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TEMA SĂPTĂMÂNII – INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI 

INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI SE VA ACORDA DOAR UN AN  

LEGISLATIA MUNCII, 20 NOIEMBRIE 2010 

Cei care vor deveni parinti anul viitor risca sa primeasca indemnizatia de crestere a copilului 
pe o perioada de maximum un an, fata de doi, cat este in prezent, se arata in proiectul de Cod 
Social care va intra in prima lectura in guvern zilele acestea.  

Ei vor avea insa dreptul la concediu de crestere a copilului in continuare, inca un an, pana cand 
implineste copilul doi ani, insa fara plata. In plus, noua strategie sociala face distinctie intre 
parintii care obtin venituri impozabile si cei care au fie au avut perioada asimilate cu venituri 
sau fara venituri.  

Astfel, parintii care au avut venituri pentru care au platit impozit vor primi o indemnizatie de 
85% din media veniturilor obtinute in ultimul an dinaintea nasterii copilului, minimum 750 de 
lei si maximum 4.000.  

 

Indemnizatie de 400 de lei pentru parintii fara venituri  

Cei care au avut in ultimul an indemnizatie de somaj, concedii medicale, pensie de invaliditate, 
au fost in somaj tehnic, in alt concediu de crestere a copilului sau au obtinut venituri din 
activitati profesionale in statele membre ale Uniunii Europene ar putea beneficia de o 
indemnizatie minima egala cu 600 de lei.  

Iar, in cazul in care parintele fara venituri, care, de exemplu, intra in concediu de crestere a 
copilului frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului 
preuniversitar/universitar, se afla in concediu fara plata pentru a participare la cursuri de 
formare si perfectionare profesionala sau a terminat serviciul militar, indemnizatia acordat de 
stat ar urma sa fie de 400 de lei.  

In oricare dintre cazuri, cuantumul indemnizatiei „se majoreaza cu suma minima primita pentru 
primul nascut si se acorda pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau 
multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere (750, 600, sau 400lei)”, 
se mai arata in proiect.  
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Stimulent maxim de 400 de lei la intoarcerea la munca  

Iar in ceea ce priveste copilul cu handicap, parintii pot sta cu el acasa, in concediu de crestere, 
pana la maximum doi ani si pe langa indemnizatie pot primi un sprijin financiar intre 200 si 400 
de lei. Insa, indemnizatia pentru un copil cu handicap grav sau accentuat, pe care parintii il pot 
ingriji si dupa varsta de doi ani, pana la sapte ani, este de 450 de lei, la care se adauga un sprijin 
financiar care variaza intre 100 si 300, in functie de venituri.  

Proiectul prevede modificari legate si de stimulentele acordate de stat parintilor care doresc sa 
se intoarca la munca mai repede de un an. Astfel, acesta ar urma sa se acorde pe o perioada de 
12 luni, sau in cazul copilului cu handicap, pe o perioada de 24 de luni de la incetarea 
concediului de maternitate sau, dupa caz, de la data nasterii copilului.  

Cei care se intorc la munca in primele sase luni ar primi un stimulent lunar de 100 de lei, in timp 
ce parintii care isi reiau activitatea profesionala ar beneficia de un stimulent din partea statului 
de 400 de lei pentru cele sase, respectiv 18 luni ramase, mai prevede proiectul, care este 
discutat in aceasta perioada cu partenerii sociali.  

Ideea Codului Asistentei Sociale a fost lansata, la inceputul anului, de ministrul muncii de 
atunci, Mihai Seitan, fiind preluata din raportul Comisiei Prezidentiale Pentru Analiza Riscurilor 
Sociale si Demografice din septembrie 2009.  

Initial, oficialii Ministerului Muncii au anuntat ca acest Cod va fi prezentat guvernului in luna 
octombrie, insa actualul ministru, Ioan Botis, a spus ca proiectul va putea fi pus in dezbatere 
abia luna aceasta. 

http://www.legislatiamuncii.ro/a/2637/indemnizatia-pentru-cresterea-copilului-se-va-acorda-doar-un-an-.html 

http://www.legislatiamuncii.ro/a/2637/indemnizatia-pentru-cresterea-copilului-se-va-acorda-doar-un-an-.html


7 

 

 

INDEMNIZAŢIA PENTRU MAMELE CARE REVIN LA MUNCĂ MAI DEVREME DE DOI ANI AR 
PUTEA CREŞTE CU 300 DE LEI  

MEDIAFAX, 19 NOIEMBRIE 2010 

Suma de bani pe care mamele o primesc pentru revenirea la muncă din concediul pentru 
creşterea copilului, mai repede de doi ani, ar putea creşte cu 300 de lei, de la 100 de lei la 400 
de lei. 

Mamele care se vor întoarce la muncă din concediul pentru creşterea copilului, mai repede de 
doi ani, ar putea primi o indemnizaţie de 400 de lei, a anunţat, vineri, ministrul Muncii, Ioan 
Botiş. 

Această indemnizaţie va fi acordată mamei până când copilul va împlini vârsta de doi ani. 

Ministrul Muncii a făcut această declaraţie, vineri, într-o întâlnire informală. 

Până acum, mamele care reveneau la serviciu mai devreme de doi ani primeau 100 de lei în plus 
la salariu, sub forma unui stimulent. 

Pe de altă parte însă, perioada de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului va fi 
redusă de la 24 de luni, variantele luate în calcul fiind ca aceasta să fie de 12, 14 sau 18 luni, a 
declarat, vineri, ministrul Muncii, Ioan Botiş. 

Ministrul a spus, vineri, variantele de modificare a acordării indemnizaţiei pentru creşterea 
copilului vor fi analizate săptămâna viitoare. 

Premierul Emil Boc spunea în 20 septembrie, că Guvernul intenţionează să regândească 
indemnizaţia de creştere a copilului, reducând "generozitatea" unor astfel de plăţi. 

Curtea Consituţională a validat, în 25 iunie, reducerea sumelor acordate ca indemnizaţie pentru 
creşterea copilului cu 15%, care nu va putea, însă, să scadă mai jos de 600 de lei. 

Anterior reducerii, indemnizaţia pentru creşterea copilului era de 85% din media veniturilor 
salariale nete din care se plătesc contribuţii la bugetul asigurărilor sociale, realizate în ultimul 
an. 

 http://www.mediafax.ro/social/indemnizatia-pentru-mamele-care-revin-la-munca-mai-devreme-de-doi-ani-ar-
putea-creste-cu-300-de-lei-7732745 

http://www.mediafax.ro/social/indemnizatia-pentru-mamele-care-revin-la-munca-mai-devreme-de-doi-ani-ar-putea-creste-cu-300-de-lei-7732745
http://www.mediafax.ro/social/indemnizatia-pentru-mamele-care-revin-la-munca-mai-devreme-de-doi-ani-ar-putea-creste-cu-300-de-lei-7732745
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SAVU: REDUCEREA CONCEDIULUI DE CREŞTERE A COPILULUI, O MĂSURĂ NEGATIVĂ 
PENTRU CĂ NU EXISTĂ SERVICII  

MEDIAFAX, 19 NOIEMBRIE 2010 

Reducerea concediului pentru creşterea copilului, în condiţiile în care nu există servicii pentru 
copiii între zero şi trei ani, ar fi o măsură negativă, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, Ileana 
Savu, fost secretar de stat de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului. 

 "Cred că fac asta pentru că nu le ajunge reducerea de 15 la sută a indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului. Dar dacă reduc perioada de concediu, este foarte rău, pentru că nu avem 
servicii pentru copilul de la zero la trei ani", a declarat Ileana Savu. 

În opinia lui Savu, mamele nu stau acasă cu copilul pentru indemnizaţie, ci pentru că nu au ce 
face cu cei mici în lipsa unor servicii. 

"Asta este explicaţia. Dacă vrem să încurajăm reinserţia pe piaţa muncii trebuie să facem 
servicii pentru copil. Mutatul banilor nu o să rezolve situaţia, iar rezultatul va fi că nimeni nu o 
să mai facă copii", a mai spus Ileana Savu. 

http://www.mediafax.ro/social/savu-reducerea-concediului-de-crestere-a-copilului-o-masura-negativa-pentru-ca-
nu-exista-servicii-7733250   

 

http://www.mediafax.ro/social/savu-reducerea-concediului-de-crestere-a-copilului-o-masura-negativa-pentru-ca-nu-exista-servicii-7733250
http://www.mediafax.ro/social/savu-reducerea-concediului-de-crestere-a-copilului-o-masura-negativa-pentru-ca-nu-exista-servicii-7733250
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FEMEILE DIN PDL SAR LA GÂTUL LUI BOTIŞ. SULFINA BARBU: "AM REZERVE MAJORE CĂ 
PROIECTUL ESTE UNUL SERIOS"  

GÂNDUL, 19 NOIEMBRIE 2010 

Robert VERESS  

Ministrul Muncii, Ioan Botiş, va promova un proiect de lege privind reducerea duratei 
concediului pentru îngrijirea copilului. În prezent, acest concediu are durata de 2 ani de zile (24 
de luni), de el putând beneficia oricare dintre părinţi. Botiş a declarat că proiectul său nu este 
definitivat, avându-se în vedere mai multe variante privind amploarea reducerii concediului. 

"Încă nu ştim exact dacă se va reduce de la 24 de luni la 18 luni sau la 16, 14, 12", a precizat 
ministrul. Pe de altă parte, Botiş mai are în vedere creşterea stimulentului pentru întoarcerea 
mai grabnică a mamei la locul de muncă. Astfel, în primele 6 luni de la naştere, se va acorda un 
supliment salarial de 100 de lei. După 6 luni, suplimentul creşte la 400 de lei, iar plata acestuia 
se va menţine până la atingerea duratei maxime a concediului de îngrijire a copilului. 

Premierul Emil Boc spunea în 20 septembrie, că Guvernul intenţionează să regândească 
indemnizaţia de creştere a copilului, reducând "generozitatea" unor astfel de plăţi. 

Curtea Constituţională a validat, în 25 iunie, reducerea sumelor acordate ca indemnizaţie 
pentru creşterea copilului cu 15%, care nu va putea, însă, să scadă mai jos de 600 de lei. 

Anterior reducerii, indemnizaţia pentru creşterea copilului era de 85% din media veniturilor 
salariale nete din care se plătesc contribuţii la bugetul asigurărilor sociale, realizate în ultimul 
an. 

Deputatul PDL Sulfina Barbu, preşedinta organizaţiei de femei a partidului de guvernământ, a 
declarat, pentru Gândul, că nu vede cu ochi buni iniţiativa colegului Botiş: "În partid nu am avut 
nicio discuţie pe tema asta, la niciun nivel - nici în Biroul Permanent, nici în Parlament, cu 
reprezentanţii noştri. Am rezerve majore că s-a făcut un studiu de impact serios asupra 
natalităţii, iar în absenţa unor soluţii alternative serioase, viabile, nu voi vota un asemenea 
proiect. Întreaga Europă este într-un proces accentuat de îmbătrânire a populaţiei şi nu ne 
permitem măsuri care să accentueze fenomenul, în loc să îl combată. Mi se pare mult prea 
puţin să stimulăm financiar întoarcerea mămicilor la serviciu, e necesar un sistem de creşe. Nu 
trebuie să inventăm nimic, există acest sistem în Occident şi funcţionează foarte bine. Se poate 
realiza şi la noi, printr-un parteneriat public-privat". 
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http://www.gandul.info/news/guvernul-vrea-sa-taie-la-jumatate-concediul-maternal-femeile-din-pdl-sar-la-gatul-
lui-botis-sulfina-barbu-am-rezerve-majore-ca-proiectul-este-unul-serios-7732107  

http://www.gandul.info/news/guvernul-vrea-sa-taie-la-jumatate-concediul-maternal-femeile-din-pdl-sar-la-gatul-lui-botis-sulfina-barbu-am-rezerve-majore-ca-proiectul-este-unul-serios-7732107
http://www.gandul.info/news/guvernul-vrea-sa-taie-la-jumatate-concediul-maternal-femeile-din-pdl-sar-la-gatul-lui-botis-sulfina-barbu-am-rezerve-majore-ca-proiectul-este-unul-serios-7732107
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RALUCA TURCAN (PDL): SECRETUL PERFORMANŢEI ECONOMICE DE LA ANUL NU STĂ ÎN 
REDUCEREA PERIOADEI CONCEDIULUI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI  

HOTNEWS.RO, 21 NOIEMBRIE 2010  

Vicepresedintele PDL, deputatul Raluca Turcan, critica printr-un comunicat remis HotNews.ro 
intentia Guvernului de reducere a perioadei de acordare a indemnizatiei pentru cresterea 
copilului de la doi la un an: "Mai bine PDL s-ar concentra pe comunicarea la guvernare unde 
dupa ce a dat o veste buna cu o prima ameliorare a salariilor, a gresit anuntand reducerea 
concediului pentru cresterea copilului. Nu in reducerea perioadei concediului pentru cresterea 
copilului sta secretul performantei economice de la anul".  

Perioada de acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilului ar putea fi modificata, dar 
cuantumul va ramane neschimbat, a declarat, vineri, ministrul Muncii, Ioan Botis. Variantele 
luate in calcul pentru reducere sunt 12, 14 sau 18 luni, de la 2 ani cat este in prezent. Ioan Botis 
a declarat pentru HotNews.ro ca Ministerul Muncii va realiza un document de politici publice 
privind asistenta sociala, ce va fi supus dezbaterii publice, aprobarii Guvernului si apoi inaintat 
Parlamentului. 

Criticile lansate de Raluca Turcan vin in contextul relatiei tensionate dintre PNL si PDL:" Ideea ca 
PDL este petitorul de serviciu al lui Crin Antonescu - care tine nasul pe sus si ne ataca cum si 
cand vrea - nu avantajeaza deloc PDL. Este clar ca PNL are alte scopuri si vrea sa creasca 
electoral pe spinarea dificultatilor guvernarii.  

PDL trebuie sa traga tare la guvernare si sa-i asigure pe romani ca din 2011, va incepe 
stabilizarea economica. Doar asa PDL se poate securiza electoral si poate determina intr-adevar 
PNL sa dialogheze.  In al doilea rand, PDL poate cauta actiuni pentru unificarea ideilor de 
dreapta si cu alte grupuri politice, pentru ca totusi PNL nu este alfa si omega dreptei din 
Romania. Chiar reusind sa discutam si sa aducem aproape de noi alti oameni de dreapta, vom 
avea chiar mai mult succes in negocierea cu PNL.  

Este timpul ca PDL sa schimbe strategia fata de liberali nu doar pentru a-si salva demnitatea, ci 
si pentru a dovedi realism politic".  

Vicepresedintele PDL a criticat si vineri, in timpul conferintei de presa, politica formatiunii din 
care face parte, spunand ca partidul nu a scazut in sondaje doar din cauza masurilor de 
austeritate, ci si din cauza ca exista zone unde ''viata de partid nu exista'' si democrat-liberalii s-
au indepartat de cetateni, crezand ca se mai bucura inca de valul de simpatie adus in partid in 
anii trecuti, de presedintele Traian Basescu. 
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http://www.hotnews.ro/stiri-politic-8054971-raluca-turcan-pdl-secretul-performantei-economice-anul-nu-sta-
reducerea-perioadei-concediului-pentru-cresterea-copilului.htm  

http://www.hotnews.ro/stiri-politic-8054971-raluca-turcan-pdl-secretul-performantei-economice-anul-nu-sta-reducerea-perioadei-concediului-pentru-cresterea-copilului.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-8054971-raluca-turcan-pdl-secretul-performantei-economice-anul-nu-sta-reducerea-perioadei-concediului-pentru-cresterea-copilului.htm
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ROVANA PLUMB: GUVERNUL MAI ARE PUŢIN ŞI PROPUNE ŞI UN IMPOZIT PE NAŞTERE 

REALITATEA TV, 20 NOIEMBRIE 2010 

Preşedinta Organizaţiei de femei a PSD, Rovana Plumb, critică posibilitatea înjumătăţirii 
perioadei de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, considerând că o astfel de 
măsură ar dovedi că Guvernul doreşte "înjumătăţirea viitorului ţării". 

