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TEMA SĂPTĂMÂNII – ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU ELIMINAREA VIOLENŢEI 
ÎMPOTRIVA FEMEILOR 

LA NIVEL GLOBAL, ŞASE DIN ZECE FEMEI SUNT VICTIME ALE VIOLENŢEI FIZICE PE 
PARCURSUL VIEŢII  

MEDIAFAX, 25 NOIEMBRIE 2010 

Şase din zece femei sunt victime ale violenţei fizice de-a lungul vieţii, iar în întreaga lume, 
jumătate dintre femeile ucise sunt omorâte de către foşti sau actuali parteneri sau soţi, 
precizează, joi, de Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor, Centrul 
de informare ONU. 

Centrul de informare ONU pentru România arată că pentru femeile care au între 15 şi 44 de ani, 
violenţa este cauza majoră a instabilităţii şi a decesului. 

Potrivit sursei citate, un studiu realizat pe baza datelor furnizate de Banca Mondială cu privire la 
factorii de risc întâlniţi de femeile din această categorie de vârstă a demonstrat că violul şi 
violenţa domestică se situează pe o treaptă mai înaltă decât cancerul, accidentele auto, războiul 
sau malaria. 

Centrul de informare ONU pentru România precizează că violenţa domestică şi conjugală 
afectează femeile din toate ţările lumii dar fenomenul este mai des întâlnit în ţările sărace 
precum Bangladesh, Etiopia, Peru sau Tanzania, unde peste 50 la sută dintre femei declară că 
sunt agresate sexual sau fizic. 

"Violenţa domestică se manifestă şi în state foarte dezvoltate precum Marea Britanie, unde un 
procent semnificativ de 30 la sută dintre femei declară că au fost agresate de fostul sau actualul 
partener, sau în Statele Unite în care 22 la sută dintre femei recunosc acelaşi lucru. În România 
una din trei femei a declarat că a fost abuzată fizic sau verbal de către partenerul de viaţă", mai 
arată sursa citată. 

Reprezentatul Fondului ONU pentru Populaţie (UNFPA) în România, Francois Farah, a declarat 
joi, la lansarea campaniei "16 Zile de Activism Împotriva Violenţei Domestice", că deşi oamenii 
cred că violenţa reprezintă un fenomen singular, în realitate ea face parte dintr-un cadru de 
gândire şi lucrurile nu pot fi schimbate decât prin implicarea întregii societăţi. 

"Violenţa poate apărea în şcoală sau în orice spaţiu public, poate fi parte dintr-un cod etic sau 
poate apărea în mas media sub forma unor imagini sau mesaje privind acceptarea violenţei. Am 
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vrea ca în fiecare zi să luptăm pentru eradicarea acestui fenomen, să nu existe o zi aniversară", 
a spus Farah. 

http://www.mediafax.ro/social/la-nivel-global-sase-din-zece-femei-sunt-victime-ale-violentei-fizice-pe-parcursul-
vietii-7748860  

http://www.mediafax.ro/social/la-nivel-global-sase-din-zece-femei-sunt-victime-ale-violentei-fizice-pe-parcursul-vietii-7748860
http://www.mediafax.ro/social/la-nivel-global-sase-din-zece-femei-sunt-victime-ale-violentei-fizice-pe-parcursul-vietii-7748860
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ZIUA ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI DE GEN - ISTORIE SI SEMNIFICAŢII      

FEMINISM ROMÂNIA,  28 NOIEMBRIE 2010  

Ioana-Georgiana Ionescu 

Ziua de 25 noiembrie isi propune sa fie de impact, prin intensitatea semnificatiilor pe care le are 
atat la nivel international, cat si national, marcand eliminarea violentei impotriva femeii. Din 
perspectiva initiativelor de activism feminist, Declaratia Organizatiei Natiunilor Unite pentru 
Eliminarea Violentei Impotriva Femeii semnata pe  20 decembrie 1993 s-a constituit ca 
reglementarea juridica internationala. Aceasta a stat la baza actiunilor  de emancipare a 
femeilor din diferite tari care se confruntau cu problema inegalitatii de gen, discriminare  sau 
reprezentari culturale disfunctionale ale femeilor si rolurilor acesteia. 

Prin Rezolutia 54/134 a Adunarii Generale a Natiunilor Unite din 17 decembrie 1999 
intreprinderea de actiuni specifice emanciparii femeii la nivel mondial a capatat o noua 
dimensiune prin desemnarea zilei de 25 noiembrie ca Zi Internationala Impotriva Violentei de 
Gen. Curiozitatea specifica atat unui specialist care a dobandit cu anii experienta concreta de 
lucru cu femei victime ale violentei, cat si a unei femei care prin majoritatea actiunilor sale 
personale si profesionale realizeaza de cele mai multe ori o emfaza a potentialului feminin 
romanesc m-a determinat sa ma documentez cu privire la semnificatia acestei date in istoria 
activismului feminist. 

Astfel, am descoperit povestea surorilor Mirabal care s-au impus in Republica Dominicana a 
anilor '60 prin militantismul impotriva regimului dictatorial Trujillo, fapt pentru care au fost 
ulterior si asasinate. Motivate de dorinta de libertate de exprimare pentru femeile dominicane 
si nevoia devenita critica a poporului dominican de a evolua eliberandu-se de dictatura Trujillo, 
Patria, Minerva si Maria Teresa  au reusit sa se implice activ impreuna cu sotii acestora in 
actiuni concrete de rezistenta anti-Trujillo in Republica Dominicana. Impactul vocilor lor a 
devenit atat de puternic incat intr-o declaratie publica de la inceputul lunii noiembrie a anului 
1960 in "El Jefe", Trujillo afirma faptul ca problemele prioritare ale regimului sau de la 
momentul acela sunt Biserica si surorile Mirabal. 

Spiritul revolutionar al celor trei "Mariposas Inolvidables" ("Fluturi de neuitat") in vremuri 
politice tumultoase pentru Republica Dominicana nu a ramas nesanctionat, acestea fiind 
supuse constant persecutiilor pentru actiunile clandestine intreprinse impotriva statului. 
Surorile Mirabal au fost incarcerate, torturate, abuzate sexual si umilite pe perioada detentiei in 
repetate randuri in penitenciarele de maxima securitate ale statului dominican din ordinul 
dictatorului Rafael Leonidas Trujillo Molina. Dupa moartea acestora intr-un accident de masina 
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despre care au existat pareri justificate conform carora ar avea implicatii din partea autoritatilor 
dominicane, poporul dominican nu le-a dat uitarii, plasandu-le pe un piedestal al simbolurilor vii 
de rezistenta anti-dictatoriala. Mai mult decat atat, datorita puterii de care au dat dovada atat 
in actiunile politice de deturnare a regimului politic defectuos, cat si pe perioada incarcerarii, 
cele trei femei dominicane au devenit in scurt timp un simbol pentru zona Americii Latine. 

In anul 1981, cu ocazia Primei Adunari Feministe din American Latina si Zona Insulelor Caraibe, 
ziua de 25 noiembrie a fost aleasa in virtutea comemorarii surorilor Mirabal si totodata de 
ridicare a nivelului de constientizare a populatiei asupra femeilor victime ale violentei 
domestice,  violurilor, hartuirii sexuale, cat si a persecutiilor initiate pe motive politice. La 
distanta de 26 de ani, in Romania anului 2007, Fondul Organizatiei Natiunilor Unite pentru 
Activitati Populare (UNFPA) marcheaza Ziua Internationala pentru Eliminarea Violentei 
Impotriva Femeilor in Romania. Aceasta masura poate fi subsumata in ansamblul de strategii 
post-aderare la Uniunea Europeana organizate de catre autoritatile romane in colaborare cu 
forurile decizionale europene. 

Pe de alta parte, simbolistica existentei unei zile specifice pentru combaterea oricaror actiuni 
violente impotriva femeilor in Romania se impune ca distinctiva. La un nivel foarte personal, 
femeii romance i s-au acordat mijloacele necesare pentru a-si face cunoscute nevoile, 
drepturile, cat si masurile la care poate apela in cazul in care devine victima a actelor violente. 
Fie ca vorbim de violenta si abuz in familie, in comunitate, in cuplu, la locul de munca, in retele 
infractionale organizate de trafic de persoane, numeroase esantioane ale populatiei feminine 
romanesti raman inca vulnerabile in contextul anului 2010. 

Gradul de vulnerabilitate al la formele de violenta sus-mentionate se modifica in functie de 
prezenta si intensitatea de manifestare a unor factori contextuali, cat si a unr factori de natura 
subiectiva, pur psihologica. Din punct de vedere cultural, Romania inca se incadreaza  traditiei 
patriarhale care permite plasarea femeii in roluri domestice pasive, cu libertate de miscare 
limitata de datoria “primordiala” de a avea grija de gospodarie si copiii cuplului conjugal. In 
mediul rural, exista o proportie numeroasa de reprezentante ale genului feminin care dupa 
venirea pe lume a primului copil raman "la vatra" pentru a se ingriji de educatia copiilor si 
sarcinile gospodaresti in vreme ce barbatul familiei continua sa munceasca devenind unic 
furnizor pentru familia sa. 

Cultura urbana romaneasca pe de alta parte, ne infatiseaza in fiecare zi fatete ale puterii 
feminine, de la femei care militeaza pentru democratie pe scena politica romaneasca, femei 
ministri, femei de afaceri care impartasesc din tainele succesului, femei fatale care 
bombardeaza media cu mesaje vizuale socante, femei care realizeaza munci care pana nu 
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demult fusesera apanajul exclusiv al masculinitatii, femei judecatori, samd. Fie ca ne referim la 
femei traditionale din mediul rural sau la femei moderne din mediul urban romanesc, 
problematica puterii, a negocierii acesteia in relatiile semnificative, cat si a consecintelor 
nefaste ale unor schimbari bruste ale raporturilor de putere raman realitati palpabile. 

Violenta domestica atinge de multe ori cote alarmante. Desi legislatia romaneasca se 
perfectioneaza continuu in sensul reglementarii si sanctionarii actelor de violenta impotriva 
femeii atat in interiorul cuplului marital, cat si inafara acestuia, exemplele cutremuratoare ale 
unor femei aflate in situatii limita de violenta  nu contenesc sa satureze mass-media. 

Mai mult decat atat, forma preponderenta de exploatare din mecanismul infractional al 
traficului de persoane o reprezinta exploatarea sexuala a femeilor in Romania. Un motiv de 
suplimentare a eforturilor de prevenire a abuzului si violentei in acest caz il constituie scaderea 
mediei de varsta a tinerelor care ajung in situatii de exploatare atat la nivel intern, cat si 
international. Implicate fara drept de apel intr-o gama de relatii bazate pe castigarea increderii 
de catre recrutori care pozeaza in oameni influenti, parteneri de cuplu iubitori sau angajatori 
seriosi, femeile victime ale traficului de persoane in Romania care reusesc sa iasa dintr-o astfel 
de situatie cu ajutorul autoritatilor, clientilor sau pe cont propriu, se impun ca supravietuitoare. 
Cu toate acestea suportul real de care au nevoie in vederea reabilitarii emotionale si recuperarii 
independentei este furnizat apeland la solutii de urgenta si parteneriate intre sectorul 
guvernamental si non-guvernamental. 

O alta manifestare "in tendinte" a abuzului impotriva femeii il constituie hartuirea la locul de 
munca, sau mobbing-ul. Intr-un studiu recent realizat de Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii, 
denumit sugestiv "Femeia conteaza!", rezultatele indica faptul ca ingradirea posibiltatii de 
exprimare, izolarea, desconsiderarea in fata colegilor, discreditarea profesionala sau 
compromiterea sanatatii reprezinta adevarate cutume organizationale in Romania in ceea ce 
priveste relatia angajat – angajator. 

In concluzie, salut si promovez initiativa europeana a zilei de 25 noiembrie ca Zi Internationala 
de Eliminare a Violentei Impotriva Femeii ca pas strategic esential in miscarea de emancipare a 
femeii in Romania pe de o parte, si de prevenire si combatere a actiunilor de abuz si violenta 
impotriva femeilor pe de alta parte. Mai mult decat atat, una dintre semnificatiile centrale ale 
unei astfel de zile comemorative in Romania ar trebui sa fie reprezentata de capacitatea 
femeilor victime ale violentei de orice natura de a supravietui post-abuz, de a-si reconstrui 
identitatea, de a-si recapata pofta de viata si demnitatea. Pe scurt, de a redeveni persoane 
independente si increzatoare in fortele proprii. Pentru aceasta categorie de femei, ziua de 25 
noiembrie se distinge ca autentica si aniversara. 
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http://www.feminism-romania.ro/index.php/ro/presa/editoriale/299-ziua-impotriva-violentei-de-gen-in-romania-  

http://www.feminism-romania.ro/index.php/ro/presa/editoriale/299-ziua-impotriva-violentei-de-gen-in-romania-
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DEPUTATELE LE-AU OFERIT COLEGILOR FLORI. AFLĂ DE CE 

REALITATEA TV, 23 NOIEMBRIE 2010 

Femeile deputat au dăruit marţi flori bărbaţilor, în plenul Camerei, pentru a marca Ziua 
internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, cei mai vizaţi fiind parlamentarii 
care le-au "agresat verbal" în timpul disputelor politice. 

 Anastase le-a dat flori colegilor din Opoziţie. 

Preşedintele Comisiei pentru egalitate de şanse, deputatul PNL Cristina Ancuţa Pocora, a 
explicat, marţi, că acţiunea din plen face parte din Campania "Nu da, dăruieşte!", întreprinsă de 
forul pe care îl conduce, de sistemul ONU în România şi de Institutul Est- European de Sănătate 
a Reproducerii, informează NewsIn. "Am dorit să tragem un semnal de alarmă asupra 
fenomenului violenţei împotriva femeii şi a violenţei în familie", a precizat Pocora. 

Ea a arătat că, potrivit statisticilor, în 2009, numărul total de cazuri de violenţă în familie 
raportate a fost de 12.461, fiind înregistrate şi 101 decese. "În realitate, aceste cifre sunt mult 
mai dramatice, de multe ori victima nu se adresează autorităţilor", a subliniat deputatul PNL. 

Pocora a explicat că gestul făcut în plen are ca scop "să le facă pe victime să conştientizeze că 
sunt sprijinite şi să reacţioneze şi să le atragă agresorilor atenţia că Parlamentul, instituţiile 
statului sunt cu ochii pe ei". Liberala a anunţat că forul pe care îl conduce a pregătit un proiect 
care vizează combaterea violenţei în familie, ce va intra în curând în dezbaterea Camerei şi a 
solicitat parlamentarilor care cunosc domeniul să vină cu propuneri de îmbunătăţire.. 

Liberala a adăugat că a dorit să ofere flori în mod special unor deputaţi din partea puterii - Silviu 
Prigoană şi Gelu Vişan - care au agresat-o verbal în cadrul disputelor din Cameră. Flori a împărţit 
şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, care şi-a îndreptat atenţia în special 
către deputaţii opoziţiei. 

Pocora a citit şi o declaraţie în plenul Camerei prin care a reafirmat angajamentul Comisiei 
pentru egalitate de ţanse de a scoate la lumină problema violenţei domestice şi de a contribui 
la crearea unui mediu lipsit de violenţă. "Actele de violenţă asupra femeii reprezintă o violare a 
drepturilor garantate prin Declaraţia Universală a Drepturilor Omului", a amintit Pocora. Ea a 
citat un studiu al ONU, conform căruia o femeie din trei a suferit sau va suferi, în decursul 
existenţei sale, ca urmare a actelor de violenţă fizică, sexuală, psihologică sau economică.  

http://www.realitatea.net/deputatele-le-au-oferit-colegilor-flori-afla-de-ce_775275.html  

http://www.realitatea.net/deputatele-le-au-oferit-colegilor-flori-afla-de-ce_775275.html


12 

 

ROVANA PLUMB INTERPELEAZĂ COMISIA SI CONSILIUL PRIVIND COMBATEREA VIOLENTEI 
ÎMPOTRIVA FEMEILOR  

ZIUA DE CONSTANŢA, 25 NOIEMBRIE 2010  

Presedinta Organizatiei de femei a PSD, Rovana Plumb, a adresat, joi, doua intrebari scrise, 
Comisiei Europene respectiv Consiliului UE, privind masurile intreprinse si planurile acestor 
institutii pentru indeplinirea obiectivelor asumate in domeniul combaterii violentei impotriva 
femeilor. 25 noiembrie este Ziua Internationala a Eliminarii Violentei impotriva Femeilor, prilej 
cu care doamna Plumb, membra a Comisiei pentru drepturile femeii si egalitate de gen din 
Parlamentul European (FEMM), a transmis si un mesaj video.  

In intrebarea scrisa adresata celor doua institutii UE, eurodeputata aminteste ca violenta 
impotriva femeilor, sub toate formele sale, reprezinta o problema grava in Uniune, aproximativ 
20%-25% din femei fiind supuse violentei fizice in cursul vietii lor de adult si peste 10% din 
femei fiind victime ale violentei sexuale. Plumb reaminteste masurile asumate prin rezolutia PE 
referitoare la egalitatea intre femei si barbati in Uniunea Europeana (2009) si interpeleaza 
Comisia si Consiliul privind stadiul masurilor intreprinse in acest sens.  

