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POLITICĂ 

PROIECT LEGISLATIV: 40% DINTRE CANDIDAŢII PARTIDELOR LA PARLAMENTARE TREBUIE 
SĂ FIE FEMEI 

ADEVĂRUL, 21 OCTOMBRIE 2010 

Mihaela Stoica 

Preşedintele Organizatiei de femei a PDL, Sulfina Barbu, a depus la Camera Deputaţilor o 
iniţiativă legislativă privind introducerea unei cote obligatorii de 40% de candidaţi femei la 
alegerile parlamentare. 

„Trebuie să avansăm cu reprezentarea politică a femeilor de la egalitatea de şanse la egalitatea 
de rezultate. Este adevărat că acum femeile au garantat prin lege tratamentul egal, însă 
rezultatele sunt încă foarte slabe. Doar 9,76 % dintre parlamentari sunt femei. Ca să trecem de 
la acest 9,76% la o candidatură consistentă a unei femei la Preşedinţia ţării, femeile trebuie 
sprijinite, impulsionate să se implice mai mult în viaţa politică", spune Sulfina Barbu în proiectul 
legislativ depus marţi la Camera Deputaţilor, în regim de urgenţă.  

Iniţiativa legislativă obligă partidele ca la alegerile parlamentare 40% dintre candidaţii propuşi 
să fie femei, iar acestea să fie desemnate în colegiile eligibile. Totodată, cine nu respectă legea 
ar trebui sancţionat prin tăierea subvenţiei de la bugetul de stat. 

"Această lege poate fi parte a reformei partidelor din România. Este o lege care practic obligă 
partidele să îşi profesionalizeze resursa umană, să se deschidă către exterior – către societatea 
civilă, mediul economic şi academic pentru a convinge femeile din aceste domenii să li se 
alăture. Şi nu în ultimul rând, este o lege care determină partidele să acorde mai multă atenţie 
în programul politic preocupărilor specifice femeilor: familie, sănătate, educaţie, asistenţă 
socială şi protecţia mediului”, a declarat Sulfina Barbu.   

Duminică, şeful statului a declarat, la Pro TV, că exclude şansele unei femei, nu candidatura, la 
preşedinţia României şi la cea a partidului. "O femeie nu ar avea şansa să câştige o astfel de 
bătălie", a spus Traian Băsescu. 

http://www.adevarul.ro/actualitate/politica/Proiect_legislativ-
_40_dintre_candidatii_partidelor_la_parlamentare_trebuie_sa_fie_femei_0_357564478.html  

http://www.adevarul.ro/actualitate/politica/Proiect_legislativ-_40_dintre_candidatii_partidelor_la_parlamentare_trebuie_sa_fie_femei_0_357564478.html
http://www.adevarul.ro/actualitate/politica/Proiect_legislativ-_40_dintre_candidatii_partidelor_la_parlamentare_trebuie_sa_fie_femei_0_357564478.html
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ELENA BĂSESCU ÎN PE: CRIZA A AVUT UN EFECT LIMITAT ASUPRA FEMEILOR ACTIVE DIN 
ROMÂNIA  

MEDIAFAX, 19 OCTOMBRIE 2010 

Europarlamentarul PDL Elena Băsescu a rostit trei discursuri în PE în prima zi a sesiunii 
plenare, ea menţionând că în anul 2009, în România, a continuat să crească proporţia 
femeilor care şi-au găsit un loc de muncă, acesta fiind un exemplu privind efectul limitat al 
crizei asupra femeilor. 

Elena Băsescu şi-a început primul discurs cu un mesaj de condoleanţe pentru familia asistentei 
medicale Maricica Hăhăianu care a murit la Roma, în urma unei agresiuni. 

Europarlamentarul PDL s-a referit apoi, în discursul rostit în cadrul dezbaterii din plenul PE cu 
tema "Femeile cu locuri de muncă precare - Îmbunătăţirea securităţii şi a sănătăţii la locul de 
muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează", la faptul că 
femeile sunt concentrate în locuri de muncă prost remunerate, ele reprezentând totodată 
"marea majoritate a lucrătorilor cu timp parţial din UE". 

"Există totuşi unele cazuri în care criza a avut un efect limitat asupra femeilor active pe piaţa 
muncii. De exemplu, în România, proporţia femeilor care şi-au găsit un loc de muncă a 
continuat să crească pe parcursul anului 2009", a spus Elena Băsescu. 

În cel de-al doilea discurs rostit luni, în cadrul dezbaterii din plenul PE cu tema "Revizuirea 
Acordului-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisia Europeană - Adaptarea 
Regulamentului de procedură al Parlamentului la acordul-cadru revizuit referitor la relaţiile 
dintre Parlamentul European şi Comisia Europeană", europarlamentarul PDL a apreciat că noul 
acord va aduce "o îmbunătăţire semnificativă" cooperării între PE şi CE în perioada 2010-2015. 

"Noile reguli definesc în mod clar responsabilitatea politică a celor două instituţii şi 
consolidează competenţele Parlamentului European, cele pe care le-a câştigat recent în 
procesul de luare a deciziilor", a spus Elena Băsescu. 

În cel de-al treilea discurs rostit, privind viitorul standardizării europene, Elena Băsescu a spus 
că în România a fost emisă recent o ordonanţă privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 
unitară a legislaţiei UE care armonizează condiţiile de comercializare a produselor. Ea a mai 
apreciat că problema standardizării are relevanţă în ceea ce priveşte piaţa unică a IMM-urilor. 
"IMM-urile au nevoie de produse de creditare simple, standardizate, care să permită utilizarea 
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lor rapidă în baza unui număr minim de documente şi a unei analize financiare simplificate", a 
spus ea. 

 http://www.mediafax.ro/politic/elena-basescu-in-pe-criza-a-avut-un-efect-limitat-asupra-femeilor-active-din-
romania-7497815  

http://www.mediafax.ro/politic/elena-basescu-in-pe-criza-a-avut-un-efect-limitat-asupra-femeilor-active-din-romania-7497815
http://www.mediafax.ro/politic/elena-basescu-in-pe-criza-a-avut-un-efect-limitat-asupra-femeilor-active-din-romania-7497815
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UDREA, DEZAMĂGITĂ CĂ BĂSESCU NU VEDE O FEMEIE ŞEF AL PDL SAU DE STAT 

ROMÂNIA LIBERĂ, 21 OCTOMBRIE 2010 

Ministrul Dezvoltării, Elena Udrea, s-a declarat surprinsă şi "decepţionată" de afirmaţia lui 
Traian Băsescu potrivit căreia nu crede că o femeie ar avea şanse să câştige şefia PDL sau 
Preşedinţia României. "Sunt convinsă că multe din aceste femei ar face treabă mult mai bună ca 
mulţi bărbaţi în fruntea partidului. M-a surprins faptul că cel mai mare susţinător al femeilor în 
politică, dl. Traian Băsescu, un bărbat căruia multe femei, cel puţin cele din PDL, îi datorează 
ascensiunea şi cariera şi funcţiile pe care le ocupă- suntem atâtea femei în funcţie extrem de 
importante din partea PDL, al treilea om în stat, Roberta Anastase, Anca Boagiu, ministru, eu 
ministru, Sulfina Barbu, Monica Ridzi - nu ne-a dat şanse la funcţia de preşedinte a partidului, la 
cele mai înalte funcţii în stat şi asta sigur este un motiv de decepţie aşa pentru noi femeile, 
pentru că ne gândeam totuşi că cel care te ajută atât de mult în carieră chiar crede că poţi 
merge mai sus", a comentat Udrea la B1TV afirmaţia preşedintelui de duminică. Potrivit 
NewsIn, ea a amintit însă că a anunţat mai demult că nu doreşte să candideze nici la preşedinţia 
PDL, şi nici pentru Preşedinţia României. 

Preşedintele Traian Băsescu aprecia că Elena Udrea este unul dintre cei mai buni politicieni ai 
PDL, însă susţine că pentru funcţia de premier, preşedinte de partid sau şef al statului este 
nevoie, pe lângă inteligenţă şi abilitate, de experienţă de viaţă. "Exclud un candidat femeie şi la 
preşedinţia partidului şi la preşedinţia României, nu exclud candidatura, exclud şansa de a 
câştiga", a precizat Traian Băsescu într-o emisiune difuzată duminică la Pro Tv, vorbind despre 
potenţiali candidaţi la şefia statului, dar şi a PDL. Întrebat dacă se referă la Elena Udrea când 
vorbeşte despre şansa femeilor de a conduce PDL sau România, Băsescu a spus că este vorba şi 
de politicieni precum Sulfina Barbu sau Roberta Anastase. 

Cât priveşte o eventuală susţinere pentru ca Elena Urdea să conducă Guvernul, Băsescu s-a 
arătat categoric împotrivă. "Nu, şi o să vă spun de ce. Vă aduceţi aminte că eu am fost 
promotorul în partid a promovării tinerilor. Am ajuns între timp la o concluzie, este extraordinar 
de bine să promovezi tineri, dar trebuie să fii foarte atent unde îi ajuţi să ajungă atunci când 
poţi să îi ajuţi, pentru că funcţiile înalte gen prim-ministru, preşedinte, dincolo de forţă, mai 
impun, implică o experienţă de viaţă", a explicat şeful statului. "Nu e suficient să fii inteligent, şi 
aici v-o descriu pe doamna Udrea: inteligent, ambiţios, capabil de negociere, extrem de 
rezistent în bătălia politică, deci aş spune la vârsta dânsei, 36-37 de ani, unul din cele mai bune 
produse ale politicii PDL în ultimii ani, dar de aici până la funcţia de pirm-ministru sau 
preşedinte de partid e cale lungă, sunt funcţii care necesită experienţă de viaţă", a subliniat 
Traian Băsescu. 
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http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/udrea-dezamagita-ca-basescu-nu-vede-o-femeie-sef-al-pdl-sau-
de-stat-203406.html  

http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/udrea-dezamagita-ca-basescu-nu-vede-o-femeie-sef-al-pdl-sau-de-stat-203406.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/udrea-dezamagita-ca-basescu-nu-vede-o-femeie-sef-al-pdl-sau-de-stat-203406.html
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PREOŢII, OBLIGAŢI SĂ RAPORTEZE CAZURILE DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE 

 COTIDIANUL, 21 OCTOMBRIE 2010 

Părinţii care nu-şi îmbracă decent şi nu-şi hrănesc bine copiii riscă să fie acuzaţi de neglijenţă de 
către autorităţile pentru protecţia dreptului copilului. Mai exact, reclamaţiile pot viza absenţa 
mai multor alimente esenţiale, alimente nepotrivite sau administrate necorespunzător cu 
vârsta copilului, haine prea mici, murdare sau neadaptate anotimpului. Tot la neglijenţă vor 
intra lipsa igienei corporale, substimularea, instabilitatea sistemului de pedepse şi recompense 
şi de urmărire a progreselor şcolare. Totodată, lipsa atenţiei, a contactelor fizice, a semnelor de 
afecţiune, a cuvintelor de apreciere la adresa copilului vor intra în categoria neglijenţei 
emoţionale. 

Toate acestea sunt prevăzute într-un proiect de hotărâre de guvern, afişat pe site-ul 
Ministerului Muncii, care aprobă metodologia cadru privind prevenirea şi intervenţia 
multidisciplinară în situaţiile de violenţă asupra copilului şi violenţă în familie. 

Metodologia stabileşte o serie de reguli pe cât de europene, pe atât de utopice, având în 
vedere subdimensionarea personalului direcţiilor de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor 
copilului, precum şi absenţa resurselor financiare pentru aplicarea acestora. 

Actul normativ „rezolvă" şi o problemă semnalată de ani de zile de organizaţii naţionale şi 
internaţionale care se ocupă de protecţia minorilor, aceea a căsătoriilor şi logodnelor între 
copiii romilor. Rezolvarea constă în încadrarea acestora la „abuzuri sexuale", cu implicaţii 
penale. „Căsătoria timpurie sau logodna copiilor care implică relaţii sexuale, mai ales în 
comunităţile de romi, sunt considerate abuzuri sexuale. Abuzul sexual reprezintă implicarea 
unui copil sau adolescent minor dependent şi imatur din punct de vedere al dezvoltării psiho-
sexuale în activităţi sexuale pe care nu este în măsură să le înţeleagă, care sunt nepotrivite 
pentru vârsta sa sau pentru dezvoltarea sa psiho-sexuală, activităţi sexuale pe care le suportă 
fiind constrâns prin violenţă sau seducţie ori care transgresează tabuurile sociale legate de 
rolurile familiale; aceste activităţi includ, de regulă, contact fizic, cu sau fără penetrare sexuală", 
se arată în documentul citat. 

 

Scuturatul copilului, strict interzis 

Metodologia mai cuprinde, la capitolul forme particulare de violenţă, sindromul copilului 
scuturat, ca formă de abuz fizic asupra copilului cu vârsta de sub un an. Acesta se manifesta 
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prin scuturări bruşte şi brutale, voluntare sau datorate unor comportamente inadecvate ale 
părinţilor, unele dintre acestea fiind considerate o formă de joacă cu copilul. Aceste scuturări 
conduc la apariţia hemoragiilor intracraniene (cu precădere hematom subdural şi hemoragii 
retiniene). Tot abuz este şi obligarea copilului de a bea băuturi alcoolice sau a înghiţi 
tranchilizante pentru a obţine calmul sau somnul acestuia. O altă formă particulară de abuz 
este considerată violenţa prin internet, care cuprinde dependenţa de jocuri şi internet a 
copilului, care ajunge să petreacă mai mult de patru ore pe zi în faţa calculatorului. 

Potrivit metodologiei, sesizările privin abuzurile şi violenţa asupra copiilor, dar şi a violenţei 
conjugale trebuie făcute de orice persoană care are cunoştinăă despre asemenea fapte, inclusiv 
de preoţi, care vor interveni şi în acţiunea de evaluare şi intervenţie a autorităţilor în asemenea 
cazuri. 

 

Tabere tematice pentru grupuri de sprijin 

O noutate introdusă în metodologie este măsura de prevenire a abuzurilor şi violenţelor în 
familie prin instituirea unor grupuri de sprijin. Acestea vor fi, de regulă, familii de sprijin din 
comunitate, capabile şi dornice să îşi ofere sprijinul moral pentru familii la risc - cu violenţă, 
alcoolism, boli psihice. 

