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POLITICĂ

ZECI DE FUNCŢIONARI PUBLICI VOR DA EXAMEN PENTRU FUNCŢIILE PE 
CARE LE DEŢIN. MINISTERUL MUNCII ORGANIZEAZĂ CONCURSURI, 
CUNOSCÂND DEJA CÂŞTIGĂTORII

PUTEREA, 26 IULIE 2010

Autor: LAURENTIU MUSOIU

Angajaţii din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Familiei şi Copilului, 
Autorităţii  Naţionale  pentru  Persoanele  cu  Handicap,  Agenţiei  Naţionale  pentru 
Egalitatea de Şanse sau în cadrul Inspecţiei Sociale vor da examen pentru a-şi păstra 
funcţiile, conform deciziei Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Sindicatul Naţional al 
Funcţionarilor  Publici  acuză ministerul  de ilegalitate  şi  sunt  hotărâţi  să  acţioneze în 
instanţă.  Reprezentanţii  funcţionarilor  publici  au  fost  chemaţi  la  negocieri  de  către 
demnitari,  la  două ore  după elaborarea deciziei.  Ministerul  Muncii  a  mai  pierdut  un 
proces  similar  când  a  încercat  să  reducă  numărul  angajaţilor  de  la  Protecţia 
Consumatorilor.

Persoanele  care  au  lucrat  în  cadrul  Autorităţii  Naţionale pentru  Protecţia  Drepturilor 
Familiei  şi  Copilului,  Autorităţii  Naţionale  pentru  Persoanele  cu  Handicap,  Agenţiei 
Naţionale pentru Egalitatea de Şanse sau în cadrul Inspecţiei Sociale vor fi nevoite să 
susţină examene pentru a ocupa în continuare funcţiile pe care le au în prezent, după 
trecerea  instituţiilor  în  subordinea  Ministerului  Muncii.  Totuşi,  personalul  din  cadrul 
autorităţilor  enumerate mai sus a susţinut deja examene pentru ocuparea posturilor. 
Reprezentanţii  funcţionarilor publici susţin că măsura Ministerului Muncii este ilegală. 
“Este aberant.  Noi  am contestat  acest lucru. Am trimis un reprezentant al  nostru la 
Ministerul Muncii. În primul rând, această măsură încalcă legea. Ministerul organizează 
acest  concurs  pe  criteriu  de  restructurare,  ceea  ce  nu  se  poate.  Trebuie  stabilite 
anumite criterii. Ministerul ne-a invitat la discuţii astăzi (ieri) la ora 10.00, dar am primit 
comunicatul în care se anunţa organizarea concursului, la ora 8.30. Nu înţeleg de ce 
ne-au mai chemat la dezbateri”, ne-a declarat vicepreşedintele Sindicatului Naţional al 
Funcţionarilor Publici (SNFP), Ingrid Iordache. Aceasta susţine că soluţia Ministerului 
pentru reducerea numărului angajaţilor este discriminatorie.  Conducerea SNFP este 
determinată să acţioneze în instanţă dacă demnitarii nu vor lua în considerare punctul 
de vedere al funcţionarilor. “Am trimis deja o contestaţie. Această decizie a ministerului 
este şi discriminatorie. Dacă Ministerul Muncii are posturi vacante pe care le scoate la 
concurs, atunci au dreptul să candideze toţi funcţionarii publici fără loc de muncă, nu 
doar  cei  din  cadrul  autorităţilor  desfiinţate.  Este  o  concurenţă  neloială.  Sperăm ca 
reprezentanţii ministerului să ţină cont de propunerile noastre, cu toate că, de regulă, 
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acţionează de capul lor. Dacă nu vom fi luaţi în considerare, îi vom acţiona în instanţă. 
Am  mai  avut  o  astfel  de  situaţie  cu  ANPC  (Autoritatea  Naţională  pentru  Protecţia 
Consumatorului). Şi acolo s-au încercat disponibilizări. Am acţionat în instanţă şi am 
câştigat”, ne-a mai explicat Ingrid Iordache. 

 Angajaţii autorităţilor, lăsaţi fără salarii compensatorii

Reprezentanţii  funcţionarilor  publici  acuză  oficialii  Ministerului  Muncii  că  au  refuzat 
discuţiile pe tema reducerii cheltuielilor. “Oamenii care lucrează la aceste autorităţi au 
susţinut examene pentru a ocupa posturile. Ministerul a luat această decizie doar pentru 
a scăpa de o parte dintre angajaţi. Au refuzat să discute cu noi. Poate găseam alte 
metode pentru reducerea cheltuielilor,  fără  disponibilizări.  S-a sărit  peste mai  multe 
etape. Au venit şi au anunţat direct că aceste autorităţi vor fi desfiinţate. La ANPH sunt 
10 posturi  şi  vor  rămâne 8.  Automat doi  oameni  vor  trebui  să părăsească locul  de 
muncă.  Nu  poţi  să  verifici  activitatea  acestor  oameni  prin  concurs”,  ne-a  mai  spus 
vicepreşedintele SNFP. 

Salariile compensatorii nu au fost plătite. “La sfârşitul fiecărui an, în luna decembrie, 
acestor funcţionari li  se face o fişă de evaluare a activităţii. Ministerul putea să ia în 
considerare acele evaluări. În plus, dacă erau plătite salariile compensatorii era o altă 
situaţie. Dacă tu eşti funcţionar în cadrul ministerului şi ai salariu 600-700 de lei, atunci 
preferi să iei salariul pe cinci luni şi să-ţi cauţi de lucru în altă parte”, ne-a mai explicat 
Ingrid Iordache.      

Fostul  secretar  de  stat  pe  Ministerul  Muncii,  Theodora  Bertzi,  consideră  concursul 
organizat  de  „Şeitan  şi  compania“  o  modalitate  prin  care  demnitarii  îşi  pot  instala 
persoanele apropiate în funcţii  importante. “Este o prostie. Nu ştiu cum să scape de 
nişte profesionişti  pentru a angaja oamenii lor. În cadrul Protecţiei Copilului lucrează 
oameni  cu  experienţă.  Aceşti  oameni  au  dat  proba  vieţii.  Dovada  activităţii  bune 
desfăşurate de aceşti  oameni  este faptul  că ne-am integrat  în  Uniunea Europeană. 
Acesta a fost  criteriul  care a stat  la  baza înfiinţării  acestor  autorităţi”,  ne-a declarat 
Theodora Bertzi. Aceasta susţine că Executivul nu ştie cum să procedeze pentru a face 
rost de sume cât mai mari de bani. “Persoanele care au deţinut funcţii în cadrul acestor 
autorităţi  trecute în subordinea Ministerului au susţinut deja un examen. Altfel  nu se 
puteau  angaja.  Să organizezi  un  alt  examen este  o  pierdere  de  timp.  Este  încă  o 
dovadă a incapacităţii acestui Guvern care a creat o situaţie de haos. Guvernul nu ştie 
ce să facă”, ne-a mai spus Bertzi.
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http://www.puterea.ro/news6076/Zeci-de-functionari-publici-vor-da-examen-pentru-
functiile-pe-care-le-detin-Ministerul-Muncii-organizeaza-concursuri-cunoscand-deja-
castigatorii.htm
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MAZARE A GASIT CHEIA TURISMULUI: ROMANCELE, O ATRACTIE IN SINE 
PRIN FRUMUSETEA LOR 

ZIARE.COM, 28 IULIE 2010

Femeile reprezinta un capital senzational pentru Romania, aceastea putand sa fie  
o atractie turistica, sustine Radu Mazare, primarul Constantei.

"Noi trebuie sa vindem ce avem si nu au altii. Avem un capital senzational, avem niste 
fete extraordinar de frumoase, care atrag. Toti rusii, toti arabii sunt innebuniti sa vina la 
distactie. Din pacate, ca sa aduci un arab dureaza o luna sa-i acorzi viza. Un turist rus, 
pentru a primi viza trece printr-o adevarat aventura. Un arab cheltuieste intr-o zi cat 
cheltuieste o familie de germani intr-o saptamana", a precizat Radu Mazare la Antena 3.

Afirmatia  a  fost  facuta  in  contextul  in  care  se  discuta  despre  noul  brand turistic  al 
Romaniei: Explore the Carpatian Garden.

Radu Mazare a mai adaugat ca in momentul de fata are 3 potentiali investitori chinezi 
care vor sa cumpere Casinoul din Constanta.

Potrivit  primarului  din Constanta, potentialii  investitori  urmaresc sa aduca pe litoralul 
romanesc cartofori din China. Dincolo de jocurile de noroc, o alta atractie pentru chinezi 
ar fi, din nou, femeile.

http://www.z  iare.com/radu-mazare/primar-constanta/mazare-a-gasit-cheia-turismului-romancele-o-  
atractie-in-sine-prin-frumusetea-lor-1032006
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HOOLIGANS AI PDL CONSTANTA. VIOLENTE IMPOTRIVA FEMEILOR LA 
INTRUNIREA CCJ  

ZIUA DE CONSTANŢA, 31 IULIE 2010 

Manuela MOLDOVEANU 

Unii reprezentanţi ai PDL Constanţa au ţinut să-şi dovedească supremaţia fizică  
asupra colegelor de partid pe care le-au îmbrâncit, le-au scuipat şi le-au stropit  
cu apă sau cu ce le-a venit la îndemână. 

Deputatul  PDL  Constanţa,  Maria  Stavrositu,  a  fost  ţinta  acestor  atacuri  din  partea 
susţinătorilor lui Mircea Banias, cel care a contestat alegerea ei în fruntea organizaţiei 
municipale. În timpul discursului său, de-a lungul căruia a fost mai mult bruiată, Maria 
Stavrositu  s-a  trezit  că  primarul  de  la  Castelu,Nicolae  Anghel,  i-a  smuls  din  mână 
convocatorul. Pedelistul s-a răzbunat pe foaia de hârtie, a mototolit-o şi apoi a rupt-o în 
faţa celor prezenţi stârnind indignarea celor care nu-şi pierduseră controlul. Democrat-
liberala a avut de suportat şi alte gesturi din partea aşa-zişilor colegi, care au uitat de 
buna cuviinţă. „Domnul Florea Constandin şi alţi colegi de-ai dumnealui m-au scuipat şi 
m-au stropit  cu  apă.  Nu este  normal  să  existe  astfel  de  gesturi",  a  declarat  Maria 
Stavrositu, care, în ciuda gesturilor reprobabile ale colegilor săi, a declarat totuşi că nu îi 
va reclama mai departe pentru că este de părere că lucrurile trebuie rezolvate în cadrul 
organizaţiei. 

Politica e dură

Şi o altă doamnă a primit o demonstraţie despre diferenţele dintre sexultare şi sexul 
slab.  Elena  Ivănescu,  secretarul  general  adjunct  al  organizaţiei judeţene  PDL 
Constanţa, a fost pe fază şi nu a căzut pe spate atunci cândacelaşi Nicolae Anghel i-a 
tras  scaunul.  „Domnul  Anghel  i-a  tras  doamnei  Ivănescu  scaunul  de  sub  şezut",  a 
confirmat şi Maria Stavrositu. De precizat că întrunirea a debutat cu violenţe încă de 
dimineaţă, când democrat-liberalii s-au îmbrâncit între ei la intrare, unii fiind nevoiţi să 
plece de la şedinţă cu vânătăi şi julituri.

http://www.ziuaconstanta.ro/stiri-calde/stiri-calde/hooligans-ai-pdl-constanta-violente-impotriva-femeilor-
la-intrunirea-ccj-82473.html 
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FLOREA CONSTANDIN: "AM STROPIT-O PE STAVROSITU CA SĂ I SE SCURGĂ 
RIMELUL. NU EA E LIDERUL PARTIDULUI"

 JURNALUL NAŢIONAL, 31 IULIE 2010

În  agitaţia şedinţei  Consiliului  de Coordonare Judeţean a PDL Constanţa de astăzi, 
deputata Maria Stavrositu a avut parte de anumite tratamente nu tocmai prieteneşti, 
aceasta fiind stropită cu apă de unii colegi de partid. 

