunt directoare de întreprinderi mici 
sau de întreprinderi fără salariați; observă totodată că în organizațiile de mari dimensiuni 
femeile ajung de obicei în funcții superioare doar în domenii mai puțin relevante pentru 
activitatea întreprinderii, precum cel al resurselor umane și administrativ;

12. subliniază faptul că ponderea economiei subterane la nivelul locurilor de muncă ocupate 
de femei în sectorul serviciilor este mai mare decât la nivelul celor ocupate de bărbați, 
parțial deoarece sectoarele în care este prezentă în mod tradițional forța de muncă 
feminină, precum activitățile de menaj, de îngrijire etc., nu sunt suficient reglementate; pe 
de altă parte, s-a constatat o intensificare a economiei subterane, ca urmare a crizei, deși 
particularitățile acesteia sunt foarte greu de determinat, neexistând date fiabile privind 
manifestarea și ponderea acesteia; 

13. își exprimă preocuparea cu privire la situația lucrătoarelor imigrante din sectorul 
serviciilor, care lucrează ca menajere, majoritatea fără contract, cu salarii foarte mici și 
fără niciun fel de drepturi sociale;

14. arată că actuala criză economică implică o reducere a măsurilor privind egalitatea între 
bărbați și femei, ceea ce, împreună cu faptul că ocuparea forței de muncă masculine tinde 
să revină mai repede la nivelurile inițiale comparativ cu cea a forței de muncă feminine, 
are repercusiuni negative extreme asupra locurilor de muncă ocupate de femei în sectorul 
serviciilor;

15. insistă asupra necesității de a adopta politici adecvate pentru concilierea vieții de familie 
cu viața profesională și, în special, solicită să se asigure servicii adecvate și la prețuri 
accesibile de îngrijire a minorilor și a altor persoane dependente, compatibile cu 
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programele de lucru flexibile, care au început să predomine în sectorul serviciilor;

16. îndeamnă Consiliul să deblocheze adoptarea modificării Directivei privind maternitatea, 
acceptând flexibilitatea propusă de Parlamentul European, astfel încât Europa să poată 
avansa în direcția protecției drepturilor și îmbunătățirii condițiilor de muncă ale 
lucrătoarelor însărcinate sau care au născut de curând;

17. subliniază necesitatea combaterii tuturor tipurilor de violență împotriva femeilor în 
sectorul serviciilor, în special a hărțuirii la locul de muncă, a abuzurilor sexuale și a 
traficului de ființe umane;

18. este îngrijorat că, de multe ori, în spatele serviciilor de îngrijire personală, precum 
masajele și sauna, se ascund în realitate servicii de natură sexuală, efectuate deseori în 
urma constrângerilor și controlate de rețele de trafic de carne vie;

19. observă că, deși numărul de femei care utilizează un calculator și navighează pe internet la 
un nivel elementar se află în creștere, diferențele semnificative în materie de competențe 
digitale se mențin în continuare, ceea ce îngreunează posibilitățile femeilor de a căuta și 
de a găsi locuri de muncă calificate; solicită, așadar, promovarea integrării femeilor în 
utilizarea noilor tehnologii, prin acordarea unui acces prioritar la cursuri gratuite de 
formare;

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În Uniunea Europeană, în anul 2010, nivelul de ocupare a forței de muncă în sectorul 
serviciilor a fost de 69,4 %, în timp ce în industrie acesta a fost de 25,4 %, iar în agricultură, 
de 5,2 %. Majoritatea populației feminine active lucrează în sectorul serviciilor: 83,1 %, față 
de 58,1 % din populația masculină activă.

Diviziunea de gen a muncii  sau segregarea orizontală
Aproape jumătate din forța de muncă feminină din acest sector se regăsește în 10 din cele 130 
de ocupații din Clasificarea internațională standard a ocupațiilor: vânzătoare și agente de 
promovare în magazine și în spații comerciale, personal menajer și de curățenie, spălătorese, 
călcătorese, personal de îngrijire și asimilat, alte ocupații de birou, cadre medii în domeniul 
serviciilor administrative, personal în sectorul hotelier și de alimentație publică, secretare și 
operatoare de echipamente de birotică, administratoare/directoare ale unor întreprinderi mici, 
cadre medii în domeniul operațiunilor financiare și comerciale și infirmiere și moașe cu 
calificare medie. Această segregare orizontală reflectă stereotipuri destul de adânc 
înrădăcinate în societate, care presupun existența unor locuri de muncă tipic masculine, 
respectiv feminine, acestea din urmă fiind asociate activităților realizate de femei în domeniul 
casnic și considerate ca o prelungire a acestora (confecții, învățământ, infirmerie, servicii de 
curățenie etc.). Totodată, se observă o concentrare a ocupării forței de muncă feminine în 
sectorul public, unde lucrează 25 % dintre femei, față de 17 % dintre bărbați.

