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POLITICĂ 

DISCRIMINAREA TĂTICILOR: RECLAMATUL BĂSESCU SOLICITĂ RETRAGEREA PLÂNGERII 

JURNALUL NAŢIONAL, 2 NOIEMBRIE 2010 

de Andreea Căprescu 

Preşedintele României nu s-a prezentat astăzi la Consiliul Naţional pentru Combaterea 
Discriminării unde a fost "invitat", în vederea soluţionării dosarului, în care este acuzat de 
Alianţa Antidiscriminare a Tuturor Tăticilor - T..A.T.A că a discriminat tăticii acestei ţări.  

În schimb, Traian Băsescu a trimis o scrisoare de cinci pagini prin intermediul Administraţiei 
Prezidenţiale, pentru a răspunde plângerii formulate de TATA. "Reclamatul" a solicitat 
respingerea acesteia, întrucât motivele invocate de preşedintele TATA, Bogdan Drăghici  ar fi 
neîntemeiate. Ştefan Deaconu, consilierul prezidenţial care semnează scrisoarea afirmă că este 
regretabil că declaraţia preşedintelui potrivit căreia "în România, femeile au o situaţie mult mai 
grea decât bărbaţii" a fost interpretată în acest mod. "Preşedintele României nu a dorit altceva 
decât să sublinieze faptul că adeseori, femeile sunt puse în situaţii ce le dezavantajează faţă de 
bărbaţi. Mai mult, vă rugăm să observaţi că această declaraţie se circumscrie opiniei Curţii 
Constituţionale cu privire la subiectul "vârste diferite de pensionare pentru femei şi bărbaţi, 
opinie exprimată în Decizia nr. 107/1995", se arată în documentul înaintat CNCD. Traian 
Băsescu se află din nou în mijlocul unui conflict care are la bază discriminarea, după ce TATA a 
depus pe 12 octombrie plângerea prin care este învinuit de transformarea tatălui într-un 
părinte de rang inferior. 

http://www.jurnalul.ro/stire-observator/discriminarea-taticilor-reclamatul-basescu-solicita-retragerea-plangerii-
558699.html 

http://www.jurnalul.ro/stire-observator/discriminarea-taticilor-reclamatul-basescu-solicita-retragerea-plangerii-558699.html
http://www.jurnalul.ro/stire-observator/discriminarea-taticilor-reclamatul-basescu-solicita-retragerea-plangerii-558699.html
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SOCIAL 

MEDICII SPANIOLI ŞOCAŢI: O FETIŢĂ ROMÂNCĂ DE ZECE ANI A NĂSCUT UN BEBELUŞ 

ADEVĂRUL, 2 NOIEMBRIE 

Alina Pistol 

Personalul medical de la spitalul din Jerez (Andaluzia) nu-şi revine din uimire. Săptămâna 
trecută o fetiţă de naţionalitate străină, de doar zece ani, a născut, fără cezariană, un bebeluş 
perfect sănătos, spre bucuria mamei acesteia. 

O fetiţă de doar zece ani a născut marţea trecută în spitalul din Jerez un bebeluş de 2,9 
kilograme. Întâmplarea, care a mobilizat atât serviciile sanitare, cât şi cele sociale, a fost 
protagonizată de o micuţă imigrantă, a cărei identitate şi naţionalitate nu au fost dezvăluite, 
scrie Diario de Jerez. 

Update: Cotidianul 20 minutos susţine că fetiţa de 10 ani este de naţionalitate română. 

Deşi medicii se aşteptau la complicaţii la naştere, dată fiind vârsta fragedă a mamei, copilul s-a 
născut perfect sănătos, iar mama nici măcar nu a avut nevoie de cezariană. De altfel, în 
weekendul trecut, atât mama cât şi copilul au fost externaţi. Serviciile medicale nu şi-au ascuns 
profunda uimire când au văzut atmosfera din salonul în care era internată proaspăta mămică. 
Aceasta nu avea nici cele mai mici semne ale unei reacţii traumatice în urma faptului că tocmai 
născuse la doar zece ani. Mama fetei s-a arătat extrem de bucuroasă pentru naşterea 
"nepoţelului", declarându-le medicilor că "acest lucru este ceva obişnuit la noi în ţară", potrivit 
adevarul.es. 

 

"Fetiţa locuieşte cu logodnicul ei!" 

"O altă explicaţie pe care ne-a dat-o femeia a fost că fetiţa locuieşte, în ţara natală, împreună cu 
logodnicul ei", au declarat medicii de la spitalul din Jerez. Cu toate acestea şi în ciuda faptului că 
naşterea a decurs normal, medicii spanioli au declarat: "Deşi există fetiţe care pot părea la o 
vârstă fragedă, din punct de vedere al dezvoltării fizice, ca şi cum ar avea câţiva ani în plus, în 
acest caz fetiţa era chiar asta: doar o fetiţă!" 
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http://www.adevarul.ro/international/europa/bebelus-cezariana-fericire-fetita-imigranta-medici-nastere-
nedumerire-sanatos-traditie_0_364764027.html 

http://www.adevarul.ro/international/europa/bebelus-cezariana-fericire-fetita-imigranta-medici-nastere-nedumerire-sanatos-traditie_0_364764027.html
http://www.adevarul.ro/international/europa/bebelus-cezariana-fericire-fetita-imigranta-medici-nastere-nedumerire-sanatos-traditie_0_364764027.html
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MAMA ROMÂNCEI DE 10 ANI CARE A NĂSCUT ÎN SPANIA: "AŞA E LA NOI, ÎN ROMÂNIA" 

ADEVĂRUL, 3 NOIEMBRIE 2010 

Mihai Mateaş  

Într-un interviu acordat televiziunii Cuatro, Olimpia, mama fetiţei de 10 ani care a devenit 
părinte la rândul ei, şocând întreaga Spaniei, explică bucuroasă: "Sunt fericită că sunt bunică. 
La noi e ceva normal". 

Olimpia, mama fetiţei de 10 ani, de naţionalitate română, pe nume Elena, care a născut în Jerez, 
săptămâna trecută, a devenit "vedetă" în Spania. Rezidentă în Lebrija (Sevilla), Olimpia a fost 
vizitată de televiziunea spaniolă Cuatro. Astfel, am aflat că "în România, la vârsta asta ne 
căsătorim noi. Aici ştim că nu e normal, dar la noi e normal". Aflăm că tatăl bebeluşului (o 
fetiţă) are 13 ani şi locuieşte în România, Elena sosind în Spania însărcinată. 

 

"Nu este aşa mică" 

"Nu este aşa mică", le răspunde Olimpia jurnaliştilor care se întreabă dacă nu cumva e prea 
devreme pentru o fată de 10 ani să nască. Unul din fraţii Olimpiei le explică şi el ziariştilor: "Nu 
este nimic ciudat. Nu mă interesează. Şi eu am două fetiţe, la 14 ani deja aveam o fetiţă la mine 
în ţară". 

Olimpia, o bunică tânără, de doar 30 de ani, trăieşte, la fel ca restul familiei, din cerşetorie şi 
colectarea fierului vechi, conform declaraţiilor vecinilor familiei de ţigani români. Aceasta a 
venit în Spania abia de trei săptămâni şi singurul ei regret este că Elena nu va încasa "cecul-
bebe", acordat de statul spaniol oricărei femei care naşte în Spania, deoarece pentru acesta 
trebuia să locuiască de minim 2 ani pe teritoriu spaniol. 

Autorităţile din Andaluzia, împreună cu Serviciile Sociale studiază acum cazul, pentru a vedea 
dacă fetiţa de 10 ani şi fiica ei nou-născută au toate condiţiile pentru a trăi în continuare în 
familie sau se impune internarea celor două într-un centru de minori, sub supravegherea 
serviciilor sociale. 

 

"Şi-a 'ars' copilăria şi va rămâne stigmatizată" 
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Mai mulţi medici, ginecologi sau psihiatri, au analizat din ambele puncte de vedere riscurile la 
care este supusă Elena, românca de 10 ani care a născut pe 26 octombrie o fetiţă, în Spitalul din 
Jerez. 

"Această copilă este mult prea tânără, nici măcar nu putem vorbi despre adolescenţă. Este 
primul caz pe care îl cunosc al unei fete de 10 ani care naşte în această ţară. De fapt, nu cred că 
există date despre un alt caz în Spania", a declarat pentru BBC doctor Francisca Martinez, şefa 
unităţii de Anticoncepţie a departamentului Obstetrică şi Ginecologie al Institutului Universitar 
Dexeus din Barcelona. "Vârsta primei menstruaţii este, în medie, în jur de 12 ani în Spania, iar 
maturizarea sistemului reproducător nu se face complet decât la 2-3 ani după prima 
menstruaţie", a mai spus experta. 

 

Nici UNICEF nu are date despre sarcini la fetiţele sub 12 ani 

Pentru Nuria Parera, medic al departamentului de Ginecologia Copilului şi Adolescentului de la 
Institutul Dexeus, este vorba de "un caz excepţional, o patologie numită pubertate precoce". 
"Pentru ca o femeie să rămână însărcinată trebuie ca sistemul reproducător să fie matur. La 10 
ani foarte puţine fete au ciclu şi cele care au, au dezvoltat o pubertate precoce. Dar sunt atât de 
puţine astfel de cazuri, încât e dificil să faci o statistică", a declarat Parera. 

De altfel, nici măcar UNICEF, care lucrează la nivel mondial, nu are date sau cifre despre fetiţe 
care au născut la vârste sub 12 ani. 

"Dacă minora se simţea singură şi poate de aceea a întreţinut relaţii sexuale cu alt copil, acum 
se va simţi pierdută", susţine Maria Jesus Mardomingo, membră a Societăţii Europene de 
Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi preşedinta acestei asociaţii în Spania. "Este evident că 
fetiţa care tocmai a devenit mamă nu a avut parte de o familie protectoare. Trebuie să se fi 
simţit foarte singură pentru a accepta relaţii sexuale la nouă ani, fără ca părinţii ei să o ştie", 
mai spune Mardomingo, pentru El Mundo. 

 

"Va rămâne profund marcată de experienţă" 

Experta crede că "fetiţa a ajuns să întreţină raporturi sexuale căutând companie şi prietenie, 
deşi logic vorbind aceasta este doar o ipoteză". Ceea ce este însă sigur e că "micuţia şi-a 'ars' 
copilăria şi va trebui să se confrunte de-acum cu stigmatul de a fi mamă atât de tânără". 
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Şeful serviciului de Obstetrică şi Ginecologie de la Clinica USP Sagrado Corazon din Sevilla, 
Adolfo Lopez Gomez, crede că fetiţa româncă "a riscat foarte mult", "pentru că există 
probabilitatea crescută de dezvoltare a unor complicaţii adiacente naşterii". Printre riscuri? 
"Problemele de hipertensiune şi inclusiv un debut al diabetului la vârste atât de timpurii. În 
plus, oasele nu sunt dezvoltate complet, de aceea nivelul ridicat de flux hormonal care vine 
odată cu sarcina poate provoca o dezvoltare alterată a musculaturii şi oaselor. Influxurile 
hormonale ridicate în copilărie pot provoca sudarea permanentă a cartilajelor, întrerupând 
dezvoltarea musculaturii şi osaturii", a declarat Gomez. 

Doctor Mardomingo reaminteşte, totodată, că "din experienţa mea cu adolescente de 15 ani 
care au rămas însărcinate şi pe care le-am revăzut ulterior la vârstă adultă, ştiu că majoritatea 
au rămas profund marcate de experienţă". Psihiatra spune că "o fetiţă nu este în stare nici să 
îngrijească şi nici să educe o altă fetiţă". 

 

"Minorii trăiesc într-o lume hipersexualizată şi trivializată" 

Totodată, Maria Jose Mardomingo are o opinie interesantă despre cauzele sarcinilor la vârste 
atât de fragede. "Minorii trăiesc într-o lume hipersexualizată de publicitate. În plus, sunt 
încorporaţi mult prea repede în lumea adultă, ceea ce se poate vedea foarte clar în modă, de 
exemplu. Micuţii deja se îmbracă precum adulţii". 

"Adăugaţi la toate acestea faptul că se transmite o trivializare a relaţiilor sexuale, ca sursă de 
plăcere la care are toată lumea dreptul. De asemenea există un aspect important care este 
imaginea inoculată despre femei, ca obiecte sexuale în publicitate. Relaţia cu bărbatul se obţine 
doar prin intermediul sexului şi nu din punct de vedere a prieteniei sau colaborării", mai spune 
doctor Mardomingo, care nu uită însă şi că "părinţii îşi pierd capacitatea educativă, nu îi 
pregătesc pe copii pentru viaţă". 

http://www.adevarul.ro/international/romani_in_spania/interviu-Jerez-mama-nastere-obicei-romanca-romania-
sevilla-traditie_0_365363695.html 

http://www.adevarul.ro/international/romani_in_spania/interviu-Jerez-mama-nastere-obicei-romanca-romania-sevilla-traditie_0_365363695.html
http://www.adevarul.ro/international/romani_in_spania/interviu-Jerez-mama-nastere-obicei-romanca-romania-sevilla-traditie_0_365363695.html
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TATĂL COPILULUI NĂSCUT DE FETIŢA DE 10 ANI ESTE VĂRUL EI DE 13 ANI  

EVENIMENTUL ZILEI, 6 NOIEMBRIE 2010 

Autor:  Ramona Dragomir 

Tatăl copilului româncei de etnie romă care a născut luna trecută în Spania este vărul de 13 ani 
al acesteia, potrivit unui articol amplu apărut în tabloidul britanic The Daily Mail. 

Numele băiatului este Gheorghe Mecic. El locuieşte în Bucureşti, în sectorul 5, iar în acest 
moment cei doi nu mai formează un cuplu.  

Elena (fetiţa de 10 ani, care a devenit una dintre cele mai mici mame din lume) şi Gheorghe au 
fost crescuţi de o bunică din Bucureşti, după ce mamele lor au plecat în străinătate să scape de 
sărăcie, relatează jurnaliştii de la The Daily Mail, care prezintă şi poze cu cei doi.  