Liderul PDL Techirghiol a recunoscut faptul că a stropit-o cu apă: „Am stropit-o cu apă 
ca să i  se scurgă rimelul,  să nu mai  facă atâtea poze,  că nu e ea liderul  PDL”,  a 
declarat, pentru „Replica” Constandin, care a mai precizat că acest gest a mai fost făcut 
şi de alţi colegi.

ht  tp://www.jurnalul.ro/stire-observator/florea-constandin-am-stropit-o-pe-stavrositu-ca-sa-i-se-scurga-  
rimelul-nu-ea-e-liderul-partidului-550873.html 
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SOCIAL

PESTE 20.000 DE COPII, NĂSCUŢI PREMATUR ANUAL ÎN ROMÂNIA 

MEDIAFAX, 28 IULIE 2010

Peste 20.000 de copii se nasc anual prematur şi cu greutate mică, iar îngrijirea lor costă 
aproximativ  1.000 de euro  pe zi,  prematuritatea  fiind una din  principalele  cauze de 
mortalitate neonatală la nivel  naţional,  susţine şeful  clinicii  de profil  din Maternitatea 
Polizu, Silvia Stoicescu.

Prematuritatea  şi  complicaţiile  sale  sunt  responsabile  de  mai  mult  de  jumătate  din 
decesele neonatale, reprezentând una din principalele cauze de mortalitate neonatală 
din România.

Datele oficiale ale Institutului Naţional de Statistică arată că, în 2009, dintre cei 222.388 
de copii născuţi, 17.383 au avut sub 2.500 de grame, iar 10.635 de copii au venit pe 
lume înainte de 36 de săptămâni.

"Se estimează că rată de prematuritate în România este de aproximativ 9%. În general, 
România are un indicator de prematuritate mai mare faţă de multe ţări ale UE. În acelaşi 
timp, procentajul copiilor născuţi înainte de 28 de săptămâni şi având sub 1.000 g este 
de aproximativ 1-1,5% din totalul nou-născuţilor vii. Cifrele sunt variabile în funcţie de 
zonele geografice", a spus, miercuri, Silvia Stoicescu, preşedintele Asociaţiei Române 
de Neonatologie.

Aceasta  a  precizat  că  sunt  regiuni  cu  o  rată  mai  mare  de  prematuritate,  respectiv 
Moldova şi  Muntenia, în funcţie de condiţiile socio-economice (vârstă mamei, venitul 
redus, etc.) şi de patologia maternă.

"Pe de altă  parte,  centrele universitare mari  îngrijesc în  maternităţile de grad III  un 
număr  dublu  de  prematuri  faţă  de  restul  maternităţilor  din  ţară",  a  adaugat  Silvia 
Stoicescu.

În 2009, 18% dintre femeile sub 30 de ani au născut fără a merge la nici un control 
prenatal. "Peste 40% dintre femeile care nasc prematur nu beneficiază de o consultaţie 
prenatală sistematică sau periodică", a arătat Silvia Stoicescu.

Cea mai frecventă cauză de mortalitate determinată de prematuritate este sindromul de 
detresă  respiratorie,  cauzat  de  imaturitatea  pulmonară.  În  contextul  prematurităţii, 
printre complicaţiile pe termen scurt determinate de detresă respiratorie sunt hemoragia 
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pulmonară  şi  cerebrală,  enterocolită  ulceronecrotică,  displazia  bronhopulmonară, 
retinopatia de prematuritate.

Pe termen lung, prematurii care au prezentat detresă respiratorie au risc de apariţie a 
sechelelor  neuro-motorii:  paralizie  cerebrală,  retard  mental,  handicap  psihomotor. 
Există, de asemenea, studii care asociază prematuritatea şi cu autismul.

"Tratamentul  prematurilor  înseamnă,  în  fapt,  realizarea  unei  tranziţii  cât  mai  puţin 
agresive între condiţiile intrauterine şi mediul exterior. În condiţiile actuale de dotare a 
maternităţilor,  realizăm  maximum  posibil  pentru  a  salva  copiii  mai  mici  de  28  de 
săptămâni, însă pe mulţi îi pierdem sau îi recuperăm parţial, ei continuând să trăiască 
cu  diferite  forme  de  handicap.  Pentru  a  schimba  această  situaţie,  este  nevoie  de 
echipamente performante, care să ne ajute în special în ventilaţia mecanică a acestor 
micuţi  pacienţi  în  primele  zile  de  viaţă,  moment  delicat  în  care  aplicarea  tehnicilor 
moderne poate face diferenţă între un copil normal sau un copil cu risc mare de deces 
şi  handicap ulterior",  a  arătat  Adrian  Toma,  medic  primar  neonatolog,  şef  secţie  în 
cadrul Spitalului Clinic Obstetrică Ginecologie "Prof Dr. Panait Sârbu".

Îngrijirea unui copil prematur este extrem de costisitoare, statisticile la nivel european 
indicând un cost de aproxmativ 1.000 de euro/zi.

Prematurul este orice copil care s-a născut înainte de 37 săptămâni de gestaţie. Pragul 
de greutate este în cazul bebeluşilor de 2.500 de grame.

Medicii spun că printre cauzele prematurităţii pot fi enumeraţi factori socio-economici -  
sarcină  nedispensarizată,  pregătirea  redusă  a  mamei,  venitul  material  redus  şi  
condiţiile de viaţă precare, consumul de droguri, tutun, alcool. La acestea se adaugă 
patologia  maternă,  respectiv  suferinţe  preexistente  sarcinii  (boli  de  sistem,  infecţii  
TBC, malformaţii cardiace); boli concomitente sarcinii (hipertensiune arterială, diabet  
zaharat, pneumonii, infecţie urinare şi vaginale); boli ale aparatului uro-genital matern  
(fibrom, malformaţii  uterine); sarcină multiplă (frecvenţă în cazul  fertilizării  în vitro);  
intervalele mici între sarcini şi lipsa unei igiene sexuale adecvate.

http://www.mediafax.ro/social/peste-20-000-de-copii-nascuti-prematu  r-anual-in-romania-6741746   
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FAMILIA - "CELULĂ" DE CRIZĂ: MAMA, TATA ŞI UN SINGUR COPIL

EVENIMENTUL ZILEI, 29 IULIE 2010

Autor:  Oana Crăciun

Statistica arată că familia optimă în România, din punct de vedere economic,  
implică un singur urmaş. Specialiştii atrag însă atenţia asupra dramei generaţiilor  
de "copii unici".

"Cele  mai  bune  condiţii  materiale  de  creştere  şi  dezvoltare  a  copilului  există  în 
gospodăriile cu un singur copil" - e ideea susţinută de cercetătorii Academiei Române. 
Cu alte cuvinte,  un copil  are cele mai  mari  şanse să ducă o viaţă  bună,  economic 
vorbind, dacă este singur la părinţi. Concluzia cercetătorilor vine în urma unor evaluări 
comparative, bazate pe statisticile privind bugetele familiilor din România. 

"Prezenţa unui copil în gospodăriile care au în componenţă doi adulţi  nu conduce la 
creşterea riscului de sărăcie. În schimb, prezenţa a doi copii sporeşte riscul de sărăcie 
cu aproape 50%, iar  prezenţa a trei  sau mai  multor copii  îl  multiplică de patru ori", 
arătau specialiştii Academiei, în 2008. 

Iar  situaţia  a  rămas  neschimbată  şi  anul  trecut,  când  o  analiză  asupra  bugetelor 
familiilor  din  România,  realizată  de  Institutul  Naţional  de  Statistică,  a  arătat  că  se 
păstrează aceleaşi discrepanţe. 

Pericol social şi psihologic 

Specialiştii  în  Protecţia  Copilului  nu  sunt  însă  de  acord  cu  cercetătorii.  În  opinia 
acestora, un copil singur la părinţi nu se va putea dezvolta echilibrat. Iar în cazul în care 
teoria celor de la Academie ar fi  pusă în practică de toate familiile din România, ar 
exista  riscul  ca  întregul  sistem  social  bazat  pe  solidaritatea  între  generaţii  să  se 
prăbuşească în următorii 30-40 de ani.

"Pericolul  este  că  se  va  crea  un  dezechilibru  demografic  major.  Noi  nu  ne  putem 
compara cu China, unde s-a impus restricţia de a avea maximum un copil pe familie, 
pentru  că  acea  ţară  e  deja  suprapopulată",  spune  Daniela  Gheorghe,  psiholog  şi 
coordonator  de  proiecte  în  cadrul  Federaţiei  ONG-urilor  din  Protecţia  Copilului.  Ea 
adaugă rolul esenţial al instituţiilor statului în remedierea acestor situaţii, în special prin 
crearea acelor servicii de îngrijire a copilului pe timpul zilei.
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"La finalul concediului de creştere a copilului, de doi ani, părinţii nu au în grija cui să-i 
lase pe cei mici pentru a se întoarce la muncă, nu există servicii. Mai mult, când micuţii 
împlinesc  3  ani,  se  chinuiesc  să  prindă  un  loc  într-o  grădiniţă  de  stat",  explică 
Gheorghe. 

Iar efectele negative ale unei politici de natalitate limitate din considerente economice la 
un  singur  copil  nu  se  opresc  aici.  Psihoterapeuţii  atrag  atenţia  asupra  riscului  de 
înmulţire a generaţiilor de "copii unici", aşa cum sunt numiţi de specialişti, dar şi asupra 
posibilei destrămări a cuplurilor care nu vor urmaşi.

"Când există  un  singur  copil,  se creează un triunghi  conjugal  şi  se  pierde balanţa. 
Atenţia e foarte mare asupra copilului, care resimte aşteptări foarte mari de la părinţi. 
Când sunt  mai  mulţi  fraţi,  se  influenţează reciproc  şi  personalitatea  lor  se  dezvoltă 
diferit.  Un copil  îşi  dezvoltă personalitatea interacţionând cu alţi  copii,  nu cu părinţii. 
Relaţia copil-părinte  este una de putere, nu e pe acelaşi  plan, cum se întâmplă cu 
ceilalţi copii", explică psihoterapeutul Anda Păcurar. 

Destin dificil

"Marea dramă constă în faptul că există multe generaţii de copii unici. Sunt copii singuri, 
de 9-10 ani, care au obiceiuri ale adulţilor, sunt aroganţi şi au universul lor aparte. De 
aceea, dacă părinţii decid să aibă un singur copil, el trebuie crescut cât de mult posibil 
într-o lume a copiilor: să se joace în faţa blocului, să meargă la grădiniţă, la petreceri cu 
alţi copii, să socializeze cât mai mult cu cei de vârsta lui", susţine psihoterapeutul. Asta 
pentru că, dacă sunt crescuţi  izolat,  "le va fi  mai greu să relaţioneze mai târziu,  ca 
adulţi, şi vor încerca constant să-i manipuleze pe cei din jur pentru a obţine ceea ce vor, 
aşa cum au fost obişnuiţi în familie", adaugă Păcurar. 

Cât despre cuplurile care aleg să nu aibă niciun copil, psihoterapeutul susţine că toate 
studiile efectuate până acum indică rolul pozitiv al unui copil în viaţa unei familii. 

"Lipsa  unui  copil  are  efecte  negative  în  primul  rând  asupra  cuplului.  Partenerii  se 
obişnuiesc singuri,  dar  relaţia lor  nu creşte,  în  cel  mai  bun caz stagnează",  explică 
Păcurar. 

"E nevoie de curaj la început, pentru că sunt cheltuieli foarte mari şi neprevăzute. Până 
la 1-2 ani poate fi o provocare pentru cuplu, însă pe măsură ce creşte copilul, 
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cheltuielile devin din ce în ce mai previzibile", conchide psihoterapeutul, în opinia căruia 
toate eforturile reprezintă, în fapt, o "investiţie sentimentală pe termen lung".

STATISTICI 

Doar o treime dintre gospodării au copii

Ultima analiză realizată, anul trecut, de Institutul Naţional de Statistică (INS) asupra 
bugetelor familiilor autohtone arată că în peste 70% dintre gospodăriile din ţară nu 
există niciun copil. 