„Organizarea grupurilor de sprijin se va realiza în funcţie de specificul fiecărui grup de familii la 
risc. Întâlnirile grupurilor de mame singure, mame adolescente vor avea ca scop, nu doar 
abilităţile lor parentale, ci mai ales creşterea stimei de sine, a sentimentului de competenăă. 
Întâlnirile vor trebui să fie momente în care să se simtă bine, să iasă din izolare şi să se simtă 
valorizate. În grupurile părinţilor şi copiilor provenind din medii defavorizate activităţile se vor 
desfăşura atât în comun, părinţii fiind încurajaăi să interacţioneze pozitiv, sub formă de joc, să 
se joace cu copiii lor, să se bucure de ei, cât şi separat, timp în care părinţii vor fi ajutaţi să 
găsească cele mai adecvate conduite în situaţiile dificile, iar copiii vor desfăşura jocuri, într-o 
altă încăpere. Se vor organiza tabere tematice pentru părinţii şi copiii din program, astfel încât, 
pe perioada unui an, fiecare familie din program să aibă ocazia de a beneficia de o săptămână 
petrecută într-o astfel de tabără. Se recomandă solicitarea sprijinului şi a participării bisericii. 
Grupurile copiilor aflaţi în situaţii de risc vor funcţiona în grădiniţe, şcoli, servicii rezidenţiale. 
Întâlnirile grupului de copii, cu vârste asemănătoare, vor avea loc săptămânal. Scopul 
întâlnirilor va fi de a-i face pe copii să nu se mai simtă singuri în situaţia lor dificilă şi să poată 
comunica despre suferinăa lor", se mai arată în proiectul de act normativ. 

http://www.cotidianul.ro/126854-Preotii-obligati-sa-raporteze-cazurile-de-violenta-in-familie   

http://www.cotidianul.ro/126854-Preotii-obligati-sa-raporteze-cazurile-de-violenta-in-familie
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COMISIA EGALITĂŢII DE ŞANSE DIN SENATUL ROMÂNIEI A REUŞIT SALVAREA AGENŢIEI 
NAŢIONALE PENTRU EGALITATEA DE ŞANSE 

COMUNICAT DE PRESĂ - GRUPUL PARLAMENTAR PSD+PC, AGERPRES 21 OCTOMBRIE 2010 

COMUNICAT DE PRESĂ 

În şedinţa Plenului Senatului de ieri, 20 octombrie 2010, a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub 
autoritatea sa. Mai exact, prin acest proiect de lege Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale (MMFPS) desfiinţează următoarele instituţii publice: Autoritatea Naţională pentru 
persoanele cu handicap (ANPH), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor 
Copiilor (ANPFDC), Agenţia Naţională pentru Egalitatea de şanse (ANES) şi Institutul Naţional 
pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap. 

PSD subliniază faptul că înţelege forma de restructurare, dar atrage atenţia că nu înţelege de ce 
MMFPS trebuie să desfiinţeze toate agenţiile înfiinţate în scopul respectării angajamentelor 
asumate de România la momentul aderării la UE. Mai mult, aceste agenţii au fost înfiinţate ca 
organisme independente, cu scopul de a elabora şi implementa politicile sociale şi de egalitate 
de şanse între bărbaţi şi femei, în conformitate cu legislaţia europeană în materie.  

Aşadar, printr-un amendament susţinut de către Comisia egalităţii de şanse din Senatul 
României s-a reuşit salvarea ANES. În România, instituţia însărcinată cu implementarea 
principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi a politicilor în domeniu este Agenţia 
Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi. 

Elena Mitrea, senator PSD de Bacău şi membru în Comisia Egalităţii de şanse, a fost cea care a 
susţinut acest amendament. D-na senator a declarat că în ciuda faptului că există această 
nevoie de restructurare, s-ar fi dorit ca şi celelalte agenţii să nu fie desfiinţate, întrucât fiecare 
are un rol determinant în societatea românească, mai ales pentru copii şi persoanele cu 
handicap.  

Referitor la aceeaşi problemă, d-na Elena Mitrea critică modul abuziv de restructurare a 
agenţiilor guvernamentale, afirmând că modalitatea în care Guvernul reformează agenţiile 
trebuie să facă parte dintr-o strategie bine gândită, care să îndeplinească criteriile echitabilităţii 
şi necesităţii. 

http://mobile.agerpres.ro/news.php?n=7A8D0B8599F4858552683938FFB&c=&p=1&s=&q=   

http://mobile.agerpres.ro/news.php?n=7A8D0B8599F4858552683938FFB&c=&p=1&s=&q
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OPINII, EDITORIALE 

MIHAELA MIROIU - „VIAŢA PENTRU UN PRINCIPIU: CRISTINA ANGHEL” 

FEMINISM ROMÂNIA, 19 OCTOMBRIE 2010  

 

“Unde nu-i moral, acolo e coruptie si o societate fara printipuri, 

vrea sa zica ca nu le are.” 

Zaharia Trahanache, (I.L.Caragiale, O scrisoare pierduta) 

In anii 80 ai comunismului o femeie, mai presus de toti, spala obrazul nostru las si rusinat: 
profesoara din Cluj, Doina Cornea. In anii 2010 o alta femeie, mai presus de toti, invatatoare din 
Caracal, Cristina Anghel, spala obrazul nostru las si rusinat. Prima si-a pus in pericol libertatea si 
viata pentru libertate si democratie. Cea de-a doua isi risca “doar” viata pentru statul de drept. 
Doinei Cornea, fiindca era non-cetateana (ca noi toti) unui stat totalitar, ii era taiat dreptul la 
demnitate. Cristinei Anghel, fiindca este invatatoare (la fel ca tuturor cadrelor didactice din 
invatamantul preuniversitar, a asistentilor si lectorilor din universitati, a medicilor si asistentilor 
medicali, a functionarilor), ii este taiat dreptul la supravietuire. Fiecare s-ar fi putut descurca 
individual, ca noi toti. Doina Cornea putea sa o faca pe persoana libera si demna in cerc restrans 
si sa nu riste nimic, Cristina Anghel putea sa supravietuiasca impreuna cu fiica ei, profesoara, 
lucrand in schimbul II la un butic sau spaland podele si rufe pe la parintii elevilor  instariti. Nu va 
mirati, la aceasta le indeamna, de fapt, guvernantii cand le spun sa isi gaseasca solutii. 

Diferenta intre ele si noi este aceea ca aceste doua femei au rupt cercul vicios caragialesc. Ele 
chiar au principii si isi pun viata in joc pentru acestea. 

* 

Scriu acest articol in momentul in care Cristina Anghel intra in a 54-a zi de greva foamei. De 
patru zile a acceptat perfuzii minime. Sunt sperante ca va supravietui acestui autosacrificiu 
pentru statul de drept in Romania. Aceasta femeie extraordinara isi risca viata pentru aplicarea 
unei legi privind majorarea salariilor cadrelor didactice.  

In Decembrie 89, in ciuda intunericului, frigului si foamei, mii de romani si-au riscat viata pentru 
libertate, nu pentru paine. Ei au strigat Jos dictatura!, nu Jos ratiile alimentare! Cristina Anghel 
nu striga: vreau bani pentru mine, ci spune clar, limpede si cu blandete: vreau sa traiesc intr-un 
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stat unde legile sunt respectate si oamenii se supun legilor si numai lor, nu vointei arbitrare a 
unor ocupanti ocazionali ai puterii politice. 

Marele filosof al politicii, John Stuart Mill spunea acum un secol si jumatate ca orice om este 
indrituit sa-si urmareasca interesul individual si numai pe acela. Dar lumea se dezvolta si se 
umanizeaza prin cei care, pe langa interese personale mai au si idealuri pentru care cred ca 
merita sa riste.  

Democratiile moderne au consacrat sensuri ale politicii prin intermediul carora politicienii sunt 
prestatori de servicii de guvernare locala, nationala sau transnationala, platiti din banii 
contribuabilior si declarati reusiti intr-un concurs bazat pe alegeri libere si informate. Pentru ei 
actiunea pentru binele comun face parte din obligatiile de serviciu, este in fisa postului. Pentru 
Cristina Anghel, binele comun este act de renuntare si autoasacrificiu. Pe fisa postului ei se afla 
doar educarea propriilor elevi. 

Lumea valorilor morale si progresul umanitatii noastre sunt insa datorate unor oameni ca ea, 
atata vreme cat politicienii par mai degraba sa distribuie raul comun, cu un cinism lipsit de orice 
sfiala. Percep adesea aproape o voluptate in felul in care se umple gura politicienilor de la 
putere atunci cand spun: “Taiem si va fi si mai rau fiindca este criza. Sa se descurce fiecare cum 
poate”. Sau, mai cinic: “Pot sa intre in greva foamei o mie de cadre didactice, nimic nu se va 
schimba”. In acest sens, cochetarea PDL cu crestin-democratia imi pare culmea ipocriziei. Nimic 
nu este crestin (de altfel este imoral in orice tip de etica) in acest cinism, dupa cum nimic nu 
este democratic in atacul asupra institutiilor si regulilor democratice, practicat atat de 
presedintele Traian Basescu (vezi de ex. atitudinea antiparlamentara din campanie), cat si de 
partidul de guvernamant si aliatii sai atata vreme cat ignora cea mai elementara regula a 
democratiei: adoptarea legilor prin vot corect (vezi cazul fraudei la votarea Legii pensiilor, 
orchestrat si girat de   Sefa Camerei Deputatilor, Roberta Anastase). 

In Parlamentul Romaniei sunt 90% barbati. Cele 10% femei exista acolo, in mare masura fiindca 
puternicii din randul celor 90% le-au selectat candidatura pe criterii care de loialitate fata de ei 
insisi sau, uneori, de capricii personale. Cele inca 40% inexistente in Parlamentul Romaniei fac 
parte din categoria celor care nu au putere, a celor carora regimurile arbitrare si cele 
patriarhale le desconsidera interesele. Felul in care le calca in picioare este evident: domeniile 
feminizate, cu exceptia justitiei, de care politicienii se tem macar un pic, sunt cele mai prost 
platite, la ora actuala, salariile din aceste domenii sunt sub limita de supravietuire: educatia, 
sanatatea, administratia, cultura.  

Cum se pot opune femeile dictaturii care le desconsidera? Calea politica, in lipsa aplicarii Legii 
Egalitatii de Sanse intre Femei si Barbati, nu le este accesibila. Spre deosebire de alte state 
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europene, noi nu avem un minim de reprezentare a femeilor de 30-40% in Consiliile locale si in 
Parlament. Absolventii facultatilor care te fac apt pentru guvernare: Stiinte Politice, 
Administratie Publica, Studii Economice, Drept, Sociologie, Relatii Internationale sunt in 
proportie de peste 70% femei. Selectia actuala a politicienilor, sub aspectul pregatirii este, o 
contraselectie, iar sub aspectul genului este profund discriminatorie.  

Imaginati-va ca, in cazul nostru, nu Cristina, ci Cristian Anghel ar fi ofiter al armatei Romane si 
ca Parlametul ar avea 90% femei care ar socoti ca sunt importante doar domeniile in care 
lucreaza ele: educatie, sanatate, administratie si ca, baietii acestia care se joaca de-a razboiul, 
fara sa ajunga niciodata pe front decat in numar foarte mic, ar trebui sa fie ultimii in grila de 
salarizare, la fel ca si cei care lucreaza in Serviciile secrete, mai ales ca Romania nu e tocmai 
tinta terorismului si spionajui. Importante sunt numai serviciile de educare, ingrijirea sanatatii, 
administrare. Ofiterul Cristian Anghel ar avea 650 de lei pe luna, cat sa isi cumpere covrigi, sa isi 
plateasca intretinerea, consumul celor doua becuri de 40 de wati, crema de lustruit bocancii si 
cate o camasa de doua ori pe an. Degeaba s-ar sindicaliza si ar lua colectiv atitudine publica. 
Nici nu l-ar vedea nimeni pana intr-o zi in care omul ar intra in greva foamei impotriva 
desconsiderarii armatei si neaplicarii legii care le permite ofiterilor sa nu traiasca din covrigi.  

Cristina Anghel, de aceasta data, este cea care recurge la un gest extrem. Ea nu are putere. Care 
este puterea celor fara de putere, adica a femeilor? Ele nu conduc nici macar sindicatele din 
propriile domenii. Interesele lor sunt mereu reprezentate de aceiasi barbati incapabili sa le 
apere de desconsiderare. 

Cazul Anghel ne spune ca femeile devin mediatic si politic interesante doar cand isi risca viata, 
nu cand o dau, cand o cresc, cultiva, educa, ingrijesc. Politic, Romania este statul cu cele mai 
dispretuite femei.  

http://www.feminism-romania.ro/index.php/ro/presa/editoriale/225-viata-pentru-un-principiu-cristina-anghel  

 

http://www.feminism-romania.ro/index.php/ro/presa/editoriale/225-viata-pentru-un-principiu-cristina-anghel
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SOCIAL 

TOT MAI MULŢI ANGAJAŢI DIN EDUCAŢIE INTRĂ ÎN GREVA FOAMEI, ATRAGE ATENŢIA 
FSLI 

ROMÂNIA LIBERĂ, 22 OCTOMBRIE 2010 

FSLI cere Guvernului să ia măsuri pentru ca învăţătoarea Cristina Anghel, profesoara Viorica 
Ioniţe şi preşedintele Uniunii Locale a Asociaţiilor Locative Arad Dorina Lupşe să iasă din greva 
foamei, atrăgând atenţia Executivului că tot mai mulţi angajaţi din Educaţie adoptă această 
formă de protest. "Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ atenţionează Guvernul că din 
cauza situaţiei dezastruoase în care s-a ajuns şi pentru care se face responsabil, tot mai mulţi 
angajaţi din educaţie recurg la o formă disperată de protest: greva foamei", se arată într-un 
comunicat remis vineri de FSLI. 

"Considerăm că guvernanţii sunt singurii vinovaţi pentru extinderea acestei forme de protest, 
începută de învăţătoarea Cristiana Anghel. Lipsa unor măsuri nu face altceva decât să arate că 
Guvernul a semnat trei condamnări la moarte", potrivit aceleiaşi surse. citate de NewsIn. 
Federaţia îşi arată toată admiraţia pentru acestei femei puternice, pe care însă le roagă să 
renunţe la greva foamei pentru a nu-şi pune viaţa în pericol. "Noi credem că este un sacrificiu 
suprem, iar în aceste momente este important să fim uniţi şi să ne facem auziţi pentru a putea 
rezolva problemele cu care se confruntă angajaţii din învăţământ", se mai arată în comunicatul 
citat. 

