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POLITICĂ 

ACTRIŢA ANIELA PETREANU ŞI-A ALĂPTAT COPILUL ÎN PLENUL PARLAMENTULUI 

ANTENA3.RO, 23 MAI 2011 

Actriţa Aniela Petreanu nu s-a sfiit astăzi să-şi alăpteze băieţelul de faţă cu deputaţii şi senatorii. 

De fapt artista a promovat o lege care a fost înaintată către Camera Deputaţiilor şi care prevede 

promovarea alăptării naturale şi reducerea numărul campaniilor pentru laptele praf. 

Dezinvoltă, cu un sân la vedere şi cu micuţul în braţe, actriţa s-a plimbat pe holurile 

Parlamentului. 

Artista le recomandă tuturor mămicilor să-şi hrănească astfel copiii şi este revoltată de 

atitudinea celor care se tem că alăptatul le... deformează sânii. 

Totul face parte dintr-o campanie iniţiată de UNICEF şi promovată şi în Parlamentul României şi 

cu toate doamnele ştiau eact despre cum este promovată legea, domnii au fost intimidaţi de 

gestul Anielei Petreanu. 

Dacă Aniela Petreanu i-a convins pe parlamentari, atunci legea cu siguranţă va primi votul 

senatorilor şi deputaţilor şi va intra în vigoare. 

http://www.antena3.ro/romania/actrita-aniela-petreanu-si-a-alaptat-copilul-in-plenul-

parlamentului-126023.html 
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INTERVIU KELEMEN 

MEDIAFAX, 25 MAI 2011 

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, într-un interviu pentru MEDIAFAX, că, "dacă se 

duce majoritatea, se pune în discuţie rostul de a mai încerca guvernarea", el apreciind însă că o 

instabilitate politică şi de câteva zile ar însemna "o dramă" pentru România din punct de vedere 

economic. 

Întrebat cât mai rămâne UDMR la guvernare, Kelemen Hunor a declarat: 

"Dacă lucrurile merg bine, atunci până la alegerile parlamentare de anul viitor. Dacă lucrurile nu 

merg bine, atunci, sigur, nu se poate estima o dată, dar intenţia noastră este să influenţăm în 

aşa fel deciziile în coaliţie şi în Guvern ca să mergem până la sfârşitul mandatului". 

El a apreciat că pentru acest lucru este vitală menţinerea majorităţii parlamentare. 

"În momentul în care nu eşti în stare să pui în aplicare programul de guvernare, când nu eşti în 

stare să menţii majoritatea parlamentară, atunci, într-adevăr, trebuie să pui întrebarea dacă 

merită să forţezi, merită să stai la guvernare şi poţi să guvernezi pentru binele societăţii", a 

arătat Kelemen. 

Totuşi, liderul UDMR a subliniat că nu are "nicio emoţie în acest moment" în privinţa legii care 

interzice predarea Istoriei şi a Geografiei în limba maternă, susţinând că "acest proiect nu va 

trece de Senat". 

Kelemen Hunor a susţinut, totodată, că preşedintele Traian Băsescu nu a avut dreptate spunând 

că UDMR "a dormit adânc" atunci când proiectul a trecut tacit de Camera Deputaţilor. Liderul 

Uniunii a explicat că reprezentanţii acesteia au atenţionat timp de trei săptămâni în coaliţie 

asupra acestui pericol, însă PDL era în campania pentru alegerile interne şi deputaţii democrat-

liberali nu veneau la Parlament. 

"Nu puteam noi să mergem şi să-i aducem în braţe pe deputaţii din PDL şi să-i punem în scaune 

să voteze", a arătat Kelemen. 

Referindu-se la apelurile USL ca UDMR să i se alăture, Kelemen Hunor a subliniat că Uniunea nu 

a cedat niciodată la "şantaj", referindu-se la "ameninţările" liderului PNL, Crin Antonescu, şi ale 

unor deputaţi PSD, dar precizând că nu este vorba şi despre Victor Ponta. Kelemen a mai spus 

că reprezentanţi ai opoziţiei, între care Puiu Haşotti, au avut demersuri ce pot fi catalogate 
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drept "antimaghiare". "E greu să accepţi ameninţări, iniţiative care lezează într-un fel interesele 

comunităţii maghiare şi, în acelaşi timp, să te gândeşti la o colaborare, la o apropiere de 

opoziţie", a adăugat liderul UDMR. 