"25 noiembrie, 1 martie si 8 martie nu ajung pentru a declara care este statutul social al femeii 
si ce trebuie sa facem pentru imbunatatirea acestuia", a afirmat, in cadrul mesajului sau video, 
europarlamentarul social-democrat, avertizand ca „in Romania avem o crestere a violentei 
domestice cu 35% in 2009 fata de anul 2008, iar in anul 2010 se constata faptul ca numarul 
cazurilor de violenta domestica este in crestere; cazurile de violenta in familie se estimeaza 
anual la 1.200.000 de persoane, dar doar 1% dintre victime au curajul sa anunte autoritatile".  

Deputata europeana a anuntat ca, saptamana viitoare, se vor vota doua rapoarte legislative in 
Comisia FEMM si cea pentru libertati civile, justitie și afaceri interne (LIBE) privind ordinul 
european de protectie si traficul de persoane. „In ceea ce priveste ordinul de protectie, vrem ca 
acesta sa fie un instrument puternic, capabil sa ofere o viata mai sigura victimelor violentelor 
dincolo de frontierele statelor membre", a subliniat ea.  

Organizatia Femeilor Social Democrate a lansat, in luna noiembrie, Campania "Violenta 
domestica ne loveste pe toti", care are ca scop informarea societatii, sprijinirea victimelor dar si 
prevenirea acestui fenomen. 

http://www.ziuaconstanta.ro/comunicate-de-presa/parlamentul-european/rovana-plumb-interpeleaza-comisia-si-
consiliul-privind-combaterea-violentei-impotriva-femeilor-27674.html  

http://www.ziuaconstanta.ro/comunicate-de-presa/parlamentul-european/rovana-plumb-interpeleaza-comisia-si-consiliul-privind-combaterea-violentei-impotriva-femeilor-27674.html
http://www.ziuaconstanta.ro/comunicate-de-presa/parlamentul-european/rovana-plumb-interpeleaza-comisia-si-consiliul-privind-combaterea-violentei-impotriva-femeilor-27674.html
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AUTORITĂŢILE DIN ROMÂNIA, IRESPONSABILE FAŢĂ DE VICTIMELE VIOLENTEI 
DOMESTICE 

25 NOIEMBRIE 2010 

Cu prilejul zilei de 25 noiembrie - Ziua Internationala pentru Eliminarea Violentei impotriva 
Femeilor -, Centrul FILIA trage un semnal de alarma asupra modului in care este tratat public si 
politic acest fenomen in Romania. 

Centrul FILIA isi manifesta dezacordul total fata de felul cum este gestionata prevenirea si 
combaterea violentei domestice in Romania de catre autoritatile publice si critica lipsa unei 
protectii reale pentru victime. 

De ani de zile, victimele violentei domestice din Romania isi vad plangerile ignorate de Politie si 
nu au asigurata siguranta proprie intrucat adaposturile subventionate de stat pot fi numarate 
pe degete. Mii de femei sunt abuzate si batute fara ca autoritatile sa se sesizeze in legatura cu 
"siguranta cetatenei", iar multe ajung chiar sa-si piarda viata. 

In mass-media, violenta domestica este tratata adesea in maniera tabloida. De ani de zile 
reprezentantii politici uita sa introduca violenta domestica pe agenda lor si ridica din umeri. Nici 
pana acum nu au fost adoptate prevederile legalislative necesare pentru stabilirea unui ordin 
de restrictie pentru agresor asa cum exista in legislatia majoritatii tarilor europene. 

La capitolul politicilor de prevenire si combatere a violentei domestice asteptam de ani buni 
dezvoltarea unor institutii abilitate, bugetate adecvat si solide. In schimb, Guvernul, sub 
pretextul crizei, a desfiintat in ultimele 12 luni institutiile administraţiei publice centrale care 
aveau astfel de atributii: Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, Centrul Pilot de Asistenta 
si Protectie a Victimelor Violentei in Familie, precum si Centrul de Informare si Consultanta 
pentru Familie. 

Cu ocazia Zilei Internationale pentru Eliminarea Violentei impotriva femeilor, Centrul FILIA cere 
parlamentarilor sa introduca aceasta problema pe agenda publica prin luari de cuvant in plenul 
Parlamentului si sa adopte cat mai curand o versiune mai potrivita a legii in vigoare prin care 
agresorul sa aiba restrictie judecatoreasca de a se apropia de victima. 

Centrul FILIA cere reprezentantilor institutiilor insarcinate cu siguranta cetatenelor si 
cetatenilor, precum si cu exercitarea actului de justitie sa se implice activ prin impunerea unor 
masuri ferme care sa previna si sa combata fenomenul violentei domestice, al violentei 
impotriva femeilor in general. 
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Este impetuos necesara re-infiintarea si intarirea institutiilor centrale cu atributii in domeniu. Si 
nu in ultimul rand, Centrul FILIA cere mass mediei sa publice materiale responsabile despre 
acest fenomen in Romania si despre posibilitatile politice de prevenire si combatere a acestuia. 

Cu ocazia Zilei Internationale pentru Eliminarea Violentei impotriva femeilor, Centrul FILIA 
anunta desfasurarea a doua actiuni publice. 

In data de 25 noiembrie, incepand cu ora 17, in statiile de metrou Unirii 1 si Unirii 2, membrii si 
voluntarii Centrului vor imparti calatorilor pliante cu informatii despre fenomenul violentei 
impotriva femeilor, purtand tricouri cu mesaje special concepute pentru a atrage atentia asupra 
pretextelor pe care victimele violentei le invoca pentru a ascunde urmele batailor primite in 
familie. 

Sambata, 27 noiembrie, incepand cu ora 11, la Scoala Nationala de Studii Politice si 
Administrative, Centrul FILIA va organiza un workshop adresat studentilor pentru a-i informa si 
sensibiliza, pentru a promova un grad de toleranta zero fata de fenomenul violentei impotriva 
femeilor. 

http://www.cosmopolitan.ro/love-si-sex/de-citit-in-doi/autoritatile-din-romania-iresponsabile-fata-de-victimele-
violentei-domestice.html  

  

http://www.cosmopolitan.ro/love-si-sex/de-citit-in-doi/autoritatile-din-romania-iresponsabile-fata-de-victimele-violentei-domestice.html
http://www.cosmopolitan.ro/love-si-sex/de-citit-in-doi/autoritatile-din-romania-iresponsabile-fata-de-victimele-violentei-domestice.html
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ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU ELIMINAREA VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR 

ROMÂNIA LIBERĂ, 25 NOIEMBRIE 2010 

de VICTOR TURșAN 

De pe un trotuar al Bulevardului Nerva-Traian câteva siluete din carton roşu veghează, la lumina 
lumânărilor, memoria victimelor violenţei domestice. Fiecare siluetă reprezintă cazul unei femei 
maltratate sau chiar ucise de bărbatul cu care trăia. 

Circa 20 de persoane, cu fundiţe albe la piept au venit la eveniment. Ţin cu toţii lumânări în 
mâini. 

"Este al şaptelea an în care organizăm această comemorare", declară pentru romanialibera.ro 
Cristina Horia, director executiv al unei fundaţii. 

Din 25 noiembrie, când este marcată Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva 
femeilor, fundaţia organizează timp de 16 zile o campanie de activism împotriva violenţei 
domestice, sub sloganul "Violenţa în familie deformează realitatea". 

Potrivit unor date furnizate fundaţiei de Poliţia Capitalei, de la începutul anului au fost 
înregistrate peste 400 de cazuri de violenţă domestică, faţă de numai 44 anul trecut. 

"Noi am avut cam 200 de solicitări anul acesta. Oferim victimelor abuzurilor domestice 
consiliere dar şi adăpost", mai spune Cristina Horia. 

Un raport al fundaţiei arată că în 60 la sută din cazuri victima este căsătorită cu agresorul. 
Totodată, aproape jumătate din femeile care cer ajutorul fundaţiei au cel mult diplomă de 
bacalaureat. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/ziua-internationala-pentru-eliminarea-violentei-impotriva-
femeilor-207410.html  

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/ziua-internationala-pentru-eliminarea-violentei-impotriva-femeilor-207410.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/ziua-internationala-pentru-eliminarea-violentei-impotriva-femeilor-207410.html
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VIOLENŢA DOMESTICĂ, ÎN CREŞTERE: 128 DE PERSOANE OMORÂTE ÎN FAMILIE ÎN 2010, 
FAŢĂ 115, ANUL TRECUT 

GÂNDUL, 25 NOIEMBRIE 2010 

Una din trei românce este abuzată fizic sau verbal, potrivit Studiului Sănătăţii Reproducerii 

128 de decese s-au produs în familie de la începutul anului şi până în luna octombrie, mai mult 
faţă de anul trecut, când pe 12 luni s-au înregistrat 115 decese în urma violenţei domestice, 
potrivit datelor IGP. 

De asemenea, la fiecare 24 de ore în România se raportează patru cazuri de violenţă domestică, 
majoritatea victimelor fiind femei. Situaţia este îngrijorătoare dacă ne gândim că acestea sunt 
numai cazurile anunţate la Poliţie, cele mai multe victime evitând să-şi denunţe agresorii. 

"Astfel, 1382 de infracţiuni în familie s-au înregistrat în ultimele zece luni ale anului, decesele 
fiind incluse aici. Au fost, în medie, 12 decese pe lună, cauzate numai de violenţa domestică. În 
luna mai, se ştie cu certitudine că cinci dintre victime au fost femei", a spus Cristina Horia, 
director executiv al Fundaţiei Sensiblu. 

"În realitate nu ştim cât de rea este situaţia fiindcă vorbim doar de cazurile raportate" 

Situaţia este mult mai rea decât în 2007, de pildă, când în fiecare lună şapte femei erau 
omorâte în bătaie, în familie. Datele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei arată că 778 
de femei au fost omorâte în acelaşi mod, în perioda 2004 - 2009. 

"În realitate nici măcar nu ştim cât de rea este situaţia fiindcă aici vorbim doar de cazurile 
raportate autorităţilor. Deci deocamdată nu putem vedea decât vârful aisbergului. Însă avem 
motive să credem că, de la începutul crizei economice şi până acum intensitatea abuzurilor a 
crescut, căci la adăpostul Casa Blu s-au înregistrat mult mai multe solicitări ale victimelor faţă 
de până acum. De exemplu, în prima jumătate a acestui an am avut mai multe cereri faţă de de 
întreg anul 2009", a adăugat Cristina Horia. 

Deocamdată, Poliţia recunoaşte că nu prea are ce face agresorului. "Fie femeile victimizate nu 
vin să declare agresiunea la Poliţie şi aceasta rămâne necunoscută, fie îşi retrag plângerea. Sau, 
dacă agresorul primeşte amendă, acest fapt e cauzator de noi conflicte căci amenda se plăteşte 
din bugetul comun al familiei. Ori, dacă ajunge în instanţă, agresorul sau scapă nepedepsit, sau 
primeşte o pedeapsă foarte mică", a explicat într-o conferinţă de presă Ileana Bogatoniu, 
comisar sociolog din Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti. Cu puţin timp în urmă s-a propus ca 
victima să aibă dreptul legal de a-şi da agresorul afară din casă şi nu invers, cum se întâmplă în 
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prezent. De asemenea, s-a mai propus ca acesta să primească restricţii de a se apropia de 
victimă, însă deocamdată aceste propuneri nu au fost legiferate. 

 

Campanie: o clădire de birouri, împodobită cu o panglică albă, înaltă de 16 metri 

Joi, cu ocazia Zilei Internaţionale de Luptă împotriva Violenţei în Familie, Fundaţia Sensiblu a 
lansat campania "Violenţa în familie deformează realitatea", precum şi siteul "Nu e poveste" - 
acolo, persoanele bătute sau agresate emoţional în familie pot pune întrebări şi pot cere 
sfaturi, iar personalul de specialitate le ve răspunde. "Este vorba de faptul că victimele nu mai 
au repere. Se percep pe sine ca într-o oglindă care le deformează imaginea. Iar aceasta este 
imaginea pe care agresorul le-a creat-o. O femeie căreia i se repetă în fiecare zi că este urâtă, 
proastă şi inutilă ajunge să creadă fiecare cuvânt", a adăugat Cristina Horia. 

Pentru a atrage atenţia asupra acestui fenomen, timp de 16 zile, o clădire de birouri va purta o 
imensă panglică albă înaltă de 16 metri, simbolul campaniei. La fel, şase clădiri de birouri din 
Bucureşti vor avea lifturile branduite cu stickere care deformează imaginea. 

 

Violenţa domestică în cifre, în întreaga lume 

• Jumătate dintre femeile ucise la nivel mondial sunt omorâte de foştii sau actualii parteneri ori 
soţi, potrivit Centrului de Informare ONU pentru România. Cele mai folosite metode sunt 
împuşcăturile, bătăile şi arsurile 

• 6 din 10 femei din întreaga lume sunt supuse violenţei fizice şi / sau sexuale, de-a lungul vieţii 

• Violul şi violenţa domestică se situează pe o treaptă mai înaltă decât cancerul, accidentele 
auto, războiul sau malaria, la femeile cu vârste cuprinse între 15 şi 44 de ani, arată un studiu al 
Băncii Mondiale 

• 30% dintre femeile Marii Britanii sunt agresate în familie, la fel şi 22% dintre femeile din SUA 

• Victimele acestui tip de violenţă pierd aproape 8 milioane de zile de lucru plătit pe an, 
echivalentul a 32.000 de slujbe cu normă întreagă, arată un studiu al Institutului American 
pentru Violenţă Domestică 

• Una din cinci femei va deveni victima unui viol sau a unei tentative de viol în timpul vieţii, se 
estimează. În unele ţări, violatorul poate scăpa de pedeapsă dacă-şi cere victima în căsătorie 
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• Peste 130 de milioane de fete şi femei au fost mutilate genital în Africa şi în unele ţări din 
Orientul Mijlociu (Yemen) şi două milioane de fete riscă să fie mutilate în fiecare an, în cadrul 
practicilor tradiţionale 

• 5000 de aşa - numite "crime de onoare" se petrec anual pe întreg globul, potrivit Fondului 
Naţiunilor Unite pentru Populaţie. Ţările preponderente sunt Pakistan, Turcia, Yemen, Iordania. 
Siria, Egipt, Iran şi Liban. 

http://www.gandul.info/news/violenta-domestica-in-crestere-128-de-persoane-omorate-in-familie-in-2010-fata-
115-anul-trecut-7749238  

http://www.gandul.info/news/violenta-domestica-in-crestere-128-de-persoane-omorate-in-familie-in-2010-fata-115-anul-trecut-7749238
http://www.gandul.info/news/violenta-domestica-in-crestere-128-de-persoane-omorate-in-familie-in-2010-fata-115-anul-trecut-7749238
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INEDIT, LA SIBIU: CAMPANIE CU PÂINE ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI 

CITY NEWS SIBIU, 24 NOIEMBRIE 2010  

Ziua Internationala Impotriva Violentei este marcata intr-un mod special la Sibiu. Peste 80 de 
mii de paini produse de fabrica Trans Agape vor avea inscriptionate mesaje antiviolenta in data 
de 25 noimebrie, la fel ca si o parte din produsele cosmetice pe care femeile din Sibiu le vor 
alege.  

Initiativa partine  Asociatiei pentru Libertate si Egalitate de Gen – A.L.E.G. din Sibiu care doreste 
sa atraga atentia asupra impactului negativ pe care il are violenta asupra femeilor si in familie, 
in general. Sub sloganul "Hraneste-ti familia cu paine, NU cu violenta!", timp de 16 zile sute de 
sibieni vor avea pe masa paine cu mesaje antiviolenta. 

“Oamenii nu mai reactioneaza la pliante si fluturasi, asa ca ne-am gandit la o altfel de campanie 
ai am ales painea pentru ca este un simbol al grijii pentru familie dar si produsul zilnic cel mai 
consumat de romani.Suntem recunoscatori firmei Trans Agape ca au fost atat de deschisi la 
ideea campaniei”, a dcelarat directorul ALEG Sibiu, Camelia Proca. 

 

Seara martorelor tacute  

Potrivit initiatorilor, barbatii sunt principala tinta a acestei campanii.Tot acum 1.500 de femei 
din Sibiu vor primi odata cu produsele Avon si informatii legate de serviciile de terapie si suport 
pentru combaterea violentei in familie care are efecte devastatoare asupra femeilor si copiilor. 

In memoria celor care au avut de suferit din cauza abuzurilor domestice joi  se va organiza Seara 
de veghe pentru Martorele Tacute. 

"Martorele Tacute sunt 9 siluete rosii ce reprezinta simbolic o femei care si-au pierdut viata din 
cauza violentei in familie. Fiecare silueta va avea inscriptionata povestea unui caz din judetul 
Sibiu", anunta cei de la ALEG. 

Cei prezenti in 25 noiembrie  Piata Mare in jurul orelor 17.00 si 19.00 sunt asteptati sa aprinda 
o lumanare in memoria celor care au cazut victile ale violentei. 

Numai in judetul Sibiu peste 100 de femei au cerut in 2010 certificat medicolegal dupa ce au 
fost agresate de soti. 

http://www.citynews.ro/sibiu/din-oras-10/a-l-e-g-hraneste-ti-familia-cu-paine-nu-cu-violenta-100396/ 

http://www.citynews.ro/sibiu/din-oras-10/a-l-e-g-hraneste-ti-familia-cu-paine-nu-cu-violenta-100396/
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LEONARD DOROFTEI ȘI ADRA LOVESC VIOLENŢA DOMESTICĂ 

SEMNELE TIMPULUI, 25 NOIEMBRIE 2010 

Leonard Doroftei îl provoacă la luptă pe cel mai laș adversar al său: bărbatul care își abuzează 
nevasta. Mesajul pe care i-l adresează pugilistul este „găsește-ţi un adversar pe măsura ta!” 