Eurodeputata, membră a Comisiei Parlamentului European pentru ocuparea forţei de muncă şi 
afaceri sociale (EMPL), transmite, prin intermediul unui comunicat de presă remis, sâmbătă, 
NewsIn, că bugetul ţării "nu se îmbogăţeşte de pe urma mamelor şi copiilor" şi că Executivul 
mai are puţin şi "propune un impozit sau o taxă pe naştere". 

"Măsura nu are nicio justificare socială - mai ales în contextul crizei demografice - şi cu atât mai 
puţin morală sau economică: nu pe seama mamelor şi copiilor se va îmbogăţi bugetul ţării", 
susţine Plumb. 

"Sunt cel puţin două mari probleme: în primul rând, se periclitează însuşi viitorul României, 
înjumătăţirea perioadei de acordare oferind un stimulent negativ, de a nu mai face copii. În al 
doilea rând, pentru tinerii români care vor mai încerca totuşi să aibă copii, Guvernul nu a pus la 
punct un sistem viabil de îngrijire a copiilor de până în 3 ani, care să suplinească absenţa mamei 
- căci ea va fi obligată să muncească mai mult, ca să compenseze lipsa indemnizatiei", explică 
europarlamentarul PSD, adăugând că cele 40 de creşe existente în prezent nu corespund 
obiectivelor de la Barcelona în materie de îngrijire a copiilor, pe care şi România şi le-a asumat. 

http://www.realitatea.net/rovana-plumb-guvernul-mai-are-putin-si-propune-si-un-impozit-pe-
nastere_774290.html  

http://www.realitatea.net/rovana-plumb-guvernul-mai-are-putin-si-propune-si-un-impozit-pe-nastere_774290.html
http://www.realitatea.net/rovana-plumb-guvernul-mai-are-putin-si-propune-si-un-impozit-pe-nastere_774290.html


14 

 

OFPC SE OPUNE DIMINUĂRII PERIOADEI DE ACORDARE A INDEMNIZAŢIEI PENTRU 
CREŞTEREA COPILULUI 

PARTIDUL CONSERVATOR, 21 NOIEMBRIE 2010  

Organizaţia de Femei a Partidului Conservator se opune categoric intenţiei Guvernului de a 
reduce perioada de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului de la 24 de luni, la 12, 
14 sau 18 luni. 

„În contextul în care PC a susţinut inclusiv în plan legislativ prelungirea concediului pentru 
creşterea copilului de la doi la trei ani, consider că reducerea acesteia reprezintă o nouă 
aberaţie împotriva mamelor”, apreciază preşedintele OFPC, Lia Ardelean.   „Femeile 
conservatoare susţin că Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale trebuie să reanalizeze 
serios propunerea respectivă şi să adopte soluţii care să vină în sprijinul mamelor şi a natalităţii, 
nu împotriva acestora. Nu putem sta pasive până în ziua în care intenţia Ministerului Muncii va 
deveni realitate, şi cerem în cel mai serios mod renunţarea la variantele de modificare a 
perioadei de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului. OFPC nu este de acord cu 
această intenţie a Executivului”, a mai subliniat Lia Ardelean. 

OFPC susţine că Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale trebuie să ţină cont de 
argumentele conform cărora în România nu există alternative corespunzătoare pentru îngrijirea 
copilului până la doi sau chiar trei ani, şi niciun sistem de creşe care să permită asigurarea liniştii 
mamelor. OFPC aminteşte şi de avertizările Fondului ONU pentru Populaţie (UNFPA) asupra 
fenomenului îmbătrânirii populaţiei şi a degradării structurii acesteia pe vârste. 

„Avertizarea Fondului ONU pentru Populaţie este extrem de serioasă, atrăgându-se atenţia în 
special pe faptul că îmbătrânirea populaţiei este o realitate cu multiple implicaţii negative, care 
afectează toate sferele societăţii – structura familiei, tipurile de consum, sistemele de educaţie, 
medicale sau de pensii. Dacă fenomenul va continua, peste 50 de ani va trebui să reconsiderăm 
toate segmentele societăţii româneşti, în condiţiile în care o persoană trebuie să asigure 
fondurile financiare pentru plata pensiilor a nouă oameni”, a mai explicat Lia Ardelean. 

OFPC consideră că este foarte important ca un copil să crească nu numai până la doi ani, ci chiar 
până la trei ani în cadrul afectiv şi emoţional unic oferit de familie, care să-i permită ulterior o 
dezvoltare sănătoasă şi armonioasă. OFPC propune ca şi bunicile să poată să primească 
indemnizaţia pentru creşterea copilului, în aşa fel încât dacă mamele au locuri de muncă la care 
nu vor să renunţe să fie înlocuite de bunice. 
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„Este mai bine să facem eforturi financiare în acest moment, să implementăm o strategie 
coerentă pentru dezvoltarea populaţiei, decât să ne trezim că va fi tardiv atunci când 
fenomenul îmbătrânirii va lua amploare. În niciun caz nu este o soluţie diminuarea perioadei de 
acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului”, a adăugat Lia Ardelean. 

Liderul OFPC doreşte ca organizaţiile de femei ale tuturor formaţiunilor politice trebuie să facă 
front comun pentru a împiedica reducerea perioadei de acordare a indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului. 

„Facem un apel către toate organizaţiile de femei ale partidelor politice să ne susţină în acest 
demers, deoarece doar dacă suntem unite vom reuşi să realizăm obiectivele specifice ale 
femeilor în politică”, a conchis Lia Ardelean. 

http://www.partidulconservator.ro/2010/11/ofpc-se-opune-diminuarii-perioadei-de-acordare-a-indemnizatiei-
pentru-cresterea-copilului/  

http://www.partidulconservator.ro/2010/11/ofpc-se-opune-diminuarii-perioadei-de-acordare-a-indemnizatiei-pentru-cresterea-copilului/
http://www.partidulconservator.ro/2010/11/ofpc-se-opune-diminuarii-perioadei-de-acordare-a-indemnizatiei-pentru-cresterea-copilului/
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POLITICĂ 

UDREA, ÎNCURAJATĂ SĂ DEVINĂ UN "KILL BILL AL POLITICII ROMÂNEŞTI" 

REALITATEA TV, 21 NOIEMBRIE 2010 

Elena Udrea, candidat la şefia PDL Bucureşti, a fost încurajată şi lăudată de liderii partidului 
invitaţi la eveniment pentru decizia de a-şi asuma postura de preşedinte al organizaţiei din 
Capitală, fiind comparată chiar cu personajul din filmul Kill Bill. 

Între cei care au luat cuvântul pentru a-şi exprima susţinerea pentru Udrea s-a numărat 
deputatul Cristian Boureanu, care a apreciat faptul că un politician de sex feminin obţine o 
postură de şef de organizaţie în Capitală. "Cred că este pentru prima oară când organizaţia de 
Bucureşti a unui partid este condusă de o femeie, şi eu cred că este primul pas către ceva nou, 
şi totdeauna PD, de 15 ani a venit cu ceva nou la Bucureşti, cu ceva curajos, ceva care ar fi putut 
să mişte un oraş cu două milioane de oameni care reprezintă motorul acestei ţări. Astăzi PDL a 
făcut o mişcare foarte curajoasă, o mişcare care ne expune şi o mişcare care ne obligă, şi eu am 
încredere că Elena Udrea reprezintă motorul unei generaţii şi motorul a aproape 50% din 
populaţia României, femei curajoase care muncesc alături de noi", a spus Boureanu. 

La rândul său, deputatul Raluca Turcan a ţinut să-şi exprime susţinerea pentru Udrea, afirmând 
că aceasta are toate calităţile spre a deveni "un Kill Bill al politicii româneşti". "Elena şi-a asumat 
o misiune grea, dar o misiune care sunt convinsă că o va duce la bun sfârşit pentru că are toate 
calităţile pentru luptele electorale şi poate deveni un adevărat Kill Bill al politicii româneşti", a 
spus Turcan. 

Preşedintele PDL Neamţ, Gheorghe Ştefan, a susţinut în privinţa alegerilor de la PDL Bucureşti 
că "o să fie chiar pi buni şi pi valoare, pentru că Elena Udrea este o foarte bună colegă, o foarte 
valoroasă femeie politician şi un foarte bun ministru, îi doresc să rămână aceeaşi până la adânci 
bătrâneţi". 

Nici preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, nu s-a lăsat mai prejos în aprecieri 
laudative, constatând că în sală se află lideri ai partidului din întreaga ţară. "Există o singură 
explicaţie pentru care astăzi suntem la Bucureşti, dragi colegi, am venit să luăm lumină. Ori de 
câte ori PDL i-a fost greu a venit la Bucureşti, a venit să ceară lumină şi mai mult decât atât, să 
găsim de fapt soluţiile pentru a depăşi acest moment", a susţinut Anastase. 

Şi printre invitaţii la conferinţa de alegeri s-au numărat oameni politici care au lăudat-o pe cea 
care este singura candidată la şefia PDL Bucureşti. Astfel, liderul UNPR Gabriel Oprea a ţinut să 
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asigure audienţa că Elena Udrea se numără printre cei mai "serioşi, eficienţi, muncitori şi 
perseverenţi oameni" pe care i-a întâlnit. "Indiferent de ce spun ziarele, faptele contează. V-o 
spune un om care nu o laudă nici pe maică-sa dacă nu merită", a întărit el. 

http://www.realitatea.net/udrea-incurajata-de-liderii-pdl-sa-fie-un-kill-bill-al-politicii-romanesti_774451.html  

http://www.realitatea.net/udrea-incurajata-de-liderii-pdl-sa-fie-un-kill-bill-al-politicii-romanesti_774451.html
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TEODOR BACONSCHI CĂTRE ELENA UDREA: TREBUIE SĂ FAC EFORTURI MONUMENTALE 
SĂ NU CAD SUB FARMECUL TĂU, ÎN CALITATE DE COLEG  

HOTNEWS.RO, 21 NOIEMBRIE 2010  

Ministrul de Externe, Teodor Baconschi, i-a spus duminica Elenei Udrea ca "trebuie sa faca 
eforturi monumentale pentru a nu cadea sub farmecul ei", calificand-o pe viitoarea presedinta 
a organizatiei PDL Bucuresti drept "'inteligenta, frumoasa, tenace" si "cu anduranta la mediul 
dezgustator al politicii romanesti", relateaza Agerpres. 

"Eu, Elena, sunt foarte bucuros sa lucrez cu tine. Trebuie sa faci eforturi monumentale ca sa nu 
cazi sub farmecul tau, in calitate de coleg. Esti inteligenta, esti frumoasa, esti tenace, ai 
anduranta la mediul general dezgustator al politicii romanesti si nu te deranjeaza vecinatatea 
oamenilor de valoare, ceea ce inseamna ca vei putea face cu oricine echipe de valoare si PDL 
are probabil nevoie de acest lucru", a declarat Baconschi, in cadrul conferintei alegerilor pentru 
sefia PDL Bucuresti, informeaza Agerpres. 

Baconschi a vorbit si despre efortul comun pe care trebuie sa-l faca membrii organizatiei pentru 
recastigarea Capitalei, intrucat "Bucurestiul de cand a devenit liber de comunism a votat 
intotdeauna la dreapta". 

http://www.hotnews.ro/stiri-politic-8055430-teodor-baconschi-catre-elena-udrea-trebuie-fac-eforturi-
monumentale-nu-cad-sub-farmecul-tau-calitate-coleg.htm  

http://www.hotnews.ro/stiri-politic-8055430-teodor-baconschi-catre-elena-udrea-trebuie-fac-eforturi-monumentale-nu-cad-sub-farmecul-tau-calitate-coleg.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-8055430-teodor-baconschi-catre-elena-udrea-trebuie-fac-eforturi-monumentale-nu-cad-sub-farmecul-tau-calitate-coleg.htm
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LUPTA ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI DOMESTICE, LANSATĂ LA IAŞI DE FEMEILE SOCIAL-
DEMOCRATE  

IAŞI PLUS, 19 NOIEMBRIE 2010 

Alexandra Vasiliu, Roxana Munteanu  

Zeci de doamne social-democrate din toata tara au venit ieri la Iasi, unde Organizatia de 
Femei Social-Democrate a lansat campania "Violenta domestica ne poate lovi pe toti”.  

Practic, la Iasi s-a dat startul in lupta impotriva unui fenomen care ia amploare si care afecteaza 
viata a cel putin 1,2 milioane de femei si, implicit, a copiilor lor. 

Proiectul acestei campanii, lansat chiar in debutul saptamanii premergatoare Zilei 
Internaţionale de Combatere a Violenţei asupra Femeii, a fost initiat de femeile social-
democrate din Iasi, insa va fi extins la nivelul intregii tari. La manifestari au participat 
reprezentante PSD din toata tara, in frunte cu presedintele Organizatiei Femeilor Sociale-
Democrate, europarlamentarul Rovana Plumb, si secretarul general al organizatiei, Maria Lazar, 
acestora alaturandu-li-se primarul Iasului, Gheorghe Nichita (care este si presedintele 
organizatiei judetene PSD Iasi, cat si vicepresedinte al PSD Romania), reprezentanti ai Bisericii, 
ai institutiilor deconcentrate, ai mediului universitar, ai societatii civile. Evenimentul a fost dat 
de toti participantii drept un exemplu demn de urmat in ceea ce priveste atat organizarea, cat si 
scopul, cei prezenti laudand initiativa ce are in vedere o larga categorie a populatiei din 
Romania.  

 

Un model de urmat 

Pentru inceput, doamnele participante la actiune au viziutat Centrul rezidential pentru mame si 
copii aflati in dificultate, deschis in anul 2008 de catre Primaria Iasi cu sprijinul Fundatiei Hecuba 
si al landului Bavaria din Germania. Menirea centrului este de a ajuta mamele aflate in 
dificultate fie din cauza lipsei banilor, fie din cauza relelor tratamente la care au fost supuse in 
familie, astfel incat sa se poata redresa financiar si emotional si sa se poata descurca singure. 
Dintre cele 55 de mame care au gasit pana acum adapost in acest centru, jumatate sunt 
independente pentru ca si-au gasit locuri de munca si chiar au primit locuinte sociale. 
Impresionate de cele vazute si auzite, unele dintre domanele prezente au pus intrebari, astfel 
incat sa poata prelua modelul de la Iasi in propriile judete. Li s-a explicat cum pot fi gasite 
femeile aflate in dificultate si care sunt pasii concreti facuti pentru ajutorarea lor, astfel incat pe 
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viitor sa se poata descurca singure impreuna cu copiii lor. "Si la noi s-a incercat crearea unui 
astfel de centru, dar a ramas gol, pentru ca nu venea nici o femeie”, a spus o doamna din 
Buzau, care a aflat, insa, cum trebuie sa colaboreze institutiile pentru ca, impreuna, sa faca mai 
buna viata femeilor necajite. Reprezentantii Directiei de Asistenta Comunitara au precizat ca 
afla ce femei au nevoie de sprijin pe baza anchetelor sociale si ca, odata ajunse in centru, 
acestea sunt invatate sa economiseasca bani si sa se autogospodareasca, pentru ca acolo nu se 
incurajeaza sentimentul ca totul trebuie sa vina de-a gata, fara nici un efort in schimb. 