Din treimea de familii care au în grijă copii sub 18 ani, peste 56% au un singur copil, 9% 
au doi copii, 2% au trei copii şi doar 1,1% dintre gospodării au în întreţinere patru şi mai 
mulţi copii, mai arată cercetarea INS. Asta, mai ales pe fondul crizei economice, care a 
destabilizat din multe puncte de vedere societatea românească.

"E  foarte  greu  să  mai  ai  o  familie  numeroasă,  iar  cu  toate  problemele  sociale  din 
perioada aceasta, cred că va fi un număr mare de dezastre sociale. Asistenţii maternali 
îşi  aduc  copiii  la  direcţie,  familiile  biologice  nu  sunt  susţinute  de  stat  şi  ajung  să-i 
abandoneze, o să fie foarte greu. Aşa că nu-i putem condamna pe cei care aleg să nu 
facă copii", crede psihologul Daniela Gheorghe. 

"În ultimii ani, cuplurile din România amână foarte mult decizia de a avea un 
copil, ca şi ideea de căsnicie, bărbaţii având rolul decisiv." 

ANDA PĂCURAR, psihoterapeut

http://www.evz.ro/detalii/stiri/familia-celula-de-criza-mama-tata-si-un-singur-copil-901782.html 
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PĂRINŢI NATURALI DOAR PRIN ARTIFICII MEDICALE

ADEVĂRUL, 30 IULIE 2010

Livia Roşca

Cuplurile care nu pot avea copii au de înfruntat şi prejudecăţile semenilor, dar şi  
ostilitatea  unui  sistem  sanitar  care  nu  consideră  infertilitatea  o  problemă  de  
sănătate. Ca urmare, în România, cei aflaţi în această situaţie plătesc din buzunar  
toate tratamentele necesare pentru a deveni părinţi. 

La nivel mondial, infertilitatea afectează 15% din cuplurile aflate la vârsta reproductivă, 
iar  numărul  cazurilor  este  în  creştere,  inclusiv  în  România.  Potrivit  asociaţiei  „SOS 
Fertilitatea", studiile atestă faptul că una din şase persoane (bărbaţi sau femei) suferă 
de o formă de infertilitate.

Dacă  în  restul  ţărilor  europene  există  o  legislaţie  clară  referitoare  la  sănătatea 
reproducerii,  iar  costurile  procedurilor  de  fertilizare  sunt  incluse  în  programele  de 
sănătate  publică,  în  România  nu  există  în  acest  moment  nici  măcar  o  lege  a 
reproducerii  umane asistate. Mai mult,  Programul Naţional pentru Fertilizare în Vitro, 
anunţat în octombrie 2009, prin care 250 de cupluri de tineri ar fi trebuit să beneficieze 
de o primă fertilizare in vitro gratuită, a fost amânat. 

Diagnosticul, după un an

Infertilitatea  este  definită  drept  inabilitatea  de  a  concepe  după  un  an  de  raporturi 
sexuale regulate fără a utiliza metode contraceptive. Printre cele mai frecvente cauze 
ale  infertilităţii  la  femei  se  numără  infecţiile  pelviene,  endometrioza,  problemele  de 
ovulaţie, problemele structurale ale uterului sau ale cervixului şi disfuncţiile sexuale care 
împiedică  relaţia  sexuală  (dyspareunia  sau  vaginismul).  La  bărbaţi,  printre  cauzele 
infertilităţii  se numără: proasta calitate a spermei, varicele prezente pe scrot, rănirea 
sau  infectarea  organelor  reproductive,  disfuncţiile  hormonale  şi  disfuncţiile  sexuale 
(impotenţa, ejacularea precoce sau întârziată). 

În cazul Monicăi (29 de ani), motivul infertilităţii a fost extirparea trompelor uterine ca 
urmare a două sarcini extrauterine. La momentul respectiv avea 26 de ani şi nicio şansă 
de a mai concepe un copil pe cale naturală. „Doctorii ne spuseseră clar după a doua 
extrauterină că singura şansă de a mai avea un copil este prin fertilizare in vitro." 

Dublu succes: Sarcinile gemelare sunt frecvente la cei care devin părinţi  cu ajutorul 
fertilizării asistate. 
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Fertilizarea asistată, ultima soluţie

Pentru multe cupluri, ultima şansă de a deveni părinţi o reprezintă fertilizarea in vitro 
(FIV). Dar până a se ajunge aici, se mai poate încerca contactul sexual în zilele fertile şi 
inseminarea artificială. „Inseminarea artificială constă în prepararea spermei în laborator 
şi în introducerea ei în cavitatea uterină printr-un cateter", explică medicul specialist în 
fertilizare Diana Cocei de la Maternitatea Giuleşti din Capitală. 

Potrivit  specialistului,  fertilizarea in  vitro  presupune ca  ovocitele  să  fie  fecundate  în 
mediu artificial, în eprubetă, iar apoi embrionii rezultaţi să fie introduşi în uterul femeii. 
„Rata de sarcini reuşite prin metoda FIV este de 35-37%, deci unele paciente rămân 
gravide  la  prima  procedură,  altele  au  nevoie  de  două-trei  proceduri",  mai  spune 
specialistul  Diana Cocei.  Pentru  Monica,  prima încercare  a dat  greş.  „Primul  FIV a 
început bine, am avut şase ovocite, din care au evoluat doi embrioni perfecţi. Alesesem 
şi numele gemenilor, dar testul de sarcină a fost negativ", mărturiseşte Monica. 

Încercări cât ţin speranţa şi... banii

A doua încercare a fost norocoasă. „Am făcut un credit pentru nevoi personale şi am 
încercat din nou,  de data asta fără mari  aşteptări",  povesteşte Monica. Apoi  totul  a 
decurs perfect şi sarcina, şi naşterea, iar copilul Monicăi este sănătos şi a împlinit de 
curând  un  an  şi  o  lună.  Raluca,  32  de  ani,  nu  a  fost  însă  la  fel  de  norocoasă. 
Spermograma soţului a indicat lipsa de mobilitate a spermatozoizilor, soluţia fiind, şi în 
acest caz, fertilizarea in vitro. „Primul FIV a fost reuşit, o sarcină gemelară, dar în luna a 
5-a am pierdut sarcina. A urmat al doilea FIV, nereuşit, apoi al treilea, reuşit, dar, din 
păcate, soldat cu eşec", povesteşte Raluca. 

Teama de stigmatizare duce la depresie

Majoritatea cuplurilor infertile luptă nu doar cu frustrarea de a nu putea avea urmaşi, ci 
şi  cu  prejudecăţile  semenilor.  „De  ce  să  forţezi  voia  lui  Dumnezeu?"  îi  spuneau 
cunoscuţii Monicăi înainte să aibă copilul. Alţii  confundă infertilitatea, mai ales atunci 
când cauza este masculină, cu impotenţa, spune Raluca. În plus, depresia produsă de 
sentimentul continuului eşec, de cheltuielile mari pe care le presupun tratamentele şi de 
tensiunea acumulată între cei doi parteneri este greu de suportat în condiţiile în care 
infertilitatea este un subiect tabu, despre care cei doi nu pot discuta confortabil în afara 
cuplului. 
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Ce eforturi financiare implică tratamentele?

În  prezent,  în  România,  cuplurile  infertile  trebuie  să  plătească  integral  procedurile 
medicale de tip inseminare artificială (IA) sau fertilizare in vitro (FIV), inclusiv analizele 
preliminare şi medicamentele aferente. De exemplu, costul unei proceduri de fertilizare 
in vitro, în funcţie de spital şi de medicaţia aferentă, costă între 1.400 şi 3.000 de euro. 

Sperma recoltată pentru fertilizare de la donator sau de la partener se păstrează în azot 
lichid.

http://www.adevarul.ro/societate/sanatate/Parinti_naturali_doar__prin_artificii_medicale_0_307769703.ht
ml 
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CRIZA A LĂSAT FĂRĂ JOB MAI MULŢI BĂRBAŢI DECÂT FEMEI. VEZI TOPUL 
JUDEŢELOR CU FEMEI ŞOMER

REALITATEA TV, 30 IULIE 2010

Recesiunea economică a inversat trendul şomajului în rândul bărbaţilor şi femeilor, atât 
în România, cât şi la nivelul Uniunii Europene. Dacă înainte de criză erau mai multe 
femei  în  şomaj,  acum numărul  bărbaţilor  fără  job  l-a  depăşit  semnificativ  pe  cel  al 
femeilor, potrivit unei analize Realitatea.net.

Dacă în septembrie 2008, rata şomajului în rândul femeilor din România era peste cea 
a bărbaţilor (4%, respectiv 3,8%), în prezent situaţia este pe dos - şomajul feminin este 
mult sub cel masculin (6,7%, faţă de 8,1%).

"Domeniile  cele  mai  afectate  de  recesiune  au  fost  tocmai  cele  cu  o  pondere 
semnificativă de bărbaţi - construcţiile, sectorul auto şi producţia. Sectorul public, care 
intră  abia  acum  în  restructurare  şi  în  care  lucrează  foarte  multe  femei,  ar  putea 
reechilibra balanţa", a declarat Daniela Necefor, managing partner al firmei de resurse 
umane TBS.

Înainte de criza economică, 22 de judeţe raportau o rată a şomajului mai mare în rândul 
femeilor decât în cazul bărbaţilor, în timp ce în prezent doar 4 judeţe mai înregistrează 
mai mulţi şomeri femei - Constanţa, Hunedoara, Ilfov şi Bucureşti.

Cele mai mari rate ale şomajului în rândul femeilor sunt în judeţele Mehedinţi (10,5%), 
Giurgiu (10,4%),  Vaslui (10,4%), Hunedoara (10,3%), Dolj (10,2%) şi Alba (10,1%).

Bărbaţii au fost cel mai puternic loviţi de criza economică în judeţele cu cele mai mari 
discrepanţe între rata medie a şomajului şi rata şomajului feminin - Vaslui (13,9% vs. 
10,4%), Teleorman (12,1% vs. 9,3%) şi Călăraşi (8,6% vs. 6,6%).

Situaţia este similară la nivelul UE, potrivit Eurostat. "Istoric, femeile au fost întotdeauna 
mai afectate de şomaj decât bărbaţii. De exemplu, în anul 2000, rata şomajului în rândul 
femeilor la nivelul UE era de 10%, în timp ce rata şomajului maculin era de 8%. În ultimii 
ani, cele două cifre s-au apropiat. Mai mult, în 2009, rata şomajului în rândul bărbaţilor a 
depăşit-o  pe cea a femeilor:  9%, faţă  de 8,8%",  se arată  în  ultimul  raport  Eurostat 
despre situaţia şomajului la nivelul UE.

Ţările din UE în care femeile sunt mai  expuse şomajului  decât bărbaţii  sunt Belgia, 
Cehia, Grecia, Spania, Franţa, Italia, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia şi Slovacia. 
Situaţia cea mai defavorabilă femeilor este în Grecia (unde rata şomajului feminin este 
mult peste cea în rândul bărbaţilor - 13,2% vs. 6,9%) şi Italia (9,3% vs 6,8%).
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http://www.realitatea.net/criza-a-lasat-fara-job-mai-multi-barbati-decat-femei--vezi-topul-judetelor-cu-
femei-somer_725831.html 
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FEMEILE SUNT MAI OPTIMISTE ÎN PRIVINŢA IEŞIRII DIN CRIZĂ 

REALITATEA TV, 1 AUGUST 2010

Femeile  sunt  mai  optimiste  în  privinţa  ieşirii  din  criza  economică.  Un  studiu 
realizat  de  Hart  Research Associates arată  că,  deşi  încrederea tuturor  într-un  
viitor mai bun a scăzut considerabil, exista diferenţe între părerile femeilor şi cele  
ale bărbaţilor.

 Potrivit studiului, femeile şi-au păstrat doza de optimism şi cred că, din punct de vedere 
economic, situaţia se va îmbunătăţi în viitor.

Bărbaţii, însă, pe măsură ce trece timpul, devin mai pesimişti. 51% dintre femei cred că 
în următoarele 12 luni, condiţiile economice vor fi "ceva mai bune". 5% dintre femei cred 
ca vor fi chiar "bune".