Boxerul Leonard Doroftei s-a alăturat Agenţiei Adventiste pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor 
(ADRA) în campania socială de stopare a abuzului împotriva femeii, organizată în timpul Zilelor 
Internaţionale de Luptă Contra Violenţei Domestice ONU (25 noiembrie - 10 decembrie). 
Împreună cu cei 25.000 de voluntari implicaţi în acest proiect, Doroftei va transmite că „este 
ușor să te crezi campion și să baţi adversari mai slabi, cum ar fi un copil neajutorat sau o femeie, 
însă dacă ești cu adevărat bărbat, eviţi o dispută cu acest tip de adversar. Altfel te faci de 
rușine!” 

Campania este gândită să le arate bărbaţilor violenţi consecinţele faptelor lor și gravitatea 
acestora, se arată într-un comunicat de presă emis de ADRA. Confuzia și tema de a lua o decizie 
singură, coșmarurile și izolarea de familie și prieteni sunt doar câteva dintre efectele colaterale 
violenţei în familie, resimţite de victimă. Adesea victime colaterale, copiii agresorului au, la 
rândul lor, de suferit în urma violenţei la care asistă. Spaima că părintele agresat ar putea fi ucis 
este una dintre cele mai pregnante temeri pe care un copil dintr-un cămin destabilizat de 
violenţă este nevoit să le înfrunte. 

Specialiștii ADRA sfătuiesc victimele abuzurilor să nu ezite să semnaleze Poliţiei violenţa 
partenerului. Un sondaj citat pe unul dintre pliantele campaniei arată că la fiecare două minute 
o româncă este abuzată fizic de partenerul de viaţă. 

http://www.semneletimpului.ro/stirescurta/Leonard-Doroftei-si-ADRA-lovesc-in-violenta-impotriva-femeii-
2066.html   

 

http://www.semneletimpului.ro/stirescurta/Leonard-Doroftei-si-ADRA-lovesc-in-violenta-impotriva-femeii-2066.html
http://www.semneletimpului.ro/stirescurta/Leonard-Doroftei-si-ADRA-lovesc-in-violenta-impotriva-femeii-2066.html
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BUCUREŞTENCELE SUPORTĂ MAI BINE BĂTAIA 

ADEVĂRUL, 25 NOIEMBRIE 2010 

Andreea Romanovschi 

 „Am ajuns să mă simt slabă şi fără apărare, singură împotriva tuturor“, „După ce am plecat, mi-
am dorit  atât de mult să mă întorc şi să fiu din nou cu el, era ca un drog!“. Sunt doar câteva 
dintre mărturiile femeilor care au căzut victime violenţei domestice şi au cerut ajutorul 
Fundaţiei Sensiblu. 

Directorul executiv al fundaţiei, Cristina Horia, afirmă că în ultima perioadă „a crescut 
gravitatea actului de agresiune". Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul General al Poliţiei 
Române, în primele 10 luni ale acestui an au fost înregistrate 1.382 de infracţiuni intrafamiliale 
săvârşite cu violenţă, 128 soldându-se prin deces. Deşi în aceeaşi perioadă a anului 2009 s-au 
consemnat 2.036 de astfel de infracţiuni, numărul deceselor a fost mai mic: 103. În Capitală 
însă, în perioada ianuarie-octombrie a acestui an au fost înregistrate peste 400 de cazuri de 
violenţă în famile, faţă de numai 44 în 2009.  

 

O zi din viaţa unei victime, pe internet 

Mai grav este, potrivit sociologului Ileana Bogatoniu, comisar la Serviciul Prevenire din cadrul 
Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, că „femeile din Capitală au o mare 
permisivitate la violenţă şi la agresivitatea pe care o suportă în familie". Ieri, de Ziua 
internaţională împotriva violenţei domestice, fundaţia a demarat o campanie prin care, timp de 
mai bine de două săptămâni, pe site-ul www.nuepoveste.ro, vizitatorii vor putea fi martorii unei 
zile din viaţa unei femei, victimă a violenţei în familie, dar vor afla şi ce se poate face în astfel de 
situaţii. 

http://www.adevarul.ro/actualitate/social/Bucurestencele_suporta_mai_bine_bataia_0_378562796.html  

http://www.nuepoveste.ro/
http://www.adevarul.ro/actualitate/social/Bucurestencele_suporta_mai_bine_bataia_0_378562796.html
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BUCUREŞTENII SE FERESC SĂ INTERVINĂ ÎNTRE DOI SOŢI CARE SE CEARTĂ PE STRADĂ 

ADEVĂRUL, 25 NOIEMBRIE 2010 

Emilia Sava 

Reprezentanţii Asociaţiei No Abuse care militează pentru prevenirea violenţei în familie au 
constatat astăzi că în timpul reproducerii unei scene violente dintre doi soţi care se ceartă pe 
stradă, s-a reuşit atragerea atenţiei trecatorilor, dar niciunul dintre ei nu a intervenit. 

De ziua internaţională a luptei împotriva violenţei asupra femeilor, doi studenţi la actorie au 
reprezentat un portret de familie. Ei au arătat în acest fel ce se întâmpla astăzi într-o familie din 
România şi au mimat o ceartă între doi soţi, scenă care a avut loc în zona Universităţii. 

„Scopul prezentării acestei scene violente în stradă a fost de a-i face pe oameni să 
conştientizeze că violenţa domestică ne priveşte pe noi toţi“, a spus Mirela Ţincu, preşedintele 
Asociaţiei No Abuse. 

Psihologul Asociaţiei, Siviu Ioniţă, a fost cel care a pus punct scenei violente: „Am intervenit în 
acel moment pentru că violenţa devenise fizică, iar oamenii treceau pe lângă ei. Nu a intervenit 
nimeni. De obicei, in scenele de violenţă din familie nu intervine nimeni: vecinii, trecătorii sau 
Poliţia. Noi am adus acest fenomen în stradă tocmai pentru a arăta că, deşi ştim fenomenul, 
toată lumea închide ochii, iar oamenii se gândesc „e treaba lor",  „e familia lor“". 

Tot astăzi, elevii de la Liceul „Lucian Blaga“ şi Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“ au dansat pe 
melodia lui Pink, „Family Portrait“. 

http://www.adevarul.ro/locale/bucuresti/Bucurestenii_se_feresc_sa_intervina_in_cearta_dintre_doi_soti_0_3785
62744.html  

http://www.adevarul.ro/locale/bucuresti/Bucurestenii_se_feresc_sa_intervina_in_cearta_dintre_doi_soti_0_378562744.html
http://www.adevarul.ro/locale/bucuresti/Bucurestenii_se_feresc_sa_intervina_in_cearta_dintre_doi_soti_0_378562744.html
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LANSARE CAMPANIE - PALME ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ASUPRA FEMEILOR, ÎN PIAŢA 
REVOLUŢIEI DIN BAIA MARE  

E MARAMUREŞ, 25 NOIEMBRIE 2010 

Liceenii din Baia Mare, alaturi de autoritatile locale s-au adunat astazi, 25 noiembrie, in Piata 
Revolutiei, pentru a trage un semnal de alarma asupra tot mai multelor cazuri de violenta 
asupra femeii. Asta pentru ca, in lume, sase femei din zece sunt victime ale violentei fizice de-a 
lungul vietii. Actiunea din Baia Mare s-a vrut a fi una care sa atraga privirile celor care raman 
indiferenti la astfel de situatii, asa ca organizatorii au recurs la elemente cu un puternic impact 
vizual, afisand bannere si tricouri pictate cu palme.  

“Ziua Internationala impotriva Violentei asupra Femeii” a fost marcata astazi, 25 noiembrie, si 
in Baia Mare prin bannere cu indemnuri impotriva violentei asupra femeii, tricouri pictate cu 
palme sau fete si mesaje care promoveaza respectul si non-violenta. Promotorii actiunii de 
sensibilizare a comunitatii locale cu privire la fenomenul violentei sunt membrii asociatiei 
YMCA, Serviciul Public de Asistenta Sociala Baia Mare, Primaria Baia Mare si IPJ Maramures.  

“Desi suntem in 2010, foarte multe femei traiesc sub povara violentei in viata lor de zi cu zi, 
sunt abuzate de catre partenerii lor si nimeni nu trebuie sa traiasca astfel. Violenta poate merge 
de la un cuvant urat , de la o jignire, de la interzicerea de a-si vedea prietenii, de la interzicerea 
de a lucra pana la formele grave ale violentei si mai vizibile. care sunt formele fizice”, a precizat 
Claudia Koblicica, sociolog in cadrul SPAS si membru al asociatiei Artemis.  

In cele 16 zile de activism impotriva violentei asupra femeii, organizatorii spun ca au ca tinta 
tinerii, deoarece acestia sunt cei mai deschisi si ei sunt cei care vor forma familiile de maine. 
Bannere cu mesaje antiviolenta si tricori pictate cu palme au fost afisate azi in centrul Baii Mari 
pentru a atrage privirile trecatorilor.  

“Noi stam aici cu acest afis cu foarte multe maini deoarece ne-am gandit ca in ziua de astazi 
foarte multi barbati atenteaza asupra femeii pentru ca mainile barbatilor ar trebui sa se ocupe 
cu altceva decat sa produca violenta asupra femeii”, a spus Paula Vancea, membru in asociatia 
YMCA Baia Mare.  

“Vor sa transmita un mesaj, acel mesaj fiind sa ai grija ce faci tu cu mainile tale, ce protejezi tu 
cu mainile tale", Andrei Turic, din Asociatia YMCA  
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Specialistii le recomanda maramuresencelor victime ale agresiunilor sa se adreseze centrului de 
consiliere situat in Baia Mare, pe strada Moldovei, nr. 17 A. Consilierea este gratuita si 
confidentiala.  

“Anul acesta nu au fost inregistrate decese de pe urma violentelor, dar au fost trei tentative de 
omor si alte situatii deosebit de grave de vatamari corporale, de agresiuni cu cutitul”, a adaugat 
Claudia Koblicica.  

Campania de sensibilizare a baimarenilor cu privire la fenomenul violentei asupra femeii 
continua in 29 noiembrie, la Biblioteca Judeteana “Petre Dulfu”, unde, de la ora 13.00, va avea 
loc un seminarul “Iti doresti o lume fara violenta, fa tu schimbarea ”. In cadrul acestuia, mai 
multe institutii si organizatii vor sustine prezentari in fata liceenilor si studentilor.  

Campania se va incheia in 10 decembrie, cu o seara de veghe, dedicata acelor femei care au 
murit din cauza violentei. Vor fi expuse siluete ale “martorelor tacute”, cele care reprezinta 
povestile femeilor ucise, si se vor aprinde si lumanari in memoria lor. 

http://www.emaramures.ro/Stiri/41806/LANSARE-CAMPANIE-Palme-impotriva-violentei-asupra-femeilor-in-Piata-
Revolutiei-din-Baia-Mare   

http://www.emaramures.ro/Stiri/41806/LANSARE-CAMPANIE-Palme-impotriva-violentei-asupra-femeilor-in-Piata-Revolutiei-din-Baia-Mare
http://www.emaramures.ro/Stiri/41806/LANSARE-CAMPANIE-Palme-impotriva-violentei-asupra-femeilor-in-Piata-Revolutiei-din-Baia-Mare
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BÂRLAD: POLIŢIŞTII AU ÎMPĂRŢIT FLORI SUB SLOGANUL “NU DA, DĂRUIEŞTE!” 

ADEVĂRUL, 25 NOIEMBRIE 2010 

Ionuţ Benea 

Oamenii legii au efectuat astăzi, la prânz, o acţiune de combatere a violenţei în familie, cu 
ocazia Zilei Internaţionale împotriva violenţei asupra femeilor.  

Poliţiştii au oprit cupluri care mergeau pe stradă şi au oferit bărbaţilor câte o floare. Scopul a 
fost ca soţii să ofere, la rândul lor, florile consoartelor lor. 

"Prin această acţiune încercăm să sensibilizăm bărbaţii pentru a nu mai folosi violenţa în 
familie. De asemenea, îndemnăm toate femeile care au fost sau sunt agresate să se adreseze cu 
cea mai mare încredere organelor de poliţie", ne-a spus Lucian Bârgău, poliţist de proximitate. 

Oamenii legii cred că sunt foarte multe femei care preferă să tacă atunci când sunt lovite de 
soţi. 

http://www.adevarul.ro/locale/vaslui/Barlad-_Politistii_au_impartit_flori_sub_sloganul_nu_da-
daruieste_0_378562475.html  

http://www.adevarul.ro/locale/vaslui/Barlad-_Politistii_au_impartit_flori_sub_sloganul_nu_da-daruieste_0_378562475.html
http://www.adevarul.ro/locale/vaslui/Barlad-_Politistii_au_impartit_flori_sub_sloganul_nu_da-daruieste_0_378562475.html
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ZIUA INTERNAŢIONAL ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI DOMESTICE MARCATĂ LA IAŞI 

BUNĂ ZIUA IAŞI, 26 NOIEMBRIE 2010 

Data de 25 noiembrie reprezinta, la nivel mondial, Ziua Internationala pentru Eliminarea 
Violentei Impotriva Femeilor. Si in municipiul Iasi acest eveniment este marcat printr-o 
campanie de 16 zile. Campania a inceput ieri si va dura pana pe 10 decembrie.  

Fara solutii concrete la nivel legislativ pentru protejarea femeilor impotriva violentei domestice, 
partenerii implicati in aceasta actiune se vor rezuma doar la sensibilizarea opiniei publice prin 
afise si dezbateri. Pentru prima data Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Iasi s-a implicat ca 
partener activ in aceasta campanie, alaturi de Fundatia pentru Sanatatea Familiei si Dezvoltare 
Comunitara (FSM), Crucea Rosie Elvetiana si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului (DGASPC) Iasi. Decizia IPJ de a se implica activ in acest proiect vine dupa statistica 
macabra a acestui an, din care reiese ca sase femei au fost ucise de soti sau concubini. Situatia 
este cu atat mai grava cu cat, fara suport legislativ, oamenii legii nu pot sa intervina in 
conflictele dintre soti, fara o plangere a partii agresate. Si de cele mai multe ori femeia 
agresata, din cauza mentalitatilor existente inca in Romania, refuza sa faca acest lucru. 
"Violenta domestica ramane sub semnul tacerii si in spatele unei familii perfecte au loc certuri 
si batai. Fara o reclamatie a victimei, noi nu putem face nimic. In cazul scandalurilor, nu putem 
decat sa aplicam sanctiuni contraventionale pentru tulburarea linistii publice, alimentand 
conflictul existent", a declarat Madalin Taranu, comisar IPJ Iasi. 

Pentru protejarea femeilor agresate in mediul familial, DGASPC Iasi a infiintat un centru 
specializat cu 15 camere. Aici, femeile abuzate pot locui o perioada de maxim sase luni. In acest 
timp, lucratorii de la DGASPC incearca reintegrarea victimelor in viata socio-profesionala. 
Angajatii institutiei le ofera consiliere psihologica, juridica si vocationala. Anul acesta, centrul a 
gazduit 26 femei, dintre care 20 au fost reabilitate. 

Anul acesta, violenta domestica a luat o amploare deosebita. "Cazurile de violenta domestica 
din acest an au avut ceva aparte. Ne-am confruntat cu forme de violenta destul de grave, fara a 
putea fi realizata medierea intre parteneri", a precizat Roxana Tordai, director al Centrului 
Social de Ocrotire a Femeii Victime a Violentei Domestice. Cu toate acestea, fara o legislatie 
care sa indeparteze agresorul de victima, situatia va ramane neschimbata. Tot cu ocazia acestui 
eveniment, femeile politiste le-au oferit simbolic trecatorilor de sex masculin flori. 

http://www.bzi.ro/ziua-internationala-impotriva-violentei-domestice-marcata-la-iasi-197299  

http://www.bzi.ro/ziua-internationala-impotriva-violentei-domestice-marcata-la-iasi-197299
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BUZĂU. POLIŢISTELE AU OFERIT FLORI BĂRBAŢILOR LUPTÂND ASTFEL ÎMPOTRIVA 
VIOLENŢEI ASUPRA FEMEILOR 

ADEVĂRUL, 25 NOIEMBRIE 2010 

Denisa Baciu 

Mai multe poliţiste buzoiene au oferit flori bărbaţilor cu ocazia demarării campaniei „16 zile de 
activism împotriva violenţei asupra femeii". Florile oferite au fost însoţite de mesajul „Violenţa 
asupra femeii ne răneşte pe toţi. Nu fi indiferent" nepăsarea ucide!". Ideea campaniei este să 
atragă atenţia asupra diferitelor forme de violenţă cu care se confruntă femeile, subliniind că 
violenţa este încălcare a drepturilor omului. 

Zece poliţiste „înarmate" cu flori au ieşit astăzi în Piaţa Dacia şi le-au oferit bărbaţilor pentru le 
duce în dar soţiilor sau iubitelor. Gestul are ca scop lupta împotriva violenţei asupra femeilor. 
„Campania se desfăşoară la nivel naţional şi internaţional şi îşi propune să atragă atenţia asupra 
diferitelor forme de violenţă cu care se confruntă femeile şi să atenţioneze că violenţa în sine 
reprezintă o încălcare a drepturilor omului", a declarat comisarul Florina Crucianu, purtătorul 
de cuvânt al IPJ Buzău.  