Învăţătoarea Cristina Anghel din Caracal a intrat în greva foamei pentru a protesta astfel pentru 
nerespectarea prevederilor Legii 221/2008 de aprobare a OUG 15 din acelaşi an, privind 
acordarea unor diferenţe salariale începând cu 1 octombrie 2008 şi până în prezent. Ea a făcut 
greva foamei mai întâi acasă, după care a fost internată la Secţia de Terapie Intensivă a 
Spitalului Municipal Caracal, ca urmare a deteriorării stării de sănătate, iar apoi a fost 
transportată la Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice din Capitală. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/educatie/tot-mai-multi-angajati-din-educatie-intra-in-greva-foamei-
atrage-atentia-fsli-203472.html  

  

http://www.romanialibera.ro/actualitate/educatie/tot-mai-multi-angajati-din-educatie-intra-in-greva-foamei-atrage-atentia-fsli-203472.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/educatie/tot-mai-multi-angajati-din-educatie-intra-in-greva-foamei-atrage-atentia-fsli-203472.html
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ARAFAT: STAREA ÎNVĂŢĂTOAREI AFLATĂ ÎN GREVA FOAMEI ESTE ACUM STABILĂ, I-AM 
EXPLICAT RISCURILE  

MEDIAFAX, 24 OCTOMBRIE 2010 

Subsecretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Raed Arafat, a vizitat-o duminică după amiază, la 
spital, pe învăţătoarea Cristina Anghel pentru a vedea care este starea ei, dacă ar fi nevoie de 
ceva special, dar şi pentru a-i explica riscurile la care se expune în lipsa hranei. 

Raed Arafat a stat aproape o oră la Spitalul Cantacuzino, timp în care a vorbit cu medicii, a citit 
foaia de observaţie şi a urmărit rezultatul analizelor, apoi a mers în salon şi a vorbit cu 
învăţătoarea din Caracal, aflată duminică în a 63-a zi de grevă a foamei. 

Contactat de MEDIAFAX, subsecretarul de stat a spus că a mers la spital pentru a vedea care 
este starea învăţătoarei şi dacă medicii au tot ceea ce este necesar pentru ca viaţa femeii să nu 
fie pusă în pericol. 

"La nivelul conducerii Ministerului Sănătăţii s-a luat decizia să o vizitez la spital pe doamna 
învăţătoare Cristiana Anghel. Acum starea ei este stabilă, dar i-am explicat riscurile la care se 
expune. Doamna nu a avut nimic de reclamat vis-a-vis de îngrijirea pe care o primeşte. A avut 
numai cuvinte de laudă la adresa personalului din Spitalul Cantacuzino", a mai spus Raed Arafat. 

Învăţătoarea a spus încă din prima clipă când a ajuns în Capitală că nu îşi va pune viaţa în 
pericol. Dacă medicii îi vor spune că trebuie să accepte perfuzii o va face. Astfel că de peste o 
săptămână, femeia se hrăneşte cu apă şi perfuzii. Mult timp însă ea a băut doar apă, refuzând 
perfuziile. 

"Nu mă voi sinucide. Când doctorii vor constata că organismul meu nu mai poate lupta sau când 
eu voi simţi acest lucru, mă voi opri", afirma învăţătoarea în a 42-a zi de grevă când a fost 
trasferată în Capitală. 

Ea spunea că de ceva timp bea apă cu lămâie sau cu grapefruit, bea cafea dimineaţă şi apă 
minerală. 

Perfuziile sunt doar pentru hidratare, nu alimentare, a mai spus femeia. 



18 

 

Cristina Anghel a intrat în greva foamei în 26 august, nemulţumită de diminuările salariale din 
sistemul bugetar, ea informând Direcţia de Sănătate Publică Olt, Serviciul de Ambulanţă Olt, 
Spitalul Municipal Caracal, Primăria şi unitatea de învăţământ unde predă de demersul său. 

Învăţătoarea de la Şcoala nr. 2 din Caracal a fost transferată, în 27 septembrie, de la Spitalul 
Municipal din localitate la Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Profesor Doctor N. 
Paulescu" din Capitală, întrucât starea sa de sănătate s-a agravat. 

Membrii Sindicatului Învăţământ "Bucovina" Rădăuţi s-au aflat, joi, în grevă japoneză de două 
ore în semn de solidaritate cu învăţătoarea Cristina Anghel. 

Anterior, aproximativ 4.000 de sindicalişti din învăţământul din judeţul Călăraşi au fost în grevă 
japoneză, în semn de solidaritate cu învăţătoarea Cristina Anghel. 

Eurodeputatul PSD Corina Creţu s-a declarat, în sesiunea plenară de la Strasbourg, solidară cu 
învăţătoarea Cristina Anghel, aflată în greva foamei de aproape 60 de zile, şi a cerut Comisiei 
Europene să întreprindă un demers concret şi urgent pentru salvarea vieţii acesteia. 

http://www.mediafax.ro/social/arafat-starea-invatatoarei-aflata-in-greva-foamei-este-acum-stabila-i-am-explicat-
riscurile-7550174  

http://www.mediafax.ro/social/arafat-starea-invatatoarei-aflata-in-greva-foamei-este-acum-stabila-i-am-explicat-riscurile-7550174
http://www.mediafax.ro/social/arafat-starea-invatatoarei-aflata-in-greva-foamei-este-acum-stabila-i-am-explicat-riscurile-7550174
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PORTRETUL ANGAJATULUI ROMÂN: STRESAT, OBOSIT ŞI TRATAT URÂT DE ŞEFI ŞI COLEGI 

REALITATEA TV, 20 OCTOMBRIE 2010  

Calitatea vieţii la locul de muncă lasă mult de dorit în România. Aproximativ 41% dintre 
angajaţii români lucrează într-un mediu caracterizat de ţipetele şefilor sau de presiunea 
psihologică a colegilor, se arată într-un raport al Institutului pentru Cercetarea Calităţii Vieţii 
(ICCV). 

  

Stresul afectează mai mult de jumătate dintre angajaţii români  

Raportul ICCV analizează pentru prima dată în România fenomenul de "mobbing", care se 
referă în principal la acţiuni de presiune psihologică intensă realizate asupra unui angajat 
pentru a-l face să părăsească postul respectiv. 

Angajatul pe care şefii sau colegii vor să-l înlăture suportă de regulă o serie de nedreptăţi şi 
umilinţe care se întind pe mai multe luni şi sunt menite să-l aducă în punctul în care să 
demisioneze. 

Potrivit raportului, 8% dintre angajaţii români sunt hărţuiţi psihologic de către şefii direcţi. 
Procentajul ar fi în realitate chiar mai mare, însă oamenii se tem să recunoască asta în public. 

Conflictele cu şefii sau colegii sunt mai frecvente în firmele cu număr mare de angajaţi (peste 
250) şi au o incidenţă mai redusă în companiile mici, sub 10 salariaţi. 

Femeile şi bărbaţii acuză diverse simptome negate legate de locul de muncă: dureri de cap (59% 
dintre femei şi 45% bărbaţi), insomnii (32% vs. 22%) sau oboseală (56% vs. 43%). 

Potrivit raportului, 17% dintre angajaţi se simt copleşiţi de volumul de muncă şi nu îşi permit să 
respecte pauzele de masă. 

De asemenea, 25% dintre salariaţi lucrează des peste program, iar 8,5% stau chiar foarte des la 
locul de muncă. 

Bărbaţii lucrează mai des peste program decât femeile, însă femeile se simt mult mai stresate la 
locul de muncă decât bărbaţii (62% faţă de 53%). 

http://www.realitatea.net/portretul-angajatului-roman--stresat--obosit-si-tratat-urat-de-sefi-si-
colegi_762170.html  

http://www.realitatea.net/portretul-angajatului-roman--stresat--obosit-si-tratat-urat-de-sefi-si-colegi_762170.html
http://www.realitatea.net/portretul-angajatului-roman--stresat--obosit-si-tratat-urat-de-sefi-si-colegi_762170.html
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IOANA MARIA VLAS: VOI SCRIE O CARTE DESPRE TÂRGŞOR, VREAU SĂ AJUT FEMEILE DIN 
PUŞCĂRIE  

MEDIAFAX, 20 OCTOMBRIE 2010 

Fostul administrator al SOV Invest, Ioana Maria Vlas, a declarat, miercuri seară, la ieşirea din 
penitenciar, că vrea să ajute femeile din puşcărie şi că printre primele lucruri pe care vrea să le 
facă după eliberare este să scrie o carte despre poveştile de la Târgşor. 

Întrebată ce va face în continuare, Vlas a spus că vrea să îi ajute pe oamenii aflaţi în penitenciar. 

"Mă apuc să ajut puşcăria", a afirmat Vlas, precizând că va cere ajutorul presei pentru acest 
lucru. 

Ea a mai spus că va scrie o carte despre Penitenciarul Târgşor şi despre poveştile de acolo, 
arătând că a avut relaţii foarte bune cu deţinutele alături de care a stat. 

"Sunt oameni necăjiţi. Fură pentru că sunt în mizerie cumplită", a afirmat Vlas. 

Ea a mai spus că datorită pregătirii sale are o şansă la ieşirea din penitenciar, însă nu acelaşi 
lucru se întâmplă cu celelalte deţinute, care odată eliberate nu sunt angajate de nimeni şi 
atunci recidivează, fiind obligate să fure din nou. 

Întrebată pentru ce sunt condamnate deţinutele cu care a împărţit celula, Vlas a spus că 
majoritatea sunt acuzate de omor, ţinând însă să precizeze că acestea sunt "foarte cuminţi". 

"Multe femei fac asta pentru că nu au altă alternativă. Ce aţi face dacă aţi fi bătute zi de zi de un 
animal beat? Aţi lua ceva şi aţi da şi voi", a spus Vlas, precizând că se va implica într-un proiect 
privind atelierele ocupaţionale pentru deţinute şi că peste două săptămâni va veni în vizită la 
Târgşor. 

Întrebată despre poezii, Ioana Maria Vlas a spus că le-a scris pentru că a crezut şi crede că 
deţinutele pot fi ajutate dacă li se oferă şansa să gândească frumos. 

Fostul administrator al SOV Invest, Ioana Maria Vlas, a fost eliberată, miercuri, din Penitenciarul 
Târgşor, unde era încarcerată, după ce Tribunalul Prahova a respins recursul procurorilor 
Parchetului Judecătoriei Ploieşti, care ceruseră menţinerea stării de arest. 

Ioana Maria Vlas mai avea de executat peste o mie de zile de închisoare. 
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În 29 septembrie, Judecătoria Ploieşti a admis contestaţia depusă de Ioana Maria Vlas împotriva 
deciziei Comisiei de eliberări condiţionate de la Penitenciarul Târgşor, întrunită în 14 
septembrie, comisie care decisese să amâne cu două luni eliberarea condiţionată a lui Vlas. 

Astfel, instanţa a dispus punerea în libertate condiţionată a Ioanei Maria Vlas, însă decizia a fost 
atacată de către procurori. 

Potrivit legii, deţinuţii cu vârste de peste 55 de ani şi care au de executat pedepse mai mici sau 
egale cu zece ani pot beneficia de liberare condiţionată înainte de expirarea termenului 
pedepsei, dacă au efectuat o treime din pedeapsă, Ioana Maria Vlas îndeplinind aceste condiţii. 

În 20 aprilie, instanţa Tribunalului Prahova a contopit cele două pedepse primite în dosarele FNI 
şi FNA, de zece, respectiv, opt ani de detenţie. În urma admiterii acestei cereri, Ioana Maria Vlas 
urmează să efectueze zece ani de detenţie, din care se scad perioadele de arest preventiv şi de 
detenţie care au fost deja efectuate, între 28 martie 2003 şi 7 aprilie 2008, precum şi perioada 
de detenţie, care a început la data de 4 iunie 2009. 

În penitenciar, Ioana Maria Vlas a câştigat premiul trei la Concursului Naţional de Creaţie 
Literară al persoanelor private de libertate, intitulat "Poezie de puşcărie". 

"Tupilată-n patru colţuri/Aruncată-n câmp deschis/Zace comatos pârnaia/Între trezire şi vis ", 
este un fragment dintr-o creaţie a sa. 

 http://www.mediafax.ro/social/ioana-maria-vlas-voi-scrie-o-carte-despre-targsor-vreau-sa-ajut-femeile-din-
puscarie-7510262  

  

http://www.mediafax.ro/social/ioana-maria-vlas-voi-scrie-o-carte-despre-targsor-vreau-sa-ajut-femeile-din-puscarie-7510262
http://www.mediafax.ro/social/ioana-maria-vlas-voi-scrie-o-carte-despre-targsor-vreau-sa-ajut-femeile-din-puscarie-7510262
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CULTURĂ, ARTĂ 

MONOLOAGELE VAGINULUI 

DILEMA VECHE, 20 OCTOMBRIE 2010 

Lubriq | Surîsul vertical  

Ieri dimineaţă mă plimbam pe strada Berthelot şi, pe măsură ce mă apropiam de Ministerul 
Educaţiei, auzeam tot mai clar strigătele unui individ revoltat. La început am prins doar frînturi 
din ceea ce părea un şir nesfîrşit de lamentaţii (iarăşi o manifestaţie a profesorilor?), apoi am 
putut auzi limpede ce avea de spus protestatarul: 

„Nu e chiar aşa uşor să-ţi găseşti vaginul. Trec săptămîni, luni, uneori chiar ani pînă cînd o 
femeie ajunge să se uite la el. O femeie de afaceri, foarte bine situată, a fost întrebată despre 
asta şi a răspuns că e prea ocupată. Că n-are timp. Să-ţi priveşti vaginul, a spus ea, asta e o zi 
serioasă de muncă. Trebuie să te întinzi, de preferat cît eşti de lungă, în faţa unei oglinzi - din 
aia care stă singură în picioare. Chiar dacă ajungi în poziţia perfectă şi în lumina perfectă, din 
cauza oglinzii şi a unghiului în care eşti aşezată, tot în umbră rămîi. Te răsuceşti în toate 
direcţiile." Etc. 

Tipul recita la portavoce, în faţa trecătorilor nepăsători şi a unor jandarmi relaxaţi, fragmente 
din Monoloagele vaginului. La fiecare două-trei fraze invoca numele ministrului Daniel Funeriu. 
Nu pentru a-i cere socoteală pentru aberanta lege a educaţiei; nu pentru a revendica un salariu 
decent; şi nici pentru a solicita mai multe fonduri pentru institutele de cercetare. Ci pentru a 
protesta faţă de „îndrăzneala” unor doamne profesoare de la liceul G. Coşbuc care „au tupeul” 
să monteze cu elevele şcolii un spectacol după Monoloagele vaginului. Indecenţă! Neruşinare! 
Obscenitate! (Şi toate celelalte sinonime - dacă or mai fi). Omul era ultragiat de iniţiativă şi 
ţinea morţiş să-l înştiinţeze şi pe ministru. La ora 10 diminiaţa. Pe ploaie. Ţipînd la portavoce. 

Poate că titlul piesei – şi textul ei – pot suna indecent pentru urechile mai sensibile. Însă exact 
aceasta a fost şi miza autoarei: să provoace blamînd ipocrizia bunului-simţ. Textul e întîi de 
toate un manifest politic (şi civic), şi de abia apoi o piesă de teatru. Nu vaginul e elementul 
central, ci discursul (monoloagele) celor care cu (ne)fericire îl stăpînesc. Nu despre relaţii 
sexuale e vorba, ci despre implicaţiile lor. Autoarea a „distilat” acest text prelucrînd literar în jur 
de 200 de interviuri reale cu femei (şi adolescente) în ideea de a arăta cît de ancorate au rămas 
America şi lumea occidentală în clişee şi prejudecăţi şi cît de ipocrită e societatea de azi, 
chipurile emancipată, tocmai datorită acestui imperativ al bunului-simţ. Nimic din ce e scris în 
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această piesă nu indică vreo intenţie exhibiţionistă – scopul e analiza şi critica socială. Şi nu văd 
de ce tocmai nişte adolescente ar trebui să fie private de o discuţie serioasă pe această temă. 