 

Copilul a fost conceput în România  

Potrivit vecinilor bunicii, tatăl fetei a murit când ea avea doar cinci ani. "Familia a rămas cu 
multe datorii aşa că mama, Olimpia, a vândut totul şi a plecat în Spania la cules de căpşuni 
pentru câţiva ani şi a lăsat fata cu o bunică. Venea din când în când acasă, dar pleca din nou la 
muncă în Spania. Anul trecut, Olimpia a luat-o şi pe sora ei în Spania şi l-a lăsat pe Gheorghe cu 
aceeaşi bunică", relatează jurnaliştii citând vecini din România ai bunicii.  

Abandonaţi de mame, cei doi copii au început o relaţie despre care bunica lor, Petra, spune că 
nu ştia nimic, cu toate că copilul celor doi a fost conceput în casa ei.  

Când sarcina fetiţei a devenit vizibilă, mama ei, Olimpia, le-a permis celor doi să trăiască 
împreună, "ca soţ şi soţie", povestesc rudele.  

 

Anchetă socială în Spania  

Aproape de momentul naşterii, Elena a fost dusă în Spania de mama ei unde a născut o fetiţă 
sănătoasă pe care au numit-o Nicoleta, la Spitalul Jerez de la Frontera.  

Fetiţa de 10 ani şi copila ei sunt acum tot în Spania și au fost externate din spital.  
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Autorităţile spaniole intenţionează însă să ia fetiţa nou-născută din familie iar ieri asistenţii 
sociali au controlat condiţiile în care locuieşte familia de romi.  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/tatal-copilului-nascut-de-fetita-de-10-ani-este-varul-ei-de-13-ani-911573.html 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/tatal-copilului-nascut-de-fetita-de-10-ani-este-varul-ei-de-13-ani-911573.html


12 

 

 

BURLACII IMOBILIARI 

ROMÂNIA LIBERĂ, 2 NOIEMBRIE 2010 

de Ioana Mareş 

Ca în fiecare an, numărul studenţilor din Bucureşti depăşeşte cu mult numărul locurilor din 
cămine oferite de universităţi. Dacă unii dintre sunt obligaţi să se angajeze pentru a-şi putea 
permite un apartament cu chirie, fetele drăguţe pot sta gratis într-un apartament din capitală, 
în schimbul unor servicii sexuale. Internetul abundă de astfel de mesaje, astfel că nu rămâne 
decât să-ţi faci curaj şi să intri în vorbă pe Messenger sau pe e-mail cu domnii generoşi în 
căutarea de o chiriaşă dispusă să fie mai mult decât o colegă de cameră. Există o singură 
problemă: acceptarea unei astfel de oferte se numeşte prostituţie şi se pedepseşte prin lege. 

Id de Messenger: „pcippry". Autodescriere: "un băiat liniştit (mai tot timpul), sociabil (ca tot 
omul), simpatic, ok într-un cuvânt". Tot ce vrea el este „o colegă de treabă, funny, plină de viaţă 
şi dacă se poate şi inteligentă (ştiu că cer prea mult, dar nu se ştie niciodată)."  

Pare mai mult un anunţ matrimonial decât unul imobiliar, dar camera pe care o oferă el este 
situată central, iar chiria este la promoţie - doar 1 euro. Sună suficient de tentant pentru a afla 
mai multe, aşa că intru în vorbă cu el. Îmi spune că anunţul său a avut un mare succes şi că a 
fost şocat de numărul mare de fete care au fost interesate să îi devină colege de cameră. Care 
va fi criteriul pentru stabilirea norocoasei? „Care îmi place, nu-i normal?", spune pcippry. Aşa că 
trece direct la miezul problemei: 

 

"pcippry: poţi să te descrii te rog?  

pcippry: mă interesa de fapt dacă eşti plinuţă  

pcippry: ca sa fiu sincer" 

Fireşte, vrea „să ne cunoaştem mai bine": "Câţi ani ai ? Cu ce te ocupi? De unde eşti de fel? 
Poze web să ne vedem reciproc aici?". Aluziile sexuale nu se lasă aşteptate: 

"pcippry: aah vezi că e un singur pat  

pcippry: dacă nu te deranjează 
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pcippry: e mare patul oricum 

pcippry: şi nu sar pe oameni, decât dacă nu sar ei pe mine" 

Un alt id de Messneger, o altă ofertă de nerefuzat: „Iwasagod". El caută o „colegă 
serioasă..lume capabilă şi seriozitate maximă". Iwasagod nu are o locuinţă, dar ar vrea să 
închirieze o garsonieră cu o fată pentru că „i s-a luat să stea printre băieţi şi dezastru ".  

Are argumente solide: "totul decurge foarte repede într-o relaţie de acest gen: ai vorbit cu 
proprietarul, i-a plăcut de tine, te-ai mutat la el si gata eşti asigurată, de acum ai un 
coleg/prieten/iubit care va fi alături de tine tot timpul". Desigur că înainte de a face ultimul pas 
sunt necesare şi câteva întâlniri, doar pentru a vorbi. 

Iwasagod mă asigură că este un om de încredere fără vreun scop ascuns: „nu e nici o distracţie 
şi nu îmi bat joc de nimeni.... şi asta o să te convingi repede.. mâine poimâine şi apoi când 
suntem împreună...". Ca să facă dovada onestităţii nu îşi ascunde adevăratele intenţii: „putem fi 
şi împreună, nu ştiu poate din amică şi colegă iese o iubită.. poate chiar daca ai pe cineva... 
posibil să deviezi de la drum depinde şi cum sunt plăcut, depinde şi de femeie.. cum 
reacţionează, cum gândeşte.. înţelegi..". 

 

"Noi experienţe trupeşti şi spirituale" 

Nu doar burlacii îşi caută colege de apartament şi...pat. Preţurile mari la chirii încurajează 
inclusiv cuplurile să vină cu oferte " de criză".  

"Couple4u" oferă o locuinţă dotată cu toate utilităţile - maşină de spălat, aragaz, cablu, 
internet, la 80 de euro. Anunţul pare o ocazie la prima vedere, dar la sfârşit dai peste o cerinţă 
neobişnuită: "căutăm o persoană ce-şi doreşte experienţe noi, trupeşti şi spirituale". 

Fetele îşi pot găsi chirie gratis şi în schimbul unui „uşor menaj". Ce înseamnă asta? Mă 
lămureşte cuplul "Amelie26": "doresc o fată cu vârsta minimă 18 ani, vârsta maximă 28 ani, 
care să facă curăţenie în apartament şi să dea un ajutor în bucătărie". 

Pe lângă limita de vârsta, mai există un criteriu după care acest cuplu îşi va alege colega de 
apartament: "să fie open-mind, fără obligaţii, să-i placă curăţenia şi să fie dispusă să 
convieţuiască cu un cuplu". Mai exact: "dormitorul nostru este separat de cealalată camera 
printr-un set de jaluzele verticale, deci îţi dai seama.... pe noi nu ne deranjează chestia asta, noi 
tot aceeaşi intimitate o vom avea, dar contează ca nici persoana respectivă să nu fie deranjată". 
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Chiriaşe sau prostituate? 

„Evident că aceste anunţuri sunt ilegale, este foarte clar acest lucru, teoretic este vorba despre 
o variantă a infracţiunii de prostituţie", spune avocatul Ofelia Teodorescu. 

Infracţiunea de prostituţie este prevăzută în articolul 328 din Codul penal şi se referă la „ fapta 
persoanei care îşi procură mijloacele de existenţă sau principalele mijloace de existenţă 
practicând în acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane şi se pedepseşte cu închisoarea 
de la 3 luni la 3 ani". Iar serviciile sexuale contra chiriei reprezintă un astfel de mod de 
existenţă. 

Astfel, fetele care acceptă ofertele burlacilor imobiliari pot fi acuzate de prostituţie. Însă dacă 
au făcut-o doar o singură dată, ele nu pot fi trase la răspundere. „Dacă fapta a fost săvârşită 
doar o dată nu se consideră a fi o infracţiune, fapta trebuie realizată de mai multe ori, iar 
numărul suficient va fi apreciat de instanţă, de la caz la caz", spune Teodorescu. 

Aceeaşi regulă se aplică şi pentru burlacii imobiliari: ei săvârşesc o infracţiune doar dacă 
ofertele lor sunt repetate. Cei care postează un astfel de anunţ săvârşesc o „tentativă la 
infracţiunea de prostituţie". Dar pentru a fi acuzaţi este necesar ca serviciile sexuale să fie 
îndeplinite efectiv. „Pentru a fi acuzat, respectivul trebuie să fi întreţinut relaţii sexuale cu fata, 
trebuie demonstrat faptul că anunţul a fost dat în acest scop şi bineînţeles trebuie să se 
întâmple de mai multe ori", explică Teodorescu. Bineînţeles, burlacii imobiliari pot susţine că 
anunţul a fost doar o glumă, pot respinge toate acuzaţiile, iar atât timp cât poliţia nu este 
sesizată, ei nu vor avea nici o problemă. 

 

30.000 de studenţi pe drumuri 

La începutul anului universitar 2010-2011, căminele studenţeşti din Bucureşti aveau un deficit 
de 30.000 de locuri, potrivit unui raport al Uniunii Naţionale a Studenţilor (UNSR). În acest an 
universitar, la Universitatea din Bucureşti s-au înscris peste 37.000 de studenţi, dintre care doar 
5.354 au primit locuri în cămine. Cât despre cei 25.000 de studenţi ai Universităţii Politehnice 
din Bucureşti, ei dispun de numai 13.000 de locuri de cazare. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/bucuresti/burlacii-imobiliari-204403.html  

http://www.romanialibera.ro/actualitate/bucuresti/burlacii-imobiliari-204403.html
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APROAPE 150 DE ROMÂNCE AU LUCRAT PENTRU UN CUPLU DE PROXENEŢI ARESTAŢI LA 
STRASBOURG 

ROMÂNIA LIBERĂ, 6 NOIEMBRIE 2010 

Aproape 150 de românce au lucrat pentru un cuplu de proxeneţi care trimitea fetele la 
prostituţie pe teritoriul francez cu ajutorul anunţurilor plasate pe internet, potrivit NewsIn. 

Cuplul de proxeneţi, un luxemburghez de 57 de ani şi iubita sa din Germania, a fost reţinut la 17 
octombrie, la Strasbourg, la capătul unei anchete ce a durat mai bine de un an. Parchetul din 
Nancy i-a acuzat de trafic de fiinţe umane, proxenetism agravant şi asociere în vederea 
comiterii de infracţiuni şi a decis arestarea lor. 

Reţeaua a fost reperată graţie unei monitorizări a internetului efectuată de poliţiştii din 
Strasbourg. "S-a constatat că mai multe site-uri propuneau 'escort girls' (însoţitoare - n.r). 
Întâlnirile erau stabilite la telefon, întotdeauna era acelaşi număr, ceea ce ne-a atras atenţia", a 
explicat comisarul principal Éric Pérignon, director interregional adjunct al Poliţiei din 
Strasbourg. 

Este vorba despre trei site-uri, care publicau zeci de anunţuri şi fotografii ale unor tinere, toate 
originare din România. Numărul de telefon, acelaşi, era localizat în Germania. În felul acesta, 
anchetatorii au ajuns până la cuplul de proxeneţi. 

Cei doi locuiau în Germania, la nord-est de Karlsruhe. Femeia recepţiona apelurile clienţilor şi le 
stabilea întâlnirile. Acestea aveau loc în garsoniere închiriate de cuplu, mai întâi în Germania, 
dar şi la Nancy şi Strasbourg, apoi în mai multe mari oraşe din Franţa. Bărbatul avea ca sarcină 
să ducă fetele la locul de întâlnire. El ar fi fost, de asemenea, în relaţie cu reţele din România. 

În total, aproape 150 de românce au făcut parte din această reţea. Cuplul de proxeneţi 
recupera 50% din sumele plătite prostituatelor - în jur de 150 de euro pe prestaţie. Mica 
afacere aducea astfel în jur de 15.000 până la 30.000 de euro pe lună. Traficul ar fi început, 
potrivit anchetatorilor, în 2008. 

Cuplul a fost reţinut la Strasbourg, în momentul în care aducea una dintre "escort girls". 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/aproape-150-de-romance-au-lucrat-pentru-un-cuplu-de-
pronxeneti-arestati-la-strasbourg-204969.html  

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/aproape-150-de-romance-au-lucrat-pentru-un-cuplu-de-pronxeneti-arestati-la-strasbourg-204969.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/aproape-150-de-romance-au-lucrat-pentru-un-cuplu-de-pronxeneti-arestati-la-strasbourg-204969.html
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ALMERÍA: 113 ANI DE ÎNCHISOARE PENTRU MAI MULŢI ROMÂNI ACUZAŢI DE TRAFIC 
UMAN 

ADEVĂRUL, 6 NOIEMBRIE 2010 

Noémi Varga 

Procurorii spanioli din Almería vor cere condamnări la închisoare de 113 ani, însumaţi, pentru 
13 membri ai unei reţele criminale care se ocupa de trafic de fiinţe umane, activitate în care 
mai multe românce, câteva dintre ele minore, au căzut victime.  

Mulţi dintre cei 13 reţinuţi de forţele de ordine şi aduşi în faţa justiţiei sunt tot cetăţeni români, 
care au constituit, încă din 2001, o grupare infracţională prin care aduceau femei românce în 
Spania şi le procurau acte false pentru a-şi putea lucra ca prostituate fără a intra în vizorul legii. 

Anchetatorii spanioli au descoperit că gruparea criminală este activă din 2001. Membrii reţelei 
aduceau femei din România cărora le puneau la dispoziţie un loc de dormit, acte false - pentru 
că nu aveau permis de muncă şi de şedere - şi le duceau în două baruri, unde aveau înţelegeri 
prealabile cu patronii. 

http://www.adevarul.ro/international/romani_in_spania/romani-femei-prostitutie-spania-condamnare-
inchisoare_0_367163671.html  

http://www.adevarul.ro/international/romani_in_spania/romani-femei-prostitutie-spania-condamnare-inchisoare_0_367163671.html
http://www.adevarul.ro/international/romani_in_spania/romani-femei-prostitutie-spania-condamnare-inchisoare_0_367163671.html
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SĂNĂTATE 

UN NOU TEST DEZVĂLUIE SEXUL BEBELUŞULUI LA DOAR 7 SĂPTĂMÂNI DE SARCINĂ 

ROMÂNIA LIBERĂ, 2 NOIEMBRIE 2010 

Doctorii au dezvoltat un test de sânge care dezvăluie sexul bebeluşului din burtica mamelor la 
doar şapte săptămâni după concepere. Momentan, femeile descoperă dacă aşteaptă un băiat 
sau o fetiţă la cea de-a doua ecografie cu ultrasunete, la aproximativ 20 de săptămâni, potrivit 
Realitatea.net. 