În cazul bărbaţilor, 46% cred că lucrurile vor sta "ceva mai bine", doar 4% cred că vor 
sta chiar "bine". Dacă vorbim despre percepţia asupra situaţiei financiare personale în 
timp,  studiul  arată,  de  asemenea,  că  femeile  sunt  optimiste  în  aceeaşi  măsură,  iar 
bărbaţii mai puţin, faţă de luna martie.

63% dintre femei cred că vor mai trece doi sau trei  ani până când economia se va 
stabiliza şi pentru gospodăria lor. În cazul bărbaţilor, procentul este de 61%.

http://www.realitatea.net/femeile-sunt-mai-optimiste-in-privinta-iesirii-din-criza_726  005.html   
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MASS MEDIA

EXPLOATAREA FEMEII DE CĂTRE OM: CONDIŢIA DEGRADANTĂ A FETELOR 
DIN SHOWBIZ

EVENIMENTUL ZILEI, 31 IULIE 2010

Autor:  Dan Arsenie

Începi  ca  manechin,  continui  ca  asistentă  şi  dai  lovitura  după  ce  divorţezi  de  un 
milionar.

Falsele vedete TV au construit o piramidă a nonvalorii ce pare imposibil de dărâmat: la 
bază sunt numeroasele adolescente care le împrumută stilul, iar pe treptele de sus sunt 
manechina cu notorietate, asistenta TV, iubita de fotbalist şi nevasta de miliardar, adică 
femeia care a făcut suficiente compromisuri încât acum poate trăi liber. 

Este ca în emisiunile de pe Animal Planet. O specie caută să se adapteze, numai că, 
spre deosebire de lumea animalelor, falsele vedete TV au nevoie pentru adaptare de 
numai câteva luni sau un an, nu de milenii. 

Sunt fete care "ar face la orice oră audienţe mai mari decât orice mare actor, orice mare 
regizor, orice mare scriitor, orice mare sportiv, orice mare muzician sau pictor ori regizor 
sau ce mai vrei tu. Bine, poate nu şi decât Mădălina Manole moartă, dar asta e doar o 
chestiune de timp. Peste o săptămână, două, trei, ar bate-o şi pe ea", după cum spune 
Simona Tache, jurnalist la "Academia Caţavencu". 

Studiu de caz: Adelina Pestriţu 

Să luăm un exemplu. S-ar putea să nu vă fie cunoscut numele de Adelina Pestriţu. Dar 
dacă îi tastaţi numele pe Google, veţi găsi sute de articole de tabloid, mii de poze, o 
mână de iubiţi. La 19 ani, pleca să danseze în cluburile din Ibiza, pentru ca după câteva 
luni să-l atragă lângă ea pe un tânăr conte englez. S-a plimbat prin avioane particulare, 
a purtat bijuterii scumpe prin locuri pe care mulţi se mulţumesc să le viseze şi a văzut 
iahturi prin interior. 

Povestea  de  mai  sus  poate  fi  uşor  "fabricată",  după  o  reţetă  pe  care  tabloidele  o 
servesc des publicului lor. Numai că, pentru aceste fete, reţeta asta e mai bună decât 
toate studiile din lume. După ce s-a pus smogul peste relaţia sa cu contele britanic 
Walter Henning - sau în timp ce se aşternea, nu se ştie exact -, Adelina s-a trezit lângă 
Liviu Vârciu, cunoscut din formaţia L.A., cunoscută la rându-i prin melodia "Ochii tăi" şi 
versurile ei celebre "Mi-amintesc când îmi spuneai că mă iubeşti / Dar nu-nţeleg acum 
de ce mă părăseşti". 
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O să-şi taie mâna unde şi-a tatuat numele ei

La  21  de  ani,  fata  din  Câmpulung-Muscel  cu  ambiţii  de  vedetă  se  căsătorea  cu 
cântăreţul  de  manele  la  un  centru  de  evenimente  din  Bucureşti.  Reporterii  şi 
cameramanii se călcau în picioare, iar dacă însurăţeii  ar fi  fost ecologişti, ar fi  putut 
stinge toate becurile. Bliţurile fotografilor ar fi fost de-ajuns. 

O piesă de teatru spune că "dragostea durează trei ani". Oamenii de ştiinţă spuneau, 
prin 2005, că "dragostea romantică durează doar un an". Adelina şi Liviu au fost de 
acord cu ştiinţa, nu cu arta. Când s-au despărţit, din tot peisajul de la nuntă a lipsit doar 
centrul de evenimente. Ba chiar s-au scris mai multe articole, iar Adelina a ajuns de la 
"cratiţă", cum ea se exprimase , în "Playboy". 

"Ar fi fost bine să am cel puţin strictul necesar, dar să mă fi lăsat să merg la prezentări. 
Dacă nu oferi nimic, nici afecţiune, nici bani, nu se poate trăi aşa", a spus Adelina în 
"Cancan", după divorţ, în timp ce soţul a rostit, plângând, "o să îmi tai mâna unde mi-am 
tatuat numele Adelinei".

Umoristul Toni Grecu, membru al grupului Divertis, comentează această balanţă bani-
afecţiune: "Să stai ca fraiera cu un bărbat şi falit, şi indiferent este dovadă de inabilitate. 
Fetele deştepte se mărită şi  divorţează până găsesc bărbatul  ideal: bogat,  iubitor şi 
prost".

Par idioate, dar contează succesul comercial 

După o relaţie ratată cu un miliardar şi una decadentă cu un tip un pic mai sărac, dar 
foarte cunoscut, ce credeţi că a urmat? Bani din "Playboy",  sume înzecite primite la 
prezentările şi evenimentele la care participă, ba chiar şi un prim pas în televiziune, ca 
"asistentă" la o emisiune a postului Antena 2.

Joseph  Goebbels  însuşi  i-ar  fi  dat  fetei  un  premiu  pentru  o  astfel  de  strategie  de 
marketing. Astfel, o tipă dintre cele "venite din saloanele de epilări inghinale", după cum 
descrie întreaga "breaslă" Simona Tache, a ajuns să fie vedetă în faţa unor români de 
calitate.

Un creator de modă consultat de EVZ, care a dorit să îşi păstreze anonimatul, spune că 
o tânără ca Monica Columbeanu "nu ar fi  reuşit  niciodată să facă mii  de euro la o 
prezentare,  dacă  nu  apărea  aproape  zilnic  la  televizor  şi  în  presa  de  scandal". 
Psihologul Lena Rusti spune că, în psihicul colectiv, "scandalul face dintr-o vedetă o şi 
mai mare vedetă". 
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Astfel, fapte pentru care le condamnăm (relaţii extra conjugale, divorţuri scandaloase, 
comportamente îndoielnice) le fac mai cunoscute, mai comerciale. 

Televiziunile  insistă  şi  ele  pe  degradarea  personajului,  remarcă  Simona  Tache, 
autoarea blogului cu acelaşi nume. "Problema cu aceste fete nu e că sunt alese să fie 
sexoase dincolo de limita vulgarităţii, ci că sunt cumva forţate să se comporte ca şi cum 
ar fi cu desăvârşire idioate", crede ea. 

"Dacă nu oferi nimic, nici afecţiune, nici bani, nu se poate trăi aşa.",

ADELINA PESTRIŢU (EX-VÂRCIU), fostă dansatoare de club în prezent  
asistentă TV 

BĂRBATUL DE DECOR, ÎNCEPUTURI TIMIDE 

Corneliu Păsat a devenit celebru după ce s-a "măritat" cu Oana Roman 

Deşi nu a cunoscut dimensiunile fenomenului feminin, şi prezenţa bărbaţilor decorativi 
pare să fie apreciată de public.

“Poate ar fi momentul să apară şi nişte băieţi cu pătrăţele pe burtă pe lângă diverse 
prezentatoare TV. Ce mă-ntreb e cine-o să arunce mingiuţa, în situaţia asta, şi cine-o 
să alerge în patru labe s-o aducă, în gură. Prezentatoarea asistentului sau asistentul 
prezentatoarei?", se întreabă Simona Tache. 

Personajele  de decor de sex masculin  s-au bucurat de popularitate  numai când au 
apărut în apropierea unor femei celebre şi controversate: şoferii Monicăi Columbeanu, 
iubiţii Oanei Roman, striperii care îi făceau declaraţii Elenei Băsescu. 

REŢETĂ

Apar de nicăieri, întâi pozând în tabloide, apoi ca personaje decorative în emisiuni de 
divertisment, toate cu acelaşi vis: să se mărite cu un bogătaş 

Performanţa de "Miss Boboc"  în  anii  de liceu şi  asumarea cu succes a posturii  de 
vampă au adus-o pe Roxana Ionescu de pe băncile liceului direct pe sticlă. 
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După ce a fost "Mama Natură" în emisiunea "Ciao, Darwin!", prezentată de Dan Negru 
la Antena 1 - misiunea sa fiind de a defila semidezbrăcată şi de a rosti trei-patru cuvinte 
în câteva ore de program -, trambulina TV a propulsat-o în "Playboy".  Şi, de aici, în 
braţele unui om de afaceri, Laurenţiu Gheorghe. 

Suntem siguri că nu ştiţi cine este Simona Cristina Ştefania Suhoi 

Dacă  ar  dispărea  misterios  şi  ai  anunţa  la  radio  o  recompensă  pentru  cine  oferă 
informaţii  despre Simona Cristina Ştefania Suhoi, nu ar suna nimeni. Dacă ai spune 
însă că fata e Simona Sensual, OTV-ul ar porni cu siguranţă în căutarea sa. Prin 2006, 
Simona poza goală pentru clubul Poli Iaşi, într-o găselniţă tabloidă gândită de "Gazeta 
Sporturilor" - Divizia Sexy.

Imediat,  asistată  de  un  program  de  computer,  a  ajuns  să-şi  descopere  calităţile 
muzicale. Peste patru ani, timp în care s-a certat cu un impresar şi s-a înjurat în direct la 
diverse emisiuni cu alte fete, fata a ajuns o prezenţă obişnuită la televizor şi partenera 
unui avut interlop, Nicu Mahăru. 

Pentru presă, iubitele de fotbalişti sunt aproape la fel de interesante ca fotbaliştii înşişi. 
Aşa s-a întâmplat şi în cazul Biancăi Drăguşanu. Pasiunea pentru fotbalişti pare să aibă 
o motivaţie: tatăl a fost maseur al echipei de fotbal Jiul Petroşani, din Hunedoara. La 20 
de ani, şi-a pus prima pereche de silicoane. 

La nici 25, pe când era un fotomodel destul de puţin cunoscut, l-a cunoscut pe Cătălin 
Botezatu. Deşi presa a scris despre amorul dintre cei doi, nimeni nu ştie dacă au fost 
vreodată împreună. Dar, după aşa-zisa despărţire, credibilizată public prin lacrimi, ea s-
a  ales  cu  contracte  înzecite  în  prezentările  de  modă  şi  cu  o  slujbă  bine  plătită  în 
televiziune, iar el - cu demolarea unui mit legat de orientările sale sexuale şi, probabil, 
cu mai multe perechi de chiloţi vândute.

Pentru Bianca a urmat un fotbalist,  Adrian Cristea, pe care presa a descoperit că îl 
cunoştea înainte de Botezatu. În 2009, un site pentru vedete titra fără jenă: "Bianca 
Drăguşanu în «Playboy»: Cele mai aşteptate poze ale anului". 

Maria Marinescu, femeia fără nicio carieră, dar iubită de magnaţi 

Dacă unele au ajuns iubite de fotbalişti sau de oameni de afaceri cu averi mari, dar nu 
uriaşe,  altele  au  reuşit  să  "prindă"  magnatul  visat.  Primul  exemplu  -  Monica 
Columbeanu, care, plecată dintr-o familie modestă din Bacău, a ajuns să locuiască în 
cel mai mare lux în compania lui Irinel Columbeanu. 
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Mai mult, prin relaţia cu bogătaşul cu 30 de ani mai în vârstă, Monica a prins contracte 
de mii de euro cu televiziuni şi creatori de modă.

Dar poate cea mai invidiată vedetă din piramida parvenirii  rămâne Maria Marinescu. 
După o căsătorie cu Ion Ion Ţiriac, sfârşită cu un divorţ celebru, Maria a ajuns soţia unui 
bogătaş francez, Frank Colin, posesor al unei averi uriaşe. 