Bărbaţii au rămas surprinşi atunci când au văzut că primesc flori din partea unor poliţiste şi s-au 
arătat încântaţi de acţiune. „Cu o femeie trebuie să te porţi frumos, indiferent că e soţia sau 
altcineva, trebuie iubită", spune Gheorghe Pavel de 62 de ani. 

http://www.adevarul.ro/locale/buzau/Politistele_au_oferit_flori_barbatilor_luptand_astfel_impotriva_violentei_a
supra_femeilor_0_378562395.html  

http://www.adevarul.ro/locale/buzau/Politistele_au_oferit_flori_barbatilor_luptand_astfel_impotriva_violentei_asupra_femeilor_0_378562395.html
http://www.adevarul.ro/locale/buzau/Politistele_au_oferit_flori_barbatilor_luptand_astfel_impotriva_violentei_asupra_femeilor_0_378562395.html
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BRĂILA: IMPLICARE A POLIŢIŞTILOR DE ZIUA INTERNAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI 
ASUPRA FEMEII  

ADEVĂRUL, 25 NOIEMBRIE 2010 

Dorin Udrea 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila organizează astăzi între orele 16.00 - 18.00, la 
Promenada Mall un eveniment legat de sărbătorirea de Ziulei Internaţionale împotriva violenţei 
asupra femeii pentru a atrage atenţia asupra unui fenomen social împotriva căruia este 
necesară o atitudine fermă din partea tuturor. 

Campania aminteşte de un eveniment similar organizat, în data de 23 noiembrie 2010, în 
Parlamentul României când femeile aparţinând tuturor grupărilor parlamentare au oferit 
colegilor bărbaţi câte o floare însoţită de acelaşi mesaj: „Violenţa asupra femeii ne răneşte pe 
toţi. Nu fi indiferent! Nepăsarea poate ucide!". 

„În fiecare zi, în întreaga lume, femeia este victimă a violenţei, manifestă sub cele mai diverse 
forme: de la agresiune fizică, hărţuire sexuală, violenţa domestică, până la mutilare şi tortură. 
Începând cu anul 1991, Centrul pentru Leadership Global al Femeii din cadrul Universităţii 
Rutgers din Statele Unite ale Americii a iniţiat o campanie amplă denumită „16 zile Zile de 
Activism împotriva Violenţei Asupra Femei". Pentru debutul acestei campanii a fost aleasa data 
de 25 noiembrie, Ziua Internaţională împotriva Violentei asupra Femeii, iar pentru încheiere 
data de 10 decembrie, Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, pentru a realiza o legătură 
simbolică intre violenţă împotriva femeii şi faptul că actele de violenţă reprezintă o gravă 
încălcare a drepturilor omului", ne-a declarat inspectorul Jenel Şogor. 

http://www.adevarul.ro/locale/braila/Braila-
_Implicare_a_politistilor_de_Ziua_Internationala_impotriva_violentei_asupra_femeii_0_378562554.html  

 

http://www.adevarul.ro/locale/braila/Braila-_Implicare_a_politistilor_de_Ziua_Internationala_impotriva_violentei_asupra_femeii_0_378562554.html
http://www.adevarul.ro/locale/braila/Braila-_Implicare_a_politistilor_de_Ziua_Internationala_impotriva_violentei_asupra_femeii_0_378562554.html
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SLOBOZIA: CAMPANIE ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI DOMESTICE 

ADEVĂRUL, 26 NOIEMBRIE 2010 

Mădălin Sofronie  

Mădălin Sofronie  Elevii Şcolii Gheorghe Lazăr din Slobozia au primit ieri lecţii despre viaţă. 
Aceştia au participat la un seminar organziat cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Eliminarea 
Violenţei Împotriva Femeii. 

Psihologi, reprezentaţi ai Jandarmeriei şi Poliţiei, dar şi cadre didactice le-au vorbit micuţilor 
despre combaterea actelor de violenţă domestică. Cu ajutorul unor filmuleţe, elevii au putut 
vedea pe viu cât de adânci sunt rănile femeilor şi copiilor care cad pradă agresivităţii bărbaţilor. 
Totodată, copiilor le-a fost explicate şi câteva noţiuni legislative menite să le protejeze pe 
vitcimele violenţei domestice.   

http://www.adevarul.ro/locale/slobozia/Slobozia-_Campanie_impotriva_violentei_domestice_0_379162162.html  

http://www.adevarul.ro/locale/slobozia/Slobozia-_Campanie_impotriva_violentei_domestice_0_379162162.html
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VASLUI:"VIOLENŢA DOMESTICĂ NE POATE LOVI PE TOŢI” 

ADEVĂRUL, 25 NOIEMBRIE 2010 

Catalin Moldovanu 

Ana Rinder-psiholog Ziua împotriva violenţei asupra femeilor a fost marcata joi, 25 noiembrie și 
la Vaslui. Dacă în unele orașe din ţară au avut loc manifestări mai ample, la Vaslui s-au împărţit 
pliante pentru conștientizarea efectele violenţei domestice.  

Psihologul Ana Rinder a luat atitudine și a ieșit în stradă pentru a informa femeile ce pot face 
când sunt victima unei violenţe fizice sau psihice. Înarmată cu pliante cu mesajul  "Violenţa 
domestic ne poate lovi pe toţi". 

Psihologul este supărată pentru că centrele pentru femei abuzate au fost desfiinţate și nu au la 
cine apela in momentul în care cad victime ale violeţelor. 

În România la fiecare 30 de secunde o femeie este abuzată și 3 din 4 copii care suportă sau 
asistă la violenţa în familie devin, la rândul lor, agresori.  

"Aceste date sunt cele înregistrate. Datele reale depăsesc cu mult aceste statistici. În Europa 
peste 1,2 milioane de femei sunt victime ale violenţei domestice în fiecare an" a decalarat Ana 
Rinder, psiholog. 

Singura soluţie, pentru combaterea acestei probleme, este educaţia, care la noi în ţară lipsește 
cu desăvârșire. 

http://www.adevarul.ro/locale/vaslui/Violenta_domestica_ne_poate_lovi_pe_toti_0_378562775.html  

http://www.adevarul.ro/locale/vaslui/Violenta_domestica_ne_poate_lovi_pe_toti_0_378562775.html
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ZIUA ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI, MARCATA SLĂBUŢ LA BISTRIŢA 

CITY NEWS, 25 NOIEMBRIE 2010 

Ziua impotriva violentei asupra femeilor a fost marcata joi, 25 noiembrie si la Bistrita. Daca in 
unele orase din tara au avut loc manifestari mai ample, chiar si scene regizate de violenta in 
familie, la Bistrita evenimentul a fost marcat aproape in anonimat. 

Doar reprezentantele Asociatiei "Pro Familia" au marcat evenimentul. Imbracate in tricouri 
albe, cu mesajul "Stop violentei", mai multe femei, impreuna cu presedintele Asociatiei 
Femeilor Intreprinzatoare "Pro Familia", Doina Monda, au impartit pliante. "Tu esti 
importanta!", "Nu te da batuta!" sau "Nu astepta niciodata a doua palma!" au fost mesajele de 
pe pliantele impartite femeilor, cu scopul de a preveni violenta conjugala. 

http://www.citynews.ro/bistrita-nasaud/din-oras-10/ziua-impotriva-violentei-marcata-slabut-la-bistrita-100569/  

http://www.citynews.ro/bistrita-nasaud/din-oras-10/ziua-impotriva-violentei-marcata-slabut-la-bistrita-100569/
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POLITICĂ 

 

PNL PROPUNE ÎNFIINŢAREA AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU EGALITATE DE ŞANSE  

INPOLITICS 25 NOIEMBRIE 2010 

Ministrul Muncii sa ia in calcul, o data cu discutiile privitoare la Codul Social, infiintarea 
Autoritatii Nationale pentru Egalitate de Sanse, institutie menita sa protejeze drepturile celor 
vulnerabili – copii, batrani, persoane cu dezabilitati, propune deputata liberala Cristina Ancuta 
Pocora, pe blog-ul personal. 

“Ii propun ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ca, la discuţiile privind Codul Social, 
să ia în calcul înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Egalitatea de Şanse, institutie care să 
gestioneze problemele şi să asigure respectarea drepturilor pe care le au categoriile vulnerabile 
din România (copii, bătrâni, persoane cu dizabilităţi etc). Fac această propunere deoarece este 
nevoie ca persoanele defavorizate să poată beneficia de toate pârghiile instituţionale or, 
Autoritatea Naţională pentru Egalitatea de Şanse ar urma să preia toate atribuţiile şi 
responsabilităţile celorlalte instituţii desfiinţate de Guvernul Boc în această vară (Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Familiei, şi a Drepturilor Copilului, Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Handicap si Agentia Nationla pentru egalitate de sanse, pentru femei si barbati). 
Sub acoperişul Autorităţii Naţionale pentru Egalitatea de Şanse, categoriile extrem de 
vulnerabile, mai ales în situaţia de criză economică cu care ne confruntăm (copiii, persoanele cu 
handicap, femeile victime ale discriminării de gen, violenţei domestice, traficului de persoane) 
îşi vor putea rezolva problemele, iar drepturile şi interesele lor ar putea fi corect reprezentate”, 
sustine Ancuta Pocora. (R.G.) 

http://www.inpolitics.ro/pnl-propune-infiintarea-autoritatii-nationale-pentru-egalitate-de-sanse-art63462.aspx# 

http://www.inpolitics.ro/pnl-propune-infiintarea-autoritatii-nationale-pentru-egalitate-de-sanse-art63462.aspx
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IOAN BOTIŞ: ''SUSŢINEM REDUCEREA CONCEDIULUI DE CREŞTERE A COPILULUI'' 

EVENIMENTUL ZILEI, 22 NOIEMBRIE 2010 

Autor:  Simona Diaconu 

Ministrul Muncii, Ioan Botiş, a declarat că noile prevederi privind indemnizaţia pentru mame nu 
se aplica drepturilor aflate în plată la data intrării în vigoare a legii. 

El a mai spus că noile legi din domeniul asistenţei sociale vor schimba complet situaţia din 
România şi că se va ''lucra cu date ştiinţifice''. 

În ceea ce priveşte indemnizaţia pentru mame, Botiş a precizat că ''deocamdată sunt variante 
pe care noi le propunem''. 

''Doresc foarte mult să susţin întoarcerea mamelor la locul de muncă. Pentru aceasta am 
propus creşterea indemnizaţiei pentru întoarcerea la locul de muncă de 400 de lei. Propunerea 
noastră nu este de a reduce cuantumul indemnizaţiei pentru mame, ci de a reduce perioada, în 
funcţie de gradul de acceptabilitate a societăţii şi de votul Parlamentului. Aş dori ca săptămâna 
viitoare să prezint acest cod coaliţiei, apoi vom avea discuţii cu partenerii sociali, apoi va ajunge 
în parlament'', a declarat Botiş. 

El a spus că se discută reducerea concediului de creştere a copilului la 18, 17 sau 12 luni. 

Ministrul Muncii a precizat că poate să garanteze că noile prevederi nu se vor aplica drepturilor 
aflate deja în plată. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/ioan-botis-dorim-reducerea-concediului-de-crestere-a-copilului-913185-1.html 

 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/ioan-botis-dorim-reducerea-concediului-de-crestere-a-copilului-913185-1.html
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MAMELE CARE REVIN MAI REPEDE LA MUNCĂ AR PUTEA PRIMI O INDEMNIZAŢIE DE 500 
DE LEI  

MEDIAFAX, 27 NOIEMBRIE 2010 

Guvernul ar putea susţine o indemnizaţie de 500 de lei pentru mamele care decid să se întoarcă 
la muncă înainte împlinirii vârstei de doi ani a copilului, această variantă urmând să fie supusă 
dezbaterii în interiorul coaliţiei, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX ministrul Muncii, Ioan 
Botiş. 

Ministrul Ioan Botiş a precizat că de indemnizaţia de 500 de lei vor beneficia femeile care se 
întorc la muncă în orice moment înaintea împlinirii perioadei de concediu pentru creşterea 
copilului. 

Botiş a mai spus că în cadrul coaliţiei urmează să se analizeze şi propunerile privind posibilitatea 
reducerii perioadei de 24 de luni de concediu pentru creşterea copilului, în acest sens nefiind 
încă luată o decizie. 

Propunerile Ministerului Muncii privind modificările în domeniul social vor fi discutate şi 
prezentate luni, a precizat Ioan Botiş. 

Ministerul Muncii declara, în 22 noiembrie, la Guvern, că este analizată posibilitatea modificării 
regulilor de acordare a indemnizaţiei pentru mame şi creşterii indemnizaţiei pentru stimularea 
întoarcerii la muncă, de la 100 la 400 lei. 

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, mai spunea ministrul Ioan 
Botiş. 

Totodată, ministrul Ioan Botiş preciza că indemnizaţia pentru creşterea copilului ar putea reveni 
la 85% din salariu, adică la cuantumul din iunie 2010, înainte de diminuarea cu 15%, dar decizia 
finală va fi luată la Ministerul de Finanţe. 

În prezent, mamele care revin la serviciu mai devreme de doi ani primesc 100 de lei în plus la 
salariu, sub forma unui stimulent. 

Premierul Emil Boc spunea în 20 septembrie, că Guvernul intenţionează să regândească 
indemnizaţia de creştere a copilului, reducând "generozitatea" unor astfel de plăţi. 
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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/mamele-care-revin-mai-repede-la-munca-ar-putea-primi-o-indemnizatie-de-500-
de-lei-7751769  

http://www.mediafax.ro/social/mamele-care-revin-mai-repede-la-munca-ar-putea-primi-o-indemnizatie-de-500-de-lei-7751769
http://www.mediafax.ro/social/mamele-care-revin-mai-repede-la-munca-ar-putea-primi-o-indemnizatie-de-500-de-lei-7751769
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CONCEDIUL DE ÎNGRIJIRE COPIL ADUCE O "ECONOMIE" DE 250 MIL. EURO LA BUGET 

GÂNDUL, 22 NOIEMBRIE 2010 

de Robert VERESS | Maria TOADER  

Statul român cheltuie, anual, peste 2 miliarde de lei (500 de milioane de euro) cu plata 
indemnizaţiilor de creştere a copiilor în vârstă de până la 2 ani. Puţin peste 200.000 de familii 
beneficiază, lunar, de aceste drepturi - suma medie fiind de 895 de lei în septembrie 2010, în 
condiţiile în care indemnizaţia minimă este 600 de lei 

Aşadar, în cazul în care Parlamentul va adopta propunerea legislativă a ministrului Muncii, Ioan 
Botiş, de reducere a perioadei în care se acordă indemnizaţia, de la 2 ani la o perioadă cuprinsă 
între 12 şi 18 luni, economia bugetară va putea depăşi un miliard de lei (250 de milioane de 
euro). 

Evident, economia maximă, reprezentând jumătate din cheltuiala curentă, se va consemna în 
cazul în care reducerea perioadei de plată a indemnizaţiei va fi maximă - 12 luni. Dacă 
reducerea va fi de 4 luni, se vor economisi ceva mai mult de o treime dintr-un miliard (circa 360 
de milioane de lei), dacă reducerea va fi de 6 luni, economia va fi de circa 540 de milioane, iar 
dacă reducerea va fi de 8 luni, se vor economisi aproximativ 720 de milioane de lei.  

 

Posibila compensaţie - facilităţi pentru constructorii de creşe 

Economiile precizate mai sus ar putea creşte în urma scăderii natalităţii, fenomen iminent în 
cazul în care măsura de reducere a perioadei de acordare a indemnizaţiei nu va fi completată 
de facilităţi pentru creşterea copiilor în condiţii apropiate celor ce se găsesc în mediul familial. 

Scăderea natalităţii ar avea, însă, un impact major negativ, pe termen mediu şi lung, asupra 
economiei naţionale. Aşadar, rămâne de văzut ce s-ar face, finalmente, cu economii obţinute 
prin "planul Botiş". Întrebat, vineri, dacă a ţinut cont, la elaborarea proiectului, de impactul unei 
asemenea măsuri asupra natalităţii, dacă s-a consultat cu alte autorităţi în domeniu şi dacă s-a 
gândit şi la o strategie de combatere a scăderii natalităţii, ministrul a ridicat din umeri: "Nu cred 
că va fi un impact semnificativ". 

Botiş a adăugat că plănuieşte să majoreze de la 100 la 400 de lei stimulentul acordat părinţilor 
care renunţă la concediul de îngrijire şi se întorc la muncă după ce copilul a împlinit vârsta de 6 
luni. Ministrul a fost însă contrazis, foarte ferm, de colega sa de partid, deputatul Sulfina Barbu, 
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preşedinta organizaţiei de femei a PDL. Într-o declaraţie acordată ziarului gândul, d-na Barbu a 
susţinut că stimulentul financiar nu este suficient şi că nu va vota proiectul Botiş în lipsa unor 
măsuri foarte clare de stimulare a natalităţii. Deputatul democrat-liberal a precizat şi care ar fi, 
în viziunea sa, o asemenea măsură - construirea unui sistem de creşe în parteneriat public-
privat, după model occidental. 

Răspunzându-i, ieri, unei mămici îngrijorate de perspectiva reducerii duratei concediului de 
îngrijire a copilului şi care a invocat discrepanţele dintre sistemul public românesc de creşe şi 
cel occidental, Botiş a precizat că are în vedere "crearea de facilităţi pentru firmele care 
investesc în construirea creşelor şi a grădiniţelor". Se poate spune că ministrul a prins din zbor 
ideea colegei deputat. 

 

Proiect de eliminare a unora dintre cele 202 prestaţii sociale 

Economia realizată prin "tăierile de la mămici" nu va fi singulară. Ministrul Muncii a anunţat că 
se pregăteşte eliminarea unora dintre cele 202 prestaţii sociale existente şi comasarea celor 
rămase (dintre care, o parte vor fi la rândul lor "subţiate") în patru grupe. 