Multe cupluri decid însă să nu afle sexul copilului, până la naştere. 

Noul test costă 300 de lire sterline şi nu vătămează fetusul. 

Oamenii se tem însă că descoperirea sexului atât de devreme le poate încuraja pe femei să facă 
avort dacă nu sunt mulţumite de "rezultat". 

În anumite culturi există o presiune foarte mare asupra mamelor să nască băieţi, pentru a 
continua familia. Ţări din Africa şi din Asica, precum India sau China, au o rată mare de avort a 
fetusurile de fete. 

Testul, deja disponibil în SUA, caută cromozomul masculin Y în ADN-ul copilului nenăscut, care 
poate fi detectat în sângele mamei. 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/sanatate/un-nou-test-dezvaluie-sexul-bebelusului-la-doar-7-saptamani-
de-sarcina-204450.html 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/sanatate/un-nou-test-dezvaluie-sexul-bebelusului-la-doar-7-saptamani-de-sarcina-204450.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/sanatate/un-nou-test-dezvaluie-sexul-bebelusului-la-doar-7-saptamani-de-sarcina-204450.html
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STUDII, CERCETĂRI 

TĂTICII, MAI FERICIŢI CÂND FAC TREABĂ PRIN CASĂ 

ADEVĂRUL, 7 NOIEMBRIE 2010 

Andreea Romanovschi 

Cea mai bună modalitate ca un bărbat care are copii să scape de stres este să se ocupe şi de 
treburile gospodăreşti. Femeile care nu mai ştiu cum să se împartă între copii, serviciu şi 
gospodărie trebuie să-şi pună bărbaţii la treabă. Toată lumea va avea de câştigat. 

Oamenii de ştiinţă de la Universitatea Lancaster din Marea Britanie au ajuns la concluzia că 
tăticii sunt mai puţin stresaţi atunci când trebuie să aibă grijă şi de copii, dar şi să-şi ajute soţiile 
la treburile gospodăreşti. Aşa că oricare femeie care vrea să-şi vadă partenerul de viaţă mai 
calm nu trebuie să se îngrijoreze că petrece la fel de multe ore ca acesta la locul de muncă şi 
nici să se ambiţioneze să-i calce mereu cămăşile şi să-i pregătească micul dejun.  

Cercetătorii britanici speră ca rezultatele acestui studiu să dărâme mitul potrivit căruia apariţia 
unui copil în famile reprezintă un impediment în cariera unei femei, bărbaţii având mai multe 
şanse să dea lovitura în plan profesional, notează „The Guardian".  

 

Legături strânse cu copiii 

„Modul în care ne raportăm la familie s-a schimbat - nu numai pentru că mamele sunt mai 
doritoare să se întoarcă la lucru, ci şi pentru că, în ziua de azi, atât mamele, cât şi taţii îşi doresc 
relaţii mai apropiate cu copiii lor, mai ales în primii ani de viaţă ai acestora", a declarat Caroline 
Gatrell, care a condus studiul.  

În vederea acestei cercetări, specialiştii de la Universitatea Lancaster au discutat cu 1.100 de 
taţi aflaţi în câmpul muncii pentru a înţelege cum combină cariera cu viaţa de familie.  

Rezultatele au indicat că dorinţa de a petrece mai mult timp cu familia este foarte des invocată 
- mai precis, de către 82% din bărbaţii care au un program normal de lucru. „Taţii îşi doresc să-şi 
petreacă mai mult timp cu copiii lor şi se preocupă tot mai îndeaproape de educaţia acestora", 
a adăugat Caroline Gatrell. 

De asemenea, cercetătorii au ajuns la concluzia că mentalităţile încep să se schimbe: mai puţini 
taţi decât mame cred că e treaba femeii să se ocupe de copil. Problema este că angajatorii nu 
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iau în considerare aceste schimbări înregistrate la nivelul societăţii. Ca urmare, carierele 
femeilor sunt trecute pe linie moartă de angajatorii care pornesc automat de la ideea că aşa 
este firesc. 

„A venit vremea ca atitudinea la locul de muncă să se schimbe. Transformările la nivelul 
familiilor din secolul XXI trebuie recunoscute ca atare", au afirmat cercetătorii care au făcut 
acest studiu. Faptul că bărbaţii stau mai mult decât femeile la serviciu atunci când apare un 
copil în viaţa lor este determinat tot de mentalitatea angajatorului, mai afirmă cercetătorii.  

http://www.adevarul.ro/societate/viata/Taticii-mai_fericiti_cand_fac_treaba_prin_casa_0_367763490.html  

http://www.adevarul.ro/societate/viata/Taticii-mai_fericiti_cand_fac_treaba_prin_casa_0_367763490.html
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PESTE TREI MILIOANE DE FEMEI, RĂNITE DIN CAUZA TOCURILOR ÎNALTE 

REALITATEA TV, 6 NOIEMBRIE 2010 

"Femeile au tendinţa să-şi cumpere pantofi care arată bine, şi îşi fac griji în legătură cu durerea 
mai târziu. Este incredibil câtă durere suportă femeile de dragul de a fi mult mai înalte", a 
declarat purtătoarea de cuvânt Lisa McCarten. 

Peste trei milioane de femei au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma rănilor cauzate de 
tocurile înalte, potrivit unui studiu. 

Jumătate fie au făcut întinderi fie şi-au luxat gleznele, iar altele şi-au spart dinţii sau şi-au rupt 
închieturile în timpul căderii, conform The Sun. 

Cu toate acestea, 60% dintre femei susţin că indiferent de câtă durere trebuie să suporte din 
cauza tocurilor, le vor purta în continuare în schimbul complimentelor. 

Studiul a fost realizat pe un eşation de 3000 de femei cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani şi a 
mai arătat că la peste 89% dintre femei pantofii le-au distrus cel puţin o noapte în oraş. 

Mai mult de jumătate au avut nevoie de ajutor sau au fost duse acasă din cauza durerii 
pricinuite de pantofii care le strângeau. 

În timp ce 61% dintre femei şi-au petrecut seara stând jos. 

80% dintre femei şi-au cumpărat o pereche la modă chiar dacă nu le-a vent bine. Doar 2% 
dintre femei nu au purtat niciodată tocuri. 

http://www.realitatea.net/trei-milioane-de-femei-ranite-din-cauza-tocurilor-inalte_768886.html 

http://www.realitatea.net/trei-milioane-de-femei-ranite-din-cauza-tocurilor-inalte_768886.html
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LOCAL 

BOTOŞANI: DAU STATUL ÎN JUDECATĂ PENTRU DISCRIMINARE 

ADEVĂRUL, 4 NOIEMBRIE 2010 

Adrian Şorodoc 

O familie din Botoşani cheamă în instanţă Agenţia de Prestaţii Sociale în speranţa că va primi 
bani pentru al patrulea copil. Guvernul a stabilit că indemnizaţia de creştere a micuţilor nu se 
mai acordă. Ordonanţa a fost deja învinsă la Tribunal de părinţii cu gemeni care nu beneficiau 
de sume duble. 

Proces fără precedent în ţară. Familia Beţenchi, din localitatea botoşăneană Albeşti, este prima 
care a îndrăznit să dea în judecată statul pentru că discriminează copiii. 

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului, începând cu data de 1 ianuarie 2009,  proaspeţii părinţi au dreptul la concediu pentru 
creşterea copilului până la doi ani şi de o indemnizaţie lunară de 600 de lei sau, opţional, de 
85% din media veniturilor realizate înainte. Această prevedere nu este însă valabilă şi pentru al 
patrulea copil. 

Acest fapt a determinat familia Beţenchi să dea în judecată Agenţia de Prestaţii Sociale. 

 

Dispuşi să ajungă la CEDO 

„Nu mi se pare corect ca doar pentru primii trei copii să primeşti ajutor din partea statului şi 
pentru al patrulea nu. De aceea, am dat în judecată statul. Am muncit şi mi-am plătit la timp 
contribuţiile la stat. Vreau acum ca şi statul să-mi acorde atenţia cuvenită. Am în total opt copii 
şi un venit de 550 de lei din care 300 se duc pe rate. Dacă aş primi indemnizaţia aş câştiga pe 
lună 1.150 de lei“, a declarat Costel Beţenchi. 

Avocatul familiei spune că ordonanţa este total discriminatorie. „Ca şi în cazul gemenilor sau 
tripleţilor care nu primeau fiecare în parte indemnizaţie de creştere, şi în această speţă este 
vorba de o discriminare. După ce familiile cu gemeni sau tripleţi au câştigat procesele, statul a 
fost obligat să acorde retroactiv drepturile cuvenite. Sperăm să obţinem acelaşi lucru. Suntem 
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dispuşi să mergem până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu acest proces“, a spus 
avocatul Dinu Buceceanu. 

 

Au rămas fără replică 

În judeţul Botoşani sunt 2.500 de familii în această situaţie. Conducerea Agenţiei de Prestaţii 
Sociale Botoşani a rămas fără replică la solicitarea familiei Beţenchi, mai ales că doar în acest an 
a fost nevoită să plătească retroactiv indemnizaţii de creştere pentru 20 de gemeni. 

„Noi am fost citaţi într-un proces şi ne vom prezenta punctul de vedere în instanţă. Tot ce vă 
pot spune este că legea e clară şi anume că nu se mai acordă indemnizaţie de creştere pentru al 
patrulea copil. Noi trebuie să aplicăm legea, iar dacă instanţa va decide altfel ne vom 
conforma“, a declarat Sebastian Tocariu, directorul executiv al Agenţiei de Prestaţii Sociale 
Botoşani. 

 

Modelul chinez aplicat cu succes de Guvernul Boc  

Specialiştii în drept constituţional acceptă că legea este discriminatorie, însă au rezerve asupra 
invocării neconstituţionalităţii ei având în vedere situaţia economică prin care trece ţara. „ Sunt 
clar încălcate articolele 4 şi 16 din Constituţie, care se referă la criteriile non-disriminării şi 
egalitatea  de şanse. Pe de altă parte este justificată această măsură, în situaţia de criză în care 
ne aflăm. Este evident că statul nu mai face faţă efortului bugetar prin care ar fi obligat să 
plătească aceste drepturi fiecărui copil  şi încearcă să-şi ia măsuri de descurajare a creşterii 
natalităţii. Este vorba de o discriminare determinată de măsuri pur economice. Mă duce gândul 
la modelul chinez, unde familiile nu pot avea mai mult decât un copil, din raţiuni pur 
economice. " a spus profesorul universitar de Drept Constituţional,  Genoveva Vrabie. 

http://www.adevarul.ro/locale/botosani/Botosani-
_Dau_statul_in_judecata_pentru_discriminare_0_365963664.html 

http://www.adevarul.ro/locale/botosani/Botosani-_Dau_statul_in_judecata_pentru_discriminare_0_365963664.html
http://www.adevarul.ro/locale/botosani/Botosani-_Dau_statul_in_judecata_pentru_discriminare_0_365963664.html
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O PROSTITUATĂ DIN BRAŞOV, DECLARATĂ ÎN INSOLVENŢĂ DE PRIMĂRIA PITEŞTI 

ADEVĂRUL, 5 NOIEMBRIE 2010 

Sebastian Dan 

O prostituată din Braşov, care are domiciliul în Piteşti, a fost declarată în insolvenţă de către 
reprezentanţii Serviciului Taxe al Primăriei Piteşti, în condiţiile în care nu a putut să-şi achite 
amenzile primite în acest an, în valoare de 43.000 de lei, fiind primul caz de acest gen declarat 
de către autorităţile locale. 

Potrivit primarului municipiului Piteşti, Tudor Pendiuc, tânăra nu are niciun venit stabil şi niciun 
bun impozabil, iar legea prevede că în astfel de situaţii persoana în cauză trebuie declarată ca 
fiind în incapacitate de plată. 

„Am fost informat că o prostituată a intrat în insolvenţă. Ne ocupăm şi cu aşa ceva şi dacă aşa 
prevede legea, aşa procedăm. Este primul caz de o asemenea amploare ca sumă şi având un 
asemenea debitor, dar noi nu ne uităm neapărat la natura contravenţiilor aplicate, ne 
interesează recuperarea banilor. Femeia a acumulat o sumă mare de achitat, care, teoretic şi 
practic, conform legii, ar fi trebuit să ajungă la bugetul local. Lipsa veniturilor şi a bunurilor în 
cazul fetei ne-a determinat să o declarăm în insolvenţă deoarece nu poate fi executată silit", a 
declarat primarul municipiului Piteşti. 

Tânăra, în vârstă de 23 de ani, s-a mutat de peste un an din Piteşti la Braşov, unde poliţiştii i-au 
aplicat pentru prostituţie 119 sancţiuni, toate trimise către Primăria Piteşti. Reprezentanţii 
Serviciului Taxe şi Impozite al Primăriei Piteşti au trimis la rândul lor procese-verbale şi somaţii 
pe adresa tinerei. 

Conform sursei citate, după intrarea în insolvenţă debitorul va fi verificat de inspectori timp de 
trei ani, iar dacă între timp va dobândi bunuri va fi executat silit. Ca respectiva 
„întreprinzătoare" se mai află în incapacitate de plată 338 de firme din Piteşti, cu un minus de 
4,3 milioane lei la buget. 

http://www.adevarul.ro/locale/brasov/brasov-prostituata_brasov-insolventa_brasov_0_366563347.html 

http://www.adevarul.ro/locale/brasov/brasov-prostituata_brasov-insolventa_brasov_0_366563347.html
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BRAŞOV. FEMEI BĂTUTE, TRIMISE ÎNAPOI ÎN PUMNII AGRESORILOR 

JURNALUL NAŢIONAL, 3 NOIEMBRIE 2010 

de Andreea Tudorica 

Prin clădirea roz, anexată la o grădiniţă de la marginea oraşului, bate vântul şi la propriu, şi la 
figurat. Un ghem de câine adus parcă şi el de vânt şi-a găsit adăpost sub un leagăn care se mişcă 
acum în gol.  