Pe cea mai înaltă treaptă a piramidei am putea-o aşeza doar pe Mihaela Rădulescu, 
care, după o căsătorie cu un foarte bogat afacerist, şi-a permis să se retragă în liniştea 
principatului Monaco, alături de fiul său. 

DEGRADAREA FEMINITĂŢII 

Emisiuni în care fetele îndură probe umilitoare 

Sunt fete  care au plecat  cu trenul  şi  au revenit  cu Porsche Cayenne,  cum spunea 
Mihaela Rădulescu despre ea însăşi într-o emisiune filmată la Piatra-Neamţ, în faţa a 
sute de gură-cască. “După ce a făcut această declaraţie, toate fetele din Piatra-Neamţ 
pleacă din oraş cu trenul", comentează, cu umor, Toni Grecu. Umorul dispare însă când 
întrebi un psiholog despre acest fenomen. 

Lena Rusti consideră că, pentru tinerii aflaţi în căutare de modele, mediatizarea acestor 
false vedete este un dezastru. "Adolescenţii sunt persoane aflate la vârsta în care îşi 
caută  un  model  de  adult.  Ei  îşi  proiectează modele  în  ceea ce  simt  că  societatea 
valorizează", spune psihologul.

O altă problemă gravă asociată popularităţii acestor vedete este degradarea statutului 
femeii în societate, consideră Simona Tache: "Am văzut asistente TV puse să prindă cu 
sânii sau cu fundul o mingiuţă aruncată de prezentator şi nu înţeleg de ce CNA-ul nu s-
a sesizat până acum în problema asta. Mi se pare extrem de degradant şi de umilitor la 
adresa femeii în general". 

EXPONENTELE PIRAMIDEI TROFICE 

Evoluţia speciilor, de la manechinul decorativ la soţia de milionar 

În urmă cu 10-15 ani, fetele ambientale care încercau să-şi facă un rost în viaţă puteau 
fi  numărate  pe  degete.  Roxana  Ionescu ("Mama Natură")  şi  Nicoleta  Luciu  au  fost 
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printre precursoarele fenomenului. Pe atunci era un singur tabloid naţional, iar reţeta 
OTV încă nu făcuse ravagii în televiziunile comerciale.

În ultimii 3-4 ani, fenomenul a devenit industrie în toată regula. Puhoaie de tinere iau cu 
asalt Bucureştiul, ziarele bulevardiere şi emisiunile specifice scoţând pe bandă rulantă 
noi şi noi figuri. Vorbim deja de o nouă clasă socială - fetiţele ambientale.

E  o  cursă  nebună  pentru  îndeplinirea  "visului  dâmboviţean",  să  stai  la  braţul  unui 
milionar de Top 300, având verigheta la locul ei, pe inelar. Dar foarte puţine reuşesc să 
ajungă la sfârşitul acestei curse, poate patru-cinci dintr-o sută. Iată exponentele acestei 
piramide a succesului în viaţă. 

1. Manechină fără contract în televiziune: Laurette

Frumoasa mulatră a devenit brusc figură publică printr-un scandal la limita grotescului: 
a fost sau nu violată de Ogică? Circul a făcut-o să încaseze circa 300 de euro pentru o 
plimbare pe podium. Încă n-are iubit bogat, iar în televiziune n-a avut deloc succes. 

2. "Hostesă" de televiziune: Sânziana Buruiană

A devenit deja o prezenţă TV constantă, are charismă şi nu e zi în care să nu apară în 
tot felul de pseudo-ştiri prin tabloide.

Câştigă câteva mii de euro lunar din emisiuni, şedinţe foto şi contracte de animatoare 
prin cluburi şi discoteci.

Dar niciun bogătaş nu dă semne ca ar intenţiona să-i ceară mâna pentru că planturoasa 
blondă a intrat prea mult în pielea "veşnicei amante". 

3. Soţie de fotbalist sau măritată cu un "sutemiar": Diana Munteanu 

Diana e o tânără care şi-a îndeplinit aspiraţia de a fi luată în serios. Are o emisiune 
destul de domestică la Antena 2, e măritată cu ex-dinamovistul Claudiu Niculescu şi a 
devenit mămică. 

Dar în ultimii 10 ani i-au fost atribuite nenumărate relaţii cu fotbalişti, părând fixată pe 
această piaţă. 
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A fost fotografiată într-o escapadă cu Mutu. Toate s-au uitat. Acum a ajuns aproape de 
vârful piramidei. 

4. Soţie de milionar, mamă respectabilă: Cristina Spătar 

A  cântat  vreo  două  melodii  al  căror  refren  nu-l  mai  ţine  minte  nimeni  şi  imediat 
producătorii şi impresarul i-au lipit de frunte eticheta "Regina R&B". 

A făcut turul tabloidelor cu relaţii sentimentale cu tot felul de dubioşi şi a devenit celebru 
momentul în care a fost filmată goală de un iubit debusolat. După scandaluri repetate şi 
prăbuşirea carierei muzicale, Spătar a reapărut brusc în rolul unei soţii de milionar. 

Acum vorbeşte doar de colicile copilului, grijile de mamă şi e tratată de moderatori ca o 
venerabilă doamnă a showbizului românesc. A reuşit, nimeni nu mai ţine minte de unde 
a apărut, prin ce scandaluri a trecut, ci toţi ţin cont doar de noua ei poziţie socială. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/exploatarea-femeii-de-catre-om-conditia-degradanta-a-fetelor-din-showbiz-
902002.html
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PENELOPE CRUZ A DECLARAT RĂZBOI REVISTELOR PENTRU ADOLESCENŢI

ADEVĂRUL, 28 IULIE 2010

Alina Pistol

Actriţa spaniolă spune că acestea se fac vinovate de propagarea unui tipar al  
frumuseţii care spune că o femeie frumoasă trebuie să fie neapărat una slabă. 

Actriţa spaniolă Penelope Cruz şi-ar dori,  dacă ar putea, să interzică toate revistele 
pentru adolescenţi pentru că, în opinia sa, acestea le incită pe fete să ţină diete stupide 
pentru a-şi menţine siluetele, propovăduind ca etalon un corp asemănător modelelor, 
informează Europa Press. De altfel, actriţa consideră că frumuseţea nu are nimic de-a 
face cu silueta şi că o femeie nu e mai puţin frumoasă dacă are câteva kilograme în 
plus.

Penelope Cruz, care recent s-a căsătorit, în secret, cu actorul spaniol Javier Bardem, în 
Bahamas, a declarat că în adolescenţă a trebuit să lupte mult pentru a-şi menţine stima 
de sine. Totodată, actriţa a admis că multe reviste pentru adolescenţi o enervează. "Aş 
cenzura toate aceste reviste pentru adolescenţi care sfătuiesc fetele că trebuie să fie 
constant la dietă. Cine spune că pentru a fi frumoasă trebuie să fii neapărat slabă", a 
declarat Penelope.

"Unor persoane le stă mai bine slabe, dar altora nu. Există un tipar creat de revistele 
pentru adolescenţi, care spune că singura formă de frumuseţe acceptată este cea a 
unei femei slabe, cu siluetă de model. Influenţa acestor reviste asupra fetiţelor de 13 ani 
este groaznică", a mai adăugat starleta spaniolă.

http://www.adevarul.ro/societate/vedete/penelope_cruz-actrita-reviste_0_306569759.html 
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GUVERNUL BRITANIC A IDENTIFICAT FEMEIA CU SILUETA PERFECTĂ

JURNALUL NAŢIONAL, 27 IULIE 2010

de Irina Cristea

Joacă rolul unei secretare sexoase şi înfipte în serialul de succes Mad Men, BBC scrie 
despre  ea  că  ar  deţine "cele  mai  hipnotizante  şolduri  din  istoria  televiziunii",  iar  un 
sondaj realizat de revista Esquire o plasează pe primul loc în clasamentul celor mai 
sexy femei ale anului în curs.

Mai  nou,  Guvernul  britanic  o  recomandă  drept  silueta  perfectă  spre  care  să  tindă 
femeile din Regatul Unit. Actriţa Christina Hendricks a devenit, astfel, un "model realist" 
ridicat  în  slăvi  cât  de poate de  oficial,  de  un membru al  Cabinetului  de la  Londra. 
Încercând să le convingă pe britanice că măsura 14, pe care o poartă actriţa (42-44 în 
România)  corespunde  unui  corp  deopotrivă  frumos  şi  sănătos,  ministrul  Lynne 
Featherstone a caracterizat-o pe Hendricks drept "absolut superbă", într-un efort de a le 
convinge  pe  femei  să  nu  mai  viseze  să  arate  precum  filiformele  din  revistele  şi 
editorialele de modă. "Avem nevoie de mai multe exemple de talia Christinei Hendricks. 
De obicei, este un fapt excepţional când o femeie cu astfel de forme este dată exemplu. 
Nu ar trebui să fie aşa", a spus Featherstone, care deţine portofoliul Egalităţii de şanse. 

Cum a ajuns însă o actriţă care deţine, de altfel, un rol secundar în serialul Mad Men, să 
provoace o asemenea "revoluţie"? Şi,  mai  ales,  "cât  de la îndemână este pentru  o 
femeie obişnuită să ajungă să arate ca ea?", se întreabă cei de la BBC. 

Personajul Christinei, Joan Holloway, a revoluţionat noţiunea de frumuseţe, aşa cum 
era ea percepută în  lumea televiziunii.  "Când personajul  Joan şi-a  făcut  apariţia pe 
micul ecran, a tras o urecheală zdravănă aşa-ziselor idealuri de frumuseţe. A reamintit 
că ne plăceau formele voluptuoase înainte ca modele precum Twiggy şi că hainele de 
damă  erau,  cândva,  create  pentru  a  fi  «umplute»  de  şolduri  ample  şi  busturi 
generoase",  spune  criticul  american  de  televiziune  Mary  McNamara  pentru  BBC. 
"Hendricks este superbă după standardele oricăror ani şi nu dă nici un semn că ar pleca 
steagul în faţa tendinţei care cere actriţe tot mai slabe", adaugă McNamara, arătând că 
alte vedete cu forme s-au supus presiunilor şi au "intrat la apă" în ultimii ani. Exemple la 
îndemână: Kate Winslet sau, mai nou, Catherine Zeta-Jones. 

Chiar dacă se înscrie într-un tipar destul de generos, e nevoie de sport şi de o dietă 
echilibrată pentru a avea o siluetă precum cea a Christinei Hendricks, spune Deanne 
Jade, specialist  în  cadrul  Centrului  Naţional  pentru  Tulburări  Alimentare din Regatul 
Unit. "În lumea reală, cum ne place să spunem, un bust generos vine «la pachet» cu o 
talie amplă, colăcei de grăsime sau direct cu o burtă destul de evidenţă. Prin urmare, 

29



sunt puţine femei care să arate preucm Hendricks doar cu sprijinul primit de la Mama-
natură. Celelalte trebuie să trudească din greu", spune Jade.

Deşi  este  de  acord  cu  ministrul  Lynne  Featherstone  şi  o  recomandă  pe  actriţa 
americană drept un model "sănătos şi realist", specialistul atenţionează că femeile care 
suferă de tulburări de nutriţie nu prea ţin cont de sfaturi. Ele tind să îşi aleagă modele 
tot dintre cele mai slabe apariţii pe coperţile revistelor glossy, unde termeni ca "succes" 
şi "slabă" sunt sinonimi. "Ce spune acum Guvernul este interesant, dar e nevoie de mai 
mult de atât pentru a schimba nişte percepţii şi pentru a produce un mesaj eficient", 
crede Deanne Jade. 