 

Drepturile femeilor, amintite doar pe 1 si 8 martie 

Manifestarile au continuat cu dezbateri si luari de cuvant in cadrul simpozionului national 
"Violenta domestica ne poate lovi pe toti”. 

Parintele Iulian Negru, reprezentantul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, a atras atentia ca 
violenta domestica este "ultimul argument al celor ramasi fara argument”: "Este o dovada a 
esecului in comunicare. Din punctul nostru de vedere, violenta fizica este ultimul stadiu al unui 
proces intreg, care cuprinde violenta spirituala, psihologica, verbala. De asemenea, violenta 
fizica asupra mamei se rasfrange si asupra copiilor si ii traumatizeaza”. 

Prezenta la simpozion, europarlamentarul PSD Rovana Plumb, presedintele OFSD, a constatat 
ca de drepturile femeilor se aminteste doar pe 1 si 8 martie. "Aceste zile sunt insa insuficiente. 
Estimam ca exista 1,2 milioane de femei posibile victime ale violentei domestice. Aceasta 
presupune nu numai agresiunea fizica, ci si cea verbala. De altfel, lucram acum la o directiva 
europeana privind protectia victimelor impotriva agresorilor si ma bucur sa spun ca si in 
Romania deja s-au aprobat doua legi in aceasta privinta”, a mai spus Rovana Plumb, care a 
adaugat insa, ca exista, din pacate, si alte initiative legislative, precum cea care vizeaza 
reducerea numarului de internari, care lovesc tot in categoria oamenilor necajiti, din care fac 
parte si femeile abuzate. 

 

Un proiect foarte important 

La randul sau, primarul Gheorghe Nichita a afirmat ca un astfel de proiect este foarte important 
si ca, in calitatea sa de edil al unui municipiu important, il va sustine la fel de mult cum sustine si 
proiectele de amploare ce fac parte din strategia de dezvoltare a Iasului. "Proiectul Hecuba a 
reusit datorita doamnei Barbara Stamm din landul Bavaria. Noi l-am continuat, deoarece de 
asistenta sociala au nevoie si batranii, si copiii singuri acasa, si persoanele fara adapost. Insa, in 
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privinta femeilor victime ale violentei domestice, municipalitatea incearca sa le ajute atat cat 
poate pentru ca ele sa devina independente financiar. Eu, ca tata, mi-am crescut fetele in asa 
fel incat sa nu depinda de barbat. Sa ii poata spune: ‚nu trebuie sa stau cu tine pentru ca n-am 
casa, n-am bani’. Sa fie sigure pe ele”, a completat Gheorghe Nichita. 

http://www.iasiplus.ro/news/5/37233/Lupta+impotriva+violentei+domestice,+lansata+la+Iasi+de+femeile+social-
democrate+(GALERIE+FOTO).html 

http://www.iasiplus.ro/news/5/37233/Lupta+impotriva+violentei+domestice%2C+lansata+la+Iasi+de+femeile+social-democrate+%28GALERIE+FOTO%29.html
http://www.iasiplus.ro/news/5/37233/Lupta+impotriva+violentei+domestice%2C+lansata+la+Iasi+de+femeile+social-democrate+%28GALERIE+FOTO%29.html
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ROVANA PLUMB: ÎN ROMÂNIA, O FEMEIE ESTE BĂTUTĂ LA FIECARE 30 DE SECUNDE       

ZIARE.COM, 19 NOIEMBRIE 2010 

Prezenta la Iasi la simpozionul "Violenta domestica ne loveste pe toti", europarlamentarul PSD 
Rovana Plumb a declarat ca societatea romaneasca este bolnava si prost tratata de guvernanti 
iar violenta in familie si cupluri a atins cote inimaginabile de vreme ce statisticile arata ca o 
femeie este batuta la fiecare 30 de secunde.  

"Stresul si situatia economica in degradare, lipsa de solutii si masuri eficiente din partea 
guvernantilor, toate acestea au condus si la escaladarea violentei in familii si cupluri, victime 
fiind de cele mai multe ori femeile. La fiecare 30 de secunde o femeie este abuzata in acest mod 
in Romania", a declarat Rovana Plumb.  

Ea a precizat ca si la nivel european violenta domestica la femeile cu varste intre 16 si 44 de ani 
este principala cauza a unor accidente sau a mortii si chiar si in state civilizate situatia este 
ingrijoratoare la acest capitol.  

"In Germania si Marea Britanie, la fiecare trei zile o femeie este omorata de sot sau de 
partener, iar in Portugalia, 52,8% dintre femei declara ca sunt lovite frecvent de sot sau 
partener", a adaugat Rovana Plumb.  

Statisticile prezentate la simpozion mai arata ca violenta impotriva femeii imbraca diverse 
forme si nu discrimineaza in functie de varsta, profesie sau educatie si la noi in tara se 
estimeaza ca sunt peste 1,2 milioane de femei victime ale violentei domestice si mai putin de 
1% depun plangeri penale impotriva agresorilor. 

http://www.ziare.com/rovana-plumb/stiri-rovana-plumb/rovana-plumb-in-romania-o-femeie-este-batuta-la-
fiecare-30-de-secunde-1056772  

http://www.ziare.com/rovana-plumb/stiri-rovana-plumb/rovana-plumb-in-romania-o-femeie-este-batuta-la-fiecare-30-de-secunde-1056772
http://www.ziare.com/rovana-plumb/stiri-rovana-plumb/rovana-plumb-in-romania-o-femeie-este-batuta-la-fiecare-30-de-secunde-1056772
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SOCIAL 

„PUMNII MEI MINTE NU ARE“, DEŞI AM STUDII SUPERIOARE 

ADEVĂRUL, 17 NOIEMBRIE 2010 

Miruna Olteanu,Emilia Sava 

Violenţa în familiile cu educaţie şi venituri peste medie creşte anual cu 20-30%. Mulţi români 
care au urcat pe scara ierarhică socială şi profesională nu se pot abţine să fie şefi şi în familie. 
Psihologii susţin că profilul pasiv-agresiv al românului, lipsa de implicare a instituţiilor statului, 
dar şi cea socială alimentează dezvoltarea violenţei în spaţiul urban. 

Lansarea unor noi programe de luptă împotriva violenţei domestice şi apariţia unor asociaţii, 
precum No Abuse, care au ca obiect de activitate combaterea acestui fenomen, confirmă 
statisticile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei.  

Este vorba despre o creştere spectaculoasă în ultimii doi ani a cazurilor de agresivitate 
manifestată în familii, de la 9.585, în 2008 la 12.461, în 2009. Cel mai grav este însă faptul că, 
susţin reprezentanţii asociaţiei No Abuse, agresivitatea a crescut în familiile din spaţiul urban, 
cu educaţie şi venituri peste medie.  

De pildă, în regiunea Bucureşti-Ilfov, s-au înregistrat 366 de astfel de cazuri în 2009, faţă de 282, 
în 2008. „Cifrele neoficiale sunt de zeci de ori mai mari, pentru că, în special în spaţiul urban, 
reclamaţiile se depun foarte greu faţă de spaţiul rural", explică psihologul Silviu Ioniţă.  

 

Nervii de la serviciu, vărsaţi acasă 

Specialiştii susţin că fenomenul bătăilor în familiile orăşenilor este cauzat atât de criza 
financiară, cât şi de presiunea de la locul de muncă, în special cel corporatist. „Confortul cu care 
s-au obişnuit scade odată cu sursele financiare, iar bărbatul, considerat cap de familie, este cel 
mai afectat. Neobişnuit cu alt sistem de viaţă decât cel patriarhal, acesta începe să-şi exprime 
nemulţumirea în familie", spune Silviu Ioniţă.  

Acesta a adăugat că primele semne ale violenţei pot fi depistate în momentul în care bărbatul 
începe să se impună peste limită în faţa celor apropiaţi. Această atitudine apare inconştient, 
după ce, la serviciu, nu îşi poate exprima nemulţumirea sau sentimentul de nedreptate.  
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„Din discuţiile cu managerii străini care vin să lucreze în România cu echipe formate din români, 
am observat uimirea acestora legată de sistemul autoritar, fără motivarea angajatului. Evident 
că, în loc să aducă ei o schimbare managerială occidentală, au aderat la tactica românescă şi au 
ajuns să menţină modelul autoritar asupra angajaţilor", precizează psihologul.  

În aceste condiţii, corporatistul român face paşi repezi spre violenţa în familie. Odată 
manifestându-se autoritar acasă, partenera de viaţă nu-l opreşte, pentru că şi ea este sfătuită 
de părinţi să accepte „micile ieşiri ale soţului". De asemenea, oricât de instruită profesional ar fi 
şi femeia, aceasta nu poate depăşi condiţia indusă prin tradiţie: aceea că ea trebuie să menţină 
familia, iar soţul, finanţele.  

 

„Nu te vei descurca singură!" 

Următorul pas este şantajul emoţional manifestat de parteneri, iar argumentele sunt aproape 
identice cu cele exprimate în mediul rural. De exemplu, bărbatul reacţionează la nemulţumirile 
femeii cu ameninţări de genul „nu te vei descurca singură" sau „nu te va mai lua nimeni".   

„Din păcate, aceste argumente sunt adevărate în societatea românească şi funcţionează la orice 
nivel. Este bine ştiut faptul că divorţul îl validează pe un bărbat şi o invalidează pe o femeie", 
mai spune Silviu Ioniţă.  

 

Nevoia de putere 

Diferenţa între violenţa domestică manifestată în spaţiul urban şi cea din spaţiul rural este 
aceea că agresorul „de oraş" nu trece atât de repede la lovire fizică. „Dacă e bine controlată 
violenţa psihologică, agresorul nu are de ce să treacă la violenţa fizică, pentru că are nevoie de 
poziţia de lider, are nevoie de validare", explică specialistul.  

De asemenea, în timp ce la sat se acceptă bătaia, bătăuşii şi victimele, ba chiar sunt notorii în 
mediul lor, la oraş se ţine totul sub preş. Presiunea socială şi statutul le împiedică pe victime să 
meargă la Poliţie ca să reclame agresiunea. Soluţiile propuse de specialiştii No  

Abuse sunt dezvoltarea culturii comunicării, adoptarea metodei „schimbă lucrurile din mers, nu 
deodată!" şi implicarea instituţiilor.  

 

Înjurătură de manager: „Fă, nu mai vreau să procreez cu tine!" 
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O juristă în vârstă de 34 de ani, din Bucureşti, a fost victima violenţei în familie timp de mai 
mulţi ani. Femeia a povestit, pentru „Adevărul de Seară", cum a fost jignită, ameninţată şi lovită 
de soţul ei, de profesie programator. 

„M-am căsătorit cu el acum cinci ani, iar agresiunile au apărut când urma să devin mamă. Ţin 
minte că, beat fiind, îmi spunea vorbe foarte grele, precum «Mori, fă! Muriţi amândouă!»", 
referindu-se şi la fetiţa noastră", îşi aminteşte jurista.  Ea a adăugat că, odată acceptate 
înjurăturile, au venit şi bătăile: „Imaginaţi-vă cum, pe fondul consumului de alcool, acesta vine 
şi te loveşte cu palmele şi picioarele, fără a ţine cont de sarcina ta de şapte luni".  

Cu toate acestea, viitoarea mămică a sperat, a crezut în promisiunile soţului, pentru că îl iubea 
şi voia ca fetiţa sa încă nenăscută să aibă o familie. În schimb, el îşi făcea noi prieteni, prietene 
şi lupta pentru carieră.  

„«Tu eşti un nimic, prietenele mele sunt femei adevărate. Tu nu eşti decât o ţoapă, iar prietenii 
mei sunt fraţii mei, nu vor spune nimic. Ba, mai mult, îi voi pune să te urmărească, să-ţi asculte 
telefoanele, să-ţi spargă e-mailul şi să-ţi cerceteze tot trecutul şi prezentul.» Ştii că poate face 
asta, aşa că nu mişti în front, iar dacă îndrăzneşti să te plângi cuiva vei suporta consecinţele!", 
este o altă mărturisire a victimei. 

 

Promovarea ei l-a scos din sărite  

Naşterea copilului nu a schimbat situaţia: „După două săptămâni de delegaţie vine acasă şi se 
mută din dormitor în sufragerie. Îmi spunea: «Fă, nu mai vreau să procreez cu tine! Eşti o 
cretină! Uite ce ugere ai! Reîncepe iadul!»".  

Ameninţările au fost şi mai dure atunci când ea a primit o ofertă de job de la un avocat renumit, 
o slujbă plătită bine şi cu program lejer. Acest lucru declanşează însă alte violenţe, iar telefonul 
şi e-mailul său sunt verificate permanent. „Eşti o proastă. Te porţi ca o gâscă, mi-e ruşine să ies 
cu tine. Tu nu vezi, fă, că degeaba încerc să te educ!" sunt alte vorbe grele aruncate de soţ. 

A fost pentru prima dată când nu şi-a „ascultat" soţul şi a acceptat slujba. În schimb, el le 
spunea tuturor că soţia lui s-a măritat cu el din interes, că nu-l iubeşte, că nu este gospodină şi 
că el pleacă de acasă şi bea pentru că ea este o crizată şi o nebună. Între timp, ea a reuşit să-şi 
facă prietene printre colegele de muncă, iar acestea i-au oferit ajutorul. Aşa a prins curaj să-şi 
părăsească soţul şi să divorţeze.  
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Asociaţia No Abuse a început campanii de informare în licee 

Asociaţia No Abuse, din care fac parte jurişti şi psihologi, s-a lansat săptămâna trecută la 
Bucureşti, dar se vor înfiinţa filiale şi în alte zone precum Ilfov, Teleorman, Călăraşi.  Membrii 
acesteia organizează campanii de informare, conştientizare şi educare a celor care se află în 
situaţii de risc.  

Specialiştii în drept, psihologie, psihiatrie şi în sociologie oferă victimelor violenţei domestice 
servicii gratuite de mediere şi consiliere, dar şi terapie pentru cuplurile aflate în situaţii dificile. 
În plus, asociaţia No Abuse va lucra şi la elaborarea unui proiect de modificare a actualei legi 
care priveşte pedepsirea violenţei domestice şi a abuzului. „O nouă lege ar trebui să vizeze şi 
acceptarea ca probă în instanţă a consultaţiilor psihologice", a declarat preşedintele Asociaţiei, 
Mirela Ţincu.  

O campanie de informare a fost deja lansată în Liceul „Lucian Blaga" şi Colegiul Naţional „Mihai 
Viteazul" Bucureşti. Prin campania „Violenţa este o crimă", tinerii află cum să se comporte în 
cazul în care sunt martorii unui act de violenţă şi cum să se protejeze în situaţiile tensionate. 
Proiectul urmează să fie demarat până în primăvara anului viitor. 

http://www.adevarul.ro/societate/viata/Pumnii_mei_minte_nu_are-
desi_am_studii_superioare_0_373163219.html  

http://www.adevarul.ro/societate/viata/Pumnii_mei_minte_nu_are-desi_am_studii_superioare_0_373163219.html
http://www.adevarul.ro/societate/viata/Pumnii_mei_minte_nu_are-desi_am_studii_superioare_0_373163219.html
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NUMĂRUL PROSTITUATELOR ROMÂNCE ESTE ÎN CREŞTERE ÎN FINLANDA 

GÂNDUL, 16 NOIEMBRIE 2010 

Prostituatele românce, care pot fi găsite pe străzile din multe oraşe europene mari, au devenit 
din ce în ce mai numeroase în Finlanda, relatează postul public de televiziune YLE, în pagina 
electronică. 

Iana Matei, care conduce un centru de reabilitare a prostituatelor în România, susţine că Italia 
şi Spania erau destinaţiile cele mai obişnuite pentru traficul de persoane, dar că traficanţii se 
orientează acum către nordul Europei. 