Un grup de tineri gălăgioşi se amuză pe seama interesului nostru de a fotografia locaţia: "Vezi, 
fă, aici e pentru femei bătute. Poate nu te porţi frumos, că aici ajungi", a vrut să facă unu' "un 
spirit de glumă". Câinele îşi găseşte ieşirea secretă şi se adăposteşte el ştie unde. Nu prea e 
prietenos şi clar n-are nici un chef de musafiri.  

Un efect de bumerang, dramatic, al crizei trimite femei şi copii bătuţi de soţi, respectivi taţii lor, 
înapoi la agresorii lor sau aiurea pe stradă.  

Singurul centru pentru găzduirea victimelor violenţei domestice din judeţul Braşov a fost 
desfiinţat. Susţinut exclusiv din bani de la bugetul Consiliului Local Făgăraş, centrul şi-a închis 
porţile şi a pus lacăt pe uşă încă de la începutul lunii octombrie. În cei cinci ani de la înfiinţare, 
centrul a adăpostit aproape 300 de femei din întreaga ţară şi, ironic sau nu, acesta pare să fie 
de fapt şi motivul pentru care centrul a fost desfiinţat. "Într-un an au fost două sau trei cazuri 
din Făgăraş. Restul erau de peste tot.  

Am încercat să facem o înţelegere cu comunele din judeţ, de acolo de unde erau cazurile, toată 
lumea a susţinut verbal, dar financiar nimeni. Soluţia normală este să existe o colaborare şi 
juridică, şi financiară cu toate comunele administrativ-teritoriale din judeţ. Adică în momentul 
în care am deservit un cetăţean dintr-o comună sau din Braşov consiliile locale să susţină 
financiar cheltuielile pentru acesta. La evidenţa populaţiei apare că deservim 14 comune, 
plăteşte Făgăraşul. Toată lumea a fost de acord verbal, dar nimeni nu ne-a plătit nimic", spune 
viceprimarul oraşului Făgăraş, Cătălin Cârje. Motivul pentru care centrul nu a găzduit în cinci ani 
multe victime din oraşul Făgăraş este unul simplu: oraşul e mic, locaţia se află repede. Ori dacă 
eşti din Făgăraş, şi te duci la centrul din acelaşi oraş, soţul sau tatăl poate afla foarte repede 
unde se află consoarta.  

Astfel că multe femei bătute de soţii lor, din Făgăraş, au ales să fugă în alte centre din ţară sau 
oriunde altundeva unde au văzut cu ochii cu speranţa de a nu fi găsite niciodată. Centrul pentru 
Victimele Violenţei Domestice din Făgăraş s-a înfiinţat la 1 martie 2005, printr-un proiect 
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european cu fonduri nerambursabile, cu obligaţia ca după trei ani, cheltuielile să fie preluate de 
Consiliul Local Făgăraş pe o perioadă nedeterminată. După trei ani au început însă problemele.  

Fosta directoare a centrului, Maria Prica, (foto) spune că de fapt ameninţarea desfiinţării 
centrului plana încă... de la înfiinţare. "Tot timpul ni s-a spus aaa..., n-o să reziste, nu sunt bani 
pentru aşa ceva. De un an a devenit mai gravă situaţia. Am încercat să aplicăm pentru nişte 
proiecte, să facem rost de bani să-i scutim pe cei de la Primărie. De mai bine de jumătate de an, 
noi am supravieţuit numai din sponsorizări: mâncare şi produse de curăţenie. Utilităţile şi 
salariile au fost plătite de Primărie. Atunci cheltuielile s-ar fi ridicat la un 150.000 de lei anual 
per total". 

Viceprimarul oraşului spune însă că aceste cheltuieli erau mult mai mari şi că numai în anul 
2009 acestea s-ar fi ridicat la suma de 400.000 de lei. "Raportat la bugetul local, noi anual 
încasam 60 miliarde de lei din taxe şi impozite, deci aproape 10% se duceau la acest centru". 
Matematica domnului viceprimar, dă cu virgulă şi atunci când e vorba despre numărul de 
salariaţi ai centrului. 15 spune domnul Cârje, 5 doamna Prica. "N-aveau cum să fie 15: eram doi 
asistenţi sociali, psihologul, juristul şi administratorul". Indiferent cum ai da-o cu matematica 
asta, că-s 15 sau 5 angajaţi, în momentul de faţă aceştia au rămas şomeri, iar ceea ce e mai 
grav, femeile şi copiii care se aflau în centru la momentul închiderii acestuia au trebuit să se 
reîntoarcă acasă sau să caute alt adăpost. 

Ce s-ar fi putut face? Una dintre soluţii ar fi fost contribuirea cu bani a consiliilor locale din 
comunele şi oraşele judeţului, unde îşi aveau domiciliul victimele care şi-au găsit adăpost în 
centrul din Făgăraş. "Am căutat înţelegere şi susţinere la Prefectură la Consiliul Judeţean, nu s-a 
mai putut. Consiliul Judeţean a primit 10% fonduri faţă de 2008. Le-am solicitat, dar n-au putut 
să ne ajute. Ar mai fi putut Guvernul să susţină acest centru. Am cerut prefectului, înainte să se 
ia măsura în Consiliul Local de a se închide centrul, şi s-ar fi putut interveni pe partea socială, 
printr-un program de finanţare. Am căutat soluţii şi în mediul privat. Nimic.  

Toată lumea are probleme financiare", spune viceprimarul. În concluzie, viceprimarul îşi freacă 
mâinile a neputinţă, după ce spune că nu a găsit sprijin niciunde de nici un fel. În schimb, fosta 
directoare a reuşit să găsească câţiva sponsori, dar care au fost mereu aceiaşi care i-au ajutat. 
"Noi n-am cerut niciodată bani de la sponsori, ci doar produse, ca să nu existe suspiciuni că cine 
ştie unde se duc banii. Au fost puţini cei care ne-au ajutat şi toţi aceiaşi care ne-au dat în 
continuu. Mereu aceiaşi".  

Pe lângă cheltuielile legate de salarii, utilităţi şi hrana celor care se adăposteau în centru, 
Consiliul Local ar fi trebuit să suporte şi cheltuielile legate de certificatele medico-legale. "Vă 
daţi seama ce s-ar fi întâmplat dacă ne-am fi dus să le cerem bani şi pentru asta? Şi atunci 
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făceam ori prin Poliţie, ori strângeam mână de la mână, găseam soluţia să nu mai cerem bani de 
la Primărie", spune Maria Prica, acum şomeră, sperând să-şi găsească în curând un loc de 
muncă. Rememorează aproape fiecare dintre cazurile cele mai grave care au trecut pragul 
centrului, cum ar fi cel al unui copil venit cu mama sa, după ce concubinul acesteia aproape că l-
a schilodit. Îşi târa un picior, iar atunci când vedea un bărbat în preajma sa intra în panică şi 
plângea. Acum râde şi se joacă la fel ca alţi copii.  

"Probabil că ei nu conştientizează impactul, ce este şi ce înseamnă violenţa în familie. N-au 
venit cei de la Primărie măcar să vadă ce facem acolo, cu ce ne ocupăm. Au venit atât de rar, că 
nici nu-mi aduc aminte. Îmi aduc aminte un episod când a ars o mansardă a casei unor ţigani, şi 
ni i-a băgat acolo, ne-am trezit la 4 dimineaţa cu ei acolo în centru. Sau o dată de Crăciun, că au 
venit cu muţunachi pentru copii. Este singurul centru de stat din judeţ. În judeţ mai sunt câteva, 
dar sunt ONG-uri şi au locuri foarte puţine. E totul atât de negândit", încheie fosta directoare a 
centrului. Pentru copiii maltrataţi din judeţul Braşov există soluţia internării în centre de 
plasament. Pentru mamele lor, agresate de soţi sau concubini, situaţia este însă mult mai 
dificilă, poate chiar fără ieşire.  

 

Cantina socială, la un pas de închidere 

Şi cantina socială din oraşul Făgăraş ar putea avea aceeaşi soartă ca a Centrului pentru 
Victimele Violenţei Domestice. "Sunt 220 de persoane care beneficiază de serviciile acestei 
cantine sociale, toate din oraşul Făgăraş. Am încercat să strângem cureaua cât se poate. Anul 
acesta am reuşit să o finanţăm, dar la anu' nu se mai ştie", spune viceprimarul Cătălin Cârje 
(foto). Singura soluţie, pe care se pare, ar fi găsit-o Primăria este cea a coplăţii, adică cei 220 de 
beneficiari să-şi plătească o parte din mâncare. "Noi am făcut nişte calcule la început de an, dar 
pe parcurs a venit Guvernul, care a zis de mâine Consiliul Local este obligat să plătească nu ştiu 
ce din bugetul propriu. Astea nu erau calculate. Sau au redus nişte cheltuieli de la Consiliul 
Judeţean care sistematic a tăiat. Nu pot să spun acum că această cantină nu se va închide anul 
viitor, din moment ce Guvernul vine şi ne taie. De aceea s-a ajuns în această situaţie. Acolo 
vorbim anual cam despre 8 miliarde de lei vechi", conchide viceprimarul, din nou rămas 
aproape în pană de soluţii. 

http://www.jurnalul.ro/stire-miscarea-de-rezistenta/femei-batute-trimise-inapoi-in-pumnii-agresorilor-
558745.html  

http://www.jurnalul.ro/stire-miscarea-de-rezistenta/femei-batute-trimise-inapoi-in-pumnii-agresorilor-558745.html
http://www.jurnalul.ro/stire-miscarea-de-rezistenta/femei-batute-trimise-inapoi-in-pumnii-agresorilor-558745.html
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OPRESCU ÎNFIINŢEAZĂ 13 CREŞE NOI ÎN BUCUREŞTI  

MEDIAFAX, 5 NOIEMBRIE 2010 

Primarul Capitalei, Sorin Oprescu, a lansat vineri proiectul european Antante prin care vor fi 
construite 13 creşe cu o capacitate de aproximativ 1.000 de locuri, prima unitate de acest tip 
urmând să funcţioneze într-o clădire de pe Bulevardul Basarabia. 

Sorin Oprescu a declarat vineri că ultimele statistici indică faptul că la nivelul Capitalei sunt 
înregistraţi peste 325.000 de copii, dintre care aproape 100.000 au vârste cuprinse între 0 şi 4 
ani. 

"Necesitatea înfiinţării unor noi creşe este evidentă, având în vedere faptul că în Bucureşti sunt 
doar 17 creşe în sistem public şi chiar mai puţine în sistem privat", a precizat primarul. 

Proiectul, derulat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, vizează 
construirea a 13 creşe finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 - 2013, în cadrul unui proiect de aproximativ cinci milioane de euro, contribuţia 
municipalităţii fiiin de doi la sută. 

Primăria Capitalei va pune la dispoziţie locaţiile celor 13 noi instituţii, iar utilarea creşelor şi 
instruirea personalului vor fi finanţate din Fondul Social European. 

Proiectul a demarat oficial la 1 martie şi se va derula trei ani, timp în care vor fi create cel puţin 
780 de locuri pentru copii cu vârste între 0 şi 4 ani în cele 13 instituţii de tip creşă, vor fi 
înfiinţate două unităţi mobile pentru suport în creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor mici, iar 
173 de persoane fără loc de muncă vor fi calificate în domeniul educaţiei şi dezvoltării timpurii a 
copilului în vederea reintegrării acestora pe piaţa muncii. 

Proiectul mai prevede şi angajarea a 212 persoane în centrele nou create, dar şi specializarea a 
205 persoane, care lucrează cu copiii în creşele publice existente. 

"Ideea este de a creşte numărul de creşe, pentru că părinţii sunt ocupaţi", a declarat primarul 
general în locaţia în care cândva a funcţionat o discotecă şi unde urmează să fie deschisă prima 
creşă din program. 
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Oprescu a precizat că pentru creşa din Bulevardul Basarabia costurile se ridică la circa 350.000 
de euro. 

 http://www.mediafax.ro/social/oprescu-infiinteaza-13-crese-noi-in-bucuresti-7694656  

  

http://www.mediafax.ro/social/oprescu-infiinteaza-13-crese-noi-in-bucuresti-7694656
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IAŞI: RENUNŢĂ LA MESERIA DE „MAMĂ LA STAT“ DUPĂ CE A CRESCUT 14 COPII  

ADEVĂRUL, 2 NOIEMBRIE 2010 

Vasilica Costîn 

Paula Burlacu este o „mamă eroină", angajată la stat încă din anul 1999. A crescut până acum 
14 copii din centrele de plasament. Reducerea cu 25% a veniturilor şi impunerea creşterii unui 
al doilea copil o determină pe femeie să se lase de profesie. Ieşeanca susţine că îi este imposibil 
să crească un copil cu 490 de lei pe lună. 

„Mama Paula" (58 de ani), cum o strigă copiii din cartier, şi-a dedicat ultimii 11 ani creşterii 
copiilor abandonaţi. Zeci de suflete nevinovate i-au trecut pragul, iar 14 dintre ei au stat cu ea 
între un an şi trei luni şi patru ani.  

În prezent îl creşte pe Costeluş, pe care l-a luat în grijă când avea doar două luni. Acum are trei 
ani şi jumătate şi merge la grădiniţă. Deşi este foarte ataşată de micuţ, Paula Burlacu spune că 
va renunţa la el pentru că nu mai poate să-i ofere tot ce-şi doreşte.  

Femeia este decisă să se lase de meserie pentru că venitul de 640 de lei i-a fost redus la doar 
490 de lei, din care 100 de lei se duc numai pe grădiniţa lui Costeluş.  