"Într-un fel, se schimbă radical filosofia în această zonă. O să venim cu 2-3 variante pe care o să 
le propunem spre dezbatere şi, în funcţie de finalizarea acestor dezbateri, vom avea în această 
reformă incluse legile privind serviciile sociale, prestaţiile sociale, statutul asistentului social, 
statutul inspectorului social, legea privind acreditarea serviciilor sociale şi legea privind calitatea 
serviciilor sociale. Sunt nişte documente care schimbă în mod radical zona socială din România 
(…). În cadrul legislaţiei, noi propunem o abordare ştiinţifică, legată de indicatorul social de 
inserţie şi de indicatorul social de referinţă, astfel încât, în fiecare an, prin aprobarea 
Parlamentului să avem cifrele corecte şi exacte pentru tot ceea ce înseamnă asistenţă socială în 
România", a declarat, ieri, ministrul Ioan Botiş. 

http://www.gandul.info/news/mamele-puse-la-munca-de-guvern-concediul-de-ingrijire-copil-aduce-o-economie-
de-250-mil-euro-la-buget-7739521  

http://www.gandul.info/news/mamele-puse-la-munca-de-guvern-concediul-de-ingrijire-copil-aduce-o-economie-de-250-mil-euro-la-buget-7739521
http://www.gandul.info/news/mamele-puse-la-munca-de-guvern-concediul-de-ingrijire-copil-aduce-o-economie-de-250-mil-euro-la-buget-7739521
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CE SPUNE UDREA DESPRE REDUCEREA CONCEDIULUI POST-NATAL 

ROMÂNIA LIBERĂ, 23 NOIEMBRIE 2010 

de VALI DEACONESCU 

Ministrul Dezvoltării, Elena Udrea, a declarat luni comentând posibilitatea reducerii perioadei 
de concediu post-natal că în "situaţii excepţionale" trebuie luate măsurile adecvate şi că este 
nevoie să se ia în calcul ce poate oferi statul în prezent pentru aceste prestaţii sociale, potrivit 
Newsin. 

"În UE înţeleg că acum Franţa avea trei luni sau cinci luni şi a urcat de scurt timp indemnizaţia la 
mai mult de cinci luni. Am înţeles că în UE media este undeva la 14 luni, foarte multe ţări au mai 
puţin de atât. Până la urmă sunt nişte criterii care au fost avute în vedere, nu ieşim din norma 
europeană şi mă gândesc că sunt destule mame care ar prefera să lucreze. Măsurile trebuie 
luate şi în funcţie de contextul economic şi social. Atunci când au fost mai mulţi bani sau când 
părea că avem mai mulţi bani s-a luat această măsură s-a crescut la doi ani perioada în care s-a 
beneficiat de concediul acesta post-natal", a declarat Udrea la TVR1. 

"În situaţii excepţionale aşa cum ne aflăm în acest moment şi măsurile trebuie să tindă cumva la 
o normalizare a acestor măsuri sociale pe care statul le ia şi trebuie să ne gândim la ceea ce 
poate să ofere statul în momentul acesta", a adăugat ministrul. 
 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/ce-spune-udrea-despre-reducerea-concediului-post-natal-
206975.html  

http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/ce-spune-udrea-despre-reducerea-concediului-post-natal-206975.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/ce-spune-udrea-despre-reducerea-concediului-post-natal-206975.html
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PSD NU SUSŢINE REDUCEREA PERIOADEI DE ACORDARE A INDEMNIZAŢIEI PENTRU 
CREŞTEREA COPILULUI 

EPOCH TIMES, 26 NOIEMBRIE 2010 

Partidul Social Democrat a criticat, vineri, propunerea Guvernului de reducere a perioadei de 
acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilului la 12 luni. 

"Femeile social democrate nu sustin o politica publica menita sa descurajeze natalitatea si care 
afecteaza viitorul copiilor si situatia familiei din Romania. Acordarea concediului de ingrijire a 
copilului reprezinta o politica de reconciliere a vietii de familie cu cea profesionala, care a fost 
adoptata de Guvernul PSD pentru sprijinirea femeilor mame si stimularea natalitatii", se arata 
intr-un comunicat transmis de Departamentul pentru egalitate de sanse si familie al PSD. 

Potrivit datelor statistice citate de PSD, in prezent sunt in plata 193.000 de indemnizatii, iar 
impactul bugetar este de 350 de milioane lei anual, ceea ce reprezinta 0,07% din PIB. 

"Guvernul se hazardeaza, in goana nebuna de a face rost de bani in orice conditii, cu orice 
sacrificiu, fara macar sa existe un studiu de impact, care sa demonstreze ca, prin injumatatirea 
perioadei de acordare a indemnizatiei, femeile se reintorc pe piata muncii. Acest lucru este greu 
de crezut, atat timp cat, in Romania, nu exista un sistem integrat de servicii sociale de ingrijire si 
crestere a copilului de la nastere pana la varsta de trei ani", afirma Maria Lazar, sef al 
Departamentului pentru egalitate de sanse si familie din PSD, in comunicatul de presa. 

Potrivit comunicatului, PSD apreciaza ca o asemenea masura va avea un impact negativ asupra 
dezvoltarii armonioase si de integrare a copilului in comunitate, in lipsa unui sistem social 
integrat oferit de stat. 

Totodata, Departamentul pentru egalitate de sanse si familie isi exprima ingrijorarea fata de 
inrautatirea continua a indicatorilor demografici din Romania. Numai la nivelul lunii septembrie 
2010, mortalitatea a depasit natalitatea cu 502 persoane. 

PSD precizeaza ca in Uniunea Europeana nu exista tendinta de scadere a perioadei concediului 
de ingrijire a copilului. 

Femeile social-democrate isi propun ca, impreuna cu organizatiile de femei din sindicate, cu 
ONG-urile care se preocupa de aceste probleme, sa desfasoare o campanie de consultare in 
randul familiilor, a mamelor, pentru a protesta fata de luarea unor asemenea decizii. 

http://www.epochtimes-romania.com/articles/2010/11/article_93665.html?search_token=femei  

http://www.epochtimes-romania.com/articles/2010/11/article_93665.html?search_token=femei
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BĂSESCU: ROMÂNII SUNT MINŢIŢI ZILNIC, DOMNIŞOARE CU OCHII CÂT CEPELE VORBESC 
DE BĂNIŞORII OAMENILOR  

MEDIAFAX, 25 NOIEMBRIE 2010 

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, joi, la BNR, că românii sunt minţiţi zilnic, "domnişoare 
rujate, cu ochii cât cepele" spunând cum se reduc salariile şi trebuie salvaţi "bănişorii" 
oamenilor, şeful statului precizând însă că aceştia sunt bani pe care România nu îi produce şi nu 
îi poate plăti. 

 "Românii sunt păcăliţi zilnici, sunt minţiţi. O să vedeţi fete rujate, cu ochii cât cepele: «se reduc 
salariile, să le aducem banii, bănişorii lor». Bănişorii acestor oameni sunt bani pe care nu-i 
producem, îi împrumutăm pentru a-i plăti. Nu putem să ne lăsăm păcăliţi la nesfârşit de iluzii. 
Atunci, avem obligaţia să ne optimizăm costurile în sistemul sanitar, unde a crescut alocarea în 
ultimii 10 ani de cel puţin 4-5 ori. Rezultatul: datorită proastei gestionări, un sistem de sănătate 
mai slab decât acum 10 ani, mai puţin performant", a afirmat Băsescu. 

Şeful statului a mai declarat că românii trebuie să se obişnuiască "să muncească bine ca să 
trăiască bine şi să trăiască mai puţin bine dacă muncesc mai puţin bine". 

 http://www.mediafax.ro/politic/basescu-romanii-sunt-mintiti-zilnic-domnisoare-cu-ochii-cat-cepele-vorbesc-de-
banisorii-oamenilor-7747836  

http://www.mediafax.ro/politic/basescu-romanii-sunt-mintiti-zilnic-domnisoare-cu-ochii-cat-cepele-vorbesc-de-banisorii-oamenilor-7747836
http://www.mediafax.ro/politic/basescu-romanii-sunt-mintiti-zilnic-domnisoare-cu-ochii-cat-cepele-vorbesc-de-banisorii-oamenilor-7747836
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ROGOZANU: BĂSESCU REPREZINTĂ CU SUCCES SEXISMUL DIN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ 

REALITATEA TV, 26 NOIEMBRIE 2010 

Jurnaliştii Cristian Teodorescu şi Costi Rogozanu au comentat, în cadrul emisiunii Ultima oră 
de la Realitatea TV, declaraţia preşedintelui Traian Băsescu care a spus că "Domnişoare 
rujate, cu ochii cât cepele, anunţă diminuări de salarii". 

"În momentul în care te apuci să te legi de înfăţişarea femeilor, te legi mitocăneşte de 
înfăţişarea femeilor, să mă ierte funcţia prezidenţială că spun asta. Ce treabă are rujul şi 
înfăţişarea cuiva cu ceea ce spune. E dreptul preşedintelui să îşi exprime îndoiala despre 
adevărurile pe care le rosteşte sau nu le rosteşte un ziarist, dar când te apuci să arunci aşa cu 
lopata la grămadă către jurnaliste... În momentul în care a aruncat-o pe asta cu doamnele şi 
domnişoarele rujate, a dat un ocol prin toate redacţiile, prin toate televiziunile", a spus 
Teodorescu. 

Jurnalistul Costi Rogozanu îl completează: "Ar fi mai util să discutăm un soi de sexism, mai mult 
sau mai puţin latent, care pluteşte în toată societatea românească şi preşedintele îl reprezintă 
cu succes. S-a luat acum numai de femei deoarece cu bărbaţii câştigă alegerile. A acuzat 
jurnalişti de sex masculin cât am fost în campanie electorală. Acum a schimbat sexul. Sexul slab 
se atacă pentru relaxare, pentru o petardă, pentru puţini nervi provocaţi în televiziuni. Ce mi se 
pare serios în toată gluma asta este că Traian Băsescu chiar reprezintă o voce puternică a 
noastră, a românilor. Suntem foarte sexişti. Trăim într-o societate macho, foarte dură cu 
femeile, cu femeile care vor să facă o carieră". 

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, joi, la BNR, că românii sunt minţiţi zilnic, "domnişoare 
rujate, cu ochii cât cepele" spunând cum se reduc salariile şi trebuie salvaţi "bănişorii" 
oamenilor, şeful statului precizând însă că aceştia sunt bani pe care România nu îi produce şi nu 
îi poate plăti. 

http://www.realitatea.net/teodorescu-despre-declaratia-lui-basescu-ce-treaba-are-rujul-si-infatisarea-cuiva-cu-
ceea-ce-spune_776367.html  

http://www.realitatea.net/teodorescu-despre-declaratia-lui-basescu-ce-treaba-are-rujul-si-infatisarea-cuiva-cu-ceea-ce-spune_776367.html
http://www.realitatea.net/teodorescu-despre-declaratia-lui-basescu-ce-treaba-are-rujul-si-infatisarea-cuiva-cu-ceea-ce-spune_776367.html
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SOCIAL 

FEMEILE ROME, DISCRIMINATE, NU SE AFIRMĂ POLITIC DIN CAUZA "COMPLEXULUI 
ELENA CEAUŞESCU"  

MEDIAFAX, 27 NOIEMBRIE 2010  

Femeile rome spun că resimt acut discriminarea, sunt excluse din domeniul educaţional, au 
probleme de sănătate, găsesc greu locuri de muncă, iar cele care au reuşit să îşi facă o carieră 
povestesc că au trecut prin obstacole, "complexul Elena Ceauşescu" fiind un impediment în 
afirmarea politică. 

Zeci de persoane de etnie romă participă, timp de două zile, la lansarea unui proiect european a 
cărui noutate "absolută" constă, potrivit organizatorilor, în abordarea strategică privind femeile 
rome, care reclamă frecvent discriminarea, în timp ce unii bărbaţi le acuză că nu-şi asumă 
identitatea. 

Proiectul "Incluziunea socială a femeilor rome" este considerat de către Asociaţia Femeilor 
Rome din România o premieră în UE , întrucât ţara noastră iniţiază prima politică publică cu 
focus pe această categorie de minorităţi. 

"Este cutremurător să vezi că femeile rome sunt complet excluse din domeniul educaţional, au 
probleme de sănătate, nu au locuri de muncă sau le găsesc foarte greu, în condiţiile în care ea 
este, de fapt, stâlpul familiei. Dacă ea suferă, atunci toată familia suferă", a spus moderatorul 
evenimentului, Mihaela Zătreanu, directorul Centrului Naţional de Cultură a Romilor. 

Ea consideră că pentru femeia romă este destul de greu să aibă o carieră de succes. 

"Acum sunt director, dar am trecut prin foarte multe momente grele. A fost nevoie, la un 
moment dat, să îmi asum identitatea şi chiar să îmi scriu în frunte că sunt romă. S-a întâmplat 
atunci când am dat concurs de admitere la liceul pedagogic din Bucureşti. Am ales acel loc, deşi 
se intra foarte greu la liceul pedagogic, pentru că am vrut să mă formez ca educator pentru 
copiii romi. Pe lângă examenele destul de grele, trebuia să ştiu foarte bine limba romani. Am 
înfruntat toate problemele cu fruntea sus", a povestit Mihaela Zătreanu. 

Ea crede că, de fapt, toate problemele pe care le-a întâmpinat au reuşit s-o întărească, pentru 
că avea un scop, să-şi ajute semenii, dar şi familia. 

"Cred că am reuşit să mă întăresc, să ignor înţepăturile din stânga şi dreapta pentru a avea un 
trai mai bun personal şi să fiu utilă şi celorlaţi. Cred că a trebui să asum, să conturez foarte clar 
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ce doresc pentru mine şi încerc să conturez cum aş putea să îi ajut pe ceilalţi. Nu am rămas la 
nivel de educatoare. A fost doar o etapă din viaţa mea", a mai povestit directorul Centrului 
Naţional de Cultură a Romilor. 

Munca de educatoare a ajutat-o să înţeleagă care sunt nevoile copilului rom şi cum ar trebui el 
educat. Apoi, pentru că numărul cadrelor didactice de etnie romă a început să crească, şi-a 
mutat preocupările spre altă etapă. 

"Pentru că numărul cadrelor didactice rome se mărea, am crezut că pot sprijini sistemul. Am 
scris manuale şcolare pentru predare limbii romani, am lucrat inspector în MECTS, la rândul 
meu fac formare pentru profesorii romi şi chiar neromi. Acum sunt director la Centrul Naţional 
de Cultura Romilor din subordinea Ministrului Culturii. Pe lângă programe culturale, facem 
cercetări pentru a identifica nevoile grupurilor de romi, încerc să îmbin educaţia cu cultura", a 
mai spus Zătreanu. 

Există între 400 şi 600 de cadre didactice rome la nivel naţional, cele mai multe în învăţământul 
primar, potrivit unor statistici mai vechi ale MECTS. "Din păcate, sunt puţine educatoare rome, 
mai multe fiind cadre didactice care predau limba romani", a mai spus moderatoarea lansări 
proiectului european privind femeile rome. 

Un singur bărbat a luat cuvântul în deschiderea evenimentului, şi acesta a reuşit să le supere pe 
participante spunând că "nu există nicio femeie romă care să-şi asume cu mândrie identitatea". 

"Din păcate, nu avem femei rome în Parlament. Nu există nicio femeie romă care să-şi asume 
cu mândrie identitatea", a spus consilierul Vili Oaie, reprezentatul etniei rome pe lângă 
Prefectura Ilfov. 

"Nu ştiu în Ilfov câte femei rome cu studii superioare sau cu studii medii sunt. Nu ştiu cum 
stăm", a mai spus Vili Oaie. 

De cu totul altă părere au fost însă femeile prezente la lansarea proiectului. Ele au spus că nu au 
dorit să intervină în timpul lansării proiectului, dar că sunt împotriva afirmaţiei acestuia, 
subliniind că niciodată femeia romă nu şi-a ascuns identitatea. 

"Nu, niciodată femeia romă nu şi-a ascuns identitatea. Mă refer la femeia care este promotoare 
de politici publice, care este coordonatoare de programe. Probabil femeia romă care este într-
un partid politic care nu aparţine de mişcarea romilor, poate da. Nu pot să comentez cele spuse 
de domnul Oaie. Femeia romă are foarte mari probleme, începând cu discriminarea", a fost de 
părere preşedintele Asociaţiei Femeilor Rome din România, Ioana Viorica Dumitru. 
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Ea nu a putut preciza cât de profundă este discriminarea femeilor rome. 

"Institutul pentru studierea minorităţilor naţionale va face un studiu şi vom vedea. Avem 
modele de femei care au izbândit în carieră . Una dintre ele este Letiţia Marc, de origine romă, 
cadru didactic univeristar, preşedinta Asociaţiei Ţigănci pentru Copiii Noştri, din Timişoara", a 
mai spus Ioana Viorica Dumitru. 

La fel de supărată pe Vili Oaie, care le-a acuzat public pe femeile rome că nu-şi asumă cu 
mândrie identitatea, a fost şi Letiţia Marc. 

"Femeia romă este curajoasă, frumoasă, pasională. Nu ascunde identitatea. Cele care o fac, 
probabil nu se simt rome. Sunt multe intelectuale care vorbesc în spaţiul public", a susţinut 
Letiţia Marc. 