Kelemen Hunor vorbeşte şi despre reprezentarea femeilor în politică şi prezenţa acestora în 

UDMR, el afirmând: "Nu suntem misogini, ne plac femeile şi, în limita posibilităţilor, încercăm să 

le şi promovăm". 

 

Prezentăm integral interviul acordat de către preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, agenţiei de 

presă MEDIAFAX: 

 

Reporter: Domnule Kelemen Hunor, vă plac femeile? 

Kelemen Hunor: Da. De ce? 

 

Reporter: Nu s-ar zice că sunt foarte iubite la UDMR. Adică, nu aveţi femei la vârf. 

Kelemen Hunor: Nu aveţi dreptate şi pot să vă dau exemple. Consiliul Reprezentanţilor Unionali, 

a doua poziţie după preşedinte, este condus de doamna Biro, viceprimăriţa de la Oradea. Deci, 

a doua poziţie în UDMR e ocupată de o femeie. Avem secretar general adjunct, pe doamna 

Horvath Anna, la Cluj, iarăşi poziţie foarte importantă în interiorul UDMR. Este doamna 

Hegedus Csilla, iar secretar general adjunct, ambele doamne au fost numite acum 3-4 

săptămâni şi urmează să avem şi alte femei în structurile de conducere. În Parlament avem 

două doamne la Camera Deputaţilor, doamna Csilla Peto de la Bihor şi doamna Lili Farkas de la 

Braşov. Apoi avem preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, doamna Lokodi. Deci, nu este 

adevărat că nu ne plac femeile, nu este adevărat că nu avem în conducerea UDMR femei. 

Doamna Biro de patru ani de zile este preşedinte la CRU şi probabil că va rămâne şi în 

continuare. Este o doamnă foarte bine pregătită şi o doamnă foarte tânără, are 40 şi ceva de 

ani, şi este în politică de câţiva ani buni şi este şi viceprimar la Oradea. 

 

Reporter: Colega dumneavoastră de coaliţie Sulfina Barbu a iniţiat o lege conform căreia, 

obligatoriu, 40% din candidaţii la parlamentare trebuie să fie femei. Dumneavoastră care 

credeţi că ar fi o cotă acceptabilă? 
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Kelemen Hunor: Eu nu cred că trebuie stabilită o cotă. Nu se poate lucra pe cote şi în general în 

funcţiile alese n-ai cum să mergi pe cote, pentru că, degeaba pui 40-80%, dacă eventual nu sunt 

alese. Deci, nu merge pe cotă. 

 

Reporter: Credeţi că nu sunt alese femeile? 

Kelemen Hunor: Sunt zone unde există şi din punct de vedere tradiţional şi probabil din cauza 

mentalităţii unde mai greu votează oamenii o doamnă pentru funcţia de primar, pentru funcţia 

de parlamentar, pentru consiliul local sau consiliul judeţean. Noi, de altfel, avem şi destui 

primari şi consilieri locali femei, dar nu sunt aşa de vizibile cum sunt miniştrii sau parlamentarii, 

oamenii care sunt în politica la nivel naţional. Dar eu nu sunt de acord cu cote. Pe cote nu se 

poate vota. 

 

Reporter: Şi, atunci, trebuie ca femeile să se autopromoveze? 