„Mi-a ajuns cuţitul la os! Guvernanţii nu se gândesc că cei mai afectaţi de venitul redus sunt 
chiar copiii. Bani pe concediu nu am luat niciodată, sunt pontată doar de luni până vineri, câte 8 
ore pe zi. Meseria de mamă înseamnă să munceşti 24 de ore din 24. Nu am primit nici al 13-lea 
salariu şi niciun fel de stimulente", îşi enumeră femeia nemulţumirile. 

Ieşeanca este supărată şi pentru că i se impune să crească un al doilea copil cu doar 73 de lei pe 
lună. „Vom mai primi un copil în îngrijire pentru care vom lua doar 15% din salariu ", spune 
supărată „mama eroină“. 

Cea mai mare mâhnire a „mamei Paula" este despărţirea de Costeluş. „Nu mă îndur să-l las", 
spune asistentul maternal. Paula Burlacu are poze cu toţi cei 14 copii pe care i-a avut în grijă şi 
ţine legătura cu ei. „Am avut o fetiţă pe care am ţinut-o la mine patru ani. Acum este în clasa a 
V-a la Focşani în grija unei famii. Este premiantă, mereu mă sună", spune melancolică femeia. 
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Demisie în masă 

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului susţin însă că 
asistenţii maternali trebuie să accepte condiţiile actuale de criză. „Vor fi însă şi vremuri bune, 
iar atunci şi condiţiile pentru ei vor fi mai bune. Noi nu le dăm al doilea copil în grijă pentru că 
vrem noi, ci de nevoie", spune Tiberiu Bantaş, purtător de cuvânt al DGASPC Iaşi. 

De la reducerea salarială, 43 de asistenţi maternali din judeţ şi-au înaintat demisia. 50 de copii 
au fost plasaţi în sânul altor familii. În judeţ sunt 872 de asistenţi maternali. 

http://www.adevarul.ro/locale/iasi/Iasi-
_Renunta_la_meseria_de_mama_la_stat_dupa_ce_a_crescut_14_copii_0_364763557.html  

http://www.adevarul.ro/locale/iasi/Iasi-_Renunta_la_meseria_de_mama_la_stat_dupa_ce_a_crescut_14_copii_0_364763557.html
http://www.adevarul.ro/locale/iasi/Iasi-_Renunta_la_meseria_de_mama_la_stat_dupa_ce_a_crescut_14_copii_0_364763557.html
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TURNU SEVERIN: RROMII, ÎNTRE TRADIŢIE ŞI LEGE 

ADEVĂRUL, 2 NOIEMBRIE 2010 

Roxana Mărculescu 

Pentru a preveni căsătoriile între minorii rromi, la nivelul judeţului, a fost desfăşurată o 
campanile de către DGASPC Mehedinţi. Reprezentanţii instituţiei îşi vor continua acţiunea, chiar 
dacă reprezentanţii comunităţilor susţin că la nivelul judeţului nu există astfel de cazuri. 

În România, căsătoriile se pot face doar când tinerii sunt majori sau, cu dispensă, după ce fetele 
au împlinit16 ani. Rromii au însă cu totul alte obiceiuri. Părinţii îşi logodesc copiii de la vârste 
fragede. Ei spun că logodnele se fac între copii, pentru ca aceştia să crească împreună şi să 
formeze o familie stabilă.  

Nu de puţine ori, inspectorii Protecţiei Copilului au fost nevoiţi să meargă, la faţa locului, şi să 
ofere consiliere tinerilor căsătoriţi. Aceştia au promis totodată că aceste logodne se vor face 
aproape de vârsta majoratului, că vor respecta drepturile copilului, în sensul ca va sta fiecare în 
familia lui şi nu va abandona şcoala.  

Protecţia Copilului Mehedinţi a demarat campania “Între tradiţie și lege”, ce are ca scop 
prevenirea căsătoriilor timpurii dintre rromi. În judeţ există multe comunităţi de etnie rromă şi, 
conform tradiţiei îşi logodesc copiii la vârste fragede, ce duc uneori la încălcarea drepturilor 
copilului prevăzute de lege.  

 

“S-au mai potolit” 

Campania a fost iniţiată pe 12 octombrie. În judeţ există 18 comunităţi rrome, în care trăiesc 
peste 15.000 de persoane.  

“Noi am avut o întâlnire la nivel de judeţ şi am consiliat etnia rromă în privinţa asta. Acum nu 
prea mai sunt cazuri, decât rareori, la nivelul căldărarilor de la Strehaia. Dar s-au făcut anchete 
şi acum s-au mai potolit”, a declarat Nicolae Velcu, consilier în cadrul Prefecturii pe problemele 
rromilor. 

Din păcate, instituţia care s-a ocupat până acum de consilierea acestor copii nu poate să ofere 
cifre cu privire la numărul căsătoriilor timpurii. Ba mai mult, reprezentanţii DGPCAS susţin că, la 
nivelul judeţului, nu s-a semnalat niciun astfel de caz.  
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“Nici unul din reprezentanţii comunităţilor rrome nu a semnalat existenţa vreunui caz de 
căsătorie timpurie. Prea multe informaţii nu pot să vă dau, urmează a fi stabilite nişte întâlniri 
cu reprezentanţii acestora”, a spus Camelia Volfa, reprezentant al DGPCAS Mehedinţi. 

Căsătoriile de la vârste fragede au devenit o tradiţie la ei din vremea cand erau robi. Fiind 
ilegale, aceştia ascund de cele mai multe ori căsătoriile între minori, motivând că este doar o 
logodnă. De asemenea, aceştia cred doar în „instituţiile” pe care ei le-au creat, nu în cele 
formale.  

 Nunta la rromi se desfăşoară la fel ca la români, cu naşi şi cumnat de mână. În seara nunţii, 
băiatul trebuie să profite de fată, iar în cazul în care aceasta nu este fecioară, părinţii fetei vor 
plăti familiei băiatului cheltuielile de nuntă plus o sumă, pentru spălarea ruşinii. După nuntă, 
mireasa nu va mai avea voie să stea cu capul descoperit, purtând obligatoriu basma, prin acest 
gest dovedind că este femeie.  

 În situaţiile în care cuplurile se despart, acesta nu se face prin divorţ ci se apelează la judecata 
ţigănească. Alte situaţii care necesită judecata ţigănească sunt când femeia îşi înşeală bărbatul, 
când un bărbat însurat face avansuri unei fete necăsătorite. Şi la ora actuală se mai practică 
obiceiul tăierii nasului la femei, atunci când acestea comit un adulter. 

http://www.adevarul.ro/locale/turnu-severin/Turnu_Severin-_Rromii-intre_traditie_si_lege_0_364763893.html  

http://www.adevarul.ro/locale/turnu-severin/Turnu_Severin-_Rromii-intre_traditie_si_lege_0_364763893.html
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GALAŢI. MAMĂ LA 12 ANI ŞI BUNICĂ LA 23  

ADEVĂRUL, 4 NOIEMBRIE 2010 

Adrian Obreja 

Aceste două calităţi ieşite din comun la asemenea vârste „fragede” le au membrele unei familii 
de romi din Iveşti. Bucurie mare în familia Stănescu din Iveşti. Maricica Stănescu, în vârstă de 
numai 12 ani, a dat naştere unui copil la maternitatea Spitalului Judeţean. 

În timp ce alte fete de vârsta ei merg la şcoală şi încă se mai gândesc la jocurile copilăriei, la 
maternitatea Spitalului Clinic de Urgenţă ea a dat naştere unei fetiţe perfect sănătoase.  

Culmea este că şi bunica copilului este... precoce, ea având doar 23 de ani. Mama lăuzei este 
foarte mândră şi încântată de faptul că familia s-a mărit cu încă un membru. 

„Suntem bucuroşi şi abia aşteptăm să facem botezul. Noi o să avem grijă şi de nepoată, şi de 
fiica noastră. Noi o s-o ajutăm cu copilul”, spune Mariana Stănescu, proaspăta şi tânăra bunică, 
în vârstă de doar 23 de ani.  

Tatăl nou-născutei, şi el tânăr, în vârstă de 15 ani, este bucuros că a devenit părinte dar declară 
că nu ştie încă dacă îşi iubeşte concubina, proaspăta mămică.  

„Eu sunt tatăl copilului. Nu ştiu deocamdată dacă o iubesc pe Maricica. Văd eu de acum încolo 
ce-oi face. Pe fata noastră sigur o s-o iubesc”, spune mândru de el Vasilică Stănescu, tatăl fetei 
nou-născute.  

Medicii de la Spitalul Judeţean sunt uimiţi de „performanţele” copilei şi în acelaşi timp spun că 
un astfel de caz este o obişnuiţă în comunitatea din care vine proaspăta mamă.  

„Avem la spital o tânără mamă de numai 12 ani, care a născut cu succes o fetiţă sănătoasă. 
Mama are 12 ani şi bunica 23. Doamnă în putere. Bunicii spun că vor creşte ei copilul. Ne 
înmulţim fără nicio grijă şi în curând o să ajungem să nu ne mai vedem”, spune Nicolae 
Bacalbaşa, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgenţă Galaţi.  

http://www.adevarul.ro/locale/galati/Mama_la_12_ani_si_bunica_la_23_0_365963478.html  

http://www.adevarul.ro/locale/galati/Mama_la_12_ani_si_bunica_la_23_0_365963478.html
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EXTERN 

DILMA ROUSSEFF CÂŞTIGĂ ALEGERILE ŞI DEVINE PRIMA FEMEIE PREŞEDINTE DIN 
BRAZILIA  

MEDIAFAX, 1 NOIEMBRIE 2010 

Economista Dilma Rousseff, în vârstă de 62 de ani, a fost aleasă duminică preşedintele 
Braziliei, cu 56 la sută din voturi, faţă de 44 la sută obţinute de rivalul său democrat, Jose 
Serra, în vârstă de 68 de ani, şi a devenit prima femeie preşedinte din acestă a opta economie 
a lumii. 

 Emoţionată până la lacrimi, ea i-a mulţumit mentorului său politic, Luiz Inacio Lula da Silva, şi a 
promis să continue activitatea acestuia eradicând sărăcia, în primul său discurs după câştigarea 
alegerilor. 

Pe fundalul scandărilor "Ole, ole, ole, ola, Dilma, Dilma!", mii de simpatizanţi şi entuziaşti au 
invadat străzile principalelor oraşe din Brazilia pentru a sărbători victoria candidatei Partidului 
Muncitorilor (PT, de stânga). 

Lipsită de carismă şi fără a mai fi aleasă înainte, Dilma, aşa cum o numesc familiar brazilienii, a 
luptat împotriva dictaturii militare în anii '70 şi a fost deţinută timp de trei ani. În cadrul 
Guvernului, unde a jucat un rol important, ea şi-a câştigat reputaţia de "doamnă de fier". 

Ea îi datorează însă victoria în aceste alegeri popularului preşedinte Luiz Inacio Lula da Silva, 
care a susţinut-o pe tot timpul campaniei. 

După opt ani de mandat, preşedintele în exerciţiu a reuşit ultimul său pariu, determinând 
alegerea unei femei la preşedinţia ţării. În pofida unei popularităţi record, Constituţia îi interzice 
să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv. 

Dar dacă fostul muncitor metalurgist, în vârstă de 65 de ani, părăseşte palatul prezidenţial din 
Planalto, el va păstra totuşi o influenţă puternică asupra Guvernului. 

După ce i-a mulţumit "cu multă emoţie" lui Lula, preşedintele ales a afirmat: "voi bate deseori la 
uşa lui şi ştiu că ea va fi întotdeauna deschisă". 

"Misiunea de a-i succeda este dificilă şi reprezintă o provocare dar voi onora această moştenire 
şi voi amplifica munca sa", a dat asigurări ea în faţa susţinătorilor săi, reuniţi într-un hotel din 
Brasilia. 
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Ea şi-a reiterat astfel "angajamentul său fundamental, acela de a eradica sărăcia pentru toţi 
brazilienii şi toate braziliencele". 

"Nu vom avea linişte atât timp cât brazilienii vor suferi de foame", a adăugat ea. 

Lula a scos din mizerie 29 de milioane de săraci, a redus şomajul şi a asigurat sănătatea 
economiei, aducând prosperitate acestei ţări cu 193 de milioane de locuitori, de două ori mai 
mare decât Uniunea Europeană. 

Ministrul de Finanţe Guido Mantega, aflat în funcţie din 2002, a afirmat că "populaţia a votat 
pentru continuitatea acestui Guvern, iar noi vom continua dezvoltarea, creând locuri de muncă 
şi intensificând consumul intern". 

În seara victorie şi la încheierea unei campanii electorale bogate în atacuri personale, Dilma 
Rousseff s-a vrut conciliantă cu opoziţia şi a declarat că "îi strânge mâna", făcând apel la 
"unire". 

Mai târziu, în cursul serii, adversarul său, Jose Serra, a felicitat-o dar s-a abţinut de la a strânge 
mâne întinsă. "Pentru cei care îşi imaginează că am fost învinşi, nu vom face decât să începem 
adevărata luptă", a declarat guvernatorul de Sao Paulo. 

Dilma Rousseff, într-un discurs cu alură de program departe de improvizaţiile lui Lula, a criticat 
protecţionismul ţărilor bogate şi a cerut "norme mai clare" împotriva speculei care sporeşte 
instabilitatea monedelor naţionale. 

Ea a celebrat apoi victoria pe esplanada ministerelor, în centrul capitalei federale invadate de 
susţinătorii săi. 

În străinătate, preşedintele francez Nicolas Sarkozy a fost primul care a felicitat-o, subliniind că 
victoria sa "dovedeşte recunoaştere de către poporul brazilian a luptei considerabile pe care ea 
a depus-o împreună cu preşedintele Lula pentru a face din Brazilia o ţară modernă şi mai justă". 

Liderul stângii radicale din America Latină, preşedintele venezuelan Hugo Chavez, a salutat, la 
rândul lui, victoria acestei candidate a PT, afirmând că "îi trimite un sărut dragei lui Dilma". 

 http://www.mediafax.ro/externe/dilma-rousseff-castiga-alegerile-si-devine-prima-femeie-presedinte-din-brazilia-
7647235  

http://www.mediafax.ro/externe/dilma-rousseff-castiga-alegerile-si-devine-prima-femeie-presedinte-din-brazilia-7647235
http://www.mediafax.ro/externe/dilma-rousseff-castiga-alegerile-si-devine-prima-femeie-presedinte-din-brazilia-7647235
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FEMEILE AU AJUNS LA CONDUCEREA A ZECE STATE 

EVENIMENTUL ZILEI, 02 NOIEMBRIE 2010 

Autor:  Dan Stancu 

Victoria Dilmei Rousseff la alegerile prezidenţiale din Brazilia ridică la zece numărul femeilor 
care au reuşit să acceadă la funcţia supremă în stat. 