Flexibilitatea
Cea mai mare parte a persoanelor care ocupă locuri de muncă cu program de lucru flexibil
sunt femeile, parțial întrucât se crede în continuare  că responsabilitatea lor principală este 
casa și familia. Așadar, potrivit acestei idei, femeile ar fi mai dispuse să accepte un program 
de lucru redus sau flexibil și locuri de muncă intermitente sau temporare. În ultimii ani s-a 
produs o generalizare a programelor de lucru flexibile în sectorul serviciilor, prin munca la 
sfârșitul săptămânii, neregularitatea tot mai accentuată a orelor de lucru și prelungirea 
acestora. Aceste practici sunt o consecință a creșterii gradului de ocupare a forței de muncă în 
domenii asociate activităților de petrecere a timpului liber, precum și a liberalizării orarelor de 
funcționare a unităților comerciale în multe state membre.

În prezent, locurile de muncă cu fracțiune de normă (19,2 % din totalul locurilor de muncă 
din UE în 2010) sunt în continuare ocupate în principal de femei; în 2010, în UE, 31,9 % din 
populația feminină activă a lucrat cu fracțiune de normă, față de numai 8,7 % din populația 
masculină. Aceasta înseamnă că 78 % din locurile de muncă cu fracțiune de normă sunt 
ocupate de femei.

Pe de altă parte, locurile de muncă temporare au devenit, de asemenea, o practică frecventă 
în Europa. În 2010, 14,5 % din populația feminină activă lucra cu contract pe perioadă 
determinată, acest procent fiind ușor peste nivelul înregistrat pentru populația masculină, de 
13 %. 

Diferențele salariale
În UE, femeile câștigă cu 17,1 % mai puțin decât bărbații, însă diferențele de remunerare între 
bărbați și femei variază între 3,2 % și 30,9 % în statele membre. În pofida numeroaselor 
inițiative legislative prin care se solicită egalitatea salarială, diferențele nu au dispărut, iar 
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progresele în această direcție sunt extrem de lente. Diferența salarială se explică, parțial, prin 
faptul că femeile nu ocupă aceleași locuri de muncă precum bărbații, prin persistența 
segregării orizontale sau a diviziunii de gen muncii și a segregării verticale, asociate așa-
numitului „plafon de sticlă”, precum și prin numărul mai mare de locuri de muncă cu 
fracțiune de normă. Marea majoritate a salariilor mici și practic toate salariile foarte mici 
corespund locurilor de muncă cu fracțiune de normă, iar aproape 80 % din deținătorii acestor 
locuri de muncă precare sunt femei. Un alt factor determinant constă în aplicarea unor 
categorii profesionale diferite pentru aceeași activitate. De exemplu, în domeniul curățeniei, 
bărbații sunt încadrați în categoria superioară a tehnicienilor de întreținere, în timp ce femeile 
sunt încadrate în categoria inferioară a personalului necalificat. Din toate aceste motive, în 
legislația în domeniul muncii s-a trecut de la solicitarea unor salarii egale pentru muncă egală, 
la solicitarea de salarii egale pentru activități cu valoare egală.

Plafonul de sticlă: segregarea verticală
Chiar dacă femeile reprezintă aproape 60 % din numărul de absolvenți de studii universitare, 
reprezentarea lor în funcțiile cu putere de decizie în domeniul economic, cu precădere în 
eșalonul superior, este cu mult inferioară: numai unul din șapte membri ai consiliilor de 
administrație ale marilor întreprinderi europene este femeie (13,7 %). Aceasta înseamnă o 
ușoară îmbunătățire față de nivelul de 11,8 % existent în 2010. Totuși, în acest ritm, ar fi 
nevoie de peste 40 de ani pentru a se atinge un echilibru semnificativ între bărbați și femei. Pe 
de altă parte, numărul femeilor care conduc consiliile de administrație ale marilor 
întreprinderi s-a diminuat de la 3,4 % în ianuarie 2010 la 3,2 % în 2012. În martie 2011, 
Comisia a îndemnat întreprinderile cotate la bursă să semneze un angajament voluntar de 
mărire a numărului de femei din consiliile de administrație, până la 30 % în 2015 și până la 
40 % în 2020. Totuși, după un an, numai 24 de întreprinderi au semnat acest angajament. 
Astfel, Comisia a lansat o consultare, pentru a vedea ce tip de măsuri ar trebui să se adopte în 
vederea soluționării acestei situații. Până în prezent, cele mai bune rezultate au fost obținute în 
țările care au stabilit cote obligatorii de reprezentare a femeilor și bărbaților . În ceea ce 
privește segregarea orizontală, femeile cu funcții de conducere tind să fie prezente mai 
degrabă în sectoare cum ar fi cel al vânzării cu amănuntul sau sectorul hotelier, chiar dacă 
încep să ocupe poziții mai înalte și în sectoare mai puțin tradiționale, precum cel bancar sau al 
asigurărilor. În majoritatea cazurilor, femeile conduc întreprinderi mici sau întreprinderi fără 
salariați. Pe de altă parte, în organizațiile de mari dimensiuni femeile ajung de obicei în funcții 
superioare de conducere doar în domeniile mai puțin relevante pentru activitatea 
întreprinderii, precum cel al resurselor umane și administrativ;