  "Traficanţii mută fetele în ţările nordice deoarece în Europa centrală preţurile s-au dus în jos, 
aici fiind multe fete, iar preţurile sunt mai mari în nordul Europei", a declarat ea. 

În ultimii zece ani, sute de foste prostituate au fost reabilitate în centrul Ianei Matei. "Numărul 
fetelor a crescut în mod semnificativ, iar vârsta lor scăzut în mod cert", a declarat ea. 

România este ţara cea mai săracă din UE, după Bulgaria, motiv pentru care reprezintă un teren 
fertil pentru traficanţi. Cristian Duţă, un oficial din cadrul poliţiei române, a declarat că, în 
opinia lui, Finlanda se va confrunta în curând cu un val de victime ale traficului de persoane. 

"Finlanda îi tratează bine pe imigranţi. Acest lucru va determina tot mai multe persoane să intre 
în ţara voastră, mai ales din ţările sărace", a declarat el. 

Traficul de persoane este o afacere mult mai profitabilă decât comerţul cu droguri, afirmă YLE, 
adăugând că intrarea României în UE a facilitat deplasarea infractorilor. Ţara depune eforturi în 
prezent să adere la spaţiul Schengen, ceea ce ar putea lăsa uşa deschisă reţelelor de crimă 
organizată, afirmă televiziunea finlandeză. 

http://www.gandul.info/international/numarul-prostituatelor-romance-este-in-crestere-in-finlanda-7720693  

http://www.gandul.info/international/numarul-prostituatelor-romance-este-in-crestere-in-finlanda-7720693
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CUM TE LUPŢI CU HĂRŢUIREA SEXUALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 

EVENIMENTUL ZILEI, 18 NOIEMBRIE 2010 

Autor:  Oana Crăciun 

Multe femei tratează hărţuirea ca pe ceva banal, însă specialiştii susţin că agresorul trebuie 
înfruntat, cu probe şi martori, dacă e cazul. Unele victime care suferă în tăcere ajung chiar la 
sinucidere. 

Angajaţii cei mai expuşi la riscul de violenţă la locul de muncă sunt profesorii, personalul 
medical, asistenţii sociali, inspectorii, vânzătorii şi alţi angajaţi din sectorul comerţului cu 
amănuntul, dar şi angajaţii în sectorul relaţiilor cu publicul, potrivit unui ghid realizat de Liga 
Română pentru Sănătate Mintală (LRSM), cu fonduri europene.  

Însă studiile arată că femeile cad victimă hărţuirii la locul de muncă cel mai des. Ghidul mai 
arată că multe dintre femei nu recunosc hărţuirea sexuală şi o tratează ca pe un lucru banal.  

Un fel de mecanism intern le ajută să facă faţă unei astfel de situaţii: prin ignorare şi prin 
negare. Însă specialiştii LRSM susţin că cel mai bine este să înfrunţi atât situaţia, cât şi agresorul, 
fiind necesară şi în ar marea cu cât mai multe probe împotriva hărţuitorului, în cazul în care se 
ajunge într-o comisie de disciplină sau în instanţă.  

 

Efectele merg de la ruinarea carierei până la sinucidere  

Motivul este simplu: în caz contrar, o situaţie de hărţuire perpetuată poate distruge cariera unei 
femei şi o poate duce direct la depresie. "Expunerea la agresivitate sau la hărţuire sexuală duce 
la anxietate, furie, insomnie, mergând până la depresie, fiind nevoie de sprijin psihiatric pentru 
a evita un suicid. De cele mai multe ori, persoana hărţuită nu mai poate face faţă sarcinilor de la 
serviciu şi ajunge să renunţe la job, la cariera pentru care a muncit ani la rând", explică 
directorul executiv al Ligii Române pentru Sănătate Mintală, Raluca Nica. 

Ghidul realizat de cei de la LRSM arată că violenţa la locul de muncă se poate manifesta sub 
forma presiunii şi a expunerii unui angajat la hărţuire psihologică - "acţiuni repetate de critică, 
remarci negative, izolare, răspândirea bârfelor sau ridi culizarea persoanei respective".  
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La fel de bine însă se poate transforma în agresivitate, văzut ca "un comportament ofensiv prin 
încercarea de a submina un angajat într-un mod răutăcios, răzbunător, plin de cruzime şi 
umilitor". 

Victima este discreditată sistematic pentru a elimina orice susţinere pentru ea, astfel încât să-i 
fie distrusă reputaţia. Pe scurt, violenţa se poate traduce prin abuz verbal - înjurături, blesteme, 
insulte, comportament ameninţător - ameninţarea cu pumnul, aruncarea de obiecte, mergând 
până la abuzuri fizice - îmbrâncire, lovire.  

Autorii ghidului vin şi cu câteva sfaturi. În primul rând, cei aflaţi într-o astfel de situaţie trebuie 
să se întrebe dacă sunt de acord cu astfel de comportamente, dacă sunt inconfortabile, dacă 
afectează demnitatea sau nu. La fel de important este să înfrunte agresorul: să spună clar că se 
simte hărţuit/ă, să-i ceară să înceteze şi să fie tras la răspundere, dar şi să-i expună 
comportamentul inadecvat celorlalţi colegi din companie.  

Este important ca în discuţiile cu agresorul, victima să "dea greutate spuselor prin limbajul 
corpului, care arată respect de sine: contact vizual, capul sus, umerii în spate, o privire serioasă 
şi gravă", se arată în ghid.  

În paralel, este important ca victima să ţină o evidenţă scrisă, în cazul în care vrea să facă 
plângere la un moment dat, dacă nu se rezolvă situaţia cu vorba bună. 

 

Jurnalul personal, fotografii şi e-mailuri, probe în proces 

"Trebuie să faci fotografii sau să păstrezi copii după orice material ofensiv la locul de muncă. 
Ţine un jurnal în care să scrii informaţii detaliate cu privire la hărţuirea sexuală. Notează datele, 
conversaţiile, frecvenţa momentelor de hărţuire. Fă rost de copii ale evaluărilor tale la locul de 
muncă (inclusiv evaluarea performanţelor) şi ţine-le acasă", susţin specialiştii în ghid.  

Trebuie puse bine şi toate scrisorile de recomandare, de mulţumire, premiile, tot ce poate arăta 
performanţele în muncă. Este esenţial să stabileşti limite foarte clare la locul de muncă, mai 
spun specialiştii. Concret, e bine să spui un NU foarte clar "atunci când ţi se cere să mergi în 
anumite locuri, să faci anumite lucruri, să răspunzi la întrebări sau să fii pusă într-o situaţie care 
nu te fac să te simţi confortabil".  
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La fel, este bine să vorbeşti despre problema cu agresorul cu o colegă de încredere "pentru a te 
asigura că poate fi martoră oricărei situaţii în care eşti hărţuită sexual", persoană care poate 
ajuta şi mai târziu în cazul unei plângeri formale.  

De asemenea, în cazul unui viol sau a oricărei agresiuni fizice, este indicată vizita la un medic 
pentru a obţine un certificat medico-legal, esenţial în cazul unui proces în instanţă. 

 

SFATURI PENTRU ANGAJATORI  

Hărţuirea sexuală scade eficienţa angajaţilor la locul de muncă  

Ghidul realizat de specialiştii de la Liga Română pentru Sănătate Mintală conţine şi o serie de 
sfaturi destinate angajatorilor. În primul rând, aceştia "trebuie să conştien tizeze că e 
responsabilitatea lor legală să asigure un mediu de lucru securizat, care să fie liber de orice 
formă de violenţă şi discriminare".  

În plus, susţin specialiştii, violenţa scade eficienţa muncii şi duce la absenteism cauzat de bolile 
celor afectaţi. Ca atare, ei recomandă adoptarea unei politici complete cu privire la hărţuirea 
sexuală, care să conţină proceduri şi pedepse foarte clare sub sloganul "toleranţă zero", care să 
fie puse la dispoziţia fiecărui angajat din companie. Aceştia trebuie să fie instruiţi pentru a 
conştientiza efectele violenţei, iar toate plângerile primite trebuie luate în serios, cu păstrarea 
confidenţialităţii. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/cum-te-lupti-cu-hartuirea-sexuala-la-locul-de-munca-912750.html  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/cum-te-lupti-cu-hartuirea-sexuala-la-locul-de-munca-912750.html
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SĂNĂTATE 

ANALIZE DE CANCER, GRATUITE DE LA ANUL 

ADEVĂRUL, 16 NOIEMBRIE 2010 

Andreea Ofiţeru 

Pacienţii români vor face de anul viitor analize gratuite pentru depistarea cancerului de col 
uterin, de sân şi de colon, potrivit unui proiect de hotărâre pentru programele de sănătate pus 
în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii. 

Analizele gratuite pentru cele trei forme de cancer au fost introduse pentru prima dată în 
programul naţional. „Pe noi ne interesează ca acest program de prevenţie să ajungă şi în mediul 
rural, unde lumea nu are atâtea informaţii.  

Pentru fiecare formă de boală vor exista grupe de vârstă la care incidenţa bolii este mai mare, 
iar pacienţii care se încadrează în aceste grupe vor merge să facă testele", a spus Oana Grigore, 
purtător de cuvânt la Ministerul Sănătăţii.  

 

În topul bolnavilor de cancer 

Analizele pe care pacienţii le vor face gratuit vor fi testul Papanicolau (necesar diagnosticării 
cancerului de col uterin), mamografia (investigaţie medicală care permite depistarea cancerului 
la sân) şi colonoscopia (dă posibilitatea descoperirii cancerului rectal).  

Măsura introducerii acestor analize gratuite a fost luptă în urma statisticilor alarmante care 
arată că românii sunt primii la numărul de bolnavi de cancer de sân şi col uterin. 

Rapoartele europene mai arată că suntem pe locul trei ca număr de bolnavi de cancer 
colorectal. În 2009, în România erau peste 8.500 de femei cu cancer la sân şi peste 3.000 de 
decese din aceeaşi cauză. Tot anul trecut erau 4.400 de pacienţi aflaţi în tratament pentru 
cancer de col uterin, iar 1.700 au murit din cauza bolii. 

http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Analize_de_cancer-gratuite_de_la_anul_0_373163302.html  

http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Analize_de_cancer-gratuite_de_la_anul_0_373163302.html
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MEDIC: PESTE 7.000 DE FEMEI, DEPISTATE ANUAL AVÂND CANCER LA SÂN, 4.000 MOR, 
MULTE SUNT FOARTE TINERE  

MEDIAFAX, 20 NOIEMBRIE 2010 

Peste 7.000 de femei sunt depistate anual având cancer la sân şi tot în acest interval 4.000 de 
paciente mor întrucât ajung în stadii avansate ale bolii, din păcate multe foarte tinere, a 
declarat, joi, managerul Institutului Oncologic din Bucureşti (IOB), Rodica Anghel. 

"Incidenţa cancerului la sân nu este atât de mare şi poate fi comparată cu cea din alte ţări, în 
schimb mortalitatea este foarte mare, asta pentru că nu există un program de depistare 
precoce a maladiei. Dacă în urmă cu 10-12 ani erau 3.000 - 4.000 de cazuri descoperite anual, 
acum vorbim de aproape dublu", a continuat prof. dr. Rodica Anghel, cu ocazia conferinţei 
anuale a Societăţii Române de Radioterapie şi a Zilelor Medicale ale IOB. 

Rodica Anghel a semnalat faptul că în ultimul timp un număr tot mai mare de tinere ajung la 
spital cu tumori ale sânului, din nefericire în stadii avansate, chiar metastatic, când posibilităţile 
terapeutice şi rezultatele sunt mult mai mici. 

"Am avut paciente de 19, 22, 26, 30 de ani şi trebuie să spun că toate erau în stadiul metastatic, 
când aveau metastaze hepatice. Din păcate, au fost mai mulţi factori care au contribuit la 
prezentarea în stadiul avansat. Fie boala nu a fost recunoscută de către medicii la care au fost 
prima dată, fie aceştia au considerat că e vorba de o tumoră benignă. Cert este că tinerele nu 
erau obişnuite să facă un autocontrol al sânului care este foarte indicat chiar de la vârste 
tinere", a mai spus managerul Institutului Oncologic din Bucureşti. 

Medicul a precizat că în familiile în care există persoane care au avut cancer al sânului este 
obligatoriu ca fetele să fie introduse într-un program riguros şi să facă control chiar din timpul 
liceului. Fiecare femeie trebuie să înveţe să-şi facă autocontrol, să palpeze sânii, să observe 
dacă există un nodul sau modificare de culoare şi formă, a mai spus medicul. 

Potrivit lui Anghel, ecografia mamară este indicată la tinere, în timp ce la femeile de peste 50 de 
ani este recomandat un screening mamografic anual dacă la prima evaluare apar modificări. 
Cele mai des întâlnite forme de cancer sunt cele bronhopulmonare, mamare, colo-rectale, al 
prostatei şi cel gastric. 
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Formele incipiente ale bolii pot fi tratate printr-o intervenţie chirurgicală de conservare. Rata de 
supravieţuire la 5 ani în stadiul zero este de 100%, dar aceasta scade cu cât boala este în stadiu 
mai avansat astfel că în stadiul 4 supravieţuirea la 5 ani ajunge la 10% sau chiar mai puţin. 

Managerul IOB a precizat că, în Franţa, incidenţa cancerului la sân este la fel de mare ca în 
România, dar că, în schimb, mortalitatea este mult mai mică întrucât boala este depistată în 
stadii incipiente. România se confruntă cu câteva probleme plecând de la lipsa unui registru 
naţional pentru cancer. 

"Avem în institut aparatură modernă de diagnostic şi depistare a cancerului la sân cât şi pentru 
puncţii ghidate subecran pentru tumoare mică. De asemenea, avem laborator de bronhoscopie 
cu imunoflorescenţă. Dar cele mai grele probleme sunt legate de aparatura de iradiere care 
este învechită şi uzată moral", a mai spus medicul Rodica Anghel. 

Potrivit managerului IOB, accesul la tratamentul cu molecule noi presupune înscrierea pe liste 
de aşteptare iar accesul la radioterapie este redus, întrucât numărul de aparate din România 
este foarte mic. 

"Am avea nevoie de 127 de aparate de iradiere şi avem 27 şi acestea în stadii avansate de 
uzură. Din totalul pacienţilor care ar trebui să beneficieze de radioterapie doar 27% pot să facă 
acest tratament", a mai spus medicul. 

Anghel a vorbit de asemenea despre numărul redus de asistente medicale din institut. Cu toate 
acestea cercetarea realizată în IOB este recunoscută la nivel internaţional, mulţi dinte 
cercetătorii care lucrează acolo primind premii la concursurile din SUA. 

Cu ocazia conferinţei au fost premiaţi medici rezidenţi care au prezentat cele mai bune lucrări, 
urmând să fie organizat şi un forum al pacienţilor. 

http://www.mediafax.ro/social/medic-peste-7-000-de-femei-depistate-anual-avand-cancer-la-san-4-000-mor-
multe-sunt-foarte-tinere-7732566  

http://www.mediafax.ro/social/medic-peste-7-000-de-femei-depistate-anual-avand-cancer-la-san-4-000-mor-multe-sunt-foarte-tinere-7732566
http://www.mediafax.ro/social/medic-peste-7-000-de-femei-depistate-anual-avand-cancer-la-san-4-000-mor-multe-sunt-foarte-tinere-7732566
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TINERII ROMÂNI CRED CĂ PROFESORII CARE FAC EDUCAŢIE SEXUALĂ NU SUNT BINE 
PREGĂTIŢI  

MEDIAFAX, 18 NOIEMBRIE 2010 

Peste jumătate din tinerii români, participanţi la un studiu european despre sănătate sexuală, 
consideră că profesorii care se ocupă de educaţia lor sexuală, în şcoală, nu au pregătirea 
necesară în domeniu, informează un comunicat. 