Patru sunt în Europa: Tarja Halonen (Finlanda), Mary McAleese (Irlanda), Doris Leuthard 
(Elveţia) şi Dalia Grybauskaite (Lituania). 

În America Latină, Rousseff va discuta, după preluarea mandatului, cu alte două femei 
preşedinte, argentiniana Cristina Kirchner şi Laura Chinchilla, din Costa Rica. Asia vine puternic 
din urmă, cu Roza Otounbaïeva (Kârgâzstan) şi Pratibha Patil (India).  

În Africa există o singură femeie şef de stat, Ellen Johnson Sirleaf (Liberia), potrivite site-ului 
france24.com. 

În plus, alte şapte reprezentante ale sexului frumos conduc guverne. Angela Merkel, cancelarul 
federal al Germaniei, a fost desemnată cea mai puternică femeie din lume de către revista 
americană "Forbes". Remarcată s-a făcut şi Julia Gillard, premierul Australiei. 

"Vreau să-i mulţumesc, în mod special, preşedintelui Lula. Voi bate, adesea, la uşa lui şi ştiu că 
aceasta îmi va fi întotdeauna deschisă", a declarat Dilma Rous seff, în primul său discurs 
susţinut după câştigarea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, desfăşurat duminică. 

"A continua" este verbul utilizat şi conjugat de cele mai multe ori pe parcursul discursului de 
cea care a obţinut 56 de milioane de voturi, cu 10 milioane mai multe decât contracandidatul 
său, Jose Serra, remarcă France Presse.  

 

"Consilier" şi mentor  

Actualul şef al statului, popu larul Luiz Inacio Lula da Silva, a recunoscut că nu va putea sta prea 
departe de protejata sa, chiar dacă nu va face parte din viitorul guvern. "Sunt prieten cu Dilma. 
Este evident că voi discura foarte multe lucruri cu ea", a admis preşedintele în exerciţiu.  
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Potrivit unor surse din Partidul Muncitorilor, fondat de Lula, acesta o va îndruma în continuare 
pe Rousseff, din postura neoficială de consilier. Lipsită de talentele de negociator ale prede 
cesorului său, prima femeie care urmează să conducă Brazilia începând din ianuarie va avea 
nevoie de experienţa acestuia pentru a controla coaliţia heteroclită ce a făcut posibilă 
ascensiunea sa politică, scrie presa internaţională. 

 

Probleme de imagine  

Intrată în clubul select al celor mai puternice femei din lume, alături de cancelarul german 
Angela Merkel şi secretarul de Stat al SUA, Hillary Clinton, Dilma Rousseff nu este doar lipsită de 
experienţă la nivel înalt, ci şi de charismă. "Dilma nu are charismă şi va trebui să găsească o 
modalitate de a ieşi din umbra predecesorului său", spun, la unison, analiştii politici din Brazilia.  

Deocamdată, până la preluarea mandatului, ea îl va însoţi pe Luiz Inacio Lula da Silva în vizitele 
externe pe care acesta le mai are de efectuat, inclusiv la Summitul G20 din Coreea de Sud, de 
săptămâna viitoare.  

"Cred că este o idee bună", apreciază Celso Amorim, şeful diplomaţiei braziliene, convins că 
Dilma are nevoie de ajutorul mentorului său.  

 

Câte mandate vrea Lula?  

Există deja speculaţii conform cărora economista în vârstă de 62 de ani nu va face altceva decât 
să-i ţină fotoliul cald lui Luiz Inacio Lula da Silva, căruia Constituţia îi interzice mai mult de două 
mandate consecutive. Nimic nu îl va împiedica însă pe acesta să candideze pentru un nou 
mandat, la alegerile prezidenţiale din 2014.  

Fiica unui imigrant bulgar căsătorit cu o braziliancă, prima femeie care a câştigat prezidenţialele 
în Brazilia este o fostă luptătoare de gherilă şi, anul trecut, a învins cancerul.  

Supranumită în Brazilia "Doamna de fier", pentru temperamentul său energic şi puterea de 
muncă, protejata lui Lula nu are totuşi nici notorietatea şi nici experienţa politică ale fostului 
premier britanic Margaret Thatcher, singura femeie care a condus guvernul de la Londra. Chiar 
dacă are un caracter puternic, Rousseff va avea mari dificultăţi în a se impune pe scena politică 
internaţională, dominată de bărbaţi. 
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56% dintre voturile  valabil exprimate la alegerile prezidenţiale de duminică au mers la Dilma 
Rousseff  

 

POLITICA ROMÂNEASCĂ, PROBLEME DE GEN  

Alina Mungiu-Pippidi: "Românii nu au obiecţii la un preşedinte femeie"  

Vlad Odobescu  

Lumea politică mondială tinde să se echilibreze de la o vreme încoace, cel puţin în ceea ce 
priveşte genurile, constată Mihaela Miroiu, profesor universitar la Şcoala Naţională de Studii 
Politice şi Administrative (SNSPA). Prin urmare, rezultatul alegerilor din Brazilia corespunde unei 
tendinţe mondiale. "Ea este atât rezultatul mişcărilor feministe, cât şi a faptului că femeile sunt 
mult mai bine profesionalizate decât acum câteva decenii", explică Mihaela Miroiu.  

Atât ascensiunea politică a Dilmei Rouseff în Brazilia, cât şi a Cristinei Fernandez în Argentina a 
implicat şi susţinerea unor bărbaţi influenţi. S-ar fi descurcat singure? "De ce nu? Ar fi avut 
şanse. Din păcate însă, prestigiul multor femei este legat de influenţa bărbaţilor politici. Şi la noi 
se întâmplă la fel: dacă nu te bagă în seamă un bărbat, nu prea exişti în politică", constată 
Mihaela Miroiu.  

Pe de altă parte, politologul Alina Mungiu-Pippidi susţine că există diferenţe enorme de la o 
ţară la alta. "Femeile care reuşesc în fosta «lume a treia» sunt în general cele alese de bărbaţi 
ca succesoare, soţii, amante sau discipole fidele. Mare diferenţă faţă de Germania sau Ţările 
Baltice (cel mai bun exemplu comparabil cu noi) unde nimeni nu remarcă în politică sau afaceri 
genul cuiva, ci doar valoarea şi, ca atare, femeile ajung la funcţia supremă din stat fără 
asemenea discuţii primitive", spune Alina Mungiu-Pippidi.  

Sunt puţine şanse să vedem prea curând o femeie preşedinte, crede Mihaela Miroiu. Şi nu 
pentru că n-ar exista femei care să "prindă" în politica autohtonă, ci pentru că în general 
electoratul vrea altceva de la ele. "Se aşteaptă în special la politici apropiate cetăţenilor", 
susţine ea.  

Ieşiri precum cea recentă a preşedintelui Traian Băsescu sunt parte din problemă, consideră 
Alina Mungiu-Pippidi: "Cât vorbim despre femei sau bărbaţi ca şi candidaţi din specii diferite nu 
facem decât să exagerăm această tendinţă de lume nedezvoltată (...). Şeful statului se arată şi 
ca întâiul misogin al ţării când promovează mai ales femei ca Elena Udrea, astfel că părerea lui e 
o parte din problemă, nu o reflecţie autonomă asupra problemei. Am pus întrebarea în mai 
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multe sondaje, şi românii vor mai multe femei în politică şi nu au obiecţii la un preşedinte 
femeie, deci obstacolul sunt bărbaţii ca el".  

"Prestigiul multor femei din politică este legat de influenţa bărbaţilor. Şi la noi se 
întâmplă la fel: dacă nu te bagă în seamă un bărbat, nu prea exişti.", 

MIHAELA MIROIU, profesor SNSPA 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/cum-a-ajuns-brazilia-pe-mana-unei-femei-911045.html  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/cum-a-ajuns-brazilia-pe-mana-unei-femei-911045.html
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NUMĂRUL FEMEILOR DIN CONGRESUL SUA, ÎN SCĂDERE PENTRU PRIMA DATĂ ÎN 32 DE 
ANI 

TELEGRAF, 5 NOIEMBRIE 2010 

Numărul femeilor alese în Congresul american ar urma să scadă pentru prima dată în ultimii 
32 de ani, după ce toate rezultatele definitive ale alegerilor legislative de la mijlocul 
mandatului vor fi cunoscute.  

Anul 2010 urma să fie ”anul femeilor” în SUA. Şi totuşi, numărul de femei alese ar putea scădea 
în Senat de la 17 la 15 din totalul de 100 şi de la 73 la 70 din 435 în Camera Reprezentanţilor, 
potrivit previziunilor publicate miercuri de Center for American Women and Politics (CAWP), o 
organizaţie independentă care susţine alegerea femeilor în instituţii politice. Dacă ultimele 
rezultate aşteptate nu aduc surprize, numărul femeilor din Congres ar urma să scadă astfel de la 
90 la 85. Va fi prima oară după 1978 când numărul de femei din Congres se reduce în SUA, 
potrivit datelor CAWP.  

SUA va pierde poziţia 73 în ceea ce priveşte reprezentativitatea feminină, pentru a se situa între 
Albania şi Coreea de Nord, trei locuri mai jos, conform informaţiilor furnizate de Uniunea 
Interparlamentară (UIP). În mod simbolic, preşedintele democrat al Camerei Reprezentanţilor, 
Nancy Pelosi, va avea un succesor republican, foarte probabil conservatorul John Boehner, chiar 
dacă ea a reuşit să îşi păstreze mandatul în această Cameră din partea statului California. 

Numărul candidatelor la alegerile primare a atins însă niveluri-record în acest an. Urmând 
exemplul lui Sarah Palin, candidata republicană la vicepreşedinţia americană în 2008, alături de 
John McCain, 128 de femei s-au prezentat la alegerile primare republicane. Observatorii au 
prezis atunci că 2010 va fi ”anul femeilor”. Candidatele ultraconservatoare, numeroase şi foarte 
mediatizate, au fost supranumite Mama Grizzlies de către Sarah Palin. Fosta candidată dorea 
astfel să sublinieze calităţile acestor femei care ar urma să protejeze SUA aşa cum nişte ursoaice 
au grijă de puii lor. Dar urşii au dispărut după alegerile primare, comentează AFP. Două treimi 
dintre candidatele republicane au înregistrat înfrângeri. De partea democraţilor, numărul 
candidatelor la alegerile primare s-a diminuat uşor în raport cu 2006 şi 2008. Multe dintre cele 
care au trecut cu succes etapa alegerilor primare erau deja membre ale Congresului din partea 
democraţilor, fiind nefavorizate de o conjunctură politică favorabilă din punct de vedere global 
republicanilor. ”A fi deja membră a Congresului, pe de o parte şi democrată, pe de altă parte, 
înseamnă să ai ghinion”, a declarat Debbie Walsh, directoare la Center for American Women 
and Politics (CAWP), de la universitatea Rutgers.  
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Conjunctura economică dificilă ar reprezenta o altă problemă pentru candidate, ”pentru că în 
aceste cazuri, alegătorii au tendinţa să creadă că femeile nu sunt la fel de competente ca 
bărbaţii în domeniul economic”, a explicat, pentru USA Today, în timpul campaniei, 
realizatoarea de sondaje Celinda Lake, care consiliază Partidul Democrat. 

http://www.telegrafonline.ro/1288908000/articol/141852/numarul_femeilor_din_congresul_sua_in_scadere_pen
tru_prima_data_in_32_de_ani.html  

http://www.telegrafonline.ro/1288908000/articol/141852/numarul_femeilor_din_congresul_sua_in_scadere_pentru_prima_data_in_32_de_ani.html
http://www.telegrafonline.ro/1288908000/articol/141852/numarul_femeilor_din_congresul_sua_in_scadere_pentru_prima_data_in_32_de_ani.html
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SPANIA: PAPA SFINŢEŞTE SAGRADA FAMILIA ŞI DENUNŢĂ ANTICLERICALISMUL AGRESIV 

EVENIMENTUL ZILEI, 7 NOIEMBRIE 2010 

Autor:  Flavius Toader 

Papa Benedict al XVI-lea a sfinţit azi catedrala Sagrada Familia, simbolul Barcelonei şi al 
valorilor tradiţionale ale familiei catolice, în vreme ce a atacat avortul şi căsătoriile între 
persoanele de acelaşi sex, permise în ultimii ani de o Spanie tot mai liberală şi mai desprinsă 
de Biserică. 

În faţa a mii de oameni veniţi să asiste la evenimentul din capitala Cataloniei, Benedict a 
binecuvântat apa cu care a stropit mai apoi altarul uriaşei catedrale, opera arhitectului Antoni 
Gaudi. Clădirea, care nu a mai fost folosită până acum ca biserică, a putut găzdui astfel oficierea 
primei slujbe.  

Construcţia clădirii, principală atracţie turistică a Barcelonei, a început în 1882, iar un final al 
proiectului este întrevăzut pentru anul 2026. Arhitectul-șef al lucrărilor, scrie BBC, și-a exprimat 
azi speranţa că vizita papei va oferi un impuls pentru o finalizare mai rapidă a proiectului. 

Suveranul pontif a folosit momentul pentru a avertiza că problema familiei, celulă de bază a 
societăţii, este foarte gravă în prezent şi a criticat destul de clar politica permisivă a Spaniei 
privind avorturile şi căsătoria între persoane de acelaşi sex. „Societatea s-a schimbat, au apărut 
multe progrese, însă acelaşi lucru trebuie să se petreacă şi cu cele morale - aşa cum sunt 
atenţia, apărarea şi ajutorul dat familiei, şi uniunii dintre femeie şi bărbat”, a spus Papa.  

El a mai remarcat faptul că bărbatul şi femeia care formează o familie trebuie apăraţi de stat - 
acelaşi care trebuie să apere viaţa celor nenăscuţi. „De aceea, Biserica se opune tuturor 
formelor prin care se atacă viaţa”, a adăugat Benedict, potrivit Agerpres.  