Economia subterană și criza
Ponderea economiei subterane la nivelul locurilor de muncă ocupate de femei în sectorul 
serviciilor este mai mare decât la nivelul celor ocupate de bărbați, parțial deoarece sectoarele 
în care este prezentă în mod tradițional forța de muncă feminină, precum activitățile de menaj, 
de îngrijire etc., nu sunt suficient reglementate. De asemenea, persistența unor regimuri 
speciale, cu efecte discriminatorii asupra femeilor, contribuie deopotrivă la agravarea acestei 
situații. Pe de altă parte, s-a constatat o dezvoltare a economiei subterane ca urmare a crizei, 
deși particularitățile acesteia sunt foarte greu de determinat, neexistând date fiabile cu privire 
la manifestarea și ponderea acesteia. 

În raportul său privind egalitatea între femei și bărbați 2010, Comisia Europeană evidențiază 
faptul că, în pofida progreselor, la angajare persistă discriminarea de gen și își manifestă 



PE487.913v01-00 10/11 PR\900054RO.doc

RO

preocuparea față de agravarea situației ca urmare a crizei economice, prin reducerea sau 
eliminarea măsurilor vizând egalitatea între femei și bărbați. Se arată, de asemenea, că 
ocuparea forței de muncă masculine tinde să revină mai repede la nivelurile inițiale 
comparativ cu cea a forței de muncă feminine, ceea ce pentru femei crește riscul  de a nu-și 
găsi un alt loc de muncă.

Concilierea vieții de familie
Este foarte important să se insiste asupra necesității adoptării unor politici adecvate pentru 
concilierea vieții personale cu viața de familie și cu viața profesională și, în special, asupra 
asigurării unor servicii suficiente și la prețuri accesibile de îngrijire a minorilor și a altor 
persoane dependente, compatibile cu programele de lucru flexibile, care au început să 
predomine în sectorul serviciilor.

Femeile imigrante
Femeile cresc din ce în ce mai mult fluxurile migratorii, nu numai pentru reîntregirea familiei, 
ci din proprie voință. Imigranții sunt obligați să accepte ocupații cu un statut social inferior și 
mai slab remunerate, iar cea mai mare parte a femeilor imigrante lucrează ca menajere sau ca 
personal de îngrijire, indiferent de nivelul de studii și de experiența lor profesională. Pe lângă 
problemele legate de respectul de sine și de insatisfacție pe care le poate genera această 
situație, există, în multe cazuri, prejudicii economice și sociale grave, femeile văzându-se 
nevoite să accepte locuri de muncă fără contract și, drept urmare, fără niciun fel de drepturi 
sociale. Pe de altă parte, mult mai grav este faptul că în spatele serviciilor de îngrijire 
personală se ascund în realitate servicii de natură sexuală, efectuate deseori în urma 
constrângerilor și controlate de rețele de trafic de carne vie.

Supracalificarea femeilor în multe situații
Creșterea nivelului de studii al femeilor nu a fost întotdeauna însoțită de o ascensiune în 
ierarhia profesională sau de îmbunătățirea condițiilor de muncă, astfel încât se poate vorbi 
despre o supracalificare a populației feminine, fenomen observat mai ales la lucrătoarele 
imigrante. Se observă totodată că pe piața muncii procentul forței de muncă masculine este 
superior procentului forței de muncă feminine pentru toate nivelurile de formare.

Diferențele de gen în materie de competențe digitale
Prin „diferențele de gen în competențe digitale” se înțelege diferențele între bărbați și femei în 
ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii și a internetului. Deși numărul de femei care 
utilizează un calculator și navighează pe internet la nivel elementar se află în creștere, 
diferențele semnificative în materie de competențe digitale se mențin în continuare, ceea ce 
îngreunează posibilitățile femeilor de a căuta și a găsi locuri de muncă calificate. Pentru toate 
categoriile de vârstă, procentul populației feminine cu un nivel ridicat de competențe 
informatice și digitale este inferior procentului populației masculine, chiar și în rândul 
tinerilor. De asemenea, procentul de femei care lucrează în sectorul informatic este foarte 
redus și înregistrează o creștere mult mai lentă decât procentul de bărbați.

Violența de gen
În încheiere, trebuie să facem referire la combaterea tuturor tipurilor de violență de gen, prima 
cauză a încălcării drepturilor omului în lume, care afectează toate nivelurile sociale, culturale 
și economice și toate categoriile de vârstă. În sectorul serviciilor sunt deosebit de 
îngrijorătoare hărțuirea și abuzurile sexuale la locul de muncă, precum și traficul de ființe 
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umane, căruia îi cad pradă numeroase imigrante care, crezând că emigrează pentru a obține un 
loc de muncă remunerat, sunt în realitate victime ale exploatării sexuale.