Tinerii din România au nevoie de o mai bună informare pentru a-şi proteja sănătatea sexuală, 
conform rezultatelor unui studiu realizat de Durex. 

Studiul, numit "Ei nu vor şti dacă noi nu le vom spune" - o cercetare a cunoştinţelor, atitudinilor 
şi practicilor în rândul tinerilor din Europa -, este cel de-al cincilea editat în seria celor anuale 
dezvoltate de Durex Network's Face of Global Sex (cercetări anuale globale pe diferite tematici 
legate de viaţa sexuală). 

Cercetarea s-a făcut pe un eşantion reprezentativ de peste 15.000 de tineri, cu vârste între 15 şi 
20 ani, din 15 ţări europene - nouă din Europa de Vest şi şase din Europa de Est. S-a analizat 
experienţa lor în ceea ce priveşte educaţia sexuală şi impactul asupra sănătăţii vieţii lor sexuale 
în materie de informaţii, atitudini şi practici. 

Rezultatele au indicat un grad ridicat de ignoranţă la nivelul ţărilor din Europa în ceea ce 
priveşte bolile cu transmitere sexuală (BTS). De exemplu, nu mai puţin de patru din 10 tineri 
români (40,3%) cred în mod eronat că pot contacta BTS de pe scaunul toaletei. Această valoare 
este a doua între ţările europene, după Turcia (44,4%). 

De asemenea, tinerii români sunt puţin mai informaţi în ceea ce priveşte percepţia asupra 
riscului contractării unei BTS. În România, 19,1% dintre tinerii intervievaţi cred că riscul de a 
contracta o astfel de boală este mic sau nu există - comparativ cu 37,5% în Slovenia, 50% în 
Germania şi 70,3% în Belgia. 

La întrebarea dacă ar utiliza un prezervativ pentru o partidă de sex cu un nou partener, 3,4% 
dintre români au declarat că nu, această cifră fiind a treia în Europa, după Turcia (14,4%) şi 
Polonia (3,5%). 

Tinerii români au avut rezultate mai slabe în ceea ce priveşte utilizarea metodelor contraceptive 
în mod regulat. Unul din cinci (20%) declară că nu a folosit nicio formă de contracepţie ultima 
dată când a întreţinut relaţii sexuale. 
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Lipsa lor de cunoaştere se reflectă în imaginea pe care o au tinerii români despre educaţia 
sexuală primită în şcoli, cu mai mult de jumătate (53,9%) dintre ei declarând că profesorii lor nu 
aveau pregătirea necesară pentru a le face educaţie sexuală. 

Studiul mai arată că, în general, ţările din Europa de vest au înregistrat scoruri mai ridicate în 
ceea ce priveşte cunoştinţele, atitudinile şi practicile în materie de sex, comparativ cu ţările din 
Europa de est. Femeile au înregistrat scoruri mai ridicate decât bărbaţii. Rezultatele cele mai 
bune au fost obţinute, în general, de cei care au primit informaţii cu rol de educaţie sexuală de 
la parteneri, profesori sau persoane specializate în domeniu. 

"Rezultatele studiului prezintă o diferenţă semnificativă între ţările din Europa de est şi cele din 
Vest, ceea ce sugerează faptul că ar fi benefică o implicare mai mare a organizaţiilor europene, 
o nouă abordare şi continuarea cercetărilor pentru a identifica motivele ce stau la baza acestor 
diferenţe", a declarat Anca Muşat, Marketing Manager al companiei Durex. 

"Un alt motiv de îngrijorare ar fi rezultatele scăzute înregistrate de tinerii bărbaţi din toate ţările 
analizate, în comparaţie cu tinerele. Trebuie luate măsuri urgente referitor la această diferenţă 
semnificativă de nivel de informare pentru protejarea sănătăţii sexuale a generaţiilor viitoare. 
Prin atragerea atenţiei asupra acestor probleme, sperăm ca acest studiu să fie util prin 
informarea organizaţiilor politice şi cu rol educativ spre dezvoltarea de iniţiative cu caracter 
educaţional în ceea ce priveşte viaţa sexuală şi relaţiile de cuplu", a mai spus Muşat. 

Durex Network a fost fondată în 2005, ca parte din activităţile de marketing social dezvoltate de 
companie. Durex a colaborat îndeaproape cu politicieni, profesionişti în domeniul sănătăţii, 
organizaţii, formatori educaţionali sau organizaţii caritabile la nivel internaţional pentru a 
promova buna sănătate sexuală. 

Principalul său rol este acela de a inspira oamenii să îşi asume responsabilitatea pentru 
sănătatea lor sexuală, bazându-se pe principiul că informarea înseamnă cunoaştere, care la 
rândul ei conduce la acţiune. În prezent, Durex Network îşi asumă un rol activ într-o serie de 
programe internaţionale de sănătate sexuală. 

 http://www.mediafax.ro/social/tinerii-romani-cred-ca-profesorii-care-fac-educatie-sexuala-nu-sunt-bine-pregatiti-
7729870  

http://www.mediafax.ro/social/tinerii-romani-cred-ca-profesorii-care-fac-educatie-sexuala-nu-sunt-bine-pregatiti-7729870
http://www.mediafax.ro/social/tinerii-romani-cred-ca-profesorii-care-fac-educatie-sexuala-nu-sunt-bine-pregatiti-7729870
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LOCAL 

PROTEST ÎN CAPITALĂ: MAMELE ŞI-AU CERUT DREPTUL SĂ ALĂPTEZE ÎN PUBLIC 

PRO TV, 21 NOIEMBRIE 2010 

Se poate alapta in public? Si daca da, cat de public poate fi locul? Intrebarile au dat nastere unui 
scandal la un targ pentru parinti organizat in Bucuresti. 

O mamica sustine ca nu a fost lasata sa-si hraneasca bebelusul in vazul lumii. Asa ca, duminica, 
a chemat ajutoare si alaturi de alte femei, au facut un protest inedit pe scarile de la Sala Dalles. 

"In momentul in care eu m-am asezat sa-mi alaptez copilul de 11 luni, au chemat un membru al 
securitatii care a stat langa mine sa ma intimideze, o femeie cu un copil in poala si care 
alapta...eram infractorul ideal", a declarat Ana Maita, mama revoltata. 
 

 

Cei vizati sustin, insa, ca protestul nu are sens. 

"Ceea ce am facut noi in calitate de organizatori a fost s-o informam ca exista un spatiu special 
amenajat pentru alaptare", a spus Ana Brezeanu, organizator targ. 

In Anglia, cei care deranjeaza o mama in momentul alaptarii pot fi amendati. La noi nu exista o 
lege care sa reglementeze alaptatul, mamicile sunt libere sa-si hraneasca pruncii oriunde. 

Ana Maita, mama care a declansat protestul, a intrat mai demult in atentia presei, dupa ce a 
anuntat ca si-a nascut ambii copii acasa, in cada, fara niciun cadru medical in preajma. De 
atunci, mai multe gravide s-au aratat doritoare sa aduca singure pruncii pe lume, pe cale 
naturala. 

Desi teoretic legea le permite mamelor sa nasca la domiciliu sub supravegherea unei moase, ea 
nu poate fi aplicata pentru ca nu exista norme. 

http://stirileprotv.ro/stiri/social/protest-in-capitala-mamele-si-au-cerut-dreptul-sa-alapteze-in-public.html 

http://stirileprotv.ro/stiri/social/protest-in-capitala-mamele-si-au-cerut-dreptul-sa-alapteze-in-public.html
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BAIA MARE. LECŢII ENGLEZEŞTI DESPRE REINTEGRAREA CELOR ABUZAŢI 

ADEVĂRUL, 16 NOIEMBRIE 2010 

Anca Popescu 

Peste 80 de psihologi, profesori şi antreprenori din Maramureş au participat ieri la workshop-uri 
pe tema incluziunii sociale. Cursurile au fost susţinute de trei specialişti din Anglia, care le-au 
explicat maramureşenilor cele mai eficiente metode pentru a ajunge la rezultatele dorite.  

Trei specialişti din Anglia, angajaţi în cadrul Consiliului Local din Suffolk, au susţinut ieri şi vor 
susţine şi azi workshop-uri la Baia Mare, în care le-au arătat psihologilor, profesorilor şi 
antreprenorilor din Maramureş cele mai eficiente metode în ceea ce priveşte reintegrarea 
socială a persoanelor abuzate. Acţiunile fac parte din proiectul „Tranzit", lansat în 15 iulie 2009 
la Baia Mare, care îşi propune sprijinirea persoanelor abuzate fizic, reintegrarea lor în societate 
şi obţinerea unui loc de muncă pentru acestea. 

 

„Oferim protecţie şi cazare" 

„Proiectul şi workshop-urile care se desfăşoară acum sunt adresate tuturor persoanelor care au 
fost victime ale violenţei domestice şi care au nevoie de sprijin. În acest scop s-a deschis şi 
centrul «Tranzit», unde oferim consiliere psihologică, includem aceste persoane în cursuri de 
specialitate, iar pentru cei care se află în imposibilitatea de a-şi găsi un adăpost din cauza 
abuzurilor repetate. Le oferim protecţie şi cazare", a explicat managerul proiectului, Bogdan 
Gavra. 

 

Femeile se întorc la bătaie 

Cei trei specialişti, Oona Hudson, Deborah Gibson şi Sorina Cîndea, au susţinut ieri şi vor susţine 
şi astăzi câte opt ore de workshop-uri  în care au discutat cazuri concrete ale persoanelor 
abuzate fizic. Psihologii, antreprenorii şi chiar profesorii care predau educaţia antreprenorială 
au primit sugestii şi sfaturi din partea specialiştilor englezi, despre modul în care trebuie realizat 
un CV sau cum ar trebui candidaţii pentru un anumit post să se prezinte la un interviu. Potrivit 
specialiştilor din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, care se ocupă de acest proiect, cele mai 
multe persoane abuzate sunt femei care au peste 10 ani de căsnicie, dar care sunt nevoite să 
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rămână lângă soţ pentru că sunt dependente financiar şi nu ar putea supravieţui altfel. De anul 
trecut, de la deschiderea centrului, şi până acum peste 500 de femei au solicitat ajutorul 
personalului de la Centrul Tranzit. Printre cazurile cele mai fericite se numără şi o băimăreancă 
de 36 de ani, care stă în centru, alături de cei trei copii ai săi, de aproximativ două luni, însă cu 
ajutorul personalului din cadrul centrului a reuşit să obţină un interviu pentru un loc de muncă. 

http://www.adevarul.ro/locale/baia_mare/Lectii_englezesti_despre_reintegrarea_celor_abuzati_0_373162811.ht
ml 

http://www.adevarul.ro/locale/baia_mare/Lectii_englezesti_despre_reintegrarea_celor_abuzati_0_373162811.html
http://www.adevarul.ro/locale/baia_mare/Lectii_englezesti_despre_reintegrarea_celor_abuzati_0_373162811.html


39 

 

 

O FUNDAŢIE CREŞTINĂ ÎNFIINŢEAZĂ UN AZIL PENTRU FEMEILE SĂRACE ŞI ABANDONATE 

ADEVĂRUL, 20 NOIEMBRIE 2010 

Iulian Bunilă 

Aici vor fi aduse 30 de femei, de toate vârstele, reprezentând cazuri sociale deosebite. “Încă se 
lucrează la amenajare, se pune gresie, se face pictura murală şi sperăm să terminăm până la 
sfârşitul anului. Va fi un cămin tot pentru femei, pentru că ele sunt mai vulnerabile decât 
bărbaţii. Îşi vor găsi aici un adăpost femeile părăsite de familie, bătrânele uitate de cei dragi”, 
ne-a declarat preotul Mihail Milea, preşedintele Fundaţiei creştine “Sfântul Sava. 

Fundaţia părintelui Milea administrează deja două adăposturi de ocrotire socială. La Câmpeni, 
localitate aflată la graniţa judeţului Buzău cu Prahova, funcţionează un cămin cu 30 de femei. 
Tinerele, multe rămase pe drumuri după ce au părăsit casele de copii, primesc casă şi masă şi le 
ajută la rândul lor pe bătrânele neputincioase. 

Pentru locatarele aşezământului de la Câmpeni preotul Mihail Milea ar face orice, chiar să 
parcurgă aproape zi de zi peste 50 de kilometri, pentru aprovizionare.  

„Trebuie să le aduc medicamente, pâine şi diferite alimente care nu pot fi procurate din 
microferma proprie. Femeile de aici se autogospodăresc şi cresc animale, se îngrijesc de grădina 
din curte, astfel încât cămara să aibă de toate”, ne-a spus preotul Milea.   

 

Cămin de bărbaţi la Ulmeni 

De câţiva ani, tot sub administrarea fundaţiei, funcţionează, în comuna Ulmeni, şi un cămin 
pentru bărbaţi. Deocamdată, aici sunt îngrijite 25 de persoane, majoritatea vârstnici. Banii 
pentru îngrijiri vin din contribuţiile enoriaşilor Catedralei Sfântul Sava, din alocaţii de la stat 
oferite în urma unor proiecte şi donaţiile unor fundaţii străine.  

Activitatea căminelor Fundaţiei este în acord cu exigenţele Direcţiei de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului. „Avem o colaborare cu fundaţia „Sfântul Sava”, mai ales în situaţii dificile, 
când DGASPC nu a avut acoperire de servicii, am fost peste capacitate sau când ne-au fost 
refuzate serviciile, din diverse motive. Mereu au răspuns prompt apelurilor noastre”, ne-a 
declarat Claudia Roşioru, director DGASPC Buzău. 
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Aici vor fi aduse 30 de femei, de toate vârstele, reprezentând cazuri sociale deosebite. “Încă se 
lucrează la amenajare, se pune gresie, se face pictura murală şi sperăm să terminăm până la 
sfârşitul anului. Va fi un cămin tot pentru femei, pentru că ele sunt mai vulnerabile decât 
bărbaţii. Îşi vor găsi aici un adăpost femeile părăsite de familie, bătrânele uitate de cei dragi”, 
ne-a declarat preotul Mihail Milea, preşedintele Fundaţiei creştine “Sfântul Sava. 

Fundaţia părintelui Milea administrează deja două adăposturi de ocrotire socială. La Câmpeni, 
localitate aflată la graniţa judeţului Buzău cu Prahova, funcţionează un cămin cu 30 de femei. 
Tinerele, multe rămase pe drumuri după ce au părăsit casele de copii, primesc casă şi masă şi le 
ajută la rândul lor pe bătrânele neputincioase. 

Pentru locatarele aşezământului de la Câmpeni preotul Mihail Milea ar face orice, chiar să 
parcurgă aproape zi de zi peste 50 de kilometri, pentru aprovizionare.  

„Trebuie să le aduc medicamente, pâine şi diferite alimente care nu pot fi procurate din 
microferma proprie. Femeile de aici se autogospodăresc şi cresc animale, se îngrijesc de grădina 
din curte, astfel încât cămara să aibă de toate”, ne-a spus preotul Milea.   
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FINANŢĂRI 

FINANŢARE PENTRU FEMEILE-CERCETĂTOR 

EVENIMENTUL ZILEI, 19 NOIEMBRIE 2010 

Autor:  Ramona Dragomir 

Tinerele femei de ştiinţă din România, cu vârsta până în 35 de ani, se pot înscrie, începând de 
astăzi, în cea de-a doua ediţie a programului UNESCO L’Oréal „Pentru femeile din ştiinţă”. 

Concurentele pot obţine finanţare pentru un proiect de cercetare. La această ediţie se acordă 
două burse, a câte 10.000 de euro, una pentru domeniul Ştiinţele Vieţii şi una pentru Chimie, 
anul 2011 fiind Anul Internaţional al Chimiei.  