 

Sărutul de protest 

Cu numai o zi mai devreme, la Santiago de Compostella, Benedict denunţase „anticlericalismul 
agresiv” din Spania, asemănător cu cel întâlnit în anii 1930. A fost o referire la perioada 
războiului civil spaniol, cînd mii de oameni ai clerului au fost ucişi şi multe bierici incendiate.  

Criticile privind „anticlericalismul agresiv” vizează politicile liberale ale guvernului socialist 
condus de actualul premier Jose Luis Rodriguez Zapatero, care a introdus legi ce permit 



43 

 

căsătoriile între homosexuali şi simplifică procedurile care permit accesul la divorţ şi la 
întreruperea de sarcină.  

În Catedrală, la slujbă, s-au aflat Regii Spaniei, vicepremierul spaniol Ramon Jauregui, precum şi 
şeful executivului local catalan, José Montilla, preşedintele Congresului Deputaţilor, José Bono, 
preşedintele legislativului local catalan, Ernest Benach şi ambasadorul Spaniei la Sfântul Scaun, 
Francisco Vázquez, potrivit Agerpres. 

În piaţa Catedralei, înţesată de credincioşi, a avut loc şi o contra-mişcare: aproximativ 100 de 
activişti homosexuali s-au sărutat la trecerea papamobilului spre lăcaşul de cult. Jordi Petit, unul 
din liderii comunităţii gay din Catalonia, a explicat pentru agenţia EFE că măsura de protest a 
fost cauzată de faptul că „ierarhia ecleziastică atacă de mulţi ani drepturile de bază ale omului”. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/spania-papa-sfinteste-sagrada-familia-si-denunta-anticlericalismul-agresiv-
911626.html  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/spania-papa-sfinteste-sagrada-familia-si-denunta-anticlericalismul-agresiv-911626.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/spania-papa-sfinteste-sagrada-familia-si-denunta-anticlericalismul-agresiv-911626.html
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PRESIUNE INTERNAŢIONALĂ ASUPRA TEHERANULUI PENTRU A EVITA EXECUŢIA LUI 
SAKINEH 

EPOCH TIMES, 4 NOIEMBRIE 2010 

Franta, Marea Britanie si Brazilia si-au intensificat eforturile pentru a o salva de la moartea prin 
lapidare pe Sakineh Ashtiani, femeia iraniana condamnata pentru crima si adulter intr-un 
proces obscur. Comitetul International impotriva Lapidarii avertizase ca Ashtiani ar putea fi 
executata marti, fapt dezmintit de autoritatile iraniene, dar iminenta aplicarii pedepsei nu a 
descurajat eforturile diplomatice si ale opiniei publice, noteaza joi ziarul La Razon. Noua 
presedinta a Braziliei, Dilma Rousseff a declarat ca are 'o pozitie foarte intransigenta in materie 
de drepturi ale omului', care in diplomatie 'se traduce printr-o optiune clara'. Potrivit 
ministrului britanic de externe, William Hague, este vorba de o 'condamnare barbara care 
dauneaza imaginii Iranului in ochii lumii', in timp ce presedintele Nicolas Sarkozy a avertizat ca 
va intrerupe 'ipso facto' orice dialog cu Iranul. 

Ministrul iranian de externe, Manoucher Mottakí, l-a asigurat pe omologul sau francez, Bernard 
Kouchner, ca detinuta nu a fost executata. Autoritatile iraniene au denuntat 'manipularea 
mediilor occidentale ostile' care vor sa creeze un climat inveninat impotriva Iranului. Un 
responsabil al Ministerului iranian de Justitie a informat miercuri ca decizia finala privind soarta 
lui Sakineh Mohammadi-Ashtiani, inca nu a fost luata. In declaratii acordate agentiei Irna, 
Malek Ajdar Sharifi, a insistat ca procesul impotriva femeii acuzata de adulter si de complicitate 
la moartea sotului 'este in derulare la tribunalul din provincie'. 'Examinarea cazului continua in 
cadrul legii', a spus el. 

Mohammadi-Ashtiani, mama de familie in varsta de 43 de ani a fost condamnata la moarte in 
2006 in doua procese separate. Primul tribunal a condamnat-o la spanzuratoare pentru 
complicitate la asasinarea sotului impreuna cu unul din amantii ei. Pedeapsa a fost schimbata in 
2007 la 10 ani de inchisoare. Totusi, condamnarea la moarte prin lapidare dictata de al doilea 
tribunal a fost aprobata de Curtea Suprema. Cazul a tulburat profund opinia publica 
internationala, iar SUA si Europa au cerut Iranului sa renunte la aceasta executie 'barbara'. 

Cazul iraniencei Ashtiani a iesit la lumina vara aceasta cand primul avocat al acuzatei, Mohamad 
Mostafei, a dezvaluit ca dupa ce a epuizat toate caile legale intr-un proces putin transparent, 
femeia condamnata pentru adulter avea sa fie lovita cu pietre pana la moarte. Pedeapsa a 
suscitat un val de critici si de proteste internationale, obligand regimul iranian sa suspende 
sentinta si sa declare ca procesul se judeca in continuare. Protestele au continuat in fata 
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ambasadelor Iranului din diferite tari, in timp ce majoritatea guvernelor au condamnat la 
unison aceasta sentinta barbara. 

Procesul a provocat o ampla dezbatere si in regimul iranian, cu declaratii contradictorii intre 
executiv si puterea judiciara care pun in evidenta fractura politica si sociala cu care se confrunta 
tara. Presedintele iranian, Mahmud Ahmadinejad, a declarat in repetate ocazii ca nu exista o 
astfel de pedeapsa cu moartea si ca este vorba de o propaganda occidentala impotriva Iranului. 
Totusi, procuratura insista ca Ashtiani a participat la asasinarea sotului si a comis adulter, prin 
urmare trebuie sa fie executata prin spanzurare pentru primul delict si prin lapidare pentru al 
doilea. Potrivit procurorului general al statului Gholam Husein Mohseni Ejaei sentinta a fost 
luata iar femeia va fi spanzurata, pentru ca asasinatul prevaleaza asupra adulterului. 

'Chestiunea a luat o turnura politica si s-a transformat intr-o confruntare intre curentele 
conservatoare ale regimului', a declarat un militant iranian pentru drepturile omului care si-a 
pastrat anonimatul. Cei din jurul guvernului inteleg ca acest caz a devenit un factor negativ 
pentru tara care se asteapta la noi sanctiuni economice si care isi propune sa reia dialogul 
nuclear. In timp ce ultraconservatorii il considera un mod de a bate cu pumnul in masa si de a 
afirma principiile regimului in fata presiunilor Occidentului. 

http://www.epochtimes-romania.com/articles/2010/11/article_92097.html?search_token=femei  

http://www.epochtimes-romania.com/articles/2010/11/article_92097.html?search_token=femei
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SCANDAL ÎN ARABIA SAUDITĂ: UN DECRET RELIGIOS INTERZICE ANGAJAREA FEMEILOR PE 
POST DE CASIERE  

HOTNEWS.RO, 2 NOIEMBRIE 2010  

Activisti sauditi pentru apararea drepturilor omului si-au exprimat revolta dupa ce clericii au 
emis duminica un decret religios care interzice angajarea femeilor pe post de casiere, transmite 
AFP. Guvernul de la Riad a lansat recent o initiativa care le permite femeilor sa se angajeze in 
supermarketuri si magazine. 

Decretul islamic (fatwa), care a fost emis duminica de consiliul clericilor, cea mai inalta institutie 
religioasa din Arabia Saudita, sustine ca posturile de casiere nu sunt permise femeilor, deoarece 
ele ar veni astfel in contact cu barbati cu care nu sunt inrudite. Fatwa a fost semnata de marele 
muftiu Abdul Aziz al-Sheikh si alti sase inalti clerici sauditi. Documentul sustine ca "femeile ar 
trebui sa caute locuri de munca decente, care sa nu le permit sa atraga barbatii sau sa fie atrase 
de barbati". 

Decretul religios a fost emis in contextul in care guvernul incearca sa creeze noi locuri de munca 
pentru femei, afectate de o rata inalta a somajului. Potrivit unor date publicate in aprilie, 
somajul printre femeile saudite a atins 28.4% in 2009, in crestere fata de 2008 (26.9%). 

"Femeile progresiste sunt toate scandalizate", a declarat Fawzia al-Bakr, profesor la 
Univeristatea Regele Saud din Riad, adaugand ca "nu e vorba doar despre o femeie lucrand pe 
post de casier... Exista peste 60.000 de absolvente de universitati ce isi cauta loc de munca, asa 
ca acesta e un lucru important". 

La randul sau, profesoara de economie Reem Asaad a afirmat ca decretul este un atac impotriva 
eforturilor de a crea mai multe locuri de munca pentru femei. 

Fatwa emisa duminica a venit in contextul in care mai multe supermarketuri si magazine au 
inceput sa angajeze femei pe post de casieri, sub autoritatea Ministerului Muncii. 

Decretul religios pune sub semnul intrebarii politica guvernului saudit in acest domeniu, iar 
expertii afirma ca oficialii "se afla acum intr-o pozitie foarte dificila". 

http://www.hotnews.ro/stiri-international-7998609-scandal-arabia-saudita-decret-religios-interzice-angajarea-
femeilor-post-casiere.htm  

http://www.hotnews.ro/stiri-international-7998609-scandal-arabia-saudita-decret-religios-interzice-angajarea-femeilor-post-casiere.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-international-7998609-scandal-arabia-saudita-decret-religios-interzice-angajarea-femeilor-post-casiere.htm
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CUM ARATĂ REFORMA PENSIILOR LA BULGARI 

EVENIMENTUL ZILEI, 1 NOIEMBRIE 2010 

Autor:  Ana Bâtcă 

Guvernul bulgar, sindicatele şi patronatele au căzut la un acord privind reforma pensiilor, după 
luni de dezbateri, a anunţat premierul Boyko Borisov, citat de AFP. 

Borisov a prezentat astăzi acordul cu precizarea că toate părţile au fost mulţumite de forma 
finală a proiectului, care trebuie să treacă şi prin Parlament. 

"Aceste schimbări vor asigura un sistem de pensii stabil şi eficient pe termen lung. Acum că am 
strâns sprijinul tuturor părţilor implicate, sper că vom obţine şi sprijinul parlamentar necesar 
pentru a le adopta", a declarat Boiko Borisov.  

 

Cresc durata de cotizare și vârsta de pensionare 

Potrivit documentului, durata de cotizare necesară pentru ieşirea la pensie va urca treptat cu 
trei ani, începând din 2012. Astfel, în 2020 va ajunge la 37 ani pentru femei şi 40 de ani pentru 
bărbaţi. 

Totodată, începând de anul viitor, vârsta de pensionare va începe să crească vârsta de 
pensionare, astfel încât să ajungă la 63 de ani pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaţi. În 
prezent, femeile ies la pensie la 60 de ani, iar bărbaţii la 63 de ani. 

Cei trei parteneri de dialog au ajuns la un consens şi în ceea ce priveşte majorarea contribuţiilor 
sociale cu 1,8 puncte procentuale, începând cu 1 ianuarie 2011. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/cum-arata-reforma-pensiilor-la-bulgari-911037.html  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/cum-arata-reforma-pensiilor-la-bulgari-911037.html
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O DAMĂ DE COMPANIE SUSŢINE CĂ A AVUT RELAŢII INTIME CU SILVIO BERLUSCONI ŞI CU 
UN MINISTRU ITALIAN  

MEDIAFAX, 3 NOIEMBRIE 2010 

O damă de companie din Italia susţine că a avut relaţii intime cu premierul Silvio Berlusconi, de 
la care ar fi primit 10.000 de euro, cu ministrul Administraţiei Publice, Renato Brunetta, şi cu 
primarul oraşului Parma, Pietro Vignali, informează Corriere della Sera, în ediţia online. 

Nadia Macri, o damă de companie în vârstă de 28 de ani, a fost audiată de procurorii din 
Palermo în legătură cu ancheta care o vizează pe prietena ei Perla Genovesi, o fostă consilieră 
parlamentară arestată în iulie pentru trafic de droguri, într-un caz care are legătură cu 
petrecerile organizate în vila lui Berlusconi din Sardinia. 

"Am făcut sex cu primarul oraşului Parma pentru 500 de euro şi mi-a promis că îmi va face 
cunoştinţă cu Silvio Berlusconi. Iar acest lucru s-a întâmplat", le-a spus Nadia Macri 
procurorilor. Primarul Pietro Vignali a declarat că a avut o simplă întâlnire cu tânăra italiancă în 
faţa unui hotel, fără a avea relaţii intime cu ea şi fără a o prezenta lui Berlusconi. 

Nadia Macri le-a spus procurorilor că a întreţinut relaţii sexuale şi cu ministrul Administraţiei 
Publice, Renato Brunetta, în schimbul a 300 de euro. Potrivit tinerei, Renato Brunetta a invitat-o 
ulterior la petrecerile organizate în vila lui Berlusconi din Sardinia (Vila Certosa) şi în reşedinţa 
din Arcore (în apropiere de Milano). Se pare că Nadia Macri l-a cunoscut pe Renato Brunetta 
prin intermediul prietenei sale Perla Genovesi în 2006, cu ocazia unor probleme judiciare 
privind încredinţarea copilului acesteia. Pentru a o ajuta, Brunetta i-a făcut legătura cu avocatul 
Carlo Taormina. 

"M-am întâlnit cu Silvio Berlusconi prin intermediul lui Lele Mora", susţine Nadia. Dario "Lele" 
Mora, un specialist în impresariat artistic, Nicole Minetti, fostul dentist al lui Silvio Berlusconi, şi 
Emilio Fede, directorul redacţiei de ştiri a postului Rete4, sunt cercetaţi pentru favorizarea 
prostituţiei în legătură cu organizarea petrecerilor în vilele lui Silvio Berlusconi. 