E indecent? De o mie de ori mai indecent mi s-a părut să aud cum un individ bîlbîit, cu voce 
spartă, încearcă să recite, la portavoce, pe stradă, în ploaie, în faţa unor jandarmi, fragmente 
din Monoloagele vaginului. 

P.S. Chapeau pentru profesoarele de la liceul G. Coşbuc pentru „tupeul” de a fi montat 
Monoloagele vaginului cu elevele lor. Dacă s-ar găsi mai mulţi profesori cu acelaşi gen de 
„tupeu”, sînt sigur că nici un ministru n-ar mai avea tupeul să le taie din leafă.  

http://www.dilemaveche.ro/sectiune/dileme-line/articol/monoloagele-vaginului  

http://www.dilemaveche.ro/sectiune/dileme-line/articol/monoloagele-vaginului
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SĂNĂTATE 

CUM A SCHIMBAT O PILULĂ VIAŢA ROMÂNCELOR 

EVENIMENTUL ZILEI, 22 OCTOMBRIE 2010 

Autor:  Georgeta Petrovici 

După cinci decenii de la descoperirea anticoncepţionalelor, medici, psihologi şi vedete vorbesc 
despre impactul pe care l-au avut aceste pastile asupra vieţii femeilor din întreaga lume. 

În anii ’60, puţini erau cei care şi-ar fi imaginat că, pe lista celor mai importante descoperiri ale 
secolului XX, se va afla şi pilula inventată de Bayer Schering Pharma. După cinci decenii în care 
zeci de milioane de femei din întreaga lume au apelat la pilulele contraceptive, medici, 
psihologi, celebrităţi, dar şi femei obişnuite din România vorbesc despre "revoluţia" care a 
început în 1960, în SUA.  

 

Contrabandă în pieţe  

Bayer Schering Pharma a inventat pilula contraceptivă în 1960, iar în SUA aveau acces la ea doar 
femeile căsătorite care veneau la medic împreună cu soţul. Cincisprezece ani mai târziu, 
informaţii despre contracepţia orală au ajuns şi în zona de vest a României.  

"Un anumit segment al populaţiei, oameni educaţi şi cu relaţii în străinătate, ştia de existenţa 
pilulei şi înainte de 1989 şi chiar şi-o procura, cu greutate şi cu riscurile aferente. Legal s-a dat 
voie la folosirea pilulei în ’90, de când a început şi un proces de schimbare a mentalităţii, dar 
care a mers foarte lent, astfel că abia acum putem vorbi despre o revoluţie contraceptivă în 
România", explică psihologul Aurora Liiceanu.  

În anii ’80, în pieţele din Timişoara sau Arad, ţigăncile vindeau pilule la negru, strigând 
"Antibebi" sau "pilula" şi abordând fiecare femeie. "Se vindeau la folie. Niciodată nu am înţeles 
cum le procurau, din Serbia sau din Ungaria, aşa cum se aduceau Vegeta, ţigări «Superfilter» 
sau ceasuri electronice. Era şi comic cum strigau pirandele «bateria, Antibebi», pentru că 
vindeau, evident, mai multe produse", îşi aminteşte o timişoreancă.  

 

Gerovital contra anticoncepţionale  
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O doamnă mai în vârstă mărturiseşte cum a adus în ţară, după o vacanţă în fosta Iugoslavie, 
contraceptive ascunse în tivul hainei: "Era în 1967, în prima vacanţă după ce am terminat 
facultatea. Am fost la mare la Dubrovnik, am vândut produse Gerovital şi de toţi banii am 
cumpărat anticoncepţionale. Am stat o noapte întreagă să cos, una după alta, foliile cu pilule în 
tivul juponului fustei pe care am îmbrăcat-o la întoarcere", spune femeia.  

Din fericire, femeia a găsit în Timişoara şi un medic care i-a explicat cum să le folosească: 
"Marele avantaj în fosta Iugoslavie era că aceste pilule se vindeau la liber. La noi mureau 
tinerele încercând prin cele mai stranii şi dureroase metode să avorteze. Am avut prietene care 
au suferit şi chiar şi-au pierdut viaţa încercând să avorteze".  

 

"Am putut alege momentul în care să fac un copil"  

"Se spune că lumea s-a schimbat cel mai mult în ultimii 50 de ani. Pilula intră fără îndoială în 
acest timp ca o schimbare cu efecte incredibile pentru viaţa femeilor şi a bărbaţilor. Pilula i-a 
conferit femeii libertatea de care avea nevoie, dar şi responsabilitate în privinţa planificării 
familiale. Astfel, femeia poate avea o carieră şi îşi poate organiza viaţa mult mai bine, însă 
dincolo de acestea, este remarcabil faptul că femeia şi-a obţinut această independenţă şi 
autonomie psihologică. Cu ajutorul pilulei, femeile au putut, în sfârşit, să aibă o atitudine lucidă 
faţă de viaţă. Pilula le-a dat posibilitatea femeilor să se educe, să se dezvolte", susţine Aurora 
Liiceanu.  

La rândul ei, cântăreaţa Dana Nălbaru spune că este exemplul viu al modului în care viaţa 
femeilor a fost schimbată de descoperirea anticoncepţionalelor.  

"Datorită pilulei am putut alege momentul în care să fac un copil. Venirea pe lume a Sofiei a 
fost un moment ales: aveam deja o carieră împlinită, iar faptul că am hotărât eu cu mine însămi 
să am un copil la 30 de ani, când eram realmente pregătită să devin mamă, a fost un lucru 
extraordinar. Sofia e un copil vesel, care trăieşte într-o familie veselă. Dacă o făceam la 25 de 
ani, când nu eram pregătită, nimic nu ar fi fost la fel. Fără pilulă ar fi fost un chin să mă gândesc 
tot timpul ce fac dacă rămân însărcinată", povesteşte artista.  

 

Lipsă de informare  

Pe de altă parte, medicii atrag atenţia că, deşi jumătate din populaţia feminină a României 
apelează la contraceptive, există şi cazuri uluitoare de ignoranţă.  
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Spre exemplu, specialiştii amintesc de cazul unei femei care, după ce medicul i-a prescris 
anticoncepţionale, i-a spus acestuia că nu s-a simţit bine de la ele, dar că, pentru a se feri de 
sarcină, i-a dat restul pastilelor soţului ei.  

"Există oameni care nu ştiu că pilula poate fi folosită de femeie pe toată durata vieţii ei fertile, 
fără să aibă vreun efect negativ asupra vieţii ei", spune dr. Doina Bold, specialist în medicina de 
familie, adăugând că fertilitatea femeii e pur şi simplu conservată pe durata folosirii pilulelor 
contraceptive.  

 

PROGRAM NAŢIONAL  

Contraceptive gratis pentru eleve, studente, şomere  

În România, în toate reşedinţele de judeţ şi nu numai există cabinete în reţeaua publică de 
sănătate. Oricine se poate adresa acestora, fără trimitere de la medicul de familie, pentru a 
beneficia de consiliere gratuită, însă pot primi contraceptive gratuite doar anumite categorii 
sociale: elevele, studentele, şomerele şi persoanele fără venituri. 

Celelalte însă pot să-şi achiziţioneze pilulele pe baza reţetei primite. În acest moment, stocurile 
de contraceptive orale au fost însă epuizate, fiind în desfăşurare procedurile de licitaţie pentru 
un nou contraceptiv oral, derulate de Ministerul Sănătăţii.  

"Singurele contraceptive care se găsesc în cabinete în prezent sunt prezervativele, 
contraceptivele injectabile şi steriletele", precizează dr. Cristiana Bîrladeanu, preşedinte al 
Asociaţiei de Planificare Familială din România. 

Ea spune că deşi există încă un mare procent de persoane care nu accesează metode moderne 
de contracepţie, din ce în ce mai multe femei vin la cabinete însoţite de partenerii lor. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/cum-a-schimbat-o-pilula-viata-romancelor-909910.html  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/cum-a-schimbat-o-pilula-viata-romancelor-909910.html
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ECONOMIE 

CELE MAI BOGATE FEMEI DIN ROMÂNIA  

CAPITAL, 21 OCTOMBRIE 2010 

Autor: Valentin Vioreanu  

Deși peste 90% din persoanele prezente în Top 300 Capital sunt bărbaţi, există și câteva femei 
care dispun de sume imense de bani. Vă prezentăm mai jos cele mai bogate femei ale 
României, care apar singure în clasament, fără să aibă alături un bărbat sau să fie parte a unei 
familii, precum Voiculescu, Adamescu sau Prigoană. 

Astfel, o avem pe locul 78 pe Anca Vlad, care are afaceri în domeniul distribuţiei și comerţului 
cu medicamente, precum și în domeniul cosmeticelor. Proprietara grupului Fildas are 53 de ani, 
este divorţată și deţine o avere estimată la 80 de milioane de euro.  

Luchi Georgescu, ocupanta locului 163, are o avere estimată la 40 de milioane de euro și o 
vârstă de 53 de ani. Are afaceri în producţia de vinuri și mezeluri, construcţii și turism. Este 
supranumită, ca și Margaret Thatcher, "Doamna de Fier". A transformat compania Vincon 
Vrancea în cel mai mare producător de vin din România.    

Camelia Șucu se află pe locul  239, cu o avere de 25 de milioane de euro și o vârstă de 45 de ani. 
Cea mai recentă investiţie a Cameliei Șucu este o piaţă de gros, în sudul Capitalei, întinsă pe 9,5 
hectare de teren, investiţie care se ridică la 4,5 milioane de euro.  

De asemenea, aceasta plănuiește să construiască un ansamblu rezidenţial, atunci când criuza 
economică va trece.  

În final, o avem pe locul 251 pe Carmina Dumitrescu, cea mai tânără reprezentantă a sexului 
frumos în ediţia din acest an a Top 300 Capital, cu o avere estimată la 23-25 de milioane de 
euro. La 41 de ani, Carmina Dumitrescu are afaceri în domeniul imobiliarelor, publicitate, 
securitate și pază.  

În afară de cele trei femei care apar singure în Top 300, clasamentul mai cuprinde prezenţe 
precum Silvia Fodor, Măriuca Talpeș sau Camelia Voiculescu.  

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/cele-mai-bogate-femei-din-romania-140393.html   

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/cele-mai-bogate-femei-din-romania-140393.html
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 LOCAL 

HĂRŢUIRE SEXUALĂ LA SERVICIUL JUDEŢEAN DE PAZĂ  

EVENIMENTUL DE OLT, 19 OCTOMBRIE 2010 

Nina NEACŞU 

Mai multe angajate ale Serviciului Judeţean de Pază îl acuză pe Ion Barbu, şef serviciu în 
cadrul instituţiei, de hărţuire sexuală. În 2009, una din angajate a făcut plângere la Parchet 
împotriva bărbatului. Urmarea a fost una previzibilă – Ion Barbu a scăpat nevătămat, iar 
angajata a demisionat. Femeile spun că, în urma scandalului declanşat, bărbatul s-a potolit 
pentru o perioadă. Când lucrurile s-au mai calmat însă, şi-a reluat vechile obiceiuri.  

   „Obsedat sexual”, aşa este descris Ion Barbu, şef de serviciu în cadrul Serviciului Judeţean de 
Pază, de către angajatele instituţiei.  

„Îmi placi rău ca femeie, nu vrei să ne…? La mine nu contează vârsta, arăţi bine.”, „Eşti bună 
rău, nu vrei să ne iubim un pic?”, sau „Lasă-mă să-mi bag şi eu capul între picioarele tale” sunt 
doar câteva din exprimările Don Juan-ului de la Serviciul Judeţean de Pază, potrivit celor 
povestite de cele care au fost nevoite să îi suporte aluziile.  

„Eu sunt angajată de cinci ani acolo şi vă spun sincer, omul acesta are nevoie de un control la 
cap, că nu e sănătos. Nu e normal să te legi aşa de orice femeie… Din tot personalul TESA, el e 
singurul care nu a făcut testul psihologic, dar ar fi avut nevoie... Mai glumeşte omul la serviciu, 
dar există o limită în toate. Nu poţi să te iei de toate femeile cu aluzii de-astea, cu pretextul că 
glumeşti. El tot timpul vrea să te mângâie, să te pupe, zice că aşa glumeşte el, iar dacă îl respingi 
reacţionează urât, începe cu ameninţări şi cu tot felul de şicane. În 2009, una dintre colege nu i-
a mai suportat avansurile şi a făcut plângere la Parchet împotriva lui. A ieşit scandal, venise 
soţul colegei să-l bată, dar până la urmă tot ea şi-a dat demisia, din cauza lui. 

O vreme se mai potolise, dar pe urmă a început iar. S-a legat până şi de noua secretară, care 
abia a venit în instituţie, de a rămas femeia fără cuvinte, nu-i venea să creadă. Cum poţi să-i 
spui unei angajate pe care abia ai cunoscut-o „ce bună eşti pentru vârsta ta”, acesta e 
comportament de om normal, de şef? Dacă nu se iau alte măsuri, măcar un control la cap să i se 
facă acestui om, că nu e normal”,  a declarat una dintre angajatele care ne-au contactat la 
redacţie.  

 



29 

 

„Ajungeam acasă terminată psihic!” 

 

O altă angajată, care a preferat de asemenea, din motive lesne de înţeles, să-şi păstreze 
anonimatul, a povestit calvarul prin care a trecut. 

„A fost o perioadă când ajungeam acasă terminată psihic. Nu mai suportam, plângeam toată 
ziua... O vreme nu mi-a fost şef direct, făcea aluzii sexuale care mă deranjau, dar încercam 
mereu să îl evit. Am fost trimisă apoi la nişte cursuri pentru achiziţii publice şi a vrut să meargă 
şi el cu mine. I-am spus atunci directorului că nu plec nicăieri cu Barbu, el a aflat şi de atunci au 
început şicanele, pentru că după cursuri îmi devenise şef direct. Venea la prima oră a dimineţii, 
îmi dădea sarcini, pe urmă se ducea la director şi îi spunea că nu fac nimic toată ziua, să mă dea 
afară. Mă jignea tot timpul şi ajunsesem să plâng mereu, trăiam într-un stres permanent. De 
câteva ori mi-am scris demisia şi m-am dus la director, i-am povestit ce păţeam, dar nu mi-a 
acceptat demisia. Îmi zicea că n-are sens să îmi pierd serviciul din cauza lui Barbu, să îl dracului 
că o să-l cheme să discute cu el. Nu ştiu ce or fi discutat, dar Barbu a continuat să se comporte 
la fel până într-o zi când nu am mai suportat şi am răbufnit. Am ţipat la el de faţă cu alţi colegi, 
i-am zis că nu o să vadă niciodată ce vrea el de la mine. Îmi zicea că sunt proastă şi nesimţită, îi 
răspundeam cu aceleaşi jigniri. Pe mine m-a lăsat în pace, acum s-a legat de noua secretară”, a 
povestit tânăra. 