„Prin acest program, care se desfăşoară cu întârziere aici faţă de alte ţări, vrem să aratăm că 
România poate să progreseze rapid şi să recupereze cei opt ani de când există programul. 
România poate să fie pe scena ţărilor celor mai de succes în domeniul ştiinţei şi cercetării”, 
spune Richard Matalon, Country Managing Director L’Oréal România. 

La prima ediţie care a avut loc anul trecut, bursa în valoare de 10.000 de euro a fost câştigată 
de medicul Ruxandra Jurcuţ, care a derulat un program de cercetare în cadrul Catedrei de 
Cardiologie din Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” din 
Bucureşti. 

Pentru a se putea încrie în program, cercetătoarele trebuie să fie incluse în sistemul doctoral 
sau post-doctoral, în cadrul unei instituţii de la noi. Aplicaţiile de înscriere în program trebuie 
trimise până la data de 28 februarie 2011. Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul 
www.cnr-unesco.ro.  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/oportunitati-de-finantare-pentru-femeile-cercetator-912957.html    

http://www.evz.ro/detalii/stiri/oportunitati-de-finantare-pentru-femeile-cercetator-912957.html


42 

 

 

EXTERN 

PENTRU PRIMA OARĂ, UN PAPĂ, BENEDICT AL XVI-LEA, AUTORIZEAZĂ UTILIZAREA 
PREZERVATIVULUI "ÎN ANUMITE CAZURI"  

HOTNEWS.RO, 21 NOIEMBRIE 2010  

Pentru prima oara, un papa, Benedict al XVI-lea, admite folosirea prezervativului "in anumite 
cazuri", pentru a preveni infectarea cu virusul HIV. Afirmatia a fost facuta intr-o carte de 
interviuri care va fi publicata marti in Germania, relateaza AFP. 

In cartea de interviuri realizate de un ziarist german, intitulata "Lumina lumii", si care abordeaza 
o multitudine de subiecte - pedofilia, celibatul preotilor, consacrarea femeilor, relatiile cu 
Islamul etc - Benedict al XVI-lea citeaza un singur exemplu pentru a-si ilustra afirmatiile, cel al 
unui "om prostituat". "Pot exista cazuri individuale, ca acela in care un om care se prostitueaza 
foloseste un prezervativ, dar acesta ar trebui sa fie un prim pas spre moralitate, un inceput al 
responsabilitatii care sa permita crearea unei noi constiinte potrivit careia nu totul este permis 
si nu putem face tot ce vrem", explica el.  

"Dar nu acesta este modul de a vorbi potrivit despre stoparea acestei maladii. Acest lucru 
trebuie realizat prin umanizarea sexualitatii", avertizeaza suveranul pontif. 

 

"Banalizarea sexului" 

"Polarizarea subiectului asupra prezervativului semnifica o banalizare a sexului si exact acesta 
este pericolul, ca multi oameni considera sexul nu ca o expresie a dragostei lor, ci ca un fel de 
drog, pe care si-l administreaza ei insisi", spune Papa. 

Pana la aceste declaratii, Vaticanul s-a opus ferm utilizarii oricaror alte forme de contraceptie 
cu exceptia abstinentei, respingand utilizarea prezervativului fie si pentru prevenirea 
transmiterii maladiilor venerice. 

In martie 2009, Papa Benedict al XVI-lea a declansat o polemica imensa, declarand, in cursul 
unei vizite efectuate in Camerun si in Angola, ca utilizarea prezervativului "agraveaza" 
problematica SIDA, pandemia care devasteaza continentul negru. 
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http://www.hotnews.ro/stiri-esential-8055101-pentru-prima-oara-papa-benedict-xvi-lea-autorizeaza-utilizarea-
prezervativului-anumite-cazuri.htm 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-8055101-pentru-prima-oara-papa-benedict-xvi-lea-autorizeaza-utilizarea-prezervativului-anumite-cazuri.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-8055101-pentru-prima-oara-papa-benedict-xvi-lea-autorizeaza-utilizarea-prezervativului-anumite-cazuri.htm
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REPUBLICA MOLDOVA. FEMEI CU ŞORŢ ŞI ŢINUTE EROTICE - PROTAGONISTELE 
CAMPANIEI ELECTORALE 

ŞTIREA ZILEI, 17 NOIEMBRIE 2010 

In spoturile si panourile electorale femeile din Republica Moldova apar cu sort, tinute erotice 
sau foarte supuse, prezentate drept tovarase ale barbatilor-leaderi. Aceasta este una din 
concluziile unui raport de monitorizare privind respectarea egalitatii de gen de catre 
concurentii electorali, realizat de Alianta ProGen – Alegeri 2010.  

De exemplu, in clipul electoral al Partidului Republican, condus de fostul ministru de Externe, 
Andrei Stratan, sotia este practic dezgolita, la bucatarie si discuta cu sotul pe cine ar vota la 
alegeri.  

“Acest spot creeaza imaginea femeii in Republica Moldova - femeia cu sortul si bucatele sau cu 
tinute erotice”, a spus jurnalista Ilona Spataru.  

“Femeile sunt practic lipsa in afise. Daca in campaniile anterioare cateva partide au prezentat si 
doamne, in aceasta cursa, la capitolul publicitate electorala outdoor troneaza barbatii. Doar la 
PL apar si femei in afise, dar tot in plan secundar”, a spus Spataru.  

In presa scrisa iarasi discriminare. Barbatii pe prima pagina de ziar sau revista, iar femeile pe 
ultima. “Femeile apar in articole mixte sau stiri scurte, barbatii insa in interviuri”, se arata in 
raport.  

Autoarele raportului de la diferite organizatii care activeaza in domeniul egalitatii de gen, au 
criticat dur concurentii electorali, in special partidele, pentru ca la dezbaterile televizate iarasi 
apar doar barbati. “Femeile lucreaza in teritoriu, fac agitatie, iar barbatii apar la ecrane, care nu 
vorbesc despre femeile din Republica Moldova”, este o alta concluzie a raportului.  

“De vina este mentalitatea patriarhala, care nu poate fi schimbata in Republica Moldova”, 
spune expertul Daniela Bodrug-Lungu. Potrivit ei si platformele electorale ale concurentilor sunt 
masculinizate, pentru ca sunt adresate in primul rand barbatilor. 

Doar 3 partide – PNL, PLDM si PSD, au fost laudate pentru ca in statutul lor au prevazut ca 
femeile trebuie sa constituie 30% din membrii formatiunii. In acelasi timp, PNL si PCRM au fost 
laudate pentru ca au cate 8 femei in primii 20 de candidati de pe lista electorala.  

La finele campaniei, una dintre formatiunile care respecta cel mai bine principiul egalitatii de 
gen va fi premiata cu trofeul Aliantei ProGen – Alegeri 2010. 
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http://www.stireazilei.md/c-0-6050,-VIDEO-Femei-cu-sort-si-tinute-erotice-protagonistele-campaniei-electorale  

http://www.stireazilei.md/c-0-6050%2C-VIDEO-Femei-cu-sort-si-tinute-erotice-protagonistele-campaniei-electorale
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FEMEIA CONDAMNATĂ LA MOARTE PRIN LAPIDARE ÎN IRAN RECUNOAŞTE CĂ ESTE O 
"PĂCĂTOASĂ"  

MEDIAFAX, 16 NOIEMBRIE 2010  

Femeia condamnată la moarte prin lapidare în Iran a recunoscut că este vinovată de "păcatul 
adulterului", într-o declaraţie difuzată de televiziunea de stat iraniană, informează ziarul The 
Guardian în ediţia electronică. 

În a treia apariţie televizată de când cazul său a devenit cunoscut, Sakineh Mohammadi Ashtiani 
a acuzat activistul Mina Ahadi, de la Comitetul Internaţional împotriva Lapidării, cu sediul în 
Germania, că a prezentat cazul său la nivel internaţional. 

În cadrul aceleiaşi emisiuni, au fost prezentate declaraţiile a doi bărbaţi ale căror feţe erau 
acoperite. Televiziunea de stat a anunţat că este vorba de fiul lui Ashtiani, Sajjad Qaderzadeh, în 
vârstă de 22 de ani, şi avocatul femeii de 43 de ani, Houtan Kian, amândoi arestaţi luna trecută. 

Mina Ahadi a prezentat cazul lui Sajineh Mohammadi Ashtiani prin intermediul organizaţiei 
sale, reuşind să capteze atenţia întregii lumi. Postul de televiziune l-a prezentat pe Ahadi ca 
fiind "un disident comunist exilat în Germania" care a profitat de cazul Sakineh Mohammadi 
Ashtiani în scop personal. 

În cadrul emisiunii, Sakineh Mohammadi Ashtiani a reiterat că a fost implicată în uciderea 
soţului ei. "Sunt o păcătoasă", a spus ea. 

În aceeaşi emisiune, au apărut şi cei doi germani arestaţi după ce l-au intervievat pe fiul 
iraniencei, ei declarând că au fost "înşelaţi" de acelaşi activist din Germania. 

Cei doi germani - un reporter şi un fotoreporter - au fost arestaţi în octombrie, în regiunea 
iraniană Tabriz (nord-vest). Justiţia iraniană a anunţat marţi că au fost puşi sub acuzare pentru 
spionaj. 

 http://www.mediafax.ro/externe/femeia-condamnata-la-moarte-prin-lapidare-in-iran-recunoaste-ca-este-o-
pacatoasa-7721729  

http://www.mediafax.ro/externe/femeia-condamnata-la-moarte-prin-lapidare-in-iran-recunoaste-ca-este-o-pacatoasa-7721729
http://www.mediafax.ro/externe/femeia-condamnata-la-moarte-prin-lapidare-in-iran-recunoaste-ca-este-o-pacatoasa-7721729
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FAMILIA LUI ASHTIANI HĂRŢUITĂ DE SERVICIILE DE SECURITATE IRANIENE 

EPOCH TIMES, 18 NOIEMBRIE 2010 

Copiii lui Sakineh Mohamadi Ashtiani, femeia iraniana condamnata la moarte prin lapidare 
pentru adulter asigura ca au primit amenintari din partea serviciilor de securitate ale tarii. Intr-o 
scrisoare trimisa agentiei de stiri italiene Adnkronos de avocatul familiei cei doi copii ai ei, Sajad 
si Sahideh, cer ajutorul comunitatii internationale. Potrivit lor, agentii de securitate au intrat in 
biroul avocatului Houtan Kian, confiscand mai multe documente si i-au amenintat ca, chiar daca 
vor reusi sa salveze viata mamei lor, ei nu vor fi lasati niciodata in pace, noteaza joi ziarele El 
Mundo si ABC. 

'Ne-au spus ca imediat ce atentia mondiala va slabi iar subiectul nu va mai fi de interes public 
vietile noastre vor fi distruse pentru totdeauna', afirma ei in scrisoare. 'Viata noastra a devenit 
un cosmar, suntem singuri si respinsi chiar de rudele noastre care nu vor sa mai stie nimic de 
noi', se plang ei. Sajad relateaza suferintele lui si ale surorii sale dupa tragedia care le-a lovit 
familia: 'De mici am fost nevoiti sa suportam situatia dureroasa a mortii tatalui nostru si 
acuzatiile nefondate care o implicau pe mama in moartea lui. Nu ne abandonati, nu ne lasati 
singuri, va imploram!' spun ei. 

Scrisoarea coincide cu difuzarea miercuri seara de televiziunea iraniana a interviului unei femei 
identificata drept Sakineh Ashtiani. Femeia acoperita complet cu un val si vorbind in dialectul 
azer, a respins ca a fost torturata de guvern. 'Nu am fost torturata, absolut deloc', a asigurat ea 
in fata camerelor. Ashtiani si-a recunoscut insa participarea la omuciderea sotului si a calificat 
drept 'false' si 'zvonuri' denunturile din septembrie ale avocatului si copiiilor, ca ar fi primit 99 
de lovituri de bici, si publicate de ziarul Times alaturi de fotografia unei femei fara val, 
considerata in mod gresit ca ar fi Ashtiani. 

Atat fiul condamnatei cat si avocatul acesteia au asigurat ziarului The Guardian ca interviul a 
fost 'fortat' si ca a fost emis pentru 'a pregati opinia publica in vederea executiei'. Avocatul 
Houtan Kian a denuntat, totodata, faptul ca statul a pierdut intentionat documentele judiciare 
privind cazul de asasinat al sotului lui Ashtiani, din care reiesea clar ca este absolvita de toate 
acuzatiile pentru care ea este acum condamnata la moarte prin spanzurare. 

In acelasi interviu Sakineh se declara 'o pacatoasa', acuzandu-se de moartea sotului si arata cu 
degetul spre disidenta Mina Ahadi, purtatoarea de cuvant a Comitetului International impotriva 
Lapidarii ca a politizat cazul in interese personale. In interviul subtitrat in limba farsi, fata lui 
Sakineh apare blurata. Nu este prima oara cand isi expune public vinovatia, fiul ei avertizand in 
repetate ocazii ca mama lui a fost fortata sa faca afirmatii care nu sunt reale. In acelasi interviu 
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difuzat de Canal 2, ea il acuza pe fostul avocat Mohammad Mosatafaei si cel actual Kian, de a fi 
cautat motive pentru a cere azil in Occident. 

Mostafae se afla acum in Norvegia, in timp ce Kian a fost arestat in octombrie alaturi de fiul lui 
Sakineh impreuna cu alti doi ziaristi germani /acuzati oficial de spionaj/. Intr-un interviu difuzat 
tot de televiziunea de stat, Sajjad a admis /dupa cat se pare fortat/ ca a mintit posturile straine 
cand le-a declarat ca mama lui a fost torturata in inchisoare, precizand ca a fost sfatuit in acest 
sens de avocatul Houtan Kian. Si cei doi ziaristi germani veniti sa-i ia interviu fiului si avocatului 
lui Sakineh, au aparut in emisiune. Ei au fost obligati 'sa marturiseasca' ca au venit in Iran 
inselati de o organizatie impotriva condamnarii la moarte cu sediu in Germania. Fetele celor doi 
cetateni germani apar pe ecran dar nu si numele lor. Unul dintre ei a afirmat ca venirea a fost 
organizata de disidenta Mina Ahadi pentru a castiga 'notorietate'. 

http://www.epochtimes-romania.com/articles/2010/11/article_93039.html?search_token=femei  

http://www.epochtimes-romania.com/articles/2010/11/article_93039.html?search_token=femei
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REPORTERI GERMANI REŢINUTI PENTRU UN INTERVIU PRIVIND UCIDEREA CU PIETRE ÎN 
IRAN 

EPOCH TIMES, 17 NOIEMBRIE 2010 

Doi reporteri ai unui ziar german arestati in Iran in vreme ce intervievau fiul unei femei 
condamnate la moarte prin aruncare cu pietre, sunt retinuti sub acuzatia de spionaj, au declarat 
oficiali din justitie marti. 

Iran a acuzat initial germanii, care au intrat in tara cu vize de turisti, ca lucrau ilegal ca reporteri 
cand au intervievat fiul lui Sakineh Mohammadi Ashtiani, a carei condamnare la moarte pentru 
adulter a starnit protestul intregii lumi. 

Dar seful justitiei din provincia Azerbaijan de Est a spus ca ei sunt acuzati de spionaj, o crima 
care aduce pedepse severe si pentru care pot fi condamnati la moarte. 

"Acuzatia de spionaj pentru cetatenii germani care au venit in Iran pentru a face propaganda si 
a spiona a fost aprobata", a declarat Malekajdar Sharifi agentiei de stiri semi-oficiale Fars. 