De altă părere este Shade Adeoye, specialist care studiază, pentru lucrarea de doctorat 
la Universitatea Leicester, percepţia femeilor asupra imaginii corpului lor. Ea spune că 
identificarea şi popularizarea unui model, oricât de "realist", reprezintă un stres şi un 
motiv de depresie pentru femei. "Aş spune că cele care vor încerca să arate precum 
Christina Hendricks vor fi  100% dezamăgite, în primul rând pentru că nu dispun de 
resursele pentru a modela şi a menţine o asemenea siluetă. Timpul şi banii ce-ar trebui 
investite în abonamente la bazin, la sală, la cosmetică sau, să zicem, pentru chirurgie 
plastică vor depăşi mereu posibilităţile unei femei care munceşte de la 9:00 la 17:00. A 
ajunge să  ai  un  astfel  de  corp  este,  în  sine,  un  job  care  le-ar  ocupa tot  timpul  şi 
energia", spune Shade Adeoye.

http://www.jurnalul.ro/stire-externe/guvernul-britanic-a-identificat-femeia-cu-silueta-perfecta-550543.html 
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MEDIA ONLINE

PROFILUL UTILIZATORULUI ROMÂN DE INTERNET: FEMEILE AU LUAT LOCUL 
BĂRBAŢILOR LA TASTATURĂ

GÂNDUL, 30 IULIE 2010

Femeile au luat locul  bărbaţilor  la tastatură, atunci  când vine vorba de navigare pe 
internet. Astfel, conform unui studiu privind "profilul utilizatorului român de internet", anul 
acesta spaţiul virtual este dominat de femei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 24 ani, ce-şi 
petrec cel mai mult timp în Capitală, faţă de anul trecut când www-ul era "vizitat" în 
majoritate de bărbaţi.

Campania Studii demografice trafic.ro, derulată în perioadă 25 mai - 20 iunie, arată că, 
anul acesta, bătălia sexelor este câştigată de femei (53%). Astfel, structura pe sexe a 
utilizatorilor de internet reflectă structura generală a populaţiei (52,6% femei, conform 
INSSE).  Din  totalul  respondenţilor,  50% sunt  necăsătoriţi,  surclasându-i  pe  cei  care 
preferă instituţia căsătoriei sau care locuiesc cu partenerul (44%). Restul procentajului 
se împarte între cei cu statutul de văduv(ă) şi divorţat(ă).

/../

Articol complet: http://www.gandul.info/news/profilul-utilizatorului-roman-de-internet-femeile-au-luat-locul-
barbatilor-la-tastatura-6747498 
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 LOCAL

O FATĂ DE 12 ANI DIN BRĂILA, ÎNSĂRCINATĂ A DOUA OARĂ

REALITATEA TV, 31 IULIE 2010 

În 2009, Cătălina M. de 12 ani din Pitulaţi, judeţul Brăila, a fost violată de un cioban, fata 
rămânând gravidă. După ce medicii s-au chinuit în a şasea lună de sarcină s-o ajute să 
avorteze, Cătălina este din nou însărcinată.

Mama fetiţei, Irina M., aflase de prima sarcină a fiicei sale abia în a şasea lună, potrivit 
libertatea.ro.  După  ce  s-au  plimbat  amândouă  pe  la  doctori,  o  comisie  de  medici 
ginecologi, întrunită la un spital din Bucureşti, a decis ca fata să avorteze, pentru că 
sarcina îi punea viaţa în pericol. 

Cu toate că a fost  supravegheată de Protecţia  Copilului,  Cătălina a rămas din  nou 
gravidă anul acesta. Vecinii familiei, din Pitulaţi, au declarat că fata are de câteva luni o 
relaţie cu un bărbat dintr-un sat vecin şi că mama acestuia a dus-o la ginecolog, unde 
au aflat de noua sarcină.

Medicul Venera Ghecenco, de la maternitatea din Brăila, a precizat că fata va naşte 
copilul, pentru că organismul nu va mai putea suporta un nou avort, într- un interval de 
timp aşa scurt.

http://www.realitatea.net/o-fata-de-12-ani-din-braila-insarcinata-a-doua-oara_725963_comentarii.html
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SĂLAJ: MESERIA DE PĂRINTE, AFECTATĂ DE CRIZĂ

ADEVĂRUL, 28 IULIE 2010

Mihaela Peştean

Salariile mici  şi  greutăţile zilnice îi  determină pe toţi  mai mulţi  asistenţi  maternali  să 
renunţe la meseria de „părinte adoptiv“.Aproximativ 170 de copii şi-au găsit o familie la 
asistenţii maternali din Sălaj. Însă din cauza salariilor mici, 40 din cei 151 de asistenţi 
maternali au renunţat în ultimul an la slujbele lor.

Directorul coordonator al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
(DGASPC) Sălaj, Violeta Milaş, afirmă că numărul asistenţilor maternali a scăzut foarte 
mult în ultima perioadă. Din 151, au rămas 114 angajaţi. „Cei mai mulţi s-au pensionat 
la limită de vârstă sau de boală, alţii şi-au găsit un loc de muncă mai bun. Copiii au fost 
preluaţi de ceilalţi asistenţi maternali, au fost duşi împreună cu fraţii lor în plasament, iar 
pe cei mai mari i-am dus în centre”,  a declarat Milaş.

N-a lăsat-o să plece

Paraschiva Tite este asistent maternal de opt ani. Pe lângă cele două fete ale sale, are 
în grijă alte două. Cea mai mare, Mariana, de 20 de ani, a terminat Liceul Pedagogic, 
iar acum este  educatoare şi  studentă, în acelaşi  timp, la Cluj-Napoca. Pentru a nu 
ajunge într-un centru după liceu, doamna Tite a luat-o în familia ei. „După ce am adus 
un copil în casă am considerat că este al meu şi-mi este foarte greu când  trebuie să 
mă despart de el. Partea bună a meseriei este că sunt acasă şi pot să mă ocup şi de 
copiii mei. Pe cea mică trebuie să o verific tot timpul, o întreb cum se simte, o ajut să se 
încadreze  cât  mai  bine  în  familia  noastră  şi  să  menţină  legătura  şi  cu  familia  ei. 
Contează  foarte  mult  să  le  oferi  dragostea  de  care  au  nevoie”,  a  spus  asistentul 
maternal. Paraschiva Tite se plânge doar de salariul mic pe care îl primeşte „Suntem 
plătiţi 40 de ore pe săptămână, dar lucrăm 24 din 24. Eu am 630 lei, plus 25 la sută 
spor pentru îngrijirea unui copil cu handicap”, afirmă ea. Cu toatea acestea, spune că 
nu vrea să renunţe la meseria pe care o are.

Bursieră la facultate
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Florica Ţăudan are 10 ani vechime ca asistent maternal, iar acum are grijă de două 
fete. Cea mai mică, de 19 ani, este în clasa a XII-a şi vrea să devină educatoare sau 
învăţătoare. Cealaltă este studentă la Facultatea de Studii Economice din Cluj- Napoca, 
unde a intrat cu media 9,81. La cei 54 de ani ai săi, Florica Ţăudan crede că nu se mai 
poate angaja în alt loc. „Cu doi copii cheltuielile sunt mari, dar şi pretenţiile sunt foarte 
mari pentru că au şi ele personalitatea lor. Salariul meu e de 655 lei, iar dacă ne mai 
taie şi din ăştia nu ştiu cum va fi. Suntem plătiţi cinci zile pe săptămână, câte opt ore. 
Dar  oare  copiii  ăştia  sâmbăta  şi  duminica  nu  mănâncă?”,  se  întreabă  asistentul 
maternal. Secretul, spune ea, pentru reuşita fetelor este că le-a ţinut aproape de de 
Dumnezeu.

 

A făcut 15 operaţii

Floare Crişan are 51 de ani şi este asistent maternal de 10 ani.  Ştefănel a fost adus în 
familia ei de 7 ani, când copilul avea un an şi jumătate. La doar cinci luni, când se afla 
în familia naturală, Ştefănel a fost muşcat de porc. A rămas fără o ureche şi i-au fost 
smulse mai multe degete de la mâini şi de la picioare. În ultimii trei ani, copilul a suferit 
15 operaţii de reconstrucţie a urechii şi degetelor.  Deplasările la Cluj sunt costisitoare 
şi, acum cu criza, o mare parte din cheltuieli trebuie să le suporte din banii proprii. Cu 
toate greutăţile, s-a ataşat foarte tare de copil şi nu vrea să renunţe la el.

Cifră: 40 de asistenţi maternali au renunţat la slujba lor în ultima vreme

http://www.adevarul.ro/locale/zalau/Meseria_de_parinte-afectata_de_criza_0_306569736.html
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PREZENTARE DE PROIECT LA GALAŢI - „EGALITATE PRIN DIFERENŢĂ. 
ACCESUL FEMEILOR PE PIAŢA MUNCII"

ADEVĂRUL, 27 IULIE 2010

Scopul acestui proiect este asigurarea oportunităţilor egale între femei şi bărbaţi, dar şi 
între  femei  şi  între  bărbaţi  de  origine  etnică  şi  vârstă  diferită  este  -  pe  lângă 
recunoaşterea formală a dreptului la egalitate şi la ne-discriminare.

Asociaţia Parudimos anunţă desfăşurarea Sesiunii  de Formare din cadrul proiectului 
„Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor pe piaţa muncii".

Proiectul  selectat  este  finanţat  prin  Programul  Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea 
Resurselor  Umane,  din  Fondul  Social  European,  Axa  prioritară  6  „Promovarea 
incluziunii sociale", Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse 
pe piaţa muncii" - „ŞANSE EGALE ŞI RESPECT".

Scopul acestui proiect este asigurarea oportunităţilor egale între femei şi bărbaţi, dar şi 
între  femei  şi  între  bărbaţi  de  origine  etnică  şi  vârstă  diferită  este  -  pe  lângă 
recunoaşterea formală a dreptului la egalitate şi la ne-discriminare.

În  cadrul  acestei  întalniri  Asociaţia  Parudimos va  forma specialisti  din  mass-media, 
reprezentanti  ai  autoritatilor  publice si  ai  societatii  civile,  dar nu numai,  cu privire la 
istoria,  cultura  si  egalitatea  de  sanse  referitoare  la  romii  din  Romania  in  vederea 
sensibilizarii acestora referitor la situatia etnicilor romi.

Sesiunea de informare va avea loc in 30 iulie 2010, între orele 09.00 - 19.00, la Centrul 
de Sprijin Social  pentru Romi din Galati  strada 1 Decembrie 1918 nr.  25 (in incinta 
Grupului Scolar Metalurgic Galati).

http://www.adevarul.ro/locale/galati/Prezentare_de_proiect_la_Galati_-
_Egalitate_prin_diferenta_Accesul_femeilor_pe_piata_muncii_0_305969552.html
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BAIA MARE: „DIN DRAGOSTE PENTRU SEMENI!”

ADEVĂRUL, 29 IULIE 2010

Anca Miklos

Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului a trimis, azi, trei tiruri de ajutoare 
către sinistraţii din Moldova. Acestea vor ajunge la sinistraţii din Hilişeu-Horia, judeţul 
Botoşani, şi sunt compuse din alimente, materiale de construcţii şi mobilier.

De la începutul lunii  iulie, reprezentantele Asociaţiei  Femeilor Ortodoxe „Mironosiţele 
femei” de pe lângă Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare nu mai  au 
odihnă.  „Ne-am mobilizat  să  strângem donaţii  de  la  maramureşenii  de  bine  pentru 
semenii noştri din Moldova, care au fost încercaţi de ape”, a declarat Doina Varvara 
Pop, preşedintele Asociaţiei.

Trei tiruri de ajutoare

Majoritatea celor care au donat din puţinul pe care îl au sunt băimăreni, dar şi persoane 
din  localităţile  limitrofe  municipiului  care  au  considerat  că  fac  un  gest  de  maximă 
omenie.  „Avem  foarte  mulţi  donatori  care  au  dorit  să  rămână  anonimi,  chiar  dacă 
donaţiile făcute de ei sunt mai mult decât consistente. Avem un maramureşean de la 
Târgu  Lăpuş  care  a  trimis  120  de  canapele  şi  care  nu  a  dorit  să-şi  facă  numele 
cunoscut”, a explicat Doina Varvara Pop. 