În opinia ei, cele mai grave probleme cu care se confruntă femeia romă în comparaţie cu 
femeile din celelalte minorităţi rezidă în faptul că ele nu există în spaţiul politic. 

"Nu avem destule femei în spaţiul politic. De fapt, nu există femei rome în spaţiul politic. Ele 
sunt "service room". Am făcut mult această muncă de secretariat. Eu am avut oportunităţi, dar 
am trecut peste obstacole. Acum sunt alte perspective, dar este o competiţie. Nici femeia 
română nu şi-a făcut un loc pe competenţe şi pe reprezentare politică şi să vorbească în numele 
femeilor care au probleme. Nici ele nu au curajul decât în spaţii academice, prin cercetări, nu în 
spaţiul politic, din păcate", este de părere preşedinta Asociaţiei Ţigănci pentru Copiii Noştri. 

Ea crede că reţinerea femeilor de a se afirma în spaţiul politic are drept cauză "complexul Elena 
Ceauşescu". 

"Mai ales în România a fost complexul Elena Ceauşescu şi foarte multe persoane nu au mai vrut 
să repete istoria, să intre în politic. Apoi, mediul politic este poluat şi, dacă se promovează alte 
criterii, prea puţine femei rome ajung să le îndeplinească, să vrea să urmeze aceste criterii", a 
mai spus Letiţia Marc. 

Pentru femeile rome prezente la lansarea proiectului, acest document dă speranţe. 

Proiectul este finanţat din Fondul Social European, prin programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 - "Promovarea incluziunii sociale", 
Domeniul major de intervenţie 6.3 - "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii". 
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Obiectivul general vizează promovarea incluziunii sociale a femilor rome şi îmbunătăţirea 
situaţiei acestora prin dezvoltarea structurilor şi mecanismelor de promovare a egalităţii de 
şanse. 

Ca obiectivele specifice, proiectul anunţă analizarea situaţiei femeilor rome din România în cele 
patru domenii prioritare incluse în Strategia Naţională de Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor, cu 
focus pe educaţie şi muncă, dezvoltarea şi consolidarea de politici, structuri şi mecanisme 
pentru garantarea respectării aplicării principiului egalităţii de şanse pentru femeile rome la 
nivel naţional şi local, dar şi promovarea la nivel european şi naţional a unui model de bună 
practică privind incluziunea socială, egalitatea de şanse şi discriminarea multiplă, având ca 
model femeia romă. 

Totodată, proiectul vizează asigurarea accesului egal la ocupare şi construirea unei cariere 
profesionale pentru femeile rome, precum şi la educaţie, în vederea creării unei pieţe de muncă 
incluzive, prin crearea de structuri şi instrumente ocupaţionale şi educaţionale specifice pentru 
femeile rome. 

Proiectul a fost iniţiat de Asociaţia Femeilor Rome din România, în parteneriat cu Institutul 
pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Agenţia Naţională pentru Romi şi 
European Roma Rights Center - Budapesta. 

(Material de Elvira Gheorghita, elvira.gheorghita@mediafax.ro) 

  

http://www.mediafax.ro/social/femeile-rome-discriminate-nu-se-afirma-politic-din-cauza-complexului-elena-
ceausescu-7755778  

http://www.mediafax.ro/social/femeile-rome-discriminate-nu-se-afirma-politic-din-cauza-complexului-elena-ceausescu-7755778
http://www.mediafax.ro/social/femeile-rome-discriminate-nu-se-afirma-politic-din-cauza-complexului-elena-ceausescu-7755778
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CRIZĂ DE CREŞE ŞI BONE 

ROMÂNIA LIBERĂ, 24 NOIEMBRIE 2010 

de TICU CIUBOTARU, ANCA DRAGOMIR 

În Constanţa funcţionează în prezent cinci creşe, la care sunt înscrişi 400 de copii (peste 
capacitatea normală). Cu toate acestea, 1.500 de cereri au rămas nesoluţionate. „Dacă aş avea 
încă cinci creşe le-aş umple pe toate", spune directorul Serviciului Public Administrare Creşe 
(SPAC) Con-stanţa, Cezara Dima. Pe lângă lipsa acută de spaţii educaţionale, instituţiile duc lipsă 
de personal. Într-o grupă sunt cuprinşi şi peste 20 de copii. Nu de puţine ori, educatoarele 
rămân peste program pentru a ajuta asistentele şi îngrijitoarele. „Să rămână o singură persoană 
cu peste 20 de copii, de la ora 14.00 până la ora 18.00, înseamnă ridicat din pătuţ, îmbrăcat din 
pijamale în haine de casă, de joacă, schimbat scutece sau pus la oliţe, apoi dat masa de ora 
16.00. Sunt mulţi copii de 1 an, 1 an şi un pic. Educatoarele, deşi programul lor este de la 8.00 la 
12.00, stau până la ora 13.30 şi ajută personalul din creşă", a precizat şeful SPAC. O îngrijitoare 
ia în mână 450 de lei, iar o asistentă primeşte 600 de lei, după 20 de ani de experienţă.  

 

1,4% în Galaţi 

La Galaţi, numai 1,4% din copiii cu vârste între un 1 şi 3 ani au şansa ca părinţii să le poată găsi 
un loc la creşă. În oraş funcţionează doar două creşe, în cartierele Ţiglina 1 şi Dunărea, care au 
împreună 130 de locuri. În oraş sunt însă aproximativ 9.000 de copii cu vârste cuprinse între 1 şi 
3 ani. Cum era de aşteptat, nici condiţiile nu sunt grozave. Creşa din Dunărea are tâmplăria de 
lemn degradată, pardoselile crăpate, instalaţiile învechite şi aleile de acces tasate. Consiliul 
Municipal a alocat  388.049 lei pentru reamenajarea creşei şi reabilitarea aleilor de acces. 

 

Patronii forţează mâna tinerelor mame 

Specialiştii spun că decizia Guvernului de a reduce concediul maternal ar complica şi mai mult 
situaţia din creşe. „E jale. Şi aşa, stând acasă, pentru un copil cheltuiala lunară depăşeşte 1.000 
de lei. Până la vârsta de 2 ani copilul trebuie hrănit cât mai sănătos, iar după 2 ani începe 
educaţia", a menţionat Cezara Dima. Managerul spune că zilnic trec pragul instituţiei mame 
dornice să-şi înscrie copiii, motivând că îşi pierd serviciul dacă nu se reîntorc la muncă. „Sunt 
mame singure, cele mai multe fiind în divorţ. Lucrează la patron şi patronul nu le poate ţine doi 
ani în concediu de maternitate şi le forţează într-un fel sau altul să înceapă serviciul. Nu ştiu pe 
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cine să bag mai întâi. Sunt şi cereri pentru cazuri sociale. Este foarte dificil", a precizat Cezara 
Dima. 

 

O meserie care nu există 

Deşi bonele sunt la mare căutare, acest job nu există în oferta agenţiilor de ocupare a forţei de 
muncă. Problema este că din 2008 bonele nu îşi mai pot face meseria dacă nu au o atestare 
profesională, iar la Galaţi nici nu prea există bone cu calificare, pentru că nu există persoane 
interesate. O singură societate comercială organizează cursuri de calificare pentru baby-sitter, 
dar numai în cazul în care se găsesc 15 persoane interesate să urmeze cursul, care costă 400 de 
lei. În aceste condiţii, părinţilor le rămâne şansa de a găsi una dintre cele 100 de asistente 
maternale care au renunţat la contractele cu Direcţia de Protecţia Copilului, după ce le-au fost 
reduse indemnizaţiile. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/dobrogea/criza-de-crese-si-bone-207061.html  

http://www.romanialibera.ro/actualitate/dobrogea/criza-de-crese-si-bone-207061.html
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CE LEGĂTURĂ ESTE ÎNTRE CRUCEA TRANSILVANĂ ŞI BORDELUL NATAŞEI 

ROMÂNIA LIBERĂ, 26 NOIEMBRIE 2010 

de CLAUDIU PADUREAN 

După ce a fost protagonistul unui imens scandal sexual, în care sunt implicate şi minore, 
deputatul Petru Călian va fi decorat de BOR cu cea mai înaltă distincţie ortodoxă a 
Transilvaniei. 

Fostul ministru PDL al Economiei Adriean Videanu şi deputatul PDL de Cluj Petru Călian vor 
primi, pe data de 30 noiembrie, cea mai înaltă distincţie bisericească a Mitropoliei Clujului, 
Albei, Crişanei şi Maramureşului. Este vorba de Crucea Transilvană. Distincţia le va fi acordată 
celor doi lideri politici ca urmare a „sprijinului acordat pentru rectitorirea Mănăstirii Nicula", în 
fapt pentru banii publici oferiţi pentru construirea unui luxos complex de clădiri. 

Decizia înaltului for bisericesc este cu atât mai surprinzătoare, cu cât deputatul Petru Călian  

este protagonistul unui imens scandal sexual. Demnitarul este acuzat că ar fi beneficiat de 
serviciile unor prostituate, dintre care unele minore, pe care le-ar fi dus inclusiv în hotelul 
parlamentarilor din Capitală, unde cazarea membrilor Camerei Deputaţilor şi ai Senatului este 
plătită din bani publici. Deputatul clujean a negat toate acuzaţiile, iar în dosarul aflat pe rolul 
Tribunalului Cluj are rolul de martor. În urma scandalului, însă, el a fost poreclit „deputatul de la 
bordel". 

 

Cum se justifică Biserica 

Potrivit purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului, 
părintele Bogdan Ivanov, ceremonia de acordare a înaltei distincţii bisericeşti va avea loc de 
Ziua Sfântului Apostul Andrei, la Mânăstirea Nicula. Cei doi lideri ai PDL, Călian şi Videanu, vor 
participa la Sfânta Liturghie, oficiată de episcopul vicar PS Vasile Someşanul. Apoi, episcopul 
ortodox la va înmâna oficial celor doi Crucea Transilvană. Părintele Ivanov a justificat 
surprinzătorul gest al Arhiepiscopiei prin recurgerea la un set selectiv de criterii: „Am luat în 
calcul exclusiv meritele lor legate de rectitorirea mănăstirii". Oficialul Arhiepiscopiei a admis 
totuşi că biserica este conştientă de afacerea penală cu prostituatele din Cluj: „am luat la 
cunoş-tinţă implicarea domnului Călian în acel scandal, dar, deocamdată, nu ştiu cum s-a 
finalizat". 
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„Dacă ajungem să comentăm şi deciziile BOR..." 

Însă faptul că Petru Călian este implicat într-un scandal care aruncă dubii asupra moralităţii sale 
nu este singura problemă. Adriean Videanu şi Petru Călian vor fi decoraţi şi pentru că au obţinut 
bani pentru construcţiile realizate în incinta mănăstirei. Însă lucrările din incinta mănăstirii sunt 
ilegale, cel puţin unei ordonanţe preşedinţiale, pronunţată de judecătorul Vasile Grunea. 
Ordonanţa preşe-dinţială interzice orice lucrări de construire până la finalizarea procesului aflat 
pe rolul Tribunalului Bacău, prin care Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla cere restituirea 
complexului monahal. Cu toate acestea, lucrările au continuat nestingherite, iar reprezentanţii 
mănăstirii au ridicat o biserică, dar şi clădiri anexe, rezervate călugărilor ori studiului biblic. 
Contactat de România Liberă, deputatul Călian s-a arătat deranjat de asocierea dintre distincţia 
bisericească şi scandalul sexual în care a fost implicat. „Dacă ajungem să comentăm şi deciziile 
Bisericii Ortodoxe Române, nu ştiu ce să mai spun. Nu este nimic adevărat în ceea ce a scris 
presa în martie, eu sunt un simplu martor în acel dosar. Cât priveşte situaţia juridică de la 
Nicula, nu ştiu amănunte, eu doar am încercat să ajut biserica". 

 

Dosarul „Nataşa" 

Deputatul Petru Călian apare ca martor în dosarul „Bordelul Nataşei". Practic, este vorba de un 
bordel care funcţiona în Cluj-Napoca, sub conducerea unei basarabence, Natalia Strechi, pentru 
prieteni Nataşa. 

Localul a funcţionat în perioada 2004-2008, reiese din rechizitoriul întocmit de procurorii 
DIICOT, însă a intrat în vizorul autorităţilor în 2006, după ce două prostituate şi-ar fi reclamat 
matroana. Bordelul Nataşei funcţiona sub aparenţa unui bar de noapte cu interfon şi cameră 
video la intrare, însă accesul era permis doar cunoscuţilor Nataşei. Petru Călian ar fi frecventat 
localul „Nana Club" împreună cu mai mulţi colegi de partid în perioada în care era preşedinte al 
filialei clujene a PRM. De altfel, Nataşa era membră de partid. Prostituatele susţin că Petru 
Călian ar fi primit favoruri sexuale plătite in cel puţin trei hoteluri. Fostul consilier parlamentar 
al lui Petru Călian, Mihai Szeplekan, in prezent consilier judetean din partea PNL, a confirmat 
escapadele în faţa anchetatorilor. „Fiind cazaţi la Hotel Bu-cureşti din Bucureşti, atât eu, cât şi 
Petru Călian ne-am dus în apartamentul cu două camere cu cele două fete. Eu am dormit în 
cameră cu Teo (n.r. - una dintre „fete"), însă nu am întreţinut relaţii sexuale cu ea, deoarece 
eram operat de hernie în acea perioadă şi pot să dovedesc că am fost operat cu acte medicale 
pe care le deţin. Anca (n.r. - cealaltă prostituată) s-a dus în cameră cu Petru Călian, însă nu ştiu 
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ce s-a întâmplat între aceştia. Anca s-a oferit să îmi facă sex oral, însă eu am refuzat, deoarece 
îmi era ruşine de ea şi nu mă simţeam bine, deoarece eram pansat după operaţia de hernie", 
spune Mihai Szeplekan, într-o declaraţie aflată la dosar. Alte declaraţii ale prostituatelor 
dezvăluie că, în urma aventurii de la Bucureşti, deputatul Petru Călian le-a dat doar bani de 
tren, prin intermediul lui Mihai Szeplekan, deoarece nu era mul-ţumit de serviciile lor. 
Deputatul Petru Călian neagă că ar fi avut relaţii sexuale cu prostituatele, dar a recunoscut că a 
fost în casa de toleranţă „pentru a realiza un studiu de impact" cu privire la un proiect de lege. 
Instanţa a „secretizat" dosarul.  

 

Regele şi Vulpea, pe lista celor decoraţi 

Printre cei decorati cu Crucea Tran-silvană se mai numără Regele Mihai I, rectorul UBB, Andrei 
Marga, dar şi fostul şef al „Doi ş'un sfert", serviciul secret al MAI, Virgil Ardelean, poreclit 
Vulpea. În mod obişnuit, cel care înmânează decoraţiile este chiar mitropolitul Bartolomeu 
Anania. Acesta însă este suferind, de aceea l-a delegat pentru participarea la ce-remonie pe 
vicarul său, PS Vasile. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/ce-legatura-este-intre-crucea-transilvana-si-bordelul-natasei-
207390.html  

http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/ce-legatura-este-intre-crucea-transilvana-si-bordelul-natasei-207390.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/ce-legatura-este-intre-crucea-transilvana-si-bordelul-natasei-207390.html
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SĂNĂTATE 

LAUREATUL NOBEL, HARALD ZUR HAUSEN, CONSIDERĂ "DEPLORABIL" REFUZUL 
ROMÂNCELOR DE A SE VACCINA CONTRA HPV 

ANTENA 3, 24 NOIEMBRIE 2010 

"Deplorabil"! Acesta este cuvântul pe care un câştigător al unui premiu Nobel îl foloseşte 
pentru a descrie campania Ministerului Sănătăţii de vaccinare împotriva HPV. Harald zur 
Hausen, omul care a descoperit cauza cancerului de col uterin, nu înţelege de ce un vaccin 
folosit pe scară largă pe întreg globul este refuzat în România.  

Harald zur Hausen este omul care a rezolvat o enigmă pe care comunitatea medicală s-a 
străduit să o dezlege zeci de ani: ce determină cancerul de col? Pentru că a găsit legătura dintre 
virusul Papiloma şi cancer, medicul german a primit în 2008 premiul Nobel. Distincţia a fost însă 
contestată iar doi dintre membrii juriului Nobel acuzaţi că aveau strânse legături cu o companie 
farmaceutică. 

Nimeni nu a contestat însă teoria care a dus la naşterea a două vaccinuri împotriva HPV. 
Primele teste clinice au arătat că aceste vaccinuri ar putea sala viaţa a 200.000 de femei în 
fiecare an 

România este pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte mortalitatea provocată de cancerul de 
col. Anual, peste 3.000 de românce sunt diagnosticate cu această boală.  

Cu toate acestea, campania de vaccinare împotriva virusului HPV, iniţiată de Ministerul 
Sănătăţii în 2008, s-a lovit de refuzul a peste 90% dintre părinţii adolescentelor. În primul an, 
doar 2.500 dintre fetiţele de clasa a şasea au fost vaccinate.  

“Este deplorabil, din punctul meu de vedere, pentru că, până acum mai mult de 15 milioane de 
fete au fost vaccinate şi eficienţa acestui vaccin este enormă, e foarte diferit de multe alte 
vaccinuri”, a spus zur Hausen. 

Presa internaţională a legat însă vaccinul anti HPV de cazurile unor fete care au rămas 
paralizate sau au murit. În SUA, unde 20 de milioane de fete au primit imunizarea, au fost 
raportate 32 de decese. Cele mai importante organizaţii medicale internaţionale au studiat însă 
aceste cazuri şi au căzut de acord asupra siguranţei vaccinului. 