Ministrul de externe german a refuzat mai inainte sa comenteze asupra naturii muncii celor doi 
barbati sau a acuzatiilor de spionaj, dar Bild am Sontag a confirmat mai tarziu rapoartele 
potrivit carora cei doi erau intr-adevar reporteri ai ziarului saptamanal. 

"A trecut o luna de cand suntem ingrijorati pentru doi reporteri de la Bild am Sontag care au 
fost detinuti in Iran", a declarat editorul sef Walter Mayer. "Facem tot ce ne sta in putere sa 
ajutam colegii si familiile lor." 

Cazul a sporit tensiunea relatiilor dintre Iran si Occident, pe masura ce diplomatii discuta despre 
reluarea negocierilor in saptamanile urmatoare asupra programului nuclear iranian. 

Condamnarea la moarte prin aruncare cu pietre pentru adulter a atras atentia mediei din 
intreaga lume, UE numind-o "barbara", Vatican pledand pentru clementa, iar Brazilia oferindu-i 
azil lui Ashtiani. 

Intr-un interviu sustinut la televiziunea SUA in septembrie, presedintele Mahmoud 
Ahmadinejad a negat ca Ashtiani a fost vreodata condamnata la moarte prin aruncare cu pietre 
si a acuzat media straina ca accentueaza povestea pentru a discredita Iran. 

Dar Sharifi declara ca condamnarea la moarte prin aruncare cu pietre a fost pronuntata. 
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"Sunt cateva zvonuri in jurul cazului Sakineh Mohammadi si a fost vazuta ceva propaganda in 
media, dar adevarul este ca ea a fost condamnata la moarte prin lovirea cu pietre, pentru 
adulter", a spus el. 

"Intarzierea punerii in fapt a condamnarii sse datoreaza faptului ca aceasta este o pedeapsa 
grea, iar cazul trece prin procedura legala si inca nu s-a dat ordinul pentru executarea 
pedepsei." 

Un purtator de cuvant al ministerului de externe a afirmat in septembrie, ca pedeapsa cu 
moartea prin lovirea cu pietre a fost suspendata, dar ca Ashtiani ar putea fi spanzurata daca va 
fi condamnata pentru complicitate la uciderea sotului ei. 

Televiziunea iraniana a emis un interviu cu germanii luni, in care ei declara ca au fost inselati de 
un activist iranian din Germania care i-a convins sa ia interviul. 

http://www.epochtimes-romania.com/articles/2010/11/article_92933.html?search_token=femei  

http://www.epochtimes-romania.com/articles/2010/11/article_92933.html?search_token=femei
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MUTILAREA GENITALĂ ÎN EGIPT, ÎNCĂ FOARTE RĂSPÂNDITĂ, ÎN CIUDA FAPTULUI CĂ ESTE 
INTERZISĂ 

REALITATEA TV, 19 NOIEMBRIE 2010  

Guvernul egiptean oragnizează chiar cursuri cu liderii religioşi, pentru a-i convinge că islamul nu 
cere ca organele sexuale ale femeii să fie îndepărtate, dar odată întorşi în comunităţile lor, 
aceştia nu sunt ascultaţi. 

91% dintre femeile egiptene cu vârste cuprinse între 19 şi 45 de ani sunt mutilate genital, 
potrivit unui raport al ONU din 2008. Potrivit unui metrial al agenţiei germane de presă dpa, 
citat de Agerpress, deşi tradiţia musulmană a îndepărtării organelor sexuale la femei a fost 
interzisă în 2008, aceasta este încă practicată pe scară largă. 

Guvernul egiptean oragnizează chiar cursuri cu liderii religioşi, pentru a-i convinge că islamul nu 
cere acest lucru, dar odată întorşi în comunităţile lor, aceştia nu sunt ascultaţi. Deşi dacă este 
realizată corespunzător această procedură nu duce la complicaţii, au fost înregistrate cazuri în 
care tinere fete au murit din cauza hemoragiei sau au suferit infecţii grave în urma folosirii unor 
instrumente nesterilizate. Consecinţele de durată ale acestei tradiţii a mutilărilor le împiedică 
pe femei să simtă plăcerea sexuală şi pot provoca şi traume psihice. 

Majoritatea statelor islamice nu fac publice datele statistice privind mutilările, însă conform 
unor estimări internaţionale numărul femeilor care au suferit astfel de practici este între 70 şi 
140 de milioane. 

http://www.realitatea.net/mutilarea-genitala-in-egipt-inca-foarte-raspandita-in-ciuda-faptului-ca-este-
interzisa_773877.html  

http://www.realitatea.net/mutilarea-genitala-in-egipt-inca-foarte-raspandita-in-ciuda-faptului-ca-este-interzisa_773877.html
http://www.realitatea.net/mutilarea-genitala-in-egipt-inca-foarte-raspandita-in-ciuda-faptului-ca-este-interzisa_773877.html
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APROAPE JUMĂTATE DINTRE AMERICANI CONSIDERĂ DEMODATĂ CĂSĂTORIA 

ROMÂNIA LIBERĂ, 19 NOIEMBRIE 2010 

de CARLA POPA 

39% dintre americani susţin că instituţia căsătoriei este în prezent demodată în SUA, 
confirmând datele unui studiu statistic din septembrie, care estimează că doar 52% dintre 
adulţii de 18 ani sau peste se mai căsătoresc, ceea ce reprezintă un minim istoric. Aproape unul 
din trei copii americani trăieşte cu un părinte care este divorţat, separat sau nu a fost căsătorit 
niciodată. Din ce în ce mai multe persoane sunt de acord că nu este necesară căsătoria pentru a 
avea o familie. Un studiu realizat de Pew Research Center, în colaborare cu revista Time, 
reliefează noţiunile în schimbare din cadrul familiei americane. 

Circa 29% dintre copiii sub 18 ani trăiesc în prezent cu un părinte care nu este căsătorit, ceea ce 
reprezintă o creştere de cinci ori în comparaţie cu anul 1960, conform raportului, citat de 
Agerpres. 15% dintre aceşti minori au părinţi care sunt divorţaţi sau separaţi, iar 14% trăiesc cu 
un părinte care nu a fost niciodată căsătorit. În cadrul celor două grupuri, 6% din copiii din 
această categorie de vârstă trăiesc alături de cupluri care au ales să-şi întemeieze o familie fără 
să se căsătorească. 

Procentul celor optimişti este mai mare decât în cazul viitorului sistemului de educaţie (50%), al 
economiei (46%) sau al moralei civice (41%). De asemenea, circa jumătate dintre adulţii care nu 
sunt căsătoriţi, respectiv 46%, susţin că ar dori să facă acest lucru. În rândul celor căsătoriţi care 
trăiesc cu partener, procentul se ridică la 64%. O altă tradiţie de familie americană rămâne, pe 
de altă parte, extrem de răspândită. În jur de nouă din zece americani susţin că vor participa la 
tradiţionala cină în familie de Ziua Recunoştinţei, într-un grup de 12 persoane în medie. 
Aproape un sfert dintre respondenţi au spus chiar că vor participa la reuniuni de familie de 
peste 20 de persoane. 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/familie/aproape-jumatate-dintre-americani-considera-demodata-
casatoria-206631.html  

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/familie/aproape-jumatate-dintre-americani-considera-demodata-casatoria-206631.html
http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/familie/aproape-jumatate-dintre-americani-considera-demodata-casatoria-206631.html


53 

 

REPORTAJ 

CULTUL VIRGINITĂŢII ÎN ALBANIA. TRADIŢIA SE SCHIMBĂ ÎNCET  

HOTNEWS, 16 NOIEMBRIE 2010 

de M.Ch. Balkan Investigative Reporting Network  

In vreme ce in orasele mari, precum Tirana, revolutia sexuala moderna isi face loc in viata de zi 
cu zi, codurile morale traditionale se pastreaza inca in nordul extrem al Albaniei. Dar chiar si aici 
lucrurile incep sa se schimbe incetul cu incetul. Un reportaj de Ervin Qafmolla publicat in cadrul 
programului "Excelenta in Jurnalism" al Balkan Investigative Reporting Network. 

Altin s-a intors acasa ca sa-si gaseasca o mireasa virgina. Inalt, aratos, la cei treizeci de ani ai sai 
s-a intors din Marea Britanie, unde a lucrat mai mult de zece ani, sa caute o fata potrivita cu 
care sa se insoare. Dar in cele trei saptamani cat a stat in orasul natal Korce din sudul Albaniei, 
cautarea sa s-a dovedit frustranta. „Sunt aici de saptamani intregi, iar peste patru zile trebuie sa 
ma intorc”, se plange el. 

Altin spune ca rudele si prietenii i-au promis sa faca o buna selectie a virginelor cu care ar putea 
sa se intalneasca pe timpul vizitei sale. In ciuda asteptarilor sale, cautarea miresei virgine a fost 
pana acum nereusita. Virginele nu erau tocmai ce-si dorea. 

„Erau fie prea tinere, fie de-a dreptul nepotrivite”, spune el ridicand din umeri si tragand din 
tigari Gaulloise aduse cu el din Marea Britanie. 

Cercetand cu privirea apusul de soare, nu incearca sa ascunda un anumit sentiment de 
disconfort. „Daca aleg una dintre ele si apoi aflu ca s-a mai atins de ea si altii?” intreaba el. „Ce 
o sa fac atunci, sa o trimit inapoi?” 

La Londra, unde munceste, Altin a avut mai multe relatii ocazionale cu fete de acolo. Dar aceste 
relatii nu au avut niciodata ca obiectiv casatoria. O sotie albaneza, spune el, „are un alt rol si 
alte obligatii”.  

Shuke Deda, in schimb, este cu siguranta o virgina care a trecut de mult de varsta maritisului. In 
varsta de 90 de ani, ea poarta ciorapi lungi albi din lana, un simbol al statutului sau de virgina. A 
trait toata viata in Theth, un sat de munte din nordul Albaniei. „Nu mi-au placut petitorii, asa ca 
am decis sa raman virgina pentru tot restul vietii mele. Este un obicei”, sopteste ea aproape 
imperceptibil, cuvintele fiindu-i traduse partial de cumnata sa. 



54 

 

 

Fecioarele juruite 

Shuke este un exemplu clasic de supravietuire a vechiului cod de legi albanez cunoscut sub 
numele de Canonul lui Lekë Dukagjini. In cod se spune ca daca o fata il refuza pe petitor – si 
daca nu e vorba de circumstante atenuante extraordinare – aceasta trebuie sa ramana virgina 
pe veci. 

Ea a locuit cu fratele sau, dar de cand acesta a murit, nu o mai are decat pe vaduva acestuia 
care sa-i tina companie. Shuke locuieste inca in casa parinteasca, o structura impozanta din 
piatra, cu doua etaje, construita acum mai bine de un secol si care imbina stilurile si motivele 
arhitecturale traditionale. 

Asemenea locuintei sale vechi si impunatoare, Shuke este si ea o piesa de muzeu, o relicva a 
unei lumi disparute. Astazi, chiar in colturi indepartate ale Albaniei, unde de secole au 
predominat tabuurile obisnuite, dinamica sexuala se schimba. 

Istoria Albaniei a acordat multa vreme importanta virginitatii in cadrul societatii. Incepand din 
secolul al XiX-lea, scriitorii straini au evidentiat in special codurile maritale albaneze, vendettele, 
religia, ospitalitatea, precum si fenomenul „fecioarelor juruite” – femei care au obtinut statutul 
de barbat jurand sa ramana virgine pe veci”. 

Acestia au descris „tinutul vulturilor” ca pe o societate arhaica si salbatica, rupta de lumea 
moderna. 

Albania s-a schimbat mult de atunci, iar astazi vrea sa se integreze in Uniunea Europeana. Dar 
ramasite din vechile coduri au supravietuit. 

 

Vechiul cod de conduita 

In Albania rurala de la munte, pierderea virginitatii de catre o femeie cu un alt barbat decat 
sotul ei ramane un tabu, in mare parte din cauza influentei continue a Canonul lui Lekë 
Dukagjini. Nebi Bardhoshi, expert in codul de legi albanez si profesor la Universitatea 
Europeana din Tirana, explica ca ceea ce este cunoscut conventional sub numele de „canon” 
reprezinta un set de legi si de valori elaborate si actualizate de-a lungul secolelor de mai multi 
autori, legiuitori si lideri locali si nationali. 
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„Desi acest set, numit in mod obisnuit «canon», exista mai ales in nordul Albaniei, valori 
identice sau similare exista inca si in alte parti ale tarii, avand aceeasi origine sau mostenire”, 
observa Bardhoshi. 

 

Canonul cuprinde un cadru complex de norme, care vizeaza aspecte de ordin comunitar, pana 
la pedepse pentru anumite infractiuni – pentru unele dintre acestea canonul prevede chiar 
pedeapsa capitala. 

Referindu-se la prevederile privind pedeapsa capitala in cazul unor incalcari ale codului sexual, 
Bardhoshi explica ca astfel de pedepse severe s-au limitat in mare parte la cazurile de relatii 
sexuale intre rude de sange. Pedeapsa capitala nu s-a aplicat neaparat la cazurile de pierdere a 
virginitatii.  

„Daca o mireasa este descoperita in noaptea nuntii ca a fost dezvirginizata, in mod normal 
aceasta este trimisa inapoi la familia sa si inchisa in casa pe viata sau recasatorita cu un sot cu 
un statut mai scazut”, spune el. 

Aferdita Onuzi, profesor de antropologie la Universitatea din Tirana [pic], spune ca din punct de 
vedere al obiceiurilor albaneze, virginitatea nu reprezinta un aspect moral in sine. Obiceiurile, in 
mod traditional, au jucat un rol practic, definind statutul institutiilor precum casatoria. 

„Din propriile observatii, in special din zonele rurale, dominatia comunista de aproape jumatate 
de secol si impunerea valorilor sale nu au reusit sa aiba un impact prea mare asupra obiceiurilor 
si valorilor morale existente”, spune ea. 

 

O revolutie morala 

Valorile traditionale mai detin importanta in anumite zone din tara, dar  de la caderea regimului 
comunist, se constata in mod evident o schimbare rapida in ceea ce priveste abordarea 
problemelor sexuale in Albania. 

Urbanizarea, patrunderea adanca in societate a mijloacelor media si migratia joaca, toate, un 
rol important in schimbarea moralitatii in Albania. 

Intr-un club de noapte din Tirana, Artemis pluteste singura, pierduta in ritmurile de bossa nova 
fara sa-si dea seama de privirele insistente ale audientei masculine asezate la mesele din jur. 
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Muzica lenta si lumina slaba si difuza creeaza o atmosfera de intimitate in bistroul Charles, un 
club la moda din centrul capitalei. 

„Trupa nu este asa de grozava, dar poti totusi dansa”, spune ea, band ce-a mai ramas dintr-un 
cocteil Cuba Libre. Este prima si ultima bautura din seara asta. Se simte trista pentru ca s-a 
despartit de iubitul sau cu mai mult de doua saptamani in urma. 

 

„Mama mea stie tot, dar nu prea vorbim despre astea; nu despre aceste probleme”, adauga ea. 
Acum in varsta de 23 de ani, Artemis locuieste in Tirana de aproape zece ani. inainte, ea si cu 
familia sa au locuit intr-o regiune mult mai mica si mai conservatoare, Kukes, din nordul 
Albaniei. 

Tatal sau, acum om de afaceri, a fost profesor la o scoala primara, iar mama sa a fost casnica. 
Artemis se considera norocoasa pentru ca familia sa s-a mutat in Tirana, altfel ar fi ramas 
prizoniera a restrictiilor traditionale aplicate fetelor albaneze cu care verisoarele sale au fost 
nevoite sa traiasca in continuare. 