 

Una din fostele angajate hărţuite sexual vrea să apeleze la instanţă 

Carmen Albişoru, una din fostele angajate ale instituţiei, a declarat că intenţionează să ceară 
redeschiderea dosarului în care Ion Barbu a fost cercetat în urma plângerii depuse de Adriana 
Bucinică, cea care a demisionat în urma scandalului din 2009. 

Femeia susţine că la vremea respectivă a dat declaraţii în favoarea acestuia, fiind ameninţată că 
în caz contrar va fi dată afară. Cum între timp şi-a pierdut oricum serviciul, nu se mai teme de 
ameninţări sau presiuni. 

„Am lucrat la Serviciul Judeţean de Pază şi, la fel ca şi colegele mele, a trebuit să suport 
mârlăniile şi hărţuielile lui Ion Barbu. În 2009, Adriana Bucinică a depus plângere penală 
împotriva lui, pentru hărţuire sexuală, dar s-a decis neînceperea urmăririi penale. Am vorbit 
deja cu persoana în cauză să cerem redeschiderea dosarului. Probabil nu se va întâmpla mare 
lucru, dar măcar încercăm, pentru că omul acesta nu se va potoli niciodată”, a spus Carmen 
Albişoru. 
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Cum Emil Popa, directorul Serviciului Judeţean de Pază, nu a putut fi contactat în cursul zilei de 
ieri, am luat legătura cu preşedintele Consiliului Judeţean, în a cărui subordine se află instituţia. 

„Nu am primit nici o sesizare în acest sens, nu am cunoştinţă de aşa ceva. Voi lua legătura cu 
directorul instituţiei şi vom verifica aspectele sesizate”, a spus Paul Stănescu. 

http://www.evenimentdeolt.ro/eveniment/actualitate/hartuire-sexuala-la-serviciul-judetean-de-paza.htm  

http://www.evenimentdeolt.ro/eveniment/actualitate/hartuire-sexuala-la-serviciul-judetean-de-paza.htm
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ŞPAGĂ ÎN SEX PENTRU DOMNUL JUDECĂTOR  

AGERPRESS, 20 OCTOMBRIE 2010  

Vicepreşedintele Judecătoriei Petroşani a luat mită constând într-o partidă de sex de la o 
femeie - cu 23 de ani mai tânără decât el - al cărei proces îl judeca. Magistratul Valentin 
Popescu (56 de ani) a fost condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare pentru corupţie, după 
ce a făcut sex cu o justiţiabilă pe care o judeca. 

Agenţii SRI le-au ascultat discuţiile telefonice ale celor doi amanţi şi i-au urmărit la motelul unde 
s-a dat 'şpaga", scrie Adevărul.  

'I-am spus lui Popescu Valentin că nu am bani de avocaţi, că nu mai pot lipsi de la serviciu, iar 
acesta a lăsat să se înţeleagă că dacă accept să am raporturi sexuale cu el o să mă ajute ca 
acţiunea de partaj să se termine mai repede şi în favoarea mea, motiv pentru care am şi 
acceptat să întreţin relaţii sexuale cu acesta", şi-a început declaraţia, dată la DNA, Daniela Tincă, 
fostă Silvestru (33 de ani).  

Judecătorul Popescu avea spre soluţionare procesul de partaj 10425/278/2009, deschis de 
Daniela împotriva fostului soţ, Dobrin Silvestru. Cei doi foşti soţi voiau să împartă bunurile 
dobândite în timpul căsătoriei: un apartament în localitatea Lupeni-Hunedoara, termopanele, 
mai multe obiecte de mobilier, boilerul, DVD playerul, aragazul cu butelie şi maşina de spălat.  

Valentin Popescu a fost arestat la 30 martie 2010, fiind acuzat de şase infracţiuni de corupţie: 
luare de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub 
semnătură privată şi încheiere de tranzacţii financiare incompatibile cu funcţia.  

Principalele acuzaţii: a achiziţionat prin interpuşi un apartament, care avea un litigiu civil pe 
care chiar el îl soluţiona şi şi-a traficat influenţa în soluţionarea proceselor, în schimbul unor 
foloase necuvenite, asupra unor magistraţi de la Judecătoria Petroşani, Tribunalul Petroşani şi 
Curtea de Apel Alba Iulia. Curtea de Apel Alba Iulia a decis condamnarea lui Valentin Popescu la 
trei ani de închisoare cu executare. 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/component/k2/item/34446.html  

http://www.agerpres.ro/media/index.php/component/k2/item/34446.html
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BAIA MARE. DEMISII ÎN MASĂ LA DIRECŢIA DE PROTECŢIE A COPILULUI 

ADEVĂRUL, 19 OCTOMBRIE 2010 

Anca Popescu 

Ioan Mureşan are grijă de cei 11 copii din casa de tip familial 12 ore pe ziÎn mai puţin de cinci 
luni, peste 120 de angajaţi din această instituţie au renunţat la funcţii pentru a se angaja în 
străinătate pe posturi similare. Toţi cei care şi-au dat demisia ori s-au pensionat anticipat au 
făcut-o din cauza salariilor mici şi a orelor suplimentare efectuate din luna ianuarie, fără să fie 
plătiţi.  

Nemulţumiţi de salariile pe care le primesc, 120 de angajaţi din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş au renunţat la posturile lor. „Cei 
mai mulţi dintre angajaţii care şi-au dat demisia sunt asistenţi medicali cu vechime. Adică 
specialişti care n-au mai vrut să lucreze pentru salarii mici, în condiţiile în care există salarii chiar 
şi de 570 de lei", a declarat, pentru „Adevărul de Seară", directorul de la Protecţia Copilului, 
Nicolae Boitor 

 

800 de lei după 9 ani în sistem 

Printre cei peste 120 de angajaţi care şi-au dat demisia nemulţumiţi de lefurile pe care le 
primesc, se numără şi Corina Fechete, educator de nouă ani la „Casa de tip familial" de pe 
strada Valea Roşie, din Baia Mare. „Eu mi-am dat demisia în luna mai. Eram extrem de 
nemulţumită pentru că după 16 ani lucraţi în domeniu, dintre care nouă în cadrul instituţiei, 
aveam aceeaşi încadrare cu un necalificat, deşi am absolvit o facultate şi masterul în curs. Nu 
aveam cum să trăiesc cu 800 de lei în condiţiile în care lucram peste 250 de ore pe lună, în loc 
de 176, cât scrie în contractul de muncă", reclamă Corina Fechete. Ea s-a angajat ca educatoare 
la o grădiniţă privată din municipiu unde este plătită mult mai bine. De la aceeaşi casă de tip 
familial, din cei 10 angajaţi, au mai plecat alte două angajate: una s-a pensioanat anticipat, iar 
cealaltă a emigrat. 

 

„Le-am făcut plângere penală" 

De cealaltă parte, liderul de sindicat al casei de tip familial, Ioan Mureşan, spune că s-a intentat 
o plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş, deoarece din luna ianuarie, 
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oamenii nu şi-au mai primit banii pentru orele suplimentare. „Noi avem în grijă 11 copii cu 
dizabilităţi, iar dacă este să ne referim la orele suplimentare lucrate pentru care nu ne-am luat 
banii din ianuarie, ar trebui să primim trei luni de concediu", a declarat Ioan Mureşan. 

În ciuda numărului mare al demisiilor, directorul instituţiei, Nicolae Boitor spune că la ora 
actuală demisiile asistenţilor medicali nu pun în pericol activitatea DGSPC, mai ales că 
aproximativ 200 de angajaţi din cei 1.300 câţi sunt acum în judeţ ar fi trebuit să fie concediaţi 
sau mutaţi pe alte posturi. 

 

Se cer concedii fără plată 

Pe lângă demisile efective, începând din acestă perioadă au fost întregistrate deja 15 cereri de 
solicitare a concediului fără plată pe o durată de mai multe luni, tocmai pentru a se angaja în 
străinătate, pe o perioadă nedeterminată. În judeţ, cei 1.300 de angajaţi au în grijă 1.549 de 
copii. 

http://www.adevarul.ro/locale/baia_mare/Demisii_in_masa_la_Directia_de_Protectie_a_Copilului_0_356364903.
html  

http://www.adevarul.ro/locale/baia_mare/Demisii_in_masa_la_Directia_de_Protectie_a_Copilului_0_356364903.html
http://www.adevarul.ro/locale/baia_mare/Demisii_in_masa_la_Directia_de_Protectie_a_Copilului_0_356364903.html
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IULIAN PAVEL, TATĂL UCIGAŞ CARE ŞI-A OMORÂT SOŢIA ÎN FAŢA CELOR DOI COPII AI 
SĂI, A FOST CONDAMNAT LA 20 DE ANI DE ÎNCHISOARE 

ADEVĂRUL, 23 OCTOMBRIE 2010 

Daniel Guţă 

Magistraţii Tribunalului Hunedoara l-au condamnat pe Iulian Pavel la 20 de ani de închisoare. 
Hunedoreanul în vârstă de 37 de ani şi-a ucis soţia, pe Mihaela Pavel, o tânără de 34 de ani din 
zona Valea de Brazi, deoarece vroia să se despartă de el şi intentase divorţ. 

Înainte de a primi sentinţa, Iulian Pavel a cerut Tribunalului Hunedoara schimbarea încadrării 
juridice din omor calificat în omor deosebit de grav, însă cererea i-a fost respinsă. Magistraţii l-
au condamnat la 20 de ani de închisoare. El va trebui, totodată, să plătească daune de 30.000 
de lei familiei soţiei ucise şi celor doi copii minori, pe care, în urma crimei, i-a lăsat orfani.  

Potrivit rechizitoriului, la data de 19 martie, Iulian Pavel,  tată al unui băiat în vârstă de opt ani şi 
al unei fetiţe în vârstă de 5 ani, şi-a ucis soţia cu mai mult de 20 de lovituri de cuţit aplicate în 
gât şi pe corp.  

Băiatul lor a fost martor la această scenă şi a rămas cu sechele, fiind consiliat şi în prezent de 
psihologi de la Protecţia Copilului. După ce a ucis-o pe soţia sa, Pavel a încercat să se sinucidă, 
dar nu a avut curajul decât să-şi cresteze gâtul. Mobilul crimei a fost gelozia şi faptul că tânăra l-
a anunţat că a intentat divorţ. 

Sora femeii a povestit în faţa instanţei că ucigaşul îşi anunţase soţia că va muri la o dată fatidică. 
“Îi cumpărase trandafiri roşii. Un buchet cu 19 trandafiri. I-a spus că el e născut pe 19 martie şi 
că ea va muri pe 19 martie. Şi s-a ţinut de cuvânt", a declarat sora Mihaelei. 

 

Stropită cu benzină şi incendiată 

Cu câteva luni înainte de a muri, Mihaela Pavel a mai căzut o dată pradă crizelor de furie ale 
soţului ei, Iulian Pavel. În anul 2009, bărbatul s-a dus la magazinul unde Mihaela lucra ca 
vânzătoare, a stropit-o cu benzină şi i-a dat foc în faţa clienţilor. Femeia a fost salvată de 
oamenii aflaţi în magazin, dar a rămas cu arsuri pe tot corpul. 

http://www.adevarul.ro/locale/hunedoara/Tatal_ucigas-care_si-a_ucis_sotia_in_fata_celor_doi_copii-
a_fost_condamnat_la_20_de_ani_de_inchisoare_0_358764148.html  

http://www.adevarul.ro/locale/hunedoara/Tatal_ucigas-care_si-a_ucis_sotia_in_fata_celor_doi_copii-a_fost_condamnat_la_20_de_ani_de_inchisoare_0_358764148.html
http://www.adevarul.ro/locale/hunedoara/Tatal_ucigas-care_si-a_ucis_sotia_in_fata_celor_doi_copii-a_fost_condamnat_la_20_de_ani_de_inchisoare_0_358764148.html
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FEMEIA INCENDIATĂ DE PROPRIUL SOŢ ÎN STRADĂ TRĂIA DE ANI BUNI ÎN TEROARE 

ADEVĂRUL, 22 OCTOMBRIE 2010 

Georgiana Anghel 

O femeie de 39 de ani, din Oradea, a murit în chinuri groaznice, după ce soţul gelos i-a dat foc. 
Martha Boldiș trăia de ani buni în teroare, potrivit mărturiilor tatălui ei. 

"Totul s-a întâmplat în 27 septembrie, între ora 5 dimineaţa și ora 7. Noi am fost anunţaţi după 
ora 8, la telefon. Ea s-a dus la lucru. De o lună jumătate erau despărţiţi. Lucra la o fabrică în 
spatele Pieţei Mari. Era cu două colege când soţul ei a sărit dintre mașini și a aruncat o sticlă de 
benzină pe ea. Un bărbat care era în zonă și-a dat geaca jos și a reușit să stingă focul", 
povestește tatăl femeii, Toth Zsigmond (67 de ani). Bărbatul nu s-a oprit aici, potrivit tatălui 
îndurerat. "Mai avea un flacon la el. S-a întors și a aruncat din nou cu benzină. Când a aruncat a 
doua oară s-a aprins de la mijloc în sus", spune bărbatul. Cineva din zonă a reușit să singă 
flăcările cu ajutorul unui stingător. "Au rămas doar chiloţii pe ea. A ars tot. A ars și poșeta și 
buletinul. Și acuma mă gândesc cum a ars copilul meu", spune tatăl femeii, printre lacrimi. 