"Prin intermediul acestor contacte, m-am întâlnit de trei ori cu Berlusconi, dar doar de două ori 
am avut raporturi sexuale. O dată în Sardinia şi o dată în vila din Arcore (la nord de Milano). 
Pentru prestaţiile mele, mi-a dat 10.000 de euro şi alte mici cadouri. S-a întâmplat de Paşte, în 
2009, în Sardinia, şi în aprilie 2010 la Arcore. Am fost contactată de un tip trimis de Lele Mora la 
Milano şi, împreună cu alte fete, am mers la premier. Mie, banii mi i-a dat Berlusconi personal, 
într-un plic", explică Nadia Macri. 
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Silvio Berlusconi, în vârstă de 74 de ani, este suspectat că a avut relaţii intime şi cu o minoră de 
origine marocană, pentru eliberarea căreia Biroul primului-ministru intervenise telefonic, 
afirmând în mod fals că este nepoata lui Hosni Mubarak, preşedintele Egiptului. În acest caz, 
trei apropiaţi ai premierului - Dario "Lele" Mora, specialist în impresariat artistic, Nicole Minetti, 
fostul dentist al lui Silvio Berlusconi, şi Emilio Fede, directorul redacţiei de ştiri a postului Rete4 - 
sunt cercetaţi pentru favorizarea prostituţiei, după ce adolescenta de origine marocană Ruby 
R., care a împlinit 18 ani pe 1 noiembrie, a declarat că a fost invitată la petreceri desfăşurate în 
vila lui Berlusconi din zona Arcore (în apropiere de Milano) şi a avut relaţii intime cu şeful 
Guvernului italian. 

Adolescenta fusese reţinută în mai de poliţia italiană, care o suspecta de furtul a aproximativ 
3.000 de euro şi unor bijuterii din casa unei prietene. Pe 27 mai, în timp ce minora era audiată, 
la poliţie a fost primit un telefon din partea Biroului premierului italian, iar şeful de Cabinet a 
cerut eliberarea tinerei sub pretextul că ar fi fost nepoata lui Hosni Mubarak, preşedintele 
Egiptului. 

Se pare că, deşi afirmase iniţial că avusese relaţii intime cu Silvio Berlusconi, Ruby şi-a schimbat 
declaraţia în faţa anchetatorilor, spunând că nu s-a întâmplat aşa ceva şi că oricum primul-
ministru ştia că are 24 de ani, nu 17. Ruby a recunoscut că a participat la trei petreceri 
organizate în vila lui Berlusconi, alături de alte zece dame de companie. Minora marocană le-a 
spus anchetatorilor că participase la un joc erotic numit "bunga-bunga". În replică, Silvio 
Berlusconi a declarat că îi place "viaţa" şi îi plac "femeile", subliniind că nu datorează nimănui 
explicaţii. 

Pe fondul polemicilor, Berlusconi declarat marţi că "este mai bine să îţi placă fetele decât să fii 
homosexual", acuzând presa că "induce în eroare" cetăţenii. 

 http://www.mediafax.ro/externe/o-dama-de-companie-sustine-ca-a-avut-relatii-intime-cu-silvio-berlusconi-si-cu-
un-ministru-italian-7689200  

http://www.mediafax.ro/externe/o-dama-de-companie-sustine-ca-a-avut-relatii-intime-cu-silvio-berlusconi-si-cu-un-ministru-italian-7689200
http://www.mediafax.ro/externe/o-dama-de-companie-sustine-ca-a-avut-relatii-intime-cu-silvio-berlusconi-si-cu-un-ministru-italian-7689200
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A MURIT CEA MAI BĂTRÂNĂ PERSOANĂ DIN LUME  

REALITATEA TV, 4 NOIEMBRIE 2010 

Călugăriţa Eugenie Blanchard, cea mai bătrână persoană din lume, la 114 ani, a murit, joi, într-
un spital de pe insula Saint-Barthelemy, situată la 250 km nord de Guadalupe şi unde a şi văzut 
lumina zilei acum mai bine de un secol, pe 16 februarie 1896. 

Strănepotul său, Daniel Blanchard, fost primar al insulei Saint-Barthelemy, teritoriu francez 
Caraibe, a declarat că mătuşa sa a trăit atât de mult pentru că "a decis să îi dea virginitatea sa 
lui Dumnezeu". Eugenie Blanchard a fost călugăriţă catolică şi, după ce şi-a exercitat vocaţia în 
Indiile de Vest Olandeze, în colonia Curacao, a revenit pe insula Saint-Barthelemy, unde a şi trăit 
în ultimii 30 de ai. 

Eugenie Blanchard a devenit cea mai vârstnică persoană din lume pe 4 mai 2010, după moartea 
japonezei Kama Chinen, care a murit la scurt timp după ce împlinise 115 ani. 

După dispariţia Eugeniei Blanchard, cea mai bătrână persoană din lume este tot o femeie, 
Eunice G. Sanborn, din Jacksonville (Texas, SUA), născută pe 20 iulie 1896. 

http://www.realitatea.net/a-murit-cea-mai-batrana-persoana-din-lume_768311.html  

http://www.realitatea.net/a-murit-cea-mai-batrana-persoana-din-lume_768311.html
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CINEMA 

VICTIMELE VIOLURILOR DIN TIMPUL RĂZBOIULUI BOSNIAC ÎI CER ANGELINEI JOLIE SĂ NU 
LE EXPUNĂ POVEŞTILE  

MEDIAFAX, 3 NOIEMBRIE 2010 

Femeile care au fost violate de soldaţi sârbi în timpul războiului din Bosnia (1992 - 1995) i-au 
transmis Angelinei Jolie, care va regiza un film a cărui acţiune se petrece în perioada respectivă, 
să nu le expună poveştile traumatizante, relatează The Independent. 

Poveştile femeilor bosniace sunt asemănătoare: toate sunt despre bărbaţii cu arme automate şi 
lanterne care le-au intrat în case, în timpul nopţii, la începutul războiului din Bosnia, în aprilie 
1992. 

După ce bărbaţii bosniaci au fost luaţi prizonieri sau ucişi, fetele şi femeile musulmane au fost 
violate, în mod repetat, timp de săptămâni sau chiar luni, de către soldaţi sârbi, până când au 
reuşit să fugă, în vara lui 1992. 

Traumele femeilor din Bosnia au fost aduse din nou în atenţia opiniei publice, după ce actriţa 
Angelina Jolie a anunţat că va face un film despre povestea de dragoste dintre un sârb şi o 
musulmană. 

La mijlocul lui octombrie, Ministerul Culturii al Federaţiei croato-musulmane a anulat 
autorizaţia de filmare în Bosnia a acestui lungmetraj, care marchează debutul regizoral al 
celebrei actriţe americane. Autorităţile bosniace au acţionat la cererea înaintată de asociaţia 
locală "Femei victime ale războiului" din Sarajevo, ce a criticat scenariul acestui proiect 
cinematografic, care, potrivit acestei organizaţii, ar evoca povestea de dragoste dintre o femeie 
musulmană violată în timpul războiului şi agresorul ei, un militar sârb. Ulterior, Jolie a obţinut o 
nouă autorizaţie de filmare pentru acest proiect. Angelina Jolie nu face parte din distribuţia 
peliculei, însă ea este producătoarea şi scenarista filmului. Filmările vor începe în Sarajevo, în 
decembrie. 

Victimele violurilor în masă, însă, au spus că ideea că poveştile lor vor fi expuse din nou este o 
"tortură". 

Una dintre acestea, Bakira Hasecic, în vârstă de 55 de ani, lidera organizaţiei "Femei victime ale 
războiului", a spus că tragedia femeilor din Bosnia nu poate fi, în niciun caz, transformată în 
subiect de film. 
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"Lucrurile prin care am trecut nu pot fi filmate", a spus aceasta, care a precizat că şi-a dedicat 
viaţa pentru a-i găsi pe agresorii ei şi ai altor femei şi pentru a-i aduce în faţa justiţiei. 

"Fac toate acestea pentru ca încercările prin care am trecut să nu se mai întâmple, dar 
răzbunarea nu duce nicăieri", a mai spus aceasta. 

Nouăzeci la sută dintre femeile violate în timpul războiului erau musulmane, cu vârste între 12 
şi 80 de ani. Majoritatea încă fac terapie, nu numai din cauza violurilor, ci şi pentru că le-au fost 
ucişi copiii, părinţii, soţii sau fraţii şi pentru că le-au fost distruse căminele. Multe dintre ele 
suferă de boli cronice cauzate de traumele psihologice trăite. 

Sute şi chiar mii dintre victime au rămas însărcinate cu agresorii lor, dar unele au avortat 
imediat după ce au fugit în zone din ţară controlate de musulmani, în vara lui 1992 sau în 1993. 

Aproximativ 200 de femei au născut bebeluşii, dar i-au oferit spre adopţie sau i-au trimis la 
orfelinate. Numai câteva au păstrat copiii, ascunzându-le acestora adevărul despre taţii lor. 

Unele dintre femeile violate, fiind stigmatizate în societatea musulmană, au fost respinse de 
familiile lor. 

ONG-urile pentru drepturile omului le-au ajutat pe acestea, obţinându-le dreptul la o pensie 
lunară de 250 de euro. 

Psihologii spun că aceste femei sunt mai degrabă "supravieţuitoare" decât victime, dar 
subliniază că "rănile lor nu se vor vindeca niciodată". 

Tribunalul Internaţional pentru Crime de Război din Haga, precum şi instanţele din Sarajevo au 
dat, până în prezent, sentinţe de 500 de ani soldaţilor şi civililor sârbi care au comis violuri în 
masă, în timpul războiului din Bosnia. 

Angelina Jolie, care este ambasadoare a bunăvoinţei din partea Înaltului Comisariat pentru 
Refugiaţi din cadrul ONU (UNHCR), a anunţat că va regiza şi va juca într-un film a cărui acţiune 
se petrece în timpul războiului din Bosnia (1992 - 1995), într-o declaraţie dată publicităţii, în 
luna august, de UNHCR. 

Angelina Jolie este una dintre actriţele cel mai bine plătite de la Hollywood, cu venituri de 20 de 
milioane de dolari câştigate în ultimele 12 luni, potrivit revistei Forbes. Actriţa, care a fost 
nominalizată pentru a doua oară la premiile Oscar în februarie 2009, pentru rolul din 
"Schimbul/ Changeling", regizat de Clint Eastwood, are o relaţie de mai mulţi ani cu actorul Brad 
Pitt, alături de care a şi jucat în "Dl. & Dna. Smith". Jolie a devenit celebră graţie rolului principal 
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din franciza "Lara Croft", a jucat în multe producţii cu succes la public, dar a câştigat şi premiul 
Oscar pentru rol secundar, în 2000, cu rolul din "Tinereţe furată/ Girl, Interrupted". 

Războiul din Bosnia a făcut circa 100.000 de morţi, iar mai multe mii de femei au fost violate în 
timpul acestui conflict, potrivit organizaţiilor internaţionale. 

http://www.mediafax.ro/externe/victimele-violurilor-din-timpul-razboiului-bosniac-ii-cer-angelinei-jolie-sa-nu-le-
expuna-povestile-7689805  

http://www.mediafax.ro/externe/victimele-violurilor-din-timpul-razboiului-bosniac-ii-cer-angelinei-jolie-sa-nu-le-expuna-povestile-7689805
http://www.mediafax.ro/externe/victimele-violurilor-din-timpul-razboiului-bosniac-ii-cer-angelinei-jolie-sa-nu-le-expuna-povestile-7689805
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DEMI MOORE ŞI ASHTON KUTCHER FAC CAMPANIE ÎMPOTRIVA SCLAVIEI  

MEDIAFAX, 5 NOIEMBRIE 2010 

Actorii americani Demi Moore şi Ashton Kutcher s-au prezentat, joi, la sediul ONU din New York 
pentru a lansa un Fond de ajutorare a victimelor traficului de persoane, care afectează în 
special femei şi copii, înrolaţi cu forţa în industria comerţului sexual. 

Sumele obţinute de acest fond vor fi utilizate pentru a oferi un ajutor legal persoanelor victime 
ale sclaviei şi pentru a le ajuta să îşi reconstruiască viaţa. 

Cei doi actori americani au denunţat ceea ce ei au denumit "micul secret urât" al femeilor 
obligate să se prostitueze pe internet, o practică pe care Demi Moore o consideră "o sclavie a 
timpurilor moderne". 

Ashton Kutcher a declarat cu această ocazie că îşi doreşte ca internetul să se debaraseze de 
acest tip de trafic. Actorul american a afirmat că trei sferturi din totalul schimburilor financiare 
asociate traficului de femei şi de copii, estimate la 32 de miliarde de dolari pe an, au loc prin 
intermediul internetului. 

Există o formă de prostituţie care se negociază "în spatele uşilor închise ale internetului. În 
spatele acestor porţi închise, oamenii pot să cumpere ceva pe internet şi au sentimentul de a fi 
rămas complet anonim", a declarat Ashton Kutcher. 

"Adevărul despre această sclavie este de fapt un mic secret urât. El se petrece peste tot, în faţa 
ochilor noştri, însă noi îl ignorăm", a adăugat actorul american. 

Demi Moore şi Ashton Kutcher au declarat că au decis să organizeze o campanie împotriva 
traficului de persoane, indiferent dacă este vorba de sclavie sexuală sau sclavie clasică, după o 
vizită în Cambodgia întreprinsă în urmă cu doi ani, unde au văzut multe fetiţe, unele în vârstă de 
doar 5-6 ani, care erau obligate să se prostitueze. 

"Pur şi simplu, nu am putut să asistăm la aceste lucruri fără să facem nimic", a declarat Demi 
Moore. 

"În prezent există mai mulţi sclavi în lume decât au existat vreodată în istoria lumii", a continuat 
Ashton Kutcher. 

Prin intermediul Fundaţiei Demi and Ashton, cei doi actori au lansat o iniţiativă - sprijinită de 
Twitter, Google, Facebook şi Microsoft - care are obiectivul de a împiedica proliferarea traficului 
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online. Demi Moore a declarat că tehnologia actuală le permite anchetatorilor să îi identifice pe 
aceia care "cumpără" sex pe internet. 

 http://www.mediafax.ro/life-inedit/demi-moore-si-ashton-kutcher-fac-campanie-impotriva-sclaviei-7694388  
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