„Fetele ambilor unchi ai mei s-au casatorit deja sau sunt logodite, desi doua dintre acestea sunt 
mai tinere decat mine”, explica ea, adaugand ca fetele din orasul sau natal ies rar in oras. Cat 
priveste o relatie fizica, „baiatul ar trebui sa fie viitorul sot, altfel…”, spune ea. 

„Trebuie sa fii virgina si sa-ti pastrezi onoarea intacta, astfel incat sa te poti marita cu un sot 
potrivit”, explica ea, „iar acesta va fi singurul barbat cu care vei sta pentru tot restul vietii tale”. 

In Kukes, lucrurile nu stau ca la Tirana. Aici, dupa lasarea serii, rar poti intalni femeni neinsotite. 
Barurile sunt adesea pline, dar clientela este in marea parte masculina. 

Ahmet Merguti, tata a sase copii si care acum are optzeci de ani, a trait sa vada nasterea si 
prabusirea comunismului in Albania si priveste acum cum vechile valori sunt inlocuite cu altele 
noi. A fost martor la destramarea vechii ordini si instaurarea unor conventii noi. 

Dar in mijlocul tuturor acestor schimbari tumultoase el a reusit intotdeauna sa respecte 
codurile traditionale de moralitate albaneze, in special in ceea ce priveste casatoria si 
virginitatea. 

Niciunul dintre fiii sau fiicele sale nu s-a casatorit fara acordul si interventia lui activa. „Eu am 
hotarat pentru ca eu cunosc ce ei nu cunosc si stiu ce e cel mai bine pentru ei”, spune el. 
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Merguti are acum doisprezece nepoti. Fiind cel mai in varsta membru al clanului sau, rudele vin 
la el pentru a-i cere sfatul. Dar vremurile s-au schimbat si asta nu-i place deloc. „S-a depasit 
orice mi-as fi putut imagina vreodata”, se plange el. „Am vazut lucruri [facute] in public care 
sunt greu de tolerat”. 

Incearca un sentiment de rusine fata de anumite lucruri care sunt prezentate astazi la televizor. 
„Ei cred ca au descoperit libertatea sau ca poate au inventat-o, dar ceea ce urmeaza ei este 
fals”, spune el. 

 

Inaintea vremurilor 

Cartea Tri motra ne nje qytet (Trei surori intr-un oras), aparuta in 2006, spune povestea a trei 
surori albaneze nascute in Australia, dar care au venit sa traiasca in Kukes. Analizand 
propaganda comunista din „tara cea mai fericita din lume”, cartea spune povestea felului in 
care surorile s-au mutat pe pamantul strabunilor lor si a ceea ce s-a intamplat dupa aceea. 

Desi este o fictiune, autorul cartii, Petrit Palushi, spune ca se bazeaza pe o intamplare 
adevarata. „Au venit aici in anii '70 si au locuit intr-o casa langa raul Drinul Negru”, explica el. 
Palushi, in prezent director la Radio Kukes, adauga insa ca desi povestea este adevarata, a 
schimbat numele personajelor si cea mai mare parte a evenimentelor in cartea sa din motive 
etice. 

Una dintre ele obisnuia sa imi predea limba engleza pe cand era doar un copil”, isi aminteste el. 
Multi oameni din Kukes isi amintesc si ei de surori, mai intai pentru ca erau venite din 
strainatate, dar mai ales ca urmare a dispretului acestora fata de conventiile morale 
traditionale. 

„Imi amintesc ca erau foarte frumoase, se imbracau diferit si duceau o viata total opusa 
valorilor comuniste”, spune Palushi, adaugand ca cel putin doua dintre ele aveau iubiti, ceea ce 
era de neimaginat intr-un astfel de orasel in acea perioada. 

Stilul lor de viata modern le-a costat serios. Una dintre surori a fost inchisa cinci ani sub acuzatia 
de „agitatie” si „propaganda”. Cealalta a fugit in ceea ce mai tarziu avea sa devina Iugoslavia. 
Cea de a treia a ramas in Albania, nu in puscarie, ci traind in conditii mizerabile pana la 
prabusirea regimului. Toate trei traiesc inca si s-au intors in Albania. 
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„Obisnuiau sa se scalde in rau in bikini, iar oamenii se uitau la ele. Le urau si le doreau in acelasi 
timp”, isi aminteste Palushi, subliniind felul in care aceste femei au facut o tacuta revolutie 
sexuala in orasul lor amortit din nord. 

Modul lor de viata i-a socat pe locuitorii dintr-o regiune care a combinat valorile traditionale 
albaneze cu conservatorismul moral comunist. „A fost o ciocnire intre civilizatii si poate ca a fost 
intr-un fel prematura”, spune Palushi. 

Dar daca un astfel de exercitiu de libertate sexuala a fost prematur in anii ’70, nu toata lumea 
este de acord ca recenta schimbare rapida a codurilor morale din Albania a reprezentat un 
succes de necontestat. 

 

Gjergj Sinani, profesor de filosofie la Universitatea din Tirana, subliniaza faptul ca este nevoie 
de un proces gradual pentru ca oamenii sa se adapteze la noile valori. „Procesul prabusirii 
tabuurilor ii poate gasi pe oameni nepregatiti sa-si construiasca viata pe noile valori”, spune el. 

 

Schimbarea ajunge in Sicilia 

Sicilia a fost odata precum Albania, o societate traditionala patriarhala in care femeile trebuiau 
sa ajunga in patul conjugal „neatinse”. Astazi, strazile Siciliei sunt mai zgomotoase si mai 
vibrante decat au fost vreodata. Dar in ultimele decenii, insula a trecut prin schimbari in ceea ce 
priveste conventiile morale si normele sociale, mai radicale chiar decat cele din Albania. 

Intr-o mica cafenea din apropiere de centru, in localitatea Sfanta Flavia, un sat de langa 
Palermo, Caterina, bunica a doua fetite vesele, explica ca valorile traditionale au suferit imense 
schimbari fata de vremea cand era ea tanara. Relatiile dintre sexe s-au transformat. 

„Inainte ca eu si cu sotul meu sa ne casatorim, stateam la cinci metri distanta unul de celalalt”, 
isi aminteste ea. „Acum tinerii fac ce vor si nimanui nu-i mai pasa”. Ea se simte nefericita din 
cauza asta. „De cand femeile si-au castigat independenta si egalitatea, lucrurile s-au inrautatit 
in gospodarii”, continua ea. „Au cerut intotodeauna mai mult si si-au abandonat rolul in 
familie”. 

Localitatea Sfanta Flavia nu este, asa cum ne-am fi asteptat, un sat tipic. Astazi, comuna este 
foarte urbanizata. De fapt, foarte putin din ceea ce ar putea fi considerat „pur traditional” a mai 
ramas pe insula. 
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„Puteti avea mai mult noroc daca mergeti la Hollywood”, glumeste Michele, un tanar expert in 
finante, referindu-se la obsesia nostalgica din industria fimului american cu privire la vechea 
cultura siciliana. 

In fata bisericii Sfanta Ana din satul Sfanta Flavia, Salvatore Troia, un barbat de saptezeci de ani, 
isi ofera serviciile de ghid. Aici, printre alte obiecte religioase, vizitatorii pot vedea moastele 
Sfintei Colomba, expuse pe un coridor intr-un recipient din sticla. 

Troia exprima preocupari similare cu cele ale Caterinei, desi acesta sustine ca anumite valori s-
au pastrat in Sicilia. Casatoria este considerata inca importanta si chiar si tinerii o respecta. 
„Duminica trecuta, de exemplu, am avut doua nunti in aceasta biserica, iar aici avem o 
comunitate mica”, spune el. 

Intr-adevar, tinerii din Sicilia nu respecta valorile traditionale – chiar daca le practica numai 
partial. Giuseppe Commande, un tanar sofer de autobuz, este de acord cu faptul ca mariajul 
este important atata timp cat nu intra in conflict cu placerea de a trai si de a avea iubite. 

„Lucrurile s-au schimbat”, spune el, „dar asta nu inseamna ca trebuie sa ne negam valorile 
mostenite sub pretextul ca traim timpuri moderne”. 

In Sicilia, ca si in Albania, reversul medaliei in ce priveste libertatea sexuala moderna este 
aparitia unei societati mai egocentriste in care exista si o izolare sociala mai mare. Schimbarea 
trebuie sa conduca la o liniste treptata, spune profesorul Sinani: „Libertatea este un aliment 
destul de greu, iar intrebarea principala este daca stomacul nostru este pregatit sa-l digere”. 

http://www.hotnews.ro/stiri-international-8041092-cultul-virginitatii-albania-traditia-schimba-incet.htm  

http://www.hotnews.ro/stiri-international-8041092-cultul-virginitatii-albania-traditia-schimba-incet.htm
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ARTE 

DEZVĂLUIRI. PORTRETUL LUI PĂUNESCU, FĂCUT DE FOSTA SOŢIE, CONSTANŢA BUZEA 

ROMÂNIA LIBERĂ, 16 NOIEMBRIE 2010 

MANUELA GOLEA 

"Îl acuz pe Adrian Păunescu de meschinărie" 

La un an de la lansare, jurnalul Constanţei Buzea a revenit în atenţia presei de scandal, datorită 
amănuntelor picante. Cartea este însă un portret deloc măgulitor al scriitorului Adrian 
Păunescu şi o frescă a lumii artistice din anii '70. 

Constanţa Buzea a strâns în această primă parte a Jurnalului, „Creştetul Gheţarului" (Humanitas, 
2009), amintiri din anii 1969 - 1971, perioadă în care a fost căsătorită cu Adrian Păunescu. 

 

„Mâine îmi voi cumpăra nişte flori, ca să nu fiu singură" 

Singurătatea, aventurile amoroase, personalitatea dominatoare şi violentă a soţului ei sunt 
câteva dintre temele volumului. „Mâine, în plinul zilei, la 11.30, împlinesc 28 de ani. (...) Mâine 
îmi voi cumpăra nişte flori, ca să nu fiu singură (...). Refuz să accept că a uitat de aniversare. 
Parcă ar fi făcut-o dinadins...", notează Constanţa Buzea în martie 1969. Singurătatea este 
acutizată şi de tensiunile din familie. „Viaţă tensionată, enervări absurde urmate de hilare 
reveniri şi înduioşările lui (...). Urât zăcământ aş răscoli dacă aş nota la infinit ce mi se întâmplă 
zilnic, prin ce fiori de frig trece sufletul meu. Energia celuilalt, agitaţia lui fără istov, dar şi 
absenţele nemotivate pe mine mă sperie."  Soţul ei este veşnic în căutare de noi orizonturi. Află 
că este înşelată din gura lui şi devine suspicioasă cu fiecare femeie care le calcă pragul. Un 
episod amplu dezbătut în aceste zile de presa de scandal este cel în care Constanţa Buzea 

descoperă că Păunescu are copii cu o altă femeie: „Şi, fără să�i pese de efect, mi se spovedeşte 
din orgoliu că este tată şi la altă casă. Că o nebună îndrăgostită de el, femeie măritată, i-ar fi 
născut gemene". Constanţa Buzea se întâlneşte cu femeia: „Rănită, minţită, nu mă văd în stare 
să-l iert. (...) Pe el nu-l absolv de vinovăţie. Instantaneu amestec de stupoare şi greaţă". 

În acest timp, tânăra mamă însărcinată cu cel de-al doilea copil încearcă să-şi transforme casa, o 
mansardă din blocul Dalles: „Când ne-am mutat aici, tocmai pleca din mizeria asta Eugen Simion 
cu familia, care primise în altă parte un spaţiu cu o cameră în plus. (...) Cu mare entuziasm am 
cumpărat perdele, dintr-o colaborare a lui. La câteva zile voi pune banii la loc. Spun asta pentru 



61 

 

că am fost bruscată şi apoi zadarnic iertată. Mâhnirea a rămas. Dacă nu ar fi fost copiii...". 
Căsnicia se degradează extrem de repede, deşi partenerul mai are mici pusee altruiste: „De 
Mărţişor mi-a dăruit un pat de răchită, cât să încap singură. Şi o cergă flocoasă imensă", dar 
între timp „Adrian are mereu de plătit datorii. Se împrumută în stânga şi în dreapta". Fondul 
Uniunii Scriitorilor este extrem de generos însă.  „Acolo avem datorii, eu aproape patruzeci de 
mii, Adrian o sută de mii. E cam mult!" 

 

„Se iluzionează că absolut orice scrie e desăvârşit" 

Constanţa Buzea se străduieşte să bată la maşină „puhoiul de manuscrise" al soţului ei: „E mai 
mereu acelaşi lucru - exerciţii de versificaţie, un mod incomod, deşi plăcut, de a se goli de 
energii anarhice. Nu revine asupra textelor decât atunci când le citeşte prietenilor, de la care 
aşteaptă extaz şi aplauze. Şi le primeşte! Nu suportă nici cea mai mică amendare. Ceva nu mi se 
pare în ordine. Se iluzionează că absolut orice scrie e desăvârşit". Orgoliul partenerului de viaţă 
o seacă de energie pe tânăra femeie: „Ambiţia de a fi lider de grup îl munceşte, dar încă nu-i 
iese. Oricâtă gălăgie face, tot alţii ies mai talentaţi, mai cultivaţi, mai detaşaţi, mai boemi, mai 
liberi. Inteligenţa lui sclipitoare nu are clasă/rasă (...). Lacom şi avid să parvină. Îşi simte 
superioritatea, dar e superficial totuşi, posesiv, violent şi gelos...". Dezastrul se instalează 
treptat în căsnicie: „Îl acuz pe Adrian de meschinărie. Cred că i-ar plăcea să mă şi lovească, nu 
numai să mă nimicească din priviri. Recunosc, furioasă, că am început să mă tem de el, fizic sunt 
vulnerabilă, nu mai am resurse pentru refacere de la un scandal la altul. Uneori arată ca un 
nebun şi mă înfior". Constanţa Buzea se refugiază în creşterea copiilor şi în poezie. Adrian 
Păunescu visează să ajungă repede şeful unei publicaţii, poate România literară sau cel puţin 
Luceafărul. La alegerile din 1971 câştigă şefia pentru Luceafărul, dar a doua zi este contestat. 
Viaţa literară este foarte agitată, fiecare vrea o felie din glorie şi un post de şef la o revistă: 
Breban, Matei Călinescu, Cezar Baltag, Ivasiuc, Bănulescu, Marin Preda şi mulţi alţii agită apele. 
Amândoi publică din ce în ce mai mult, câştigă bani şi burse. Cota lui Păunescu creşte, pleacă în 
Elveţia cu Geo Dumitrescu, apoi în Iugoslavia şi în SUA cu soţia. Cu toate astea, „nimic nu ne 
umple singurătatea în doi". 

 

„Au trebuit câteva zile de tratament pentru ca rănile să mi se usuce" 

Violenţa domestică continuă. „Podul palmei răzuit de-a lungul peretelui grunzuros, prin apăsare 
bărbătească, într-un acces de nervi. Au trebuit câteva zile de tratament pentru ca rănile să mi se 
usuce. Să mi se vindece baza falangelor, unde pielea se zdrelise până la os. (...) M-am gândit că 
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pentru nimic în lume n-aş fi meritat să fiu pedepsită astfel şi din senin. Măcar din recunoştinţă, 
că i-am salvat viaţa în două rânduri..." Şi nu foarte târziu, vine alternanţa: „Apoi, Adrian, ca de 
obicei într-o dispoziţie excelentă, mă redescoperă, având o părere exorbitantă despre sine. E de 
la sine înţeles că, lângă un exemplar reuşit, nici cei din imediata apropiere nu vor fi de 
lepădat!". 

http://www.romanialibera.ro/arte/oameni/il-acuz-pe-adrian-paunescu-de-meschinarie-206053.html  

http://www.romanialibera.ro/arte/oameni/il-acuz-pe-adrian-paunescu-de-meschinarie-206053.html
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