Ajutoarele care au pornit  în această dimineaţă din Maramureş înspre Moldova au o 
valoare de peste 150.000 de lei şi acesta este doar primul transport. În prima fază, s-au 
adunat doar haine şi alimente, dar maramureşenii au dovedit că pot fi generoşi. „Vom 
continua  cu  ajutorarea  semenilor  noştri  atâta  timp  cât  vor  avea  nevoie  de  ajutorul 
nostru”, a completat preotul Cristian Ştefan, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Ortodoxe 
Române a Maramureşului şi Sătmarului. „În cadrul bisericilor din Eparhie, se adună în 
continuare donaţii pentru Moldova”, a continuat Cristian Ştefan.

Şi nemţii ajută Moldova

Acţiunea femeilor  ortodoxe din  Maramureş este sprijinită  şi  de  către  o  asociaţie  de 
lângă Koln, Germania, care colaborează cu acestea de câţiva ani. „Noi ducem ajutoare 
în Guatemala şi Maramureş de câţiva ani deja, iar la solicitarea femeilor de aici am 

36



decis să dăm şi noi o mână de ajutor Moldovei”, a declarat Rita Bachmann, preşedintele 
Asociaţiei „Familienhilfe Latinamerik & Osteuropa” din Germania.

„Nu ştim ce vom găsi acolo”

Maşinile au plecat astăzi,  la primele ore ale dimineţii,  iar  băimărenii  care au însoţit 
transportul spun că nu ştiu la ce să se aştepte. „Am înţeles că iar au ieşit apele din 
matcă în zonă. Tocmai de aceea trebuie, acum, mai mult ca oricând, să dăm o mână de 
ajutor”, a explicat Doina Pop. „Nu contează cărui cult religios aparţin sinistraţii care vor 
beneficia de ajutoarele duse de noi. Important este că le putem fi de folos semenilor 
noştri”, a punctat acesta.

http://www.adevarul.ro/locale/baia_mare/Baia_Mare-_Din_dragoste_pentru_semeni_0_307169607.html 
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GRUPAREA DE PROXENEŢI "ESCORTA", DESTRUCTURATĂ DE POLIŢIŞTI 

ADEVĂRUL, 30 IULIE 2010

O grupare de proxeneţi  din Bucureşti,  numită "Escorta",  din care făceau parte două 
femei şi un bărbat, care câştigau bani din muncă a patru prostituate, dintre care trei 
minore, a fost destructurată de poliţiştii de investigaţii criminale Sector 1, iar o proxenetă 
a fost reţinută.

Potrivit lui Christian Ciocan, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei prostituatele erau 
patru femei, dintre care două minore de 17 ani (una dintre acestea fiind dată dispărută 
dintr-un centru de plasament), o minoră de 16 ani şi o femeie de 25 de ani.

Proxeneţii erau Eliza R. (22 de ani), din Bucureşti, care a fost reţinută, Silviana B. (21 
de ani) şi Vasile I. (19 ani), care sunt cercetaţi în libertate.

Două  percheziţii  au  fost  organizate  joi,  la  domiciliile  proxeneţilor.  În  cadrul  acţiunii, 
poliţiştii de investigaţii criminale Sector 1 au găsit şi una din prostituate.

Suspecţii racolau clienţi pe internet, prin site-uri de matrimoniale sau escorte, a precizat 
Ciocan.

Totodată, cei trei primeau toţi banii câştigaţi de fete, iar acestora din urmă le dădeau 
bani după necesităţi (pentru haine, mâncare, etc.).

Cercetările sunt continuate de Serviciul Investigaţii Criminale Sector 1, pentru probarea 
întregii activităţi infracţionale.

http://www.adevarul.ro/locale/bucuresti/Gruparea_de_proxeneti_Escorta-
destructurata_de_politisti_0_307769444.html 
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EXTERN

ISRAELUL, INGRIJORAT DE EXTINDEREA BURQAI IN RANDUL EVREICELOR: 
RABINII VOR EMITE UN EDICT PRIN CARE DECLARA BURQA FETIS 
SEXUAL 

HOTNEWS.RO , 31 IULIE 2010

Rabinii israelieni vor emite un edict prin care vor declara ca purtarea burqai reprezinta 
un fetis sexual la fel de promiscuu ca tinutele extrem de sumare, in incercarea de a 
stavili numarul tot mai mare de evreice care recurg la aceasta tinuta, asociata in general 
cu regimurile islamiste represive, relateaza The Daily Telegraph.

Un  grup  redus  de  ultra-ortodocsi  evrei  din  orasul  Beit  Shemesh  a  ales  sa  se 
invesmanteze cu burqa, in urma cu trei ani. De la acel moment, obiceiul s-a raspandit in 
alte cinci orase, provocand ingrijorare in randul liderilor israelieni ultra-ortodocsi, desi 
numarul israelienelor care poarta aceste haine nu este mai mare de cateva sute.

"Este un pericol real ca prin exagerare sa ajungi la rezultatul opus a ceea ce sperai, 
generand incalcari grave in materie sexuala", spune Shlomo Pappenheim, un membru 
al autoritatii rabinice care pregateste acest edict, la insistentele mai multor soti ale caror 
femei adoptasera burqa.

Prin traditie, femeile ultra-ortodoxe trebuie sa se imbrace conservator si sa apara cu 
capul acoperit in public.

Ulterior, au aparut voci care au afirmat ca purtatul capului acoperit nu este suficienta, ci 
este necesara acoperirea fetei  cu un val  si  purtarea a mai multor randuri  de haine, 
pentru ascunderea formei corpului.

Femeile care au ales sa poarte burqa povestesc ca, din acel moment, au inceput sa fie 
denumite de vecini "arabi puturosi" iar soldatii israelieni au inceput sa le ceara actele de 
identificare, pentru a vedea daca sunt sau nu musulmane. 

Aceasta moda a creat tensiuni si in viata familiala. Un barbat a apelat la un tribunal 
rabinic pentru a obtine o decizie prin care sotia sa sa fie obligata sa nu mai poarte 
burqa.

Si  planul  a  functionat.  Potrivit  deciziei  Curtii,  comportamentul  femeii  a  fost  declarat 
"extrem" si s-a ordonat obtinerea unui divort religios imediat.

http://www.hotnews.ro/stiri-international-7648152-israelul-ingrijorat-extinderea-burqai-randul-evreicelor-
rabinii-vor-emite-edict-prin-care-declara-burqa-fetis-sexual.htm
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BRAZILIA OFERĂ AZIL POLITIC UNEI IRANIENE CONDAMNATĂ LA MOARTE 

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI, 1 AUGUST 2010

Brazilia se oferă să-i acorde azil politic unei iraniene în vârstă de 43 de ani condamnată 
la moarte prin lapidare pentru adulter, a declarat sâmbătă preşedintele statului,  Luiz 
Inacio Lula da Silva, informează Agencia Brasil.

"Aş vrea să fac un apel la prietenul meu (preşedintele iranian Mahmoud) Ahmadinejad, 
la Ghidul suprem al Iranului (Ali Khamenei) şi la guvernul Iranului, să permită Braziliei 
să-i acorde azil politic acestei femei", a declarat Luiz Inacio Lula da Silva.

Preşedintele Braziliei a subliniat că are respect pentru legile unei ţări. 

"Dacă prietenia mea şi consideraţia mea pentru preşedinte şi poporul iranian are vreo 
valoare, şi dacă această femeie reprezintă o problemă, atunci o putem primi în Brazilia", 
a adăugat totuşi Luiz Inacio Lula da Silva.

Afirmaţia preşedintelui a venit în cadrul unui miting electoral al candidatei pe care o 
sprijină, Dilma Rousseff, la alegerile prezidenţiale din octombrie.

"Relaţie ilegală"

Sakineh Mohammadi-Ashtiani, de 43 de ani, mamă a doi copii, a fost condamnată în 
2006 pentru că a avut "o relaţie ilegală" cu doi bărbaţi după moartea soţului său, dar şi 
pentru "crimă şi alte infracţiuni", potrivit agenţiei de presă Irna.

  O vastă campanie internaţională încearcă în prezent să evite executarea pedepsei de 
omorâre  cu  pietre,  iar  Teheranul  a  anunţat  în  luna  iulie  suspendarea  temporară  a 
execuţiei.

  "În ziua în care am fost condamnată la lapidare a fost ca şi cum aş fi căzut într-un abis 
şi mi-am pierdut cunoştinţa

"Mi-e frică de moarte”.

"Ajutaţi-mă  să  rămân în  viaţă  şi  să-mi  sărut  copiii",  se  arată  într-o   scrisoare  dată 
publicităţii  de  militanţi  pentru  drepturile  omului  şi  atribuită  lui  Sakineh  Mohammadi-
Ashtiani.

http://www.romania-actualitati.ro/brazilia_ofera_azil_politic_unei_iraniene_condamnata_la_moarte-17223 
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BANCĂ DE LAPTE MATERN, INAUGURATĂ ÎN SERBIA

ROMÂNIA LIBERĂ, 28 IULIE 2010

La Belgrad a fost inaugurată recent prima bancă de lapte matern, nu numai din Serbia, 
ci din întreaga regiune a Balcanilor, unde alăptatul pierde tot mai mult teren, anunţă 
AFP. Banca se află la Institutul de Neonatologie din capitala sârbă şi furnizează lapte 
matern îndeosebi copiilor născuţi prematur, spitalizaţi la Institut, precizează directorul 
Slavica  Simic.  "Scopul  nostru  este  să  putem  hrăni  toţi  copiii  născuţi  prematur  (la 
Institutul  de  Neonatologie)  şi  să  furnizăm  lapte  maternităţilor  din  Belgrad",  ca  şi 
mamelor care nu-şi pot alăpta copiii din diferite motive de sănătate", a declarat oficialul 
sârb. 

În prezent, femeile care aprovizionează banca sunt în general mame care au născut, 
care au un surplus de lapte şi ai căror copii sunt încă în spital. Potrivit ziare.com, banca 
răspunde  deocamdată  la  o  treime  din  nevoile  Institutului,  întâmpinând  greutăţi  în 
extinderea numărului  de  donatoare  voluntare,  într-o  ţară  în  care  gradul  de  alăptare 
rămâne scăzut. 

În  Europa  de  Sud-Est,  doar  27% dintre  nou-născuţi  sunt  hrăniţi  exclusiv  la  sân  în 
primele şase luni, potrivit UNICEF. În Serbia, acest nivel este încă şi mai scăzut - numai 
15%  dintre  mămici  îşi  alăptează  copiii.  Cifra  nu  s-a  schimbat,  în  pofida  unei  legi 
adoptate în 2005, care interzice publicitatea la lapte şi la alte produse de înlocuire a 
laptelui  matern.  Institutul  de  Neonatologie  prevede  lansarea  unei  ample  campanii 
mediatice care să arate avantajele alăptării.

http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/banca-de-lapte-matern-inaugurata-in-serbia-
195061.html
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FECIORIE REDOBÂNDITĂ DIN BANI PUBLICI

JURNALUL NAŢIONAL, 29 IULIE 2010

Tot mai multe englezoaice îşi folosesc asigurarea de sănătate pentru a redeveni virgine 
înainte de măritiş. Din bani publici, scrie Daily Mail. Numărul himenoplastiilor realizate în 
ultimii cinci ani în Marea Britanie din fondul naţional al asigurărilor de sănănate este de 
116. Nu ar fi cine ştie ce, comentează jurnaliştii britanici, dacă nu s-ar fi înregistrat o 
creştere de la an la an. Faţă de numărul operaţiilor din 2005, în 2009, creşterea este de 
20%. Plus că astfel de intervenţii (câteva mii în fiecare an) au loc şi în sistemul privat, 
contra unor sume ce variază de la 4.000 la 5.000 de euro. 

 Un astfel de specialist în refacerea fecioriei a declarat, pentru Daily mail, că cererea s-a 
triplat în ultimii ani. el spune că principalele cliente sunt tinere musulmane disperate să 
pară "nou-nouţe" în noaptea nunţii. Pentru fişă folosesc nume şi adrese false, ba chiar 
se interesează dacă ar putea obţine şi un "certificat de virginitate".