 

Căsnicie nefericită 

El a povestit că Martha s-a căsătorit cu Mihai Boldiș în 1990. Părintele nu-și mai amintește cum 
l-a cunoscut fiica lui pe cel care avea să-i frângă destinul. "În primii ani a fost bine, pe urmă au 
început problemele. Ca în orice căsnicie", își amintește părintele. El spune însă, că o dată cu 
trecerea anilor lucrurile problemele celor doi au fost tot mai mari. Martha trăia departe de casa 
părintească, în satul Tătăruș, la circa 50 de kilometric de Oradea. Însă părinţii ei au aflat că fatal 
or avea o viaţă grea alături de soţul ei. "Au împreună patru copii. Ea muncea până la opt seara 
să-i poată întreţine. El nu mai lucra de un an jumate. Ea făcea naveta, la Oradea. Seara când 
ajungea acasă trebuia să mai spele, să facă mâncare, cumpărături. Dimineaţa se trezea la ora 
patru să vină la muncă. A vrut să divorţeze în urmă cu trei sau patru ani. Atunci el a ameninţat-o 
că o omoară dacă-l părăsește, iar pe noi că ne dă foc la casă dacă o primim pe ea sau pe copii", 
spune părintele îndurerat. "A decis să mai rămână cu el până împlinesc copiii 18 ani", 
mărturisește Toth Zsigmond. În urmă cu o lună și jumătate femeia a decis să se despartă de 
Mihai Boldiș. "El o urmărea tot timpul. O ameninţa, era foarte gelos. Un beţiv și jumătate. Un 
ucigaș", spune tatăl femeii.   
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Cercetat pentru omor 

Atât părinţii, cât și copiii celor doi au fost audiaţi la parchet. Mihai Boldiș a fost reţinut cu 
ajutorul unor trecători, în ziua în care și-a incendiat soţia. El este cercetat acum pentru omor 
deosebit de grav, prin cruzimi. "Am fost la procuror, a zis că mai durează cel puţin o lună până la 
proces", declară tatăl femeii ucise. Doi dintre copiii lui au fost să-l viziteze la închisoare. Ei au 
spus că dacă în primele zile după incident bărbatul nu avea niciun fel de remușcări, acum spune 
că-I pare rău. Cu toate asta, singura lui fată, Reika, în vârstă de 16 ani, spune că nu mai vrea să-
și vadă niciodată părintele.  

 

A murit după zece zile de chinuri 

Martha Boldiș a murit la spital, la zece zile după ce a fost incendiată de soţ. „A fost internată la 
secţia de Terapie Intensivă și intubată. Femeia avea grave probleme respiratorii și multe leziuni 
cauzate de flăcări pe aproximativ 60 % din suprafaţa corpului", spune Petre Cotrău, asistent la 
secţia de ATI. Victima a fost ţinută în viaţă preţ de 10 zile cu ajutorul aparatelor, dar din cauză 
că i-au fost afectate și organele, a decedat. „Era conștientă când venit la noi, dar avea arsuri 
grave, de gradul trei și patru pe corp și nu avea cum să scape cu viaţă", a mai adăugat 
asistentul. 

http://www.adevarul.ro/locale/oradea/FOTO-Femeia-incendiata-propriul-teroare_0_358164708.html  

http://www.adevarul.ro/locale/oradea/FOTO-Femeia-incendiata-propriul-teroare_0_358164708.html
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EXTERN 

PE A VOTAT EXTINDEREA CONCEDIULUI MINIM DE MATERNITATE LA 20 DE SĂPTĂMÂNI, 
PLĂTIT 100% 

MEDIAFAX, 21 OCTOMBRIE 2010  

Eurodeputaţii au votat o rezoluţie care stabileşte prelungirea concediului minim de 
maternitate de la 14 la 20 de săptămâni, cu plata a 100% din salariul ultimei luni lucrate sau 
media salariilor lunare. 

 Parlamentarii europeni au votat în favoarea extinderii concediului minim de maternitate de la 
14 la 20 de săptămâni, depăşind astfel perioada sugerată de propunerea Comisiei Europene, 
într-o rezoluţie elaborată de eurodeputatul socialist-democrat Edite Estrela şi adoptată cu 390 
voturi pentru, 192 împotrivă şi 59 de abţineri. 

Comisia a propus, în octombrie 2008, revizuirea legislaţiei actuale (directiva 92/85), ca parte a 
"Pachetului de Conciliere" a vieţii profesionale cu cea de familie, conform Convenţiei ILO privind 
protecţia maternităţii din 2000. 

Membrii Parlamentului au susţinut propunerea Comisiei Europene potrivit căreia, din totalul 
concediului de maternitate, şase săptămâni trebuie să fie luate imediat după naştere. 
Lucrătoarele care îşi iau concediu de maternitate trebuie să primească salariul integral, 100% 
din salariul ultimei luni lucrate sau media salariilor lunare, se arată în rezoluţia adoptată. 
Această prevedere nu este obligatorie din punct de vedere legal, dar suma remuneraţiei nu 
poate să fie mai mică decât nivelul plăţii concediului medical. 

Majoritatea deputaţilor au aprobat şi dreptul la concediul de paternitate plătit, de cel puţin 
două săptămâni. Rezoluţia cere Statelor membre să ofere taţilor dreptul la un concediu de 
paternitate plătit integral, de cel puţin două săptămâni, în perioada concediului de maternitate, 
se menţionează în textul adoptat. Membrii Parlamentului care s-au opus acestei prevederi au 
considerat că acest concediu de paternitate nu este inclus în obiectivele legislaţiei, aceasta 
având ca obiect "sănătatea şi securitatea femeilor gravide". 

Parlamentul European a adoptat de asemenea amendamente care vor preveni concedierea 
femeilor însărcinate, de la începutul sarcinii şi până la şase luni de la sfârşitului concediului de 
maternitate. Mai mult, se menţionează că femeile trebuie să aibă dreptul de a se întoarce la 
poziţia lor, sau la un "post echivalent" - cu aceeaşi remuneraţie, aceeaşi categorie profesională 
şi aceeaşi fişă a postului ca acelea avute înaintea începerii concediului de maternitate. 
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Parlamentul a subliniat că această categorie de lucrătoare nu pot fi obligate să desfăşoare 
muncă de noapte şi ore suplimentare în decursul celor 10 săptămâni premergătoare datei la 
care urmează să nască, pe durata restului perioadei de sarcină în cazul în care acest lucru este 
necesar pentru sănătatea mamei sau a fătului şi în timpul întregii perioade de alăptare. 

Propunerea legislativă are ca obiectiv fixarea de standarde minime la nivel UE, dar statele 
membre au dreptul să introducă sau să menţină reguli care sunt mai favorabile decât cele 
prevăzute în directivă. 

 http://www.mediafax.ro/externe/pe-a-votat-extinderea-concediului-minim-de-maternitate-la-20-de-saptamani-
platit-100-7509097  

  

http://www.mediafax.ro/externe/pe-a-votat-extinderea-concediului-minim-de-maternitate-la-20-de-saptamani-platit-100-7509097
http://www.mediafax.ro/externe/pe-a-votat-extinderea-concediului-minim-de-maternitate-la-20-de-saptamani-platit-100-7509097
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VÂRSTA LEGALĂ DE PENSIONARE ÎN MAREA BRITANIE VA CREŞTE LA 66 DE ANI ÎN 2020  

MEDIAFAX, 20 OCTOMBRIE 2010 

Vârsta legală de pensionare în Marea Britanie va ajunge la 66 de ani în 2020, atât pentru bărbaţi 
cât şi pentru femei, a anunţat miercuri ministrul conservator al Finanţelor, George Osborne, cu 
ocazia prezentării reducerilor bugetare în faţa Camerei Comunelor. 

Vârsta legală de pensionare ("State Pension Age") este în prezent fixată la 65 de ani pentru 
bărbaţi şi la 60 de ani pentru femei. 

Trecerea de la 65 la 66 de ani se va face progresiv începând din 2018, a precizat Osborne. Acest 
lucru va permite economisirea a cinci miliarde de lire sterline (5,6 miliarde de euro) pe an, "care 
vor fi folosiţi pentru a acorda o pensie de stat mai generoasă în momentul în care ne 
confruntăm cu presiunea demografică", a subliniat acesta. 

Trecerea la 66 de ani în 2020 constituie o accelerare în raport cu un calendar anterior, prevăzut 
de Guvernul precedent laburist. 

Fostul premier Gordon Brown preconiza ca vârsta legală să crească la 65 de ani pentru femei în 
2020, apoi la 68 de ani pentru ambele sexe, în mod progresiv, între 2024 şi 2046. 

Anunţul intervine în condiţiile în care reforme foarte controversate privind pensionarea sunt în 
curs în alte ţări europene, în special în Franţa, unde mobilizarea sindicală continuă împotriva 
creşterii vârstei de pensionare de la 60 la 62 de ani în 2018. 

Majoritatea ţărilor industriale au ales să mărească vârsta legală de pensionare, dar comparaţiile 
sunt delicate deoarece durata cotizaţiilor variază, iar nivelul pensiilor este diferit de la o ţară la 
alta. 

 http://www.mediafax.ro/externe/varsta-legala-de-pensionare-in-marea-britanie-va-creste-la-66-de-ani-in-2020-
7509835 

http://www.mediafax.ro/externe/varsta-legala-de-pensionare-in-marea-britanie-va-creste-la-66-de-ani-in-2020-7509835
http://www.mediafax.ro/externe/varsta-legala-de-pensionare-in-marea-britanie-va-creste-la-66-de-ani-in-2020-7509835
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PREA PUŢINE FEMEI SUNT ŞEFI DE STAT (RAPORT ONU) 

AGERPRES, 20 OCTOMBRIE 2010  

Femeile sunt rare în organele de decizie şi doar şapte ocupau funcţii de şefi de stat faţă de 143 
de bărbaţi în anul 2009, afirmă un raport al ONU publicat miercuri, care subliniază persistenţa 
inegalităţilor între cele două sexe în lume. 

De asemenea, în 2009 doar 11 femei erau şefi de guvern din totalul celor 192. În schimb, în 
2008, 17 % dintre membrii guvernelor erau femei, faţă de doar 8 % în 1998, potrivit acestui 
studiu, publicat cu ocazia Zilei mondiale a statisticii.  

La nivelul parlamentelor naţionale, femeile nu ating pragul critic de 30 % de locuri decât în 23 
de ţări, subliniază acest document intitulat 'Femeile în lume în 2009'.  

Studiul se interesează şi de şcolarizarea fetelor şi notează că, la scară mondială, rata lor de 
şcolarizare în învăţământul primar a trecut de la 79 % la 86 % în perioada 1999-2007. Africa 
Centrală şi cea de Vest deţin rate printre cele mai slabe în lume, cu mai puţin de 60 % din fete 
de vârstă şcolară frecventând învăţământul primar. Proporţia populaţiei fără nicio educaţie 
rămâne ridicat în Asia de Sud cu 49 % dintre femei faţă de 36 % bărbaţi. În schimb, proporţia 
este sub 2 % pentru cele două sexe în Asia Centrală şi în Oceania.  

Referindu-se la paritatea salariilor bărbaţi-femei, studiul arată că ea este departe de a fi atinsă: 
salariile femeilor reprezintă 70-90 % din cele ale bărbaţilor şi ele sunt încă rar angajate în funcţii 
al căror statut, putere şi autoritate rivalizează cu cele ale bărbaţilor.  

http://www.agerpres.ro/media/index.php/international/item/34464.html   

http://www.agerpres.ro/media/index.php/international/item/34464.html
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AVORTURI CU FORŢA ÎN CHINA, ÎN LUNA A OPTA DE SARCINĂ 

9AM, 23 OCTOMBRIE 2010  

Politica unui singur copil din China are drept consecinta un numar de 13 milioane de avorturi 
anual, majoritatea fiind ordonate de catre oficialii centrelor de planificare familiala.  

Clipul postat de Al Jazeera a aparut pentru prima oara pe o versiune chineza a site-ului Twitter.  
Potrivit blogului Al Jazeera, parintii implicati in aceasta "sarcina ilegala", care a condus de 
asemenea la un avort ilegal, in luna a opta de sarcina, sunt socati de rapiditatea cu care 
povestea lor a fost propagata pe internet. 

Se pare ca Luo Yan Qua si Xiao Ai Ying nu au stiut ca povestea lor a ajuns pe internet, fiind 
marcati de evenimentele recente. Se ia in considerare faptul ca un membru anonim, care stia 
despre avortul ilegal, pe care mama a fost fortata sa-l faca, a lansat vestea pe un site din China, 
similar Twitter. Raspandirea vestii de catre o sursa guvernamentala este o varianta posibila, 
deoarece, conform Public Vigil, avorturile fortate au loc, mai ales, in zonele rurale ori periferice 
ale Chinei, dar acest caz a fost semnalat intr-unul dintre orasele moderne ale tarii, lucru care nu 
este prea tolerat de catre Guvernul central. 

 Odata ce sarcina sa a fost detectata, Xiao Ai Ying, care mai are o fetita de 10 ani, a fost batuta si 
scoasa violent afara din casa de catre autoritatile de planificare familiala, insotite de catre 
ofiteri de politie. Potrivit digitaljournal, tatal copilului si sotul mamei a declarat ca un politist 
chiar a lovit-o in burta, incercand sa-i provoace un avort spontan. Apoi femeia a fost 
transportata la un spital din centrul orasului Xiamen, unde copilul care urma sa se nasca peste 
doar o luna, a fost ucis cu o injectie letala, in timp ce inca se mai afla in corpul mamei. 

 

Femeile din China platesc amenda pentru ca raman insarcinate 

In China, nasterea unui al doilea copil este ilegala, fiind considerata o infractiune pentru care 
mama plateste si o amenda, care porneste de la 1 dolar, pentru cele mai sarace femei si pana la 
40.000 de dolari, pentru cele bogate. Alte femei sunt sterilizate imediat, cu forta. La ora actuala, 
nu se cunoaste inca daca Xiao Ai Ying va mai fi pedepsita si intr-un alt mod, in afara de cruzimea 
de-ai fi fost ucis bebelusul pe care l-a purtat opt luni in pantece, asteptand cu nerabdare sa se 
nasca. Al Jazeera a incercat sa ia legatura cu autoritatile chineze din Xiamen pentru a comenta 
acest caz, insa acestea au refuzat vehement.   
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Desi oficialii sustin ca in China au loc in jur de 13 milioane de avorturi pe an, cercetarile in acest 
domeniu, sustinute si de catre diverse publicatii locale, sunt de parere ca daca ar fi numarate si 
avorturile nedeclarate sau cele ilegale, induse fortat de catre autoritatile de planning, s-ar 
ajunge la un numar infiorator, substantial mai mare decat cel din acte.  

Rata intreruperilor de sarcina in China este de 24 avorturi la fiecare 1.000 de femei, cu varste 
cuprinse intre 15 si 44 de ani, declara Organizatia de Sanatate Mondiala, intr-un studiu realizat 
impreuna cu Institutul Guttmacher. In 2003, un raport de acest gen arata ca in China numarul 
de avorturi este de 9 milioane, din totalul de 42 de milioane de intreruperi de sarcina 
inregistrate in intreaga lume.   

Pentru toate autoritatile din afara Chinei, care nu privesc cu ochi buni aceste practici, cum ar fi 
cea din acest caz, nu mama este considerata a fi comis o crima, ci autoritatile care o obliga sa 
avorteze. Cu toate acestea, nimeni nu poate interveni in niciun fel. 

 

Va permite China mai mult de un copil/familie?  