Testele clinice arată că vaccinul anti HPV reduce cu 75% riscul apariţiei cancerului de col. În 
România el ar putea salva, zilnic, patru femei de la moarte. 
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http://www.antena3.ro/romania/laureatul-nobel-harald-zur-hausen-considera-deplorabil-refuzul-romancelor-de-
a-se-vaccina-contra-hpv-113876.html  

http://www.antena3.ro/romania/laureatul-nobel-harald-zur-hausen-considera-deplorabil-refuzul-romancelor-de-a-se-vaccina-contra-hpv-113876.html
http://www.antena3.ro/romania/laureatul-nobel-harald-zur-hausen-considera-deplorabil-refuzul-romancelor-de-a-se-vaccina-contra-hpv-113876.html
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ŞTIINŢĂ 

O CERCETĂTOARE ROMÂNCĂ VA FI PREMIATĂ DE BARACK OBAMA 

JURNALUL NAŢIONAL, 22 NOIEMBRIE 2010 

Românca, ce realizează cercetări în astronomie, fizică şi chimie, se numără printre cei 85 de 
cercetători care vor fi premiaţi de către Barack Obama. 

O cercetătoare româncă din Statele Unite va primi de la Barack Obama cea mai înaltă distincţie 
acordată de preşedinţia americană pentru debut în cariera ştiinţifică. Emilia Moroşan este 
astăzi profesor-asistent în fizică, astronomie şi chimie la Universitatea Rice din Houston, Texas, 
iar în România a absolvit în 1999 Facultatea de Fizică a Universităţii Al.I. Cuza din Iaşi. 

Emilia Moroşan va merge la Casa Albă pe 13 decembrie, pentru ceremonia de acordare a 
„Presidential Early Career Awards for Scientists and Engineers” (PECASE). Acest premiu a fost 
lansat de Bill Clinton în 1996, pentru a-i onora pe cei cu rezultate deosebite în cercetare şi 
educaţie ştiinţifică. 

Câştigătorii sunt nominalizaţi de 10 agenţii şi de-par-tamente federale şi se aşteaptă să aducă 
importante contribuţii la eco-no-mia SUA. De obicei, distincţiile vin însoţite şi de fonduri de 
cercetare pentru o perioadă de până la cinci ani. 

„Ştiinţa şi tehnologia au fost mult timp centrul puterii economice a Americii (...). Sunt încrezător 
că aceste persoane, ale căror cariere sunt atât de promiţătoare încă de la debut, vor continua 
să facă descoperiri care vor propulsa naţiunea noastră în următorii ani”, a declarat preşedintele 
Barack Obama. „Sunt foarte încântată! Bineîn-ţe-les, recunoaşterea aceasta este un lu-cru 
extraordinar, dar partea cea mai bună e că voi primi fonduri suplimen-ta-re şi voi putea angaja 
mai mulţi oa-meni care să facă această muncă minunată”, a declarat Emilia Moroşan. 

Românca a fost nominalizată la premiile prezidenţiale de Biroul de cercetare strategică a 
Forţelor Aeri-e-ne, care i-a finanţat până acum programele de cercetare. 

De când e la Universitatea Rice, Emilia Mo-ro-şan a câştigat şi pre-miul pentru carieră al 
Fundaţiei Naţionale pentru ştiinţă, o agenţie guvernamentală din Statele Unite ale Americii care 
se ocupă de promo-varea ştiinţei şi ingineriei prin intermediul programelor de cerce-tare şi 
educaţie. 

http://www.jurnalul.ro/stiri/observator/o-cercetatoare-romanca-va-fi-premiata-de-barack-obama-560522.html  

http://www.jurnalul.ro/stiri/observator/o-cercetatoare-romanca-va-fi-premiata-de-barack-obama-560522.html
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ECONOMIE 

CEL MAI DINAMIC ANTREPRENOR DIN ROMÂNIA, PREMIAT DE ZIARUL FINANCIAR ŞI 
ENTERPRISE INVESTORS  

MEDIAFAX, 25 NOIEMBRIE 2010 

Fondatoarea unei companii care a devenit cel mai mare producător de centuri de siguranţă 
auto din Europa, Doina Cepalis, a fost desemnată "Cel mai dinamic antreprenor din România", 
la un eveniment organizat de Ziarul Financiar şi compania de private equity Enterprise 
Investors. 

Gala de premiere a celor mai dinamice companii - Cel mai dinamic antreprenor din România, 
desfăşurată la Bucureşti, a reprezentat punctul final al unei caravane care a mai cuprins 
evenimente la Sibiu şi Constanţa, în cadrul cărora Ziarul Financiar şi Enterprise Investors au 
premiat cele mai dinamice companii din zonele Transilvania-Banat şi Moldova-Dobrogea. La 
gala de joi seară, organizatorii au recunoscut rezultatele companiilor din zona Muntenia-
Bucureşti şi au identificat cel mai dinamic antreprenor din România. 

Doina Cepalis este acţionar unic al Te Rox Prod, o firmă din Paşcani ale cărei produse - 
huse şi centuri de siguranţă pentru scaunele auto pentru copii - se distribuie în peste 55 
de ţări şi care are printre clienţi branduri precum Ferarri, Chicco şi Prenatal. 
Restructurând o fabrică de fire şi ţesături din in pe care a cumpărat-o de la stat în urmă 
cu un deceniu, Doina Cepalis a ieşit din zona de producţie de tip lohn şi s-a gândit că 
investiţia într-un domeniu cu produse obligatorii, cum sunt cele legate de siguranţa 
copiilor în autoturisme, nu are cum să dea greş. Business-ul ei a înregistrat o creştere 
medie anuală a cifrei de afaceri de 650,9% în perioada 2007-2009. 

Premiul pentru "Cel mai dinamic antreprenor din România" i-a fost înmânat câştigătoarei de 
invitatul de onoare al galei, Jacek Siwicki, preşedintele Enterprise Investors Corporation. 

La aceeaşi gală, EuroAvi - un grup format din crescători de pui din judeţul Călăraşi care a 
înregistrat, în ciuda crizei, vânzări de peste 10 milioane de euro în cele şapte luni de funcţionare 
din 2009 şi care exportă 30% din producţie - a primit premiul pentru "Cea mai dinamică 
companie" din zona Muntenia-Bucureşti. Pe locurile II şi III s-au situat Multibrand Auto Shop 
(Ţiriac Auto Rulate Bucureşti), respectiv Primatehnic Service, tot din Capitală. 

Gala de premiere a celor mai dinamice companii - Cel mai dinamic antreprenor din România i-a 
avut ca speakeri pe Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR, şi pe Anne Habiby, Senior 
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Fellow la Universitatea Harvard şi fondatoare a organizaţiei de sprijinire a antreprenoriatului 
AllWorld. 

Prin cele trei evenimente organizate la Sibiu, Constanţa şi Bucureşti în această toamnă, Ziarul 
Financiar şi Enterprise Investors au pus în lumină antreprenoriatul şi performanţele companiilor 
care au crescut împotriva crizei. Premiile au revenit de fiecare dată unor firme care au avut 
afaceri de peste 40 milioane lei în 2009, care au înregistrat profit net anul trecut şi o creştere 
spectaculoasă a cifrei de afaceri în ultimii trei ani. 

 http://www.mediafax.ro/economic/cel-mai-dinamic-antreprenor-din-romania-premiat-de-ziarul-financiar-si-
enterprise-investors-7749723  

  

http://www.mediafax.ro/economic/cel-mai-dinamic-antreprenor-din-romania-premiat-de-ziarul-financiar-si-enterprise-investors-7749723
http://www.mediafax.ro/economic/cel-mai-dinamic-antreprenor-din-romania-premiat-de-ziarul-financiar-si-enterprise-investors-7749723
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LOCAL 

MII DE ARGEŞENCE VOR FI CONSILIATE PENTRU A-ŞI GĂSI UN LOC DE MUNCĂ       

CURIERUL ZILEI, 26 NOIEMBRIE 2010   

Mii de argeşence vor fi consiliate pentru a-şi găsi un loc de muncă 

Asociaţia Communication for Community, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Argeş, a lansat 
ieri oficial, la Muzeul Judeţean Argeş,  Proiectul Munca are genul feminin, prin care se doreşte 
promovarea şi încurajarea femeilor aflate în grupuri defavorizate şi a egalităţii de şanse pe piaţa 
muncii a acestora.  Managerul proiectului, Daniela Vişoianu, a spus că, la finalizarea proiectului, 
2.800 de femei din judeţul nostru vor fi informate direct despre locurile de muncă şi cursurile 
de formare profesională existente.  

De asemenea, proiectul vizează asigurarea serviciilor de consiliere psihologică pentru 2.400 de 
femei care se află în căutarea unui loc de muncă, servicii de mediere între persoanele care 
caută locuri de muncă sau cursuri de formare profesională, dar şi servicii de acompaniere 
oferite copiilor persoanelor care se înscriu la cursuri ori se angajează. Tot în cadrul acestui 
proiect, 90 de femei vor beneficia de servicii de plasare la cursuri de formare profesională şi 
sprijinirea financiară a acestui demers, iar 60 de femei vor fi pregătite în Tehnologia Informaţiei 
şi Comunicaţiilor. Pentru a fi găsite exact persoanele cărora li se adresează proiectul, psihologii 
vor colabora cu autorităţile locale şi judeţene şi cu reprezentanţii instituţiilor publice, cum ar fi 
DGASPC, AJOFM etc. Iniţiatorii speră ca, la finalul proiectului, adică peste doi ani, cel puţin 120 
de femei din cele consiliate să promoveze în carieră.      

http://curier.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=17787&Itemid=375 

http://curier.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=17787&Itemid=375
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PROXENEŢI REŢINUŢI LA TIMIŞOARA  

EVENIMENTUL ZILEI, 25 NOIEMBRIE 2010 

Autor:  Georgeta Petrovici 

Şase bărbaţi din Timişoara au fost reţinuţi în această dimineaţă fiind suspectaţi de proxenetism 
şi trafic de carne vie. Suspecţii fac parte dintr-o reţea constituită în jurul unei familii de romi 
care acţiona pe raza oraşului Timişoara, potrivit anchetatorilor. Cei şase vor fi prezentaţi mâine 
judecătorilor cu mandat de arestare preventivă. 

În această dimineaţă, sub coordonarea DIICOT, poliţiştii de la Crimă Organizată împreună cu cei 
de la Serviciul de investigaţii criminale şi "mascaţii" de la Poliţia Timiş au descins simultan la mai 
multe adrese din Şemlacu Mare şi Timişoara, de unde au ridicat şase persoane suspectate de 
proxenetism.  

“Poliţiştii timişoreni au efectuat cinci descinderi la locuinţele membrilor grupării, suspectaţi că 
au desfăşurat activităţi de racolare şi exploatare sexuală a 20 de tinere, obligându-le la 
practicarea prostituţiei pe principalele artere de acces în municipiul Timişoara”, a declarat 
Marinela Hotico, ofiţer de presă al Poliţiei Timiş.  

Şase suspecţi, printre care și un minor, sunt cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional 
organizat, trafic de minori şi proxenetism.  

 

Trafic de minore  

Surse din rândul anchetatorilor spun că gruparea era coordonată din Timişoara, iar la Şemlacu 
Mare, fetele erau ţinute într-o casă izolată, din momentul racolării şi până ce erau aduse în oraş 
ca să se prostitueze. De aici au fost ridicaţi doi dintre membrii reţelei.  

La Timişoara, poliţiştii au descins la o adresă din zona Pieţei Traian, unde se afla "cartierul 
general" al clanului. De aici au fost ridicate trei minore şi patru bărbaţi despre care sunt 
informaţii că se ocupau de exploatarea sexuală a fetelor. Proxeneţii, spun poliţiştii, au fiecare 
dosare penale pentru săvâşirea de acte cu violenţă.  
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"Toate persoanele reţinute au fost duse la audieri. Este vorba de şase bărbaţi, pe numele cărora 
existau mandate de aducere emise de procurorii DIICOT. Unul dintre aceştia este minor. Sunt 
acuzaţi de proxenetism şi trafic de minore", a mai spus Hotico.  

 

Reţea condusă de doi fraţi  

Din primele cercetări, se pare că reţeaua acţiona în principal pe raza oraşului Timişoara, iar 
fetele erau racolate din medii sărace şi ulterior obligate să se prostitueze.  

„Sub coordonarea procurorilor DIICOT – Seviciul Teritorial Timişoara, anchetatorii au 
documentat şi probat activitatea grupului infracţional începând din luna aprilie, având 
informaţii că activitatea proxeneţilor a început încă din 2008. Conduşi de doi fraţi, Dorel şi 
Mircea Moldovan, patru proxeneţi cu vârste cuprinse între 16 şi 42 de ani, din 2008 şi până în 
prezent, au racolat fete minore şi apoi le-au exploatat sexual. În total, proxeneţii au obligat să 
se prostitueze un număr de 20 de fete cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani. De asemenea, pe 
lângă aceste minore, cei şase proxeneţi au dispus de alte 11 tinere, cu vârste cuprinse între 18 şi 
28 de ani, pe care le-au transformat în propriile sclave sexuale, exploatându-le după bunul 
plac”, susţin anchetatorii. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/proxeneti-retinuti-la-timisoara-913592.html  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/proxeneti-retinuti-la-timisoara-913592.html
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EXTERN 

CHIŞINĂU: MAMELE CU MULŢI COPII ÎŞI RECLAMĂ DREPTURILE 

ADEVĂRUL, 23 NOIEMBRIE 2010 

Stela Dănilă 

Mai multe reprezentante ale Asociaţiei Mamelor cu mulţi copii din Republica Moldova au 
declarat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, că drepturilor lor nu sunt respectate de către 
autorităţi. 

„Ne este frică de viaţa copiilor noştri, care nu au parte de nicio atenţie din partea autorităţilor 
statului. Ne-am săturat să fim umilite pentru că avem atâţia copii, când de fapt, noi suntem 
nişte mame- eroine. Lipsa îndemnizaţiilor, a abonamentelor de transport gratuite şi a altor 
facilităţi ne-au facut să ne prezentăm în faţa presei pentru a ne reclama drepturile. Nu vrem 
bani sau haine noi, dorim doar să avem şi noi ce le pune sub brad copiilor de sărbători", a 
declarat Maria Rusu, Preşedintele Asociaţiei.  

 

Li s-a promis câte 10 dolari pentru sezonul rece 

Mamele au declarat că deşi edilul Chişinăului Dorin Chirtoacă a promis că Primăria va acorda 
câte 130 de lei moldoveneşti (10 dolari americani) odată cu venirea sezonului rece, banii 
întârzie să apară. La fel se procedează şi cu ocazia diferitor sărbători, când autorităţile anunţă 
distribuirea unor daruri pentru familiile social- vulnerabile, dar care niciodată nu ajung la 
destinatari. „La noi nu a ajuns niciodată un leu. Nu ştim unde se duc banii. Singurele ajutoare pe 
care le primim sunt cele oferite de ONG-uri internaţionale şi biserici", precizează Svetlana 
Obreja din Chişinău, mamă a 14 copii.  

 

Asociaţia Mamelor cu mulţi copii întruneşte 100 de femei din Chişinău 

Asociaţia Mamelor cu mulţi copii s-a înfiinţat acum 15 ani la Chişinău, aici fiind înregistrate 
peste 100 de mame care au de la cinci până la 16 copii. Potrivit Mariei Rusu, în capitală există în 
jur de 300 de familii numeroase, însă nu toate au fost acceptate în cadrul asociaţiei, criteriile de 
selecţie fiind angajarea în câmpul muncii al părinţilor şi integrarea copiilor în instituţii de 
învăţământ. 
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http://www.adevarul.ro/adevarul_moldova/actualitate_md/Chisinau-
_Mamele_cu_multi_copii_isi_reclama_drepturile_0_377362831.html  

http://www.adevarul.ro/adevarul_moldova/actualitate_md/Chisinau-_Mamele_cu_multi_copii_isi_reclama_drepturile_0_377362831.html
http://www.adevarul.ro/adevarul_moldova/actualitate_md/Chisinau-_Mamele_cu_multi_copii_isi_reclama_drepturile_0_377362831.html
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37,4% DIN SUD-AFRICANI AU VIOLAT CEL PUŢIN O FEMEIE 

LIBERTATEA, 26 NOIEMBRIE 2010 

Africa de Sud este ţara în care au loc, anual, cele mai multe violuri. În urma unui sondaj recent 
s-a demonstrat că peste un sfert dintre bărbaţi admit că au violat, cel puţin o dată, o femeie. 

Cifrele sunt îngrijorătoare. Femeia eset privită mai degrabă ca o fiinţă care trebuie să fie supusă 
bărbatului şi care trebuie să suporte acţiunile acestuia. Mai grav este faptul că multe dintre ele 
sunt de acord cu aceste concepţii. 

Astfel, 37,4% dintre bărbaţi au recunoscut că au violat cel puţin o femeie iar 25,3% dintre femei 
au admis că au fost victimele unor relaţiisexuale forţate. 

Nouă din 10 bărbaţi sunt de părere că soţia trebuie să i se supună soţului, iar şase din 10 femei 
sunt de acord cu această concenpţie. 

Şi bătăile sunt la ordinea zilei, trei din patru bărbaţi declarând că îşi bat nevestele, iar 37.3% 
dintre ei consideră că trebuie să îşi dea acordul în cazul în care soţia ar dori să se angajeze. 