"Avem de-a face cu o un conflict al culturilor. Aceste femei s-au născut şi trăiesc în Vest 
de  mulţi  ani,  stilul  lor  de  viaţă  este  unul  occidental,  dar  ele  încearcă  totuşi  să  se 
conformeze tradiţiilor familiilor din care fac parte şi care prevăd că mireasa trebuie să fie 
virgină. Iar pe măsură ce informaţiile despre himenoplatie devin tot mai la îndemână, 
ajung  să  considere  operaţia  drept  o  soluţie  bună  pentru  problemele  cu  care  se 
confruntă", spune un specialist în himenoplastii.

http://www.jurnalul.ro/stire-externe/feciorie-redobandita-din-bani-publici-550757.html 
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ORĂŞELUL SPANIOL LA JONQUERA, UN "MARE BORDEL" CU SERVICII 
OFERITE INCLUSIV DE PROSTITUATE ROMÂNCE 

MEDIAFAX, 29 IULIE 2010

Orăşelul spaniol La Jonquera, situat în apropiere de graniţa cu Franţa, atrage numeroşi 
francezi în căutare de servicii sexuale ieftine, furnizate de femei ce provin inclusiv din 
România,  în  timp  ce  primarul  luptă  împotriva  imaginii  de  "mare  bordel"  asociată 
localităţii.

 Autorizate  în  Spania,  bordelurile  ("puticlubs")  sunt  peste  tot  şi  "conferă  o  imagine 
proastă (oraşului) La Jonquera, denumit «bordelul Europei»", îşi exprimă regretul  un 
patron de bar sub acoperirea anonimatului.

Deschiderea, în octombrie, a unei noi clădiri care poate primi până la 600 de clienţi a 
provocat nemulţumirea locuitorilor.

Jordi Cabezas, primarul acestei localităţi cu 3.000 de locuitori şi situate în apropiere de 
autostrada Perpignan-Barcelona, a încercat timp de patru ani să împiedice construcţia 
clădirii.  Justiţia  a  autorizat  recent  deschiderea  acestei  case  de  toleranţă  în  centrul 
localităţii, la câţiva metri de un supermarket frecventat de locuitori.

Mai departe de sat, Dallas este unul dintre cele mai mari bordeluri din regiune. Nico, 
administratorul acestuia, îl numeşte "hotel pentru femei", refuzând termenul de casă de 
toleranţă sau bordel.

Românce, bulgăroaice, rusoaice şi latino-americane închiriază camera cu 80 de euro pe 
noapte.  "Proxenetismul  fiind  interzis  în  Spania,  nu  iau  niciun  comision,  ele  sunt 
independente", susţine bărbatul, care încasează bani din intrare şi consumaţie.

Potrivit lui, 500 de clienţi frecventează în fiecare seară Dallas.

În jurul barului, aproximativ 100 de tinere îmbrăcate sumar şi cu tocuri de 15 centimentri 
acostează clienţii direct în franceză, cu un "bonjour, ça va?", 90 la sută dintre clienţi 
fiind cetăţeni francezi.

"În cartierul meu, toată lumea ştie de Dallas", explică Mohamed, în vârstă de 19 ani, 
venit din Béziers (sud). "În Franţa, asta se face pe străzi, este murdar. Aici ni se oferă 
un cearşaf de unică folosinţă, un prezervativ, săpun şi şampon pentru duş", apreciază 
tânărul.
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"Fetele  sunt  mai  ieftine  decât  în  Franţa",  adaugă  Eddy,  care  locuieşte  la  periferia 
Parisului şi are 26 de ani.

Primarul din la Jonquera luptă şi împotriva altui tip de prostituţie: în parcările imense 
pentru camioane sau pe marginea şoselei naţionale, prostituate venite din Europa de 
Est şi din Nigeria îmbie provocator şoferii.

În iulie 2009, primarul a lansat un plan prin care sunt pedepsiţi cu o amendă de 300 de 
euro clienţii şi prostituatele prinşi în flagrant pe străzi.

"Clienţii plătesc imediat pentru că nu au chef să primească amenda acasă", dar nu şi 
fetele, dezvăluie primarul.

Pe străzile sinuoase din împrejurimi, prezervativele folosite aruncate pe jos sunt martori 
ai  prostituţiei  practicate  masiv  în  acest  orăşel  traversat  în  fiecare  zi  de  6.000  de 
camioane şi de francezi veniţi să caute alcool, tutun, carburant sau sex la preţuri mai 
mici decât în ţara lor.

"Aceste  femei  sunt  controlate  de  mafie  şi  de  peşti",  susţine  Jordi  Cabezas,  care 
denunţă, de asemenea, traficul de droguri şi problemele de violenţă asociate prostituţiei.

"Nu fac asta din plăcere", mărturiseşte Lola, o prostituată bulgară venită în Spania în 
urmă cu patru săptămâni. "Am două credite de plătit şi un fiu de cinci ani, care a rămas 
în ţară", afirmă ea.

http://www.mediafax.ro/externe/oraselul-spaniol-la-jonquera-un-mare-bordel-cu-servicii-oferite-inclusiv-
de-prostituate-romance-6743267 
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ASIATICII, OBLIGAŢI SĂ-ŞI CAUTE SOŢII PE ALTE CONTINENTE

JURNALUL NAŢIONAL, 26 IULIE 2010

Numărul scăzut de femei în Asia de Est, în special în Japonia, Coreea de Sud şi  
Taiwan îi obligă pe bărbaţi să se căsătorească cu o femeie străină. Concluzia este  
prezentată  de  un  studiu  privind  fluxul  migrator  feminin  de  “mare  amploare”,  
informează AFP.

 “De la începutul anilor 1990, un număr tot mai mare de bărbaţi din Asia de Est îşi caută 
o  soţie  în  altă  ţară  decât  ţara  lor  de  origine”,  afirmă Daniele  Bélanger,  sociolog  la 
Universitatea Western Ontario (Canada), într-un studiu publicat de Institutul  Naţional 
Francez de Studii Demografice (INED).

În  Taiwan,  căsătoriile  în  care  soţia  este  născută  în  străinătate  reprezintă  15% din 
mariajele înregistrare pe insulă în 2009, în Coreea de Sud procentul fiind de 8%. Acest 
fenomen se observă în Japonia din anii 1980, dar nu este de mare anvergură (numai 
5% - 6% din căsătoriile încheiate la mijlocul anilor 2000). În aceste trei  ţări,  citează 
Agerpres, noile soţii străine reprezintă “cel mai important grup de noi imigranţi”, dacă nu 
se iau în considerare lucrătorii migranţi care execută o muncă temporară. 

Dacă bărbaţii sunt obligaţi să îşi caute soţii în străinătate înseamnă că nu găsesc în ţara 
lor. “Nivelul de instrucţie a crescut la femei, precum şi rata de participare a acestora pe 
piaţa muncii”, explică sociologul, adăugând că unele dintre acestea nu acceptă viaţa de 
soţie în forma ei actuală, doresc să-şi  păstreze locul de muncă şi de aceea rămân 
celibatare.

În ce-i priveşte pe bărbaţi, “aceştia poartă responsabilitatea continuării liniei paterne şi 
de aceea trebuie să dea naştere unui fiu (...) ei nu pot rămâne celibatari”, mai spune 
Daniele Bélanger. 

Soţiile provin în general din China populară şi din Vietnam. În timp ce la început ele se 
căsătoreau cu bărbaţi din categoriile defavorizate şi rurale, acest tip de căsătorie s-a 
extins apoi  la clasele medii  urbane. Există chiar agenţii  matrimoniale specializate în 
acest  “business”:  factura  se  situează  între  5.000  şi  10.000  de  euro  pentru  familia 
bărbatului.

În timp ce unii se tem că aceste femei ar putea deveni victime ale “traficului”, autorul 
afirmă că “marea majoritate a acestor femei migrante se căsătoresc de bună voie şi nu 
sub presiunea părinţilor, iar obiectivul lor este în acelaşi timp şi căsătoria şi migraţia”.
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SPORT

TRIMISE LA CRATIŢĂ, APOI ACLAMATE 

 DEUTSCHE WELLE, 28 IULIE 2010

Selecţionata Germaniei este campioană mondială şi multiplă campioană europeană. 

Dacă, în ziua de azi, jucătoarele din echipa naţională sunt mândria Federaţiei Germane 
de Fotbal (DFB), pe vremuri,  femeile care aveau obrăznicia să practice acest sport, 
considerat a fi tipic masculin, erau prost văzute. 

Femei care aleargă să lovească balonul cu piciorul; femei care joacă împotriva altor 
femei. Imoral şi de prost-gust. În anul de graţie 1900, cel puţin în Germania, aşa era 
văzut fotbalul feminin. În timp ce, în alte ţări europene, numărul suporterilor creştea de 
la o zi la alta, germanii nici nu se gândeau să încurajeze practicarea lui. 

"Primul club feminin din Germania a fost înfiinţat la Frankfurt. Lotte Specht, fiica unui 
măcelar, a creat asociaţia în 1930. În urma unui anunţ dat la ziar s-au prezentat vreo 40 
de  femei",  povesteşte  Eduard  Hoffmann,  autorul  cărţii  "Verlacht,  verboten,  gefeiert" 
("Ironizat,  interzis,  aclamat")  care  tratează  evoluţia  acestei  discipline  sportive  în 
Germania.

După un an de zile, clubul a fost închis. Doamnele au fost ridiculizate în presă, iar Lotte 
Specht susţine chiar că unele ar fi fost lovite cu pietre. 

După cel de-al Doilea Război Mondial şi după victoria echipei masculine la Campionatul 
Mondial din 1954, în Germania a început iarăşi să se discute despre fotbalul feminin. În 
1955, a fost, însă, interzis oficial. 

"Pe vremuri era un păcat grav ca fetele să alerge pe teren şi să le salte pieptul, eventual 
să mai şi lovească mingea cu el. Nu se dorea înfiinţarea unei secţii pentru femei pentru 
că fotbalul nu era considerat un sport care să li se potrivească. Se credea că, fizic şi 
psihic, reprezentantele sexului frumos nu sunt clădite pentru a pratica sporturi dure", 
povesteşte Hubert Claessen, pe atunci membru în consiliul de conducere a DFB. 

Dar pentru că, prin lege, femeile erau egale cu bărbaţii, doamnele n-au vrut să renunţe 
la hobby-ul lor,  adaugă Eduard Hoffmann: "Era un sport relativ popular, mai ales în 
Bazinul Ruhr.  La meciuri  asistau chiar şi  zece mii  de spectatori.  Prima partidă cu o 
echipă străină a avut loc în 1956 în oraşul Essen. Era reprezentanta Olandei. Toate 
meciurile erau amicale."
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O ciudăţenie

Dacă, pe teren, adversarul  putea fi  înfruntat,  în afara acestuia,  prejudecăţile păreau 
imposibil de învins. Câteva foste jucătoare îşi amintesc:

"Comentariile sunau cam aşa: muieri proaste, mai bine aţi rămâne la cratiţă!"

"Fotbalul feminin era o ciudăţenie, deseori eram scuipate în faţă."

"Îmi amintesc cum râdea tribuna la primul meu meci. Şi-n ziua de azi mai aud cum ne 
batjocoreau spectatorii. A fost groaznic."

Într-un final, în octombrie 1970, DFB a anulat interdicţia. Însă fotbalul feminin a început 
să câştige cu adevărat popularitate abia în 1989, când naţionala Germaniei a câştigat, 
în mod surprinzător, Campionatul European. 

"Presa a relatat pe larg evenimentul, semifinala a fost transmisă live la televiziune - şi 
abia atunci oamenii şi-au dat seama că, de fapt, e un sport foarte frumos. Părinţii nu s-
au mai temut să-şi trimită fetele la antrenamente" - povesteşte Eduard Hoffmann.

O echipă naţională există, dar în Bundesliga mai sunt multe de făcut. La meciuri asistă 
puţini  spectatori,  presa  nu-şi  dă  interesul,  sponsorii  şi,  implicit  banii,  lipsesc.  Spre 
deosebire  de  colegii  din  selecţionata  masculină,  jucătoarele  germane  nu  sunt 
profesioniste. Pe lângă antrenamente şi meciuri, acestea sunt nevoite şi să studieze 
sau să muncească. 

Autori: Sarah Faupel, Claudia Ştefan

Redactor: Cristian Ştefănescu

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5828931,00.html 
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