Se pare ca oficialii de la Beijing vor lansa un program pilot in cinci provincii ale tarii, in care 
cuplurile vor putea avea un al doilea copil, dar cu conditia ca cei doi parinti sa fie copii unici in 
familiile lor. Prin acest program, autoritatile incearca sa elimine restrictia copilului unic, la nivel 
national, pana in anul 2014. Potrivit 9AM, Restrictia introdusa in 1979, era programata initial pe 
o durata scurta de timp, cu scopul de a se impiedica infometarea populatiei si de a se 
rationaliza resursele Chinei.  Insa, se pare ca nu a avut efectul scontat, deoarece China, una 
dintre putinele tari nelovita de recesiune, care inregistreaza cresteri, se loveste de o lipsa acuta 
de forta de munca. 

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Incredibil/202138/VIDEO-Avorturi-cu-forta-in-China-in-luna-a-opta-de-
sarcina.html  

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Incredibil/202138/VIDEO-Avorturi-cu-forta-in-China-in-luna-a-opta-de-sarcina.html
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Incredibil/202138/VIDEO-Avorturi-cu-forta-in-China-in-luna-a-opta-de-sarcina.html
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OPRAH: OPERAŢIA DE LUNGIRE A PICIOARELOR - PRACTICĂ MODERNĂ SAU MUTILARE? 

EUFORIA TV, 20 OCTOMBRIE 2010 

Intrigata de explozia industriei frumusetii in China, Oprah a trimis-o pe corespondenta Lisa Ling 
acolo, pentru a afla cat mai multe despre cum este vazuta frumusetea femeii in cultura chineza 
de astazi. Rezultatele? Socante. Chinezii platesc zeci de mii de dolari pentru o operatie 
dureroasa care le mutileaza picioarele, totul pentru a fi mai inalti cu cativa centimetri. 

 

Preocuparea pentru frumusete – interzisa in China 

Pentru majoritatea populatiei vestice, stilul in anii ’60 si inceputul anilor ’70 a fost definit de 
fusta mini si sandalele cu platforma. Insa in istoria Chinei, cea mai populata tara de pe planeta, 
au existat decenii intregi private de stil. 

In 1966, conducatorul Partidului Comunist Chinez, Mao Zedong, a lansat Revolutia Culturala, 
interzicand preocuparea pentru frumusete. Timp de 10 ani, toti barbatii, femeile si copiii erau 
obligati sa se imbrace in uniforme masculine, de tip military. Orice semn de feminitate, cum ar 
fi parul lung, machiajul sau bijuteriile era cu desavarsire interzis! Daca o femeie incalca aceste 
reguli, o astepta o pedeapsa severa. 

In zilele noastre, are loc o alta revolutie – un boom al industriei frumusetii, de miliarde de 
dolari. Lisa Ling a calatorit mai mult de 11.000 de kilometri pana in Shanghai, pentru a vedea 
cum este redefinit conceptul de frumusete in China. 

De asemenea, acum 10 ani, chirurgia estetica era interzisa in China, insa in ziua de astazi este o 
industrie de miliarde de dolari. 

Lisa a reusit sa filmeze in interiorul spitalului Ninth People din Shanghai, unul dintre cele mai 
mari din tara, pentru a cunoaste femei si barbati care asteapta sa intre in operatie. In sala de 
asteptare a sectiei de chirurgie estetica, ea a facut cunostinta cu o studenta si o femeie in varsta 
de 60 de ani. Amandoua femeile se afla acolo pentru aceeasi operatie: remodelarea ochilor. 

In fiecare an, mii de oameni vin pentru aceasta operatie devenita o moda, care remodeleaza 
pleoapa mai mica, ce ii caracterizeaza pe asiatici, intr-una mai mare, specifica locuitorilor din 
vest. Doctorul Sun Baoshan, un chirurg plastician chinez, spune ca in ultimii ani a avut loc o 
crestere impresionanta a cererilor pentru operatii estetice. “Acum patru ani, in spital aveau loc 
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30.000 de operatii pe an, dar anul trecut, doar numarul operatiilor estetice a ajuns la 40.000. 
Anul acesta, estimam ca numarul va trece de 50.000”, spune doctorul Baoshan. 

 

Operatia de lungire a picioarelor – medicina moderna sau mutilare? 

Romanii nu sunt nici ei straini de chirurgia estetica, insa cat timp s-a aflat in Shanghai, Lisa Ling 
a aflat despre o noua procedura radical, care castiga din ce in ce mai mutli adepti in China – 
operatia de lungire a picioarelor. 

In aceasta parte a lumii, Lisa spune ca inaltimea este un semn al statusului tau social, si de 
multe ori este o cerinta de baza pentru success. “Precizarea unei inaltimi minime nu este 
neobisnuita in anunturile de angajare, in aplicatiile pentru unele facultati si chiar in a obtine o 
intalnire”, spune Lisa. 

Pe masura ce practicile medicale evolueaza, din ce in ce mai multi oameni sunt dispusi sa se 
lase taiati cu bisturiul pentru aceasta dureroasa si controversata procedura, care ii poate ajuta 
pe pacienti sa creasca de la 2 la 30 de centimetri. 

Doctorul Bai Helong este cel care a modernizat procedure de lungire a picioarelor. El spun ca 
oamenii din China au o gama larga de motive pentru care vor sa fie mai inalti. Populatia a 
deposit un milliard de locuitori, asa ca este dificil sa iti gasesti o slujba. Inaltime iti poate aduce 
prejudicii si in alte aspect ale vietii tale, precum casnicia, viata personala, familia, cariera si 
multe altele. 

 

In ce consta dureroasa operatie 

Pacientii doctorului Bai trec prin chinuri groaznice pentru a fi macar cu putin mai inalti decat 
ceilalti. “Durerea este o parte importanta a procedurii, ceea ce este in acelasi timp oribil si 
miraculos”, spune Lisa Ling. 

Pentru a mari lungimea piciorului, se fac gauri in osul piciorului si se introduce suruburi care 
fixeaza in afara piciorului un mecanism metalic. Apoi, chirurgii taie osul in jumatate, chiar sub 
genunchi, iar tija metalica tine cat mai departate capetele osului, lasand un loc liber. Doctorul 
Bai spune ca astfel, in timp, un nou os va creste in gaura dintre capetele osului primar, marind 
totodata si inaltimea persoanei. 
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Platesti pentru durere – merita? 

Lisa spune ca cei mai multi pacienti raman in convalescenta timp de sase luni dupa operatie, iar 
unii dintre ei raman izolati un an de zile de familie, prieteni si toti cei cunoscuti. Cam dupa 
aceasta perioada de timp, mecanismul este scos, iar osul nou format este indejauns de puternic 
pentru a rezista activitatilor de zi cu zi. 

In ciuda durerii ingrozitoare si a pretului mai mult decat piperat – operatia poate costa intre 
10.000 si 40.000 de dolari – pacientii afirma ca merita sacrificiul. Lisa Ling spune ca daca aceasta 
operatie ii face pe oameni sa se simta mai bine, atunci nimeni nu ar trebui sa ii judece, insa 
recunoaste ca esre o practica extrema si ca nu a intalnit nimic asemanator pana acum. 

 

Si-au gasit femeile chineze stilul? 

 In ultimul deceniu, Lisa a calatorit pana in China de mai multe ori, iar in timp a observat cum 
explozia industriei frumusetii a afectat dramatic vietile femeilor de acolo. “In primii ani, era atat 
de evident cand cineva era din China continentala, pentru ca nu avea niciun pic de stil. Acesta 
nu era un element important in vietile noastre. Acum, atunci cand mergi in China, vezi ca totul 
este incredibil de modern, si vei vedea unele din cele mai stilate si ingrijite femei. S-a schimbat 
intr-un mod remarcabil, intr-un timp atat de scurt.” 

Lumea va trebui sa stea “la panda” pentru a vedea daca aceasta schimbare culturala este de 
bine sau de rau. “Cred ca ceea ce se intampla in China este un simbol pentru ceea ce s-a 
intamplat in intreaga lume. Este un lucru bun atunci cand femeile devin complet obsedate de 
infatisarea lor si incearca prin orice metode sa se infrumuseteze? Raspunsul este unul dificil, 
pentru ca intr-un fel, toate femeile sunt obsedate de infatisarea lor. Insa e trist sa vezi un numar 
mare de oameni devenind sclavii masinariei operatiilor estetice.” 

http://www.euforia.tv/articol/oprah/subiecte%20hot/oprah-operatia-de-lungire-a-picioarelor---practica-moderna-
sau-mutilare-13798.html  

http://www.euforia.tv/articol/oprah/subiecte%20hot/oprah-operatia-de-lungire-a-picioarelor---practica-moderna-sau-mutilare-13798.html
http://www.euforia.tv/articol/oprah/subiecte%20hot/oprah-operatia-de-lungire-a-picioarelor---practica-moderna-sau-mutilare-13798.html
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CUM ARATĂ ŞI UNDE SE AFLĂ CEL MAI MARE BORDEL DIN EUROPA  

MEDIAFAX, 22 OCTOMBRIE 2010 

Paradisul, prezentat de proprietarul său ca fiind cel mai mare bordel din Europa, a fost deschis 
joi seară la La Jonquere, un mic orăşel din Catalonia, Spania, cunoscut pentru turismul sexual, 
chiar şi de către vecinii francezi. 

Având în vedere că la francezi bordelurile sunt interzise, aceştia au făcut o scurtă călătorie în La 
Jonquere, care este situat la 30 de kilometri de oraşul francez Perpignan, pentru a participa la 
deschiderea Paradisului, unde îi aşteptau 100 de prostituate, în special românce, care îşi fac în 
mod legal "meseria" în Spania. 

Primarul din la Jonquere, Jordi Cabezas, a încercat să împiedice construirea Paradisului, dar 
justiţia spaniolă l-a obligat să acorde autorizaţia de contrucţie. 

În oraşul La Jonquere, care are 3.000 de locuitori, şi în împrejurimi sunt zeci de "puticlubs", cum 
le numesc spaniolii, unde sute de fete se prostituează. 

"În Catalonia serviciile publice au fost învinse de industria proxenetismului care este foarte 
puternică", a declarat Grégoire Théry, secretarul general al unei organizaţii franceze care 
acţionează asupra cauzelor şi consecinţelor prostituţiei şi luptă împotriva legalizării bordelurilor. 

  http://www.mediafax.ro/externe/vezi-aici-cum-arata-si-unde-se-afla-cel-mai-mare-bordel-din-europa-video-
7532034  

http://www.mediafax.ro/externe/vezi-aici-cum-arata-si-unde-se-afla-cel-mai-mare-bordel-din-europa-video-7532034
http://www.mediafax.ro/externe/vezi-aici-cum-arata-si-unde-se-afla-cel-mai-mare-bordel-din-europa-video-7532034
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O ORGANIZAŢIE NONGUVERNAMENTALĂ DIN STATUL EVREU, A POSTAT ÎN VITRINA UNUI 
MALL DIN TEL AVIV FEMEI CU PREŢURI PE ELE 

N TV, 20 OCTOMBRIE 2010  

Cumpărătorii aflaţi într-un mall din capitala israeliană Tel Aviv au fost surprinşi să vadă în 
vitrinele magazinelor femei de vânzare, care aveau etichete cu preţuri pe ele. Sumele variau 
între 5 mii 500 şi 11 mii de dolari.  

Iniţiativa aparţine unei organizaţii umanitare israeliene ce luptă împotriva traficului cu fiinţe 
umane. Sub deviza Femei la Pachet, ONG-ul speră ca această campanie să îi facă pe oameni să 
înţeleagă că violenţa şi sclavia sexuală asupra femeilor trebuie să înceteze.  

Clienţii magazinelor, dar şi trecătorii, au fost rugaţi să semneze o petiţie pentru ca ministrul 
israelian al Justiţiei să accepte un nou proiect de lege. Acesta permite urmărirea penală a 
persoanelor care plătesc pentru servicii sexuale. Membrii organizaţiei nonguvernamentale au 
declarat că proiectul de lege propus ar impune 6 luni de închisoare pentru clienţii 
prostituatelor, ca parte a unei strategii de combatere a acestei industrii.  

Israelul este considerat o destinaţie importantă pentru traficul de fiinţe umane, în special din 
fosta Uniune Sovietică. Femeile şi copiii sunt aduşi în ţară pe la frontiera cu Egiptul. De multe ori 
sunt vânduţi şi chiar revânduţi, fiind în acelaşi timp şi agresaţi, violaţi şi înfometaţi. Guvernul 
israelian estimează că peste trei mii de victime ale traficului de carne vie sunt prezente pe 
teritoriul statului evreu, însă, conform ONG-urilor, cifrele ar putea fi mult mai mari. 

http://www.reporterntv.ro/stire/o-organizatie-nonguvernamentala-din-statul-evreu-a-postat-in-vitrina-unui-mall-
din-tel-aviv-femei-cu-preturi-pe-ele  

http://www.reporterntv.ro/stire/o-organizatie-nonguvernamentala-din-statul-evreu-a-postat-in-vitrina-unui-mall-din-tel-aviv-femei-cu-preturi-pe-ele
http://www.reporterntv.ro/stire/o-organizatie-nonguvernamentala-din-statul-evreu-a-postat-in-vitrina-unui-mall-din-tel-aviv-femei-cu-preturi-pe-ele
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LIDERUL CECEN CERE INTERZICEREA FURATULUI MIRESEI 

EPOCH TIMES, 19 OCTOMBRIE 2010 

Conducatorul regiunii musulmane rusesti, Cecenia, a cerut luni “eradicarea” obiceiului de a fura 
mireasa, interzis de legile Rusiei, dar inca practicat in aceasta regiune. 

Analistii afirma ca liderul puternicei regiuni, Ramzan Kadirov, se confrunta cu o presiune din ce 
in ce mai mare din partea sustinatorilor de la Kremlin de a infrana traditiile locale care incalca 
legea federala, inclusiv a legii musulmane sharia. 

“Declar ... ca vom scoate din radacini o data pentru totdeauna din societatea noastra actul de 
rapire al femeilor”, a declarat Kadirov, conform website-ului de stiri Vesti.ru, mentinut de 
guvernul rus. 

“Aceasta este Federatia Rusa, unde rapirea este considerata o crima”, a adaugat el. 

Stravechiul obicei de a fura mireasa, puternic asociat acum in Rusia cu Islamul, a fost practicat 
in Caucaz inainte de convertirea sa la Islam in urma cu aproximativ 250 de ani. 

Traditia este practicata de asemenea si in Asia Centrala post-sovietica. 

Kremlinul depinde extem de mult de Kadirov pentru oprirea unei revolte islamice in regiune, iar 
sustinatorii drepturilor omului afirma ca dictatorul din Caucaz profita de pozitia sa pentru a-si 
depasi autoritatea legala. 

Kadirov a combinat o versiune proprie si pe alocuri ciudata a sharia cu tactici politiste agresive 
impotriva extremistilor, intr-o incercare de a controla puternicele sentimente islamice. 

Criticii sunt de parere ca aceste masuri aduc incetul cu incetul Republica Cecena la autonomie 
fata de Moscova. Kadirov afirma ca aceste pareri sunt menite sa-i ponegreasca numele. 