Kelemen Hunor: Trebuie găsită altă soluţie, o soluţie care începând de la mentalitatea care 

trebuie schimbată, şi este un lucru care merge foarte, foarte greu, până la a promova femeile 

astfel încât să nu mergem pe obligativitate de 40%, de 30%. De ce nu 60% sau de ce nu 50-50 

până la urmă? Şi aici fiecare organizaţie, fiecare formaţiune politică are o responsabilitate. Şi 

noi la un moment dat am avut o dificultate, vă spun foarte sincer, în 2008 sau în 2004, când 

trebuia să punem femei pe listă şi erau zone, erau judeţe unde am găsit femei, dar care au spus: 

"dom'le, dacă trebuie, mergem pe liste, dar nu vrem pe loc eligibil". Sunt şi astfel de abordări şi 

nu neapărat din cauza mentalităţii în UDMR, nu vreau să vorbesc despre alte partide, dar 

probabil în acea perioadă persoanele care erau vizate nu doreau să vină în Bucureşti sau să 

intre în politică, dar vreau să vă spun că nu suntem misogini, ne plac femeile şi, în limita 

posibilităţilor, încercăm să le şi promovăm. 

/…/ 

Interviul complet: 

http://www.mediafax.ro/politic/interviu-kelemen-daca-se-duce-majoritatea-se-pune-in-discutie-rostul-de-a-mai-

incerca-guvernarea-8284243
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UDREA: NU CANDIDEZ LA PREŞEDINŢIE, LA PRIMĂRIA CAPITALEI SAU LA FUNCŢIA DE 

PREMIER 

COTIDIANUL, 29 MAI 2011 

Preşedintele PDL Bucureşti, Elena Udrea, a declarat, la emisiunea "După 20 de ani", difuzată 

duminică de ProTV, că nu va candida la Preşedinţie, la Primăria Capitalei sau la funcţia de 

premier. 

Udrea a declarat că nu va candida la Primăria Capitalei, menţionând că PDL va găsi un candidat 

potrivit. În acest context, ea i-a enumerat pe Silviu Prigoană, Liviu Negoiţă şi Sulfina Barbu ca 

exemple de posibili candidaţi PDL la Primăria generală. 

Ea a menţionat că nu este exclus ca PDL să suţină un candidat care în prezent nu este în 

formaţiune, adică un reprezentant al societăţii civile sau un om de afaceri. 

Ea a subliniat că spune clar că nu va candida la Primăria Capitalei pentru a contracara 

"campania furibundă" a PNL împotriva ei şi a Legii Capitalei. 

Răspunzând unei întrebări, ea a mai spus că anul 2014, în care vor avea loc prezidenţialele, ar 

putea fi anul unei femei, dacă se găseşte femeia-candidat potrvită. 

Întrebată dacă va candida la Preşedinţie, ea a răspuns negativ. De asemenea, întrebată dacă va 

candida la funcţia de premier, Elena Udrea a răspuns negativ. 

La insitenţele realizatorilor, ea a subliniat că nu va candida nici la Primăria Capitalei, nici la 

Preşedinţie şi nici pentru funcţia de premier. 

http://www.cotidianul.ro/147455-Udrea-Nu-candidez-la-Presedintie-la-Primaria-Capitalei-sau-

la-functia-de-premier 
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SULFINA BARBU SE VEDE PRIMAR GENERAL AL CAPITALEI 

CRONICA ROMANA, 29 MAI 2011 

Presedintele Organizatiei de Femei a PDL, Sulfina Barbu, a afirmat, ieri, intr-o conferinta de 

presa, ca ar accepta sa candideze pentru functia de primar general al municipiului Bucuresti 

daca ar fi desemnata de partid. In opinia sa, candidatura la postul de primar al municipiului 

Bucuresti este o oportunitate si o sansa pentru orice politician.  

Sulfina Barbu este de parere ca si Silviu Prigoana este un politician care poate sa isi asume o 

astfel de responsabilitate. Presedintele PDL Bucuresti, Elena Udrea, a declarat ca nu candideaza 

in 2012 la Primaria Capitalei, dar organizatia ii poate sprijini pentru a intra in competitie pe 

Silviu Prigoana, Liviu Negoita sau Sulfina Barbu. 

http://www.cronicaromana.ro/sulfina-barbu-se-vede-primar-general-al-capitalei.html
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SOCIAL 

REPORTAJ CUTREMURĂTOR: ROMÂNCELE, SCLAVE SEXUALE ÎN ANGLIA 

JURNALUL, 29 MAI 2011 

CNN a publicat un reportaj cutremurator, privind soarta româncelor obligate să se prostitueze 

în regatul Marii Britanii, majoritatea păcălite cu promisiuni de viata buna, apoi suspuse celor 

mai animalice torturi. Potrivit martorilor intervievati, romancele erau batute cu bestialitate sau 

chiar mutilate infiorator, daca refuzau sa se prostitueze. 

Reporterii CNN au pornit pe urmele familiei de proxeneti romani Nejloveanu, tată şi fiu, Bogdan 

şi Marius Nejloveanu, acum in puscarie, tatăl primind 6 ani de închisoare, iar fiul, 21.  

"Reţeaua Nejloveanu" a luat fiinţă în Alexandria, în sudul României, de unde bărbaţii racolau 

femei pe care le duceau să se prostitueze în Madrid. La puţin timp, ei şi-au mutat afacerea în 

Marea Britanie, în bordelurile din Manchester. 

Potrivit autoritatilor din Marea Britanie, victimele erau fete deseori cu dizabilităţi, psihice in 

general, usor de manipulat si care proveneau din familii sarace sau destrămate. Acestora le 

erau promise tot felul de lucruri frumoase, insa odata ajunse in Anglia, proxenetii le scoteau 

datoare cu mii de lire, avand posibilitatea sa munceasca pentru banii datorati, cu promisiunea 

ca in cateva zile vor scoate banii necesari. Evident ca proxenetii le exploatau pana la epuizare, in 

caz contrar erau torturate ca-n evul mediu. Odata intrate in retea, acestea deveneau sclavele 

proxenetilor pe viata. 

Potrivit CNN, deseori, fetele erau atrase de prieteni buni, in care aveau incredere, chiar de un 

membru al familiei lor, implicat intr-un fel in reteaua de proxeneti. Culmea este ca victimele isi 

intrebau prietenii "binevoitori" daca nu cumva le vand unor proxeneti, iar acestia raspundeau 

ca jura pe viata lor ca nu se va intampla asa ceva, sa aiba incredere. Declaratiile fac parte din 

marturiile fetelor si sunt uimitor de multe, spun autoritatile intervievate. 

Reportajul este structurat in patru episoade, in care jurnalistii pornesc pe urmele celor doi 

Nejloveni si a altor proxeneti. Umariti reportajul absolut cutremurator al CNN, in intregime. 

Asteptam comentariile dumneavoastra pe marginea acestui subiect, precum si informatii sau 

experiente personale, care pot ajuta la completarea sirului sinistru al intamplarilor, pe adresa 

cristian.ionescu@jurnalul.ro. 
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http://www.jurnalul.ro/stiri/externe/reportaj-cutremurator-romancele-sclave-sexuale-in-

anglia-579619.html 
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PROSTITUŢIE LA 52 DE ANI. COLECŢIA DE AMENZI A DOAMNEI M.V. 

EVENIMENTUL ZILEI, 23 MAI 2011 

Poliţiştii bucureşteni au de-a face periodic cu o profesionistă a străzilor din centru. De la 

începutul anului încoace, femeia a strâns nu mai puţin de 15 amenzi. 

Prin amenzile împărţite periodic, poliţiștii locali încearcă să „cureţe” cele mai importante vaduri 

ale prostituţiei din București 

M.V. nu e numele de scenă, ci doar "alintul" oficial folosit de poliţiştii bucureşteni. M.V. e o 

doamnă în vârstă de 52 de ani care-şi face veacul pe trotuarele din centrul oraşului, în căutarea 

prăzii masculine, dotate cu portofel. Patrulează de la "Scala" spre "Intercontinental" şi înapoi, în 

pas provocator, seară de seară. Sâmbătă a fost pentru doamna M.V. o zi obişnuită: a încasat o 

amendă de 500 de lei pentru practicarea prostituţiei, în timpul unei razii a poliţiştilor locali. 

Pentru "venerabila" doamnă a străzii este a 15-a contravenţie din ultimul an. 

 

"Harta prostituţiei se schimbă întruna" 

În urma acţiunii desfăşurate la sfârşitul săptămânii trecute, au fost aplicate 15 amenzi în valoare 

de 7.500 de lei pentru prostituţie. "Raziile fac parte dintr-o strategie a Poliţiei Locale a 

Municipiului Bucureşti (PLMB) care umăreşte să combată (...) fenomene precum prostituţia, 

cerşetoria sau perceperea de taxe ilegale pentru parcare", anunţă reprezentanţii instituţiei. 

PLMB trebuie să-şi menţină datele la zi, fiindcă harta prostituţiei se modifică întruna: 

concurenţa, criza, hăituielile poliţiştilor se află la originea unui fenomen de migraţie. Potrivit 

celei mai noi schiţe întocmite de autorităţi, vadurile la modă ar fi în momentul de faţă Pădurea 

Băneasa, Rosetti, Mătăsari sau Văcăreşti. "Afacerile" de pe Văcăreşti sunt însă în scădere, după 

ce zona a fost "periată" în repetate rânduri de poliţişti. 

 

Visul domnului E.E. 

Ziua de sâmbătă a început pentru poliţişti în nord, în zona pădurii Băneasa. Pe Aleea Padina, 

zgomotul unui tufiş scuturat a rupt liniştea dimineţii de primăvară. De după el a apărut o tânără 
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femeie, care prezenta dificultăţi în a-şi extrage tocurile din noroi. Un domn timid, în trening, s-a 

ridicat după ea. 

Tânăra M.M.V. (25 de ani) nu considera că a făcut ceva rău. În orice caz, nimic care să merite o 

amendă de 500 de lei. "Doar am de crescut trei copii. Am şi epilepsie şi mă apucă şi tremuratul 

în fălci câteodată, chiar în timpul partidei", le-a explicat ea oamenilor legii. 

Cât M.M.V. spunea asta, domnul sfios, în trening, încerca să se strecoare pe lângă poliţişti şi s-o 

ia pe jos, spre drumul mare. Uitase că-şi parcase maşina la doi paşi. În acea dimineaţă nefastă, a 

mai uitat ceva - datele din buletin. Aşa că a fost nevoit să ofere altele, false. Pierderea de 

memorie şi aventura din boscheţi l-au costat pe domnul E.E. 1.000 de lei. La acestea s-au 

adăugat cei 20 de lei încasaţi de prostituată şi un posibil conflict conjugal. Toate ar fi fost evitate 

dacă bărbatul ar fi ascultat de un avertisment nocturn. "Bă, şefule, şi avusei un vis aseară. Ce-i 

zic eu la nevastă acum?". 

M.M.V. are de-a face cu câte zece de-alde E.E. într-o zi obişnuită. Tariful e 20 de lei pentru sex 

oral şi normal, preţ cu care încearcă să bată concurenţa de pe Privighetorilor. Ar fi simplu dacă 

n-ar fi deranjată de atâtea razii: "nota de plată" în doar o jumătate de săptămână se ridică la 

aproape 1.500 de lei. Plus celelalte riscuri: "Mai vin maniaci d-ăia care te bat, te şi violează şi îţi 

ia toţi banii". 

Merge însă înainte, meseria e meserie. O singură reclamaţie are de făcut: pădurarii n-au montat 

coşuri de gunoi, să aibă unde arunca prezervativele. 

 

PROIECT 

Legea lui Prigoană: fetiţe de minimum 20 de ani, sănătoase tun 

Anul trecut, în luna septembrie, deputatul PDL Silviu Prigoană a depus la Parlament un proiect 

de lege prin care cerea legalizarea prostituţiei. "O realitate a societăţii contemporane", aşa a 

denumit deputatul cea mai veche meserie în expunerea care a însoţit proiectul de lege. 

"Prostituţia există. Problemă a societăţii, cu valenţe complexe prin dificultatea abordării faţă de 

sensibilitatea comunităţii, prostituţia reprezintă un subiect puţin atrăgător şi controversat din 

punct de vedere politic. Socotită, rând pe rând, cea mai veche profesie, decădere morală, racilă 

socială sau sursă de profit, prostituţia este o realitate. România nu face excepţie, cu atât mai 

mult cu cât traversăm o perioadă de neajunsuri economice, neîmpliniri sociale sau frustrări 

personale". 
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Proiectul îndrăzneţ mai cerea ca "fetiţele" să aibă minimum 20 de ani, să facă lunar controale 

medicale şi să aibă un certificat de sănătate special. Prigoană a mai propus ca evidenţa 

"fetiţelor" autorizate să practice prostituţia să fie ţinută de Ministerul de Interne, iar numărul 

de autorizaţii ce poate fi emis pentru fiecare localitate să fie stablit la propunerea primarului. 

Ca să se bucure şi puştanii de libertate, Prigoană a mai solicitat ca "beneficiarii" serviciilor 

sexuale să aibă minimum 16 ani, iar bordelurile să fie exclusiv pentru cei "hetero". 

Mai mult, legea le-ar fi obligat pe prostituate "să afişeze în interiorul localului, la loc vizibil, 

tarifele pentru activităţile cu caracter sexual". 

Legea lui Prigoană n-a primit însă suficiente voturi pentru a fi adoptată de către Cameră şi a fost 

trimisă, la mijlocul acestei luni, la Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor pentru o nouă analiză. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/prostitutie-la-52-de-ani-colectia-de-amenzi-a-doamnei-mv-

931159.html 
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ROCHIA PURTATĂ DE KATE MIDDLETON LA ÎNTÂLNIREA CU OBAMA, FABRICATĂ ÎN 

ROMÂNIA CU 70 DE LEI 

EVENIMENTUL ZILEI, 28 MAI 2011 

Autor:  Cristina Botezatu 

Ducesa de Cambridge a eclipsat-o pe Michelle Obama la întâlnirea de săptămâna trecută, 

consolidându-și statutul de "fashion icon", au scris, la unison, publicaţiile din Marea Britanie. A 

ajutat-o rochia elegantă, într-o culoare neutră și cu o croială clasică. 

După dezvăluirea mărcii, stocul s-a epuizat fulminant în magazinele Reiss din capitala Angliei. A 

fost licitată cu 600 de lire pe e-Bay, iar Tesco a aunţat că va scoate pe piaţă o copie la numai 30 

de lire. 

Povestea ţinutei purtate de Ducesa de Cambridge la întâlnirea cu preşedintele american Barack 

Obama începe însă în România, într-un atelier dintr-o suburbie săracă din apropierea 

Bucureștiului. Jurnaliștii de la Daily Mail au descoperit că rochia a fost confecţionată de 

lucrătoare plătite cu doar 99 de pence pe oră- mai puţin de 5 lei. 

Vândută cu 175 de lire în magazinele Reiss din Londra, rochia costă la fabricare numai 15 lire, 

echivalentul a 70 de lei. Diferenţa se păstreză când vine vorba și despre salariul angajatelor 

firmei de îmbrăcăminte Rimcor Ex, care a produs rochia. 

Cei 170 de angajaţi lucrează într-o fabrică care seamănă cu un bloc industrial, cu gratii la 

ferestre, ziduri înalte de peste 2 metri şi garduri de metal solid, notează jurnaliștii de la Daily 

Mail. 

Fabrica este situată în imediata apropiere a unei comune de romi, care a devenit cunoscută 

anul trecut în lumea întreagă după ce o fetiţă de numai 10 ani a devenit mamă. 

Croitoresele sunt mulţumite, însă, cu banii pe care îi primesc. Una dintre ele spune că salariul 

de 168 de lire pe lună este mai mare decât salariul minim din România. 

Potrivit Institutului Naţional de Statistică din România însă, acest salariu este cu 22 de lire mai 

mic decât salariul mediu net pentru industria de confecţii din România, membră a Uniunii 

Europene din 2007. 

Și condiţiile sunt descrise drept "bune", cu o singură excepţie: pe timp de vară, atelierele sunt 

supraîncălzite. 
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Româncele nu știu pentru cine cos hainele. Cele mai multe dintre ele nici nu auziseră de Kate 

Middleton până săptămâna trecută. Au, însă, o mulţumire: "Este foarte frumos că un lucru mic 

pe care îl fac aici ajunge într-o sală de bal, undeva în lume" 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/rochia-purtata-de-kate-middleton-la-intalnirea-cu-obama-fabricata-in-romania-

931827.html
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GHID DE INTEGRARE A EGALITĂŢII DE ŞANSE ÎN ÎNTREPRINDERI, LANSAT PRINTR-UN 

PROIECT EUROPEAN 

MEDIAFAX, 27 MAI 2011 

Ghidul privind integrarea egalităţii de şanse în politicile întreprinderilor şi portalul 

www.carierepentrufemei.ro, care urmăresc diminuarea stereotipurilor sociale privind rolul 

femeii la locul de muncă, vor fi lansate, marţi, printr-un proiect european implementat de 

SIVECO SA, ASE şi MEDIAFAX SA. 

Ghidul privind integrarea egalităţii de şanse în politicile întreprinderilor şi portalul 

www.carierepentrufemei.ro fac parte din proiectul european "Şanse egale pentru cariere de 

succes", derulat de SIVECO România SA, Academia de Studii Economice Bucureşti şi MEDIAFAX 

SA. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea oportunităţilor de angajare a femeilor şi 

acces egal la ocupare prin conştientizarea principiului egalităţii de şanse la nivelul 

întreprinderilor private, pe termen lung proiectul contribuind la diminuarea stereotipurilor 

sociale privind rolul femeii la locul de muncă şi la determinarea politicilor nondiscriminative în 

recrutarea, angajarea şi desfăşurarea ulterioară a carierei femeilor. 

În cadrul proiectului se va desfăşura şi o campanie de informare şi creştere a conştientizării în 

întreprinderi, privind egalitatea de gen şi managementul diversităţii, implementată de SIVECO 

România şi MEDIAFAX. 

Campania va fi reflectată în mod constant şi în cadrul portalului proiectului 

www.carierepentrufemei.ro. 

Ghidul privind integrarea egalităţii de şanse în politicile întreprinderilor cuprinde analiză 

legislativă, instrumente de lucru, exemple de bune practici dezvoltate la nivel naţional şi 

internaţional pentru asigurarea egalităţii de şanse. 

Ghidul este, de asemenea, un instrument pentru departamentele de resurse umane din cadrul 

companiilor româneşti în asigurarea de şanse egale, fiind publicat în 5.000 de exemplare care 

vor fi distribuite întreprinderilor, camerelor de comerţ şi industrie şi partenerilor sociali din 

fiecare regiune. 
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Ghidul cuprinde un capitol privind organizarea Comitetelor pentru egalitate de şanse în 

întreprinderi, întreg conţinutul putând fi accesat şi în format multimedia, care cuprinde lecţii 

digitale interactive dezvoltate de catre SIVECO România, pentru a fi mai uşor de folosit în 

practică de managerii de resurse umane. 

Formatul digital al ghidului este disponibil pe portalul proiectului, www.carierepentrufemei.ro. 

Portalul www.carierepentrufemei.ro cuprinde ghidul în format digital, resurse privind 

managementul diversităţii şi egalitatea de şanse, şi celelalte produse ale campaniilor de 

informare din proiect. 

În perioada iunie-iulie va fi organizată o serie de seminarii cu managerii de resurse umane în 

fiecare dintre cele opt Regiuni de Dezvoltare, la care vor participa femei - manageri de resurse 

umane şi femei cu funcţii de decizie din întreprinderi, fiind dezbătute subiectul egalităţii de 

şanse şi instrumentele pentru asigurarea acesteia propuse de ghid. 

În cadrul acestor seminarii vor fi abordate teme legate de dezvoltarea unei cariere de succes 

pentru femei, programe de lucru flexibile pentru femei, maternitatea şi drepturile asociate, 

prevenirea şi combaterea hărţuirii sexuale la locul de muncă, măsuri care conduc la creşterea 

încrederii în sine a femeilor. 

Lansarea Ghidului privind integrarea egalităţii de şanse în politicile întreprinderilor şi a 

portalului www.carierepentrufemei.ro va avea loc în cadrul unei conferinţe de presă, organizată 

marţi, 31 mai, ora 11.00, la Academia de Studii Economice din Bucureşti, sala 0129, etaj 1. 

Proiectul "Şanse egale pentru cariere de succes" este finanţat din Fondul Social European, prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

http://www.mediafax.ro/social/ghid-de-integrare-a-egalitatii-de-sanse-in-intreprinderi-lansat-

printr-un-proiect-european-8290446 
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INEGALITATEA PLEACĂ DE LA VORBE DIN POPOR 

ADEVĂRUL, 24 MAI 2011 

Femeia trebuie să ia bătaie fiindcă ştie ea de ce, iar bărbatul are voie să-şi înşele soţia, se spune 

în folclor. Nu sunt simple zicale, ci dovezi ale discriminării sexuale. Inegalitatea dintre femei şi 

bărbaţi rezultă foarte clar chiar din vorbele din popor, pe care le moştenim de la o generaţie la 

alta, fără să le punem prea mult în discuţie, spun sociologii. 

Nu o dată a auzit Stela S., acasă, într-un sat de lângă Huşi, că bărbatul „are voie, din când în 

când, să mai calce strâmb", câtă vreme se întoarce tot la nevastă şi la copii şi aduce toţi banii 

acasă, în ziua de salariu. La cei 53 de ani, femeia crescută la ţară a trăit multă vreme cu ideea că 

trebuie să i se supună soţului şi să-i accepte greşelile omeneşti de dragul familiei. 

„Mama mi-a spus, când am plecat de acasă, că e un singur lucru pe care nu trebuie să-l accept: 

bătaia. Dar mi-aş fi dorit să-mi spună şi despre infidelitate. Până la urmă, dacă eu nu mi-am 

înşelat niciodată soţul, nici el n-ar fi trebuit să facă asta", afirmă asistenta medicală Stela S., 

care e căsătorită de 24 de ani şi locuieşte acum în Vaslui. Spune că are multe prietene care au 

acceptat fără prea multe comentarii, de-a lungul vremii, zicala „din când în când, bărbatul mai 

vrea şi friptură, nu numai ciorbă". 

 

Educarea bărbatului 

Şi Paula N. a auzit, la ea acasă, la Bran, vorba asta, specific mioritică. Şi a mai auzit şi altele, din 

această categorie - „bărbatul trebuie să fie un pic mai frumos ca dracul", „într-o casă, bărbatul e 

deştept, femeia e frumoasă" sau „vai de casa-n care găina cântă, iar cocoşul tace şi ascultă". 

„Din punctul meu de vedere, femeia care acceptă folclorul acesta ia decizii în funcţie de 

«altceva mai bun oricum nu găsesc», fără să ţină cont de ce-şi doreşte de fapt", spune Paula N., 

de 24 de ani, care locuieşte în Bucureşti. 

„Că bărbatul ei nu e cel mai atent din lume, că trebuie să-l spele, să-i calce şi să-l îmbrace ca pe 

un copil, că mai scapă, din când în când, la femei - atâta vreme cât e discret, toate astea sunt de 

iertat. Vorbim despre femeia care iartă multe şi trage ca să ţină cuplul şi familia aşa cum le cere 

lumea, ceea ce e egal cu validare socială, linişte", adaugă tânăra. 
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Paula spune însă că face parte din categoria femeilor din „noul val" - o tipologie care alege prin 

comparaţie cu ceva mai bun, pentru care contează mai puţin cum zice gura lumii că trebuie să 

fie cuplul şi familia, care se străduieşte să-şi educe bărbatul pe care-l vrea alături şi se luptă 

pentru egalitate în cuplu, la modul practic, nu doar teoretic. 

 

Reguli nescrise, de la mamă la fiică 

Psihoterapeutul Cătălina Hetel spune că oamenii au, pe lângă inconştientul personal, şi un 

inconştient colectiv. „De multe ori auzim «la noi, în Moldova» sau «la noi, la ardeleni». Cineva 

îmi spunea, de curând, «la mine acasă, în Oltenia, mama nu a mâncat niciodată cu noi la masă. 

Ea trebuia să ne servească. Nu ştiu nici când mânca, nici dacă mânca. Nu mi-am pus niciodată 

problema asta»", relatează psihoterapeutul. 

Potrivit acesteia, pe lângă