La sondaj au participat 511 de femei şi 487 de bărbaţi, dintre care 90% sunt afro-americani, iar 
10% de rasă caucaziană. 

http://www.libertatea.ro/stire/37-4-din-sud-africani-au-violat-cel-putin-o-femeie-
312535.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss  

http://www.libertatea.ro/stire/37-4-din-sud-africani-au-violat-cel-putin-o-femeie-312535.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://www.libertatea.ro/stire/37-4-din-sud-africani-au-violat-cel-putin-o-femeie-312535.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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FEMEILE NECĂSĂTORITE DINTR-UN STAT INDIAN NU AU VOIE SĂ DEŢINĂ TELEFON 
MOBILDE  

ROMÂNIA LIBERĂ, 25 NOIEMBRIE 2010  

DANA ILIE  

Un puternic consiliu al unei caste din statul indian Uttar Pradesh /nord/ a interzis femeilor 
necăsătorite să folosească telefoanele mobile pentru a împiedica idilele între membrii unor 
caste diferite, informează DPA, citată de Agerpres. 

Consiliul din Baliyan, care deţine controlul în 300 de sate din districtul Muzaffarnagar, a luat 
decizia marţi, după ce 23 de cupluri tinere s-au căsătorit împotriva voinţei părinţilor lor în 
ultimul an, relatează ziarul Telegraph din Kolkata.  

'Adunarea /panchayat/ a fost convinsă că cuplurile şi-au plănuit fuga cu persoana iubită ţinând 
legătura cu ajutorul telefonului mobil', a afirmat bătrânul satului, Jatin Raghuvanshi.  

În ultimii ani au fost cazuri când bărbaţi şi femei au fost ostracizaţi sau chiar ucişi pentru că s-au 
căsătorit împotriva regulilor impuse de tradiţia comunităţii din care făceau parte privind 
căsătoriile între persoane provenind din caste diferite.  

'Tuturor părinţilor li s-a spus să se asigure că fiicele lor care nu sunt necăsătorite nu folosesc 
telefoane mobile. Băieţii au voie să aibă astfel de telefoane, dar numai sub monitorizarea' 
părinţilor, a afirmat Satish Tyagi, un purtător de cuvânt al adunării.  

Regulile consiliului sunt ilegale potrivit legii indiene, dar sunt larg acceptate şi aplicate. În câteva 
sate din nordul Indiei, consiliile de castă interzic căsătoria între bărbaţi şi femei din acelaşi sat. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/mapamond/femeile-necasatorite-dintr-un-stat-indian-nu-au-voie-sa-
detina-telefon-mobil-207297.html  

 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/mapamond/femeile-necasatorite-dintr-un-stat-indian-nu-au-voie-sa-detina-telefon-mobil-207297.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/mapamond/femeile-necasatorite-dintr-un-stat-indian-nu-au-voie-sa-detina-telefon-mobil-207297.html
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PETRECERE CU 80 DE PROSTITUATE LA SUMMIT-UL NATO 

COTIDIANUL, 26 NOIEMBRIE 2010  

Membrii delegatiei Georgiei la summit-ul NATO de la Lisabona au invitat în hotelul de lux în care 
erau cazaţi nu mai puţin de 80 de prostituate. Acestea au pătruns în hotelul bine păzit ca 
membre ale delegatiei georgiene. La petrecerea care a urmat, pe 19 noiembrie, ar fi participat 
şi membri ai delegaţiei Armeniei, scrie "Coreiro de Manha". Publicaţia adaugă că petrecerea 
care a avut loc la hotelul de lux Tiara din Lisabona, a fost atât de zgomotoasă, încât preşedintele 
francez Nicolas Sarkozy şi membrii delegaţiei Franţei, cazaţi tot la Tiara, au cerut conducerii 
hotelului să intervină. 

Informaţia a fost preluată imediat de presa rusă, care a relatat ironic despre participarea fostei 
RSS Gruzine la summitul NATO. 

Ulterior, agenţia Interpressnews a relatat că managerul hotelului din Lisabona a negat categoric 
că prostituatele ar fi pătruns în hotel. Coreiro de Manha a precizat însă că informaţiile pe care 
le-a publicat provin de la poliţia portugheză şi că una dintre femeile care au pătruns în hotel a 
fost identificată ca fiind o prostituată din Lisabona. 

Opoziţia din parlamentul georgian a cerut deschiderea unei anchete privind comportamentul 
delegaţiei la summit-ul NATO, cu toate că membrii delegaţiei au negat hotărât întâmplarea. La 
fel, delegaţia armeană a negat că ar fi participat la petrecerea de la Tiara. 

http://www.cotidianul.ro/130484-Petrecere-cu-80-de-prostituate-la-summit-ul-NATO  

http://www.cotidianul.ro/130484-Petrecere-cu-80-de-prostituate-la-summit-ul-NATO
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ISTORIE 

SCURTĂ ISTORIE A PROSTITUŢIEI ÎN ROMÂNIA  

HISTORIA, 22 NOIEMBRIE 2010 

Acum patru sute de ani li se tăia nasul sau erau înecate, fiind socotite purtătoare de păcate "ce 
spurcă bărbaţii cei răi şi fără omenie", conform primelor relatări despre prostituate, datate în 
1643. Primele case de toleranţă au aparut în Romania la începutul secolului XX. Schimbarea de 
mentalitate apărută atunci a facut ca această ocupaţie să nu mai fie condamnată, ci mai 
degrabă acceptata, legal sau doar tacit, ca un rău necesar, dar şi impozitată ca atare. 

Fenomenul înfloreşte în timpul lui Carol al II-lea: apare celebrul cartier Crucea de Piatră, printre 
patronii caselor de toleranţă se număra chiar şi Gabriel Marinescu, prefectul Poliţiei Capitalei. 

 

"Profesoarei" de prostituţie i se vărsa plumb topit în gură 

Socotită drept cea mai veche meserie din lume, despre prostituţia pe teritoriul ţării noastre ne 
apar relatări destul de târziu. Astfel, poposit în Moldova pe la 1643, călătorul Paul de Alep scrie 
că femeilor libertine li se tăia nasul, erau puse la stâlpul infamiei, ori chiar erau înecate în 
cursuri de apă. 

"Votru sau supuitoriu se cheamă acela ce are muieri la casa lui, de le ţine pentru dobânda <> 
lui, carele-şi dau trupurile de le spurcă bărbaţii cei răi şi fără omenie pentru puţină dobândă 
pierzătoare de suflet'', se spunea în ,,Îndreptarea Legii'' (1652), tipărită din porunca lui Matei 
Basarab la Târgovişte, autor fiind Daniil Panoneanul, viitor mitropolit al Ardealului. Mama care-
şi prostitua fiica era însemnată la nas, iar ,,profesoara'' care îndemna fata la desfrâu era 
pedepsită de pravilă cu ,,vărsarea de plumb topit în gură''. Bărbatul care-şi exploata nevasta era 
ucis după ce, dezbrăcat, era purtat prin târg, legat de un măgar, cu faţa spre coada acestuia şi 
era biciuit. Omul, nu măgarul. Proprietarul unei clădiri, care îngăduia prostituate în casa sa, şi-o 
pierdea. Tot pravila preciza: ,,Curva se cunoaşte pre locul ce lăcueşte şi pre veşmintele ce 
poartă'' - adică după mahala şi haine. Astăzi, mahalaua nu mai e un criteriu.  

 

Sifilisul duce la apariţia condicuţelor 
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În vremea domniilor fanariote, prin anaforaua din noiembrie 1793, Dositei, mitropolitul 
Munteniei, îi cere lui Alexandru Moruzzi ,,să pună stavilă lăţirii păcatului curviei, ce vatămă 
sufletul şi înnebuneşte trupurile''. 

 

Puţin mai târziu, trebuind să-şi satisfacă nesăţioşii stăpâni turci şi mai vârtos poftele sale de 
îmbogăţire, lacomul domnitor fanariot Ioan Caragea (1812-1818) pune două noi biruri: birul 
temniţei şi birul femeilor rele (zise kiramele). Inedita taxă trebuia să aducă 100.000 de piaştri 
anual, ceea ce arată nivelul deosebit de ridicat al prostituţiei. Acumulând o imensă avere, de 
vreo 18 mil., cel care a rămas în istorie cu numele ciumei pe care-a adus-o cu alai otoman 
părăseşte în mod precipitat ţara, în septembrie 1818. 

Nici aceia ce ne-au călcat hotarul n-au scăpat de ,,binefaceri''. La 1856, numeroşi soldaţi 
austrieci din trupele de ocupaţie sunt contaminaţi cu ,,boala lumii'' (sifilis). De exemplu, la 15 
ianuarie 1856, Johann Poszar e internat în spital, contaminat de dama zisă Gyurghioala din 
mahalaua Manea Brutaru. Poliţia Capitalei avea însărcinarea de a supune femeia ,,vizitaţiei 
doftoriceşti''. Pentru a fi ,,regularisate'' (e vorba de intrate în legalitate), aceste dame primesc 
,,livrezoane'' (condicuţe). Boala ,,s-a înmulţit peste măsură între gradele de jos'', constata un 
raport ofiţeresc. Gradele de sus intrau în saloanele protipendadei. Îndemnată a cerceta şi 
combate situaţia, poliţia bucureşteană arunca pisica în curtea altuia, constatând cum 
,,suptînsemnaţii doctori n-ar fi pătrunşi de datoriile sacre cari sunt puse asupra lor şi că parcă 
din neglijenţa lor aceste vizitaţii se fac într-un mod imperfect''. 

 

Prostituţia în Bucureştiul lui Carol al II-lea 

,,Zi şi noapte, trotuarele şi speluncile de pe Griviţa sunt străbătute de roiuri de femei, în 
majoritatea cazurilor în căutarea unui pol şi a unui pahar de vin sau cafea. Chiar peste drum de 
gară, la nr. 154, se află Casa nădejdilor spulberate, proprietatea lui Al. Popa'' (Dragostea şi 
moartea în cartierul Griviţa, în ,,Revista Poliţiei'', aprilie-mai 1938). 

Locuitorii cartierului erau funcţionarii scăpătaţi, clienţii cafenelelor soioase, prostituatele, 
vagabonzii… Cu doi ani înainte, ,,Revista Poliţiei'' semnala faptul că măsura Ministerului 
Sănătăţii de a desfiinţa Crucea de Piatră, ,,cartierul prostituţiei'', a condus la mutarea 
proxeneţilor pe Calea Griviţei, între Matache Măcelarul şi Gara de Nord. Poliţia îşi dovedea încă 
o dată ineficienţa. Un an mai târziu, existau numai în Bucureşti cam la 3.000 de prostituate cu 
acte. Numai o treime se prezentau de două ori pe săptămână la medic. Erau cele din saloanele 
cu felinar roşu la intrare. ,,Singuraticele'' erau şi ele numeroase. Fenomenul nu avea cum să fie 
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combătut, din moment ce prefectul Poliţiei Capitalei, generalul Gabriel Marinescu, patrona un 
stabiliment aproape de Parcul Carol şi însuşi ,,regele playboy'' beneficia de ,,serviciile'' sale. 

 

Prostituţia se asocia adeseori cu ,,pervertirea sexuală'', aşa cum este cazul descoperit de Poliţia 
Capitalei abia în 1921, al lui George Antonescu, travestit în femeie, sub numele de Antonia 
Georgescu, având etatea de 21 de ani. Dacă în zilele de acum nu ai succes la fete de n-ai belciug 
în nas, şi nu eşti şmecher de cartier dacă n-ai tatuaj, pe atunci, la femei, tatuajul era practicat, 
,,de preferinţă, de către prostituate'', iar la bărbaţi, de către pederaşti şi puşcăriaşi (Revista 
,,Paza'', nr.1/1935). De asemenea, ca şi acum, existau şi atunci dezaxaţi care abuzau de copii. În 
1923, o patrulă a poliţiei surprinde într-o dimineaţă în Parcul Cişmigiu pe gălăţeanul Constantin 
Popescu, în etate de 50 de ani, absolvent a două clase liceale, ,,de profesiune agent sanitar'', pe 
când ,,atenta la pudoarea unui băiat de 15 ani, anume Vasile Nedelcu, de fel din Fălticeni, 
ucenic la fabrica de bere Bragadiru''. Aceste cazuri trebuiau să intereseze ,,sănătatea socială'' şi 
ele erau ,,simptome sigure de degenerare''. 

Dacă în 1875 existau 243 prostituate înregistrate, în 1898 erau 354, iar după 30 de ani numărul 
lor a crescut de zece ori. La o razie în august 1921, din 108 femei duse la arestul de la Poliţia 
Capitalei, 73 erau prostituate cu condicuţă, iar restul, clandestine, dintre care opt, urmărite 
pentru diferite infracţiuni. Dintre toate, 41 au fost duse la Secţia specială de la Colentina pentru 
,,boli lumeşti''. Congresul Internaţional de Poliţie de la Viena, desfăşurat în septembrie 1923, la 
care au participat şi delegaţi români, îşi propunea pe agenda de lucru, printre altele, 
combaterea fenomenului prostituţiei şi a criminalităţii internaţionale. Potrivit Brigăzii de 
Moravuri a Prefecturii Poliţiei Capitalei, la nivelul anului 1938 existau: 1.272 curve înregistrate, 
la care se adăugau 1.050 clandestine. Era un număr foarte mare. Dintre toate, au fost găsite 
bolnave nu mai puţin de 944 dintre cele înregistrate şi 630 clandestine; totalul celor supuse 
vizitei medicale la cele cinci dispensare era de 2.212 înregistrate şi 1.670 clandestine. 

 

Instinct animalic sau viciu? 

Din punct de vedere juridic, în perioada de după Primul Război Mondial, prostituţia era 
încadrată în categoria ,,atentat contra bunelor moravuri'', şi de aici poliţiştii care lucrau pe 
această linie de muncă erau ,,de la moravuri'', dar cu ,,năravuri'' grele, întrucât au existat 
numeroase cazuri în care prostituatele aveau printre cei care le protejau chiar poliţişti corupţi, 
nemaivorbind de înalţi funcţionari şi politicieni. În general, pe ,,curtezane'', poliţia le mai lua la 
bani mărunţi doar la razii şi în cazul săvârşirii unei infracţiuni (tâlhărie, furt, înşelăciune, răpire, 
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omor ş.a.), când era musai să facă anchetă. Deşi prostituţia era o necesitate, ,,provoacă la 
trândăvie un mare număr de femei, dintre care o bună parte ar putea fi factori de producţiune''. 
Iar cei ce scriau asta nu erau comunişti. Considerată aproape ca oricare dintre profesii, 
prostituţia constituia adeseori un mijloc de completare a veniturilor pentru servitoare, 
guvernante şi chiar pentru unele artiste. Numărul celor neînregistrate îl depăşea uneori pe cel 
al curvelor ,,cu condicuţă''. 

 

 Tarif de lux la începuturile comunismului- 500 lei/client 

Regimul comunist, prin rigorile sale impuse, a pus capăt prostituţiei legalizate, dar n-a putut 
împiedica practicarea ei. Date fiind privaţiunile materiale şi tentaţiile oferite de această 
profesie, numeroase tinere practicau prostituţia cu străinii, în restaurante, baruri şi hoteluri de 
lux, văzând în turiştii străini pe singurii bărbaţi capabili să le ofere câştiguri şi avantaje materiale 
substanţiale, eventual o ofertă de căsătorie. 

Alteori chiar organele de represiune stimulau prostituţia, utilizând-o în scopuri politice, 
cooperând cu profesionistele pentru a obţine informaţii despre străini. În august 1944, o 
prostituată de lux îşi declara tarifele: "500 de lei fiecare client, cu două, trei rapoarte sexuale şi 
dormit cu el". Asta, în condiţiile în care salariul vremii oscila între 200 şi 800 de lei. Spre 
exemplu, un mecanic de locomotivă, una dintre cele mai bine plătite meserii, avea în jur de 850 
de lei şi o pâine de 2,5 kg raţie pe zi. 

O noutate a constituit-o «Livretul de economii» a prostituatei şi obligaţia patronului de a 
depune la Casa de Economii 10% din încasările zilnice ale femeii. La sfârşitul anilor ‘50, a fost 
demarată o misiune de reeducare a acestora. Prostituatele au fost trimise în centre, pentru 
«adaptarea lor la exercitarea unei meserii şi a redresării lor morale». Internarea lor putea fi 
făcută la cerere de autorităţile statului, pe o durată care începea de la un an şi ţinea până în 
momentul în care se considera că scopul reabilitării a fost atins. 

În perioada interbelică, prostituţia a atins un apogeu care a condus spre înfiinţarea a zeci de 
localuri în care instinctele sexuale ale bărbaţilor erau satisfăcute de către prostituate sau 
damele de consumaţie. Era perioada de vârf a prostituţiei. Dar, odată cu instaurarea 
comunismului, prostituţia a fost hărţuită. 

 

Comunismul le-a făcut femei respectabile 
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Prostituatele prinse în fapt erau imediat trimise în fabrici. Multe prostituate rămâneau însă în 
serviciul şefilor comunişti şi numai aparent angajate în vreo fabrică. Prin anii ‘65 - ‘70, când 
prostituţia nu se mai practica la scară largă, tinerele care în urmă cu două - trei decenii îşi 
făceau hatârul prin locuri rău famate erau acum muncitoare cu vechime. Se vorbea pe la colţuri 
despre ele şi puţini ştiau care fusese meseria lor înainte. Deveniseră femei respectabile, cu 
familie şi copii, doar securitatea le mai folosea arareori, în diferite misiuni. 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/scurta-istorie-prostitutiei-romania-foto 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/scurta-istorie-prostitutiei-romania-foto
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