Cecenia a purtat deja doua razboaie separatiste cu armata rusa, de la caderea Uniunii Sovetice. 

Kadirov a luptat impotriva fortelor ruse in timpul primului razboi separatist de la inceputul 
anilor ’90, dar a trecut de partea Moscovei atunci cand conflictul a reinceput in 1999. 

Decizia lui Kadirov de condamnare a obiceiului de rapire a miresei, intrerzis deja in Rusia, 
demonstreaza autonomia de care Cecenia se bucura deja. 

“Noi urmam Islamul, care condamna clar o asemenea practica si care nu recunoaste casatoria 
daca femeia nu isi da consimtamantul cu adevarat”, a fost citat Kadirov. 



49 

 

In august, liderul spiritual al Ceceniei a ordonat cu succes inchiderea tuturor birturilor in timpul 
Ramadamului, luna de post a musulmanilor. 

In plus, multe femei au declarat ca au fost hartuite de catre barbati din cauza ca nu au purtat 
esarfe pe cap pe strada. Unii agresori au declarat ca acestea sunt instructiunile din partea 
autoritatilor religioase. 

Ordinele date cu ocazia Ramadamului au fost urmate de aprecieri din partea lui Kadirov, care a 
declarat pentru postul TV de stat ca este recunoscator celor care au tras cu proiectile cu vopsea 
asupra femeilor care nu purtau valuri musulmane, in iunie. 

http://www.epochtimes-romania.com/articles/2010/10/article_90853.html?search_token=femei  

http://www.epochtimes-romania.com/articles/2010/10/article_90853.html?search_token=femei
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JUDECĂTOR DIN EMIRATE: BĂRBAŢII AU VOIE SĂ-ŞI BATĂ SOŢIILE DOAR DACĂ NU LE 
LASĂ URME FIZICE  

HOTNEWS.RO, 19 OCTOMBRIE 2010  

Un judecator islamic din Emiratele Arabe Unite a decis ca "un barbat are dreptul sa-si 
disciplineze sotia si copiii daca se asigura ca nu le lasa semne vizibe" pe corp, transmite AFP. 
Magistratul Falah al Hajeri a luat aceasta decizie intr-un caz in care un barbat a fost amendat cu 
130 de dolari dupa ce si-a palmuit sotia si si-a lovit fiica. Barbatul a fost gasit vinovat pentru 
asalt, desi sustinuse initial ca a lovit femeile "din greseala". 

"Desi legea permite ca sotul sa-si foloseasca dreptul (de a disciplina), el  trebuie sa se incadreze 
in limitele legii", a scris judecatorul in decizia sa, preluata de un ziar din Abu Dhabi.  

Tribunalul a afirmat ca barbatul care "si-a palmuit si lovit fiica si si-a palmuit sotia" si-a incalcat 
"dreptul" sau potrivit legii islamice sharia, care permite barbatilor "sa-si disciplineze" sotia si 
copiii. Judecatorul a afirmat insa ca barbatul si-a batut "prea dur" sotia (provocandu-i rani la 
buza), in timp ce fiica sa, care are 23 de ani, este "prea mare" pentru o astfel de pedeapsa. 

Toti barbatii si sotii din statul arab au primit astfel "dreptul de a disciplina" femeile din familie, 
daca au incercat mai intai fara succes sa se impace cu ele. 

Daily Mail a scris ca, desi decizia judecatorului a fost primita cu "furie" de multi comentatori din 
lumea araba, altii sutin ca ea este "un compromis" intre pretentiile unei populatii 
occidentalizate si mostenirea sa musulmana conservatoare.  

AFP afirma ca EAU sunt mai putin conservatoare decat alte state din zona Golfului Persic. In 
Arabia Saudita, femeile nu au voie sa conduca si au nevoie de permisiunea unui barbat pentru a 
calatori. Legea islamica ramane insa o parte importanta a sistemului juridic din Emiratele Arabe 
Unite. 

http://www.hotnews.ro/stiri-international-7944414-judecator-din-emirate-barbatii-voie-bata-sotiile-doar-daca-
nu-lasa-urme-fizice.htm  

http://www.hotnews.ro/stiri-international-7944414-judecator-din-emirate-barbatii-voie-bata-sotiile-doar-daca-nu-lasa-urme-fizice.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-international-7944414-judecator-din-emirate-barbatii-voie-bata-sotiile-doar-daca-nu-lasa-urme-fizice.htm
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INTERVIU 

SHIVANI SINGH, DESPRE FAŢA NEVĂZUTĂ A REGALITĂŢII INDIENE 

EVENIMENTUL ZILEI, 18 OCTOMBRIE 2010 

Autor:  Alina Vătăman 

Descendenţa regală a scriitoarei indiene Shivani Singh a devenit subiect al romanului său 
"Moarte la curtea rajahului", pe care aceasta l-a prezentat pe 15 octombrie în România. 

Văzută din interior, viaţa la palat nu este întotdeauna atât de idilică pe cât pare, iar acesta este 
şi punctul de plecare al romanului lui Shivani Singh. Femeia a renunţat la statutul de prinţesă în 
favoarea vieţii de femeie modernă, s-a căsătorit cu un bărbat fără titlu nobiliar, iar acum 
călătoreşte prin lume atât pentru a-şi promova cartea, cât şi pentru a le spune femeilor că sunt 
libere să îşi aleagă drumul în viaţă. 

Într-un interviu acordat EVZ, Shivani vorbeşte despre diferenţele dintre societatea indiană 
tradiţională şi cea modernă, despre legi şi obiceiuri, dar şi despre rolul femeii. 

 

EVZ: Lansaţi în România cea mai recentă carte, "Moarte la curtea rajahului"... 

Shivani Singh: Cartea este ficţiune sau aşa ar fi trebuit să fie, dar scrisul nu este niciodată aşa. În 
fiecare dintre texte, oricât ar fi ele de "ficţiune", există măcar un strop de realitate. În ceea ce 
priveşte romanul meu, nu tot ceea ce am scris acolo s-a întâmplat cu adevărat. Reale sunt 
descendenţele mele regale – mama este de origine nobilă, bunica a fost prinţesă, strămoşii mei 
au avut origini princiare – reale sunt şi locurile în care se petrece acţiunea cărţii "Moarte la 
curtea rajahului" (pronunţă titlul în limba română, rugându-mă să o corectez dacă a greşit –
n.r.), dar şi toate poveştile legate de obiceiuri, mâncarea sau vestimentaţia descrise.  

M-aţi întrebat dacă am considerat că scrierea romanului meu a fost ceva mai mult decât un act 
de creaţie. Da, a fost şi o necesitate – aceea de a prezenta o lume foarte puţin accesibilă – mai 
ales că imaginea care s-a propagat de-a lungul timpului despre regalitate a fost una complet 
ideală. Totul era zugrăvit în culorile optimismului, oameni zâmbitori şi bine îmbrăcaţi călărind 
elefanţi şi împrăştiind în jurul lor petale de flori şi bani. Prinţi, prinţese şi zei... Puţini ştiau 
despre cealaltă faţă, unde era suferinţă, durere, confuzie, ură, răzbunare. Ei, despre această 
faţă, să-i zicem nevăzută, a regalităţii indiene am vrut să vorbesc. Tuturor celor din interior le 
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place să ştie că această lume este frumoasă. Eu însă îmi urmez drumul şi chemarea de scriitoare 
şi una dintre calităţile unui scriitor este sinceritatea atât faţă de el, cât şi faţă de cititor.  

 

Este vorba de un fel de a respinge lumea în care trăiaţi? 

Da. Pot să spun că drumul pe care l-am ales este o formă de respingere a lumii pline de 
strălucire aparentă şi de falsitate în care trăiam. De exemplu, multe dintre ritualurile şi 
obiceiurile practicate de familiile regale sunt împrumutate din Occident şi sunt prefăcătorie. 
Totul este un spectacol în care trebuie să arăţi că eşti bogat şi bun.  

Acum mi-am dat seama şi care era necesitatea acestor spectacole ale grandorii: Internetul şi 
Facebookul, companiile de PR sunt însemne ale modernităţii, aşa că, în lipsa lor, se făcea apel la 
astfel de manifestări. În plus, bunăstarea se măsura înainte în funcţie de cantitatea de bijuterii, 
de numărul de amante.  

 

Şi acum purtaţi bijuterii remarcabile... 

Aveam cutii întregi cu bijuterii. Este o adevărată ştiinţă în India legată de bijuterii. Rubinele, de 
exemplu, sunt semn al valorii, al puterii, iar safirul albastru se spune că poate conferi 
purtătorului cea mai mare putere şi, tocmai de aceea, el nu era purtat de oricine, fiind piatra 
rezervată familiilor regale.  

Odată am fost la un om sfânt şi, când mi-a văzut toate bijuteriile pe care le purtam, mi-a spus: 
"Fă-le cadou sau vinde-le, dar scapă de ele. Au adunat toată ura, nefericirea şi disperarea 
tuturor generaţiilor care le-au purtat". Sariul roşu îl port ca simbol al femeii puternice. Dacă aş 
sta aşa, cu o parte a pieptului neacoperită, în India mi s-ar reproşa că sunt o femeie de moravuri 
uşoare. Dacă îmi acopăr umerii este decent. Însă, dacă aş vrea, de exemplu, să stau de vorbă cu 
tatăl meu, trebuie să stau cu faţa cât mai mult acoperită. 

India este o ţară foarte complicată. Sunt familii regale, sunt caste, dar şi subcaste. Totul pleacă 
de la credinţe şi de la tradiţii. Totul duce la diferenţe: de la ce îmbraci, ce mănânci, până la 
modul în care îţi gestionezi viaţa ta şi a familiei tale.  
 

Dvs, însă, sunteţi o femeie modernă... 
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Din fericire, acum sunt o femeie normală, însă nu a fost mereu aşa. Altfel nici nu ar fi apărut 
cartea. Normalitatea la mine a fost în sensul în care viaţa mea se desfăşura aproape în limitele 
normalului. Dacă verile mi le petreceam la palat, împreună cu toată familia şi cu toate rudele 
mele, în restul anului mergeam la şcoală ca orice copil normal. Îmi amintesc că aveam cam şase 
ani şi toţi colegii m-au înconjurat şi mi-au spus: "Shivani... eşti prinţesă!". Atunci am ţipat pentru 
prima dată la mama. Nu am vrut niciodată să se facă prea mare caz de originile mele. Tocmai de 
aceea am ales să am o viaţă normală, iar copiii mei ştiu cine sunt, dar i-am învăţat că asta nu le 
schimbă cu nimic felul de a trăi. Nici nu-i încurcă, dar nici nu-i ajută.  

Tata provenea dintr-o familie modernă, spre deosebire de mama, care venea dintr-o familie 
tradiţionalistă şi asa a rămas şi ea. Eu mi-am dorit să fiu mai mult ca el. Trebuia să mă adaptez 
timpurilor. Nu poţi trăi la nesfârşit cu lumea din jurul tău privindu-te de parcă ai fi o piesă de 
muzeu sau un ciudat de la circ. Aşa că m-am căsătorit cu un bărbat care nu face parte dintr-o 
familie regală, am doi copii pe care i-am crescut normal. Nu mă laud cu originile mele şi am şi 
acum prieteni care nu ştiu că sunt scriioare.  

 

Familia a încercat să vă împiedice să publicaţi această carte? 

Familia mea a fost încântată de idee, cu excepţia unchiului, meu care m-a ameninţat că mă dă 
în judecată. I-am răspuns că nu poate da în judecată un roman de ficţiune. 

 

Statutul femeii tradiţionale în India este o temă pentru Vest..... 

Din fericire, în India legile sunt favorabile femeilor. În Pakistan de exemplu, dacă este violată o 
femeie, aceasta trebuie să aducă cinci bărbaţi pentru a depune mărturie în acest sens, astfel 
încât violul să fie recunoscut. În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, femeia va fi dusă la 
închisoare. În India nu este deloc aşa. Aici, dacă eşti căsătorită şi mergi la poliţie să îţi reclami 
soţul, acesta poate avea serioase probleme. Şi nu numai legea este în favoarea femeilor. Şi 
religia le favorizează foarte mult.  

La noi, femeia este considerată simbol al puterii. Din punctul meu de vedere, regula generală, 
atât în ceea ce priveşte femeia tradiţională, cât şi pe cea modernă, este că aceasta trebuie să 
ştie foarte bine ce vrea să facă cu viitorul, cu viaţa ei. Nu neg că există încă abuzuri şi 
nedreptăţi, însă acestea nu sunt mai multe sau mai grave decât în altă parte a lumii. 
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Femeia tradiţionalistă indiană are dreptul să-şi aleagă singură drumul în viaţă. Dacă vrea să ia 
un alt soţ decât cel recomandat de familie, este liberă să o facă, dacă vrea să călătorească, să 
scrie cărţi, poate. Acesta este marele câştig al vremurilor actuale, avem dreptul să avem 
opţiuni.  

 

Care sunt nostalgiile legate de viaţa de la curtea rajahului din Madhupur? 

Nostalgia mea se referă la sistemul de valori, la cavalerism, la simţul datoriei şi la a te ţine de 
cuvânt. Toate aceastea au dispărut acum când, atâta timp cât ai bani, nu contează cum i-au 
făcut, atâta timp cât eşti faimos, nu contează de ce eşti faimos. Oamenilor nu le mai pasă de 
intenţiile din spatele gesturilor. Atâta timp cât eşti bogat, nu mai contează ce ai făcut pentru 
asta. Vă pot da un exemplu: un văr de-al meu s-a căsătorit. Înainte de nuntă l-am întrebat dacă 
îi va permite soţiei să lucreze după căsătorie. El mi-a răspuns că nu are nimic împotrivă, dar că 
aceasta va trebui să-şi doneze întregul salariu. Aceasta este o mostră de dominaţie masculină şi 
de comportament în familiile regale, exact lucrul care m-a făcut să îmi aleg un soţ care nu e de 
viţă nobilă.  

 

Dacă nu aţi fi ales să vă schimbaţi viaţa, ce aţi fi făcut acum? 

Aş fi fost căsătorită şi aş fi locuit, probabil, într-un castel. Poate că aş fi condus un hotel pe 
undeva şi m-aş fi plictisit. Diferenţa ar fi fost că nimeni nu s-ar fi aşteptat sau nu mi-ar fi cerut să 
muncesc. 

 

Aş fi sfârşit ca mama sau ca bunica mea, care nu au părăsit casa şi s-au dedicat în întregime unei 
vieţi lipsite de viaţă. Aş fi avut însă, conform tradiţiei, dar şi a legii, întregul control asupra averii 
mele moştenite de la familie. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/shivani-singh-despre-fata-nevazuta-a-regalitatii-indiene-909357.html 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/shivani-singh-despre-fata-nevazuta-a-regalitatii-indiene-909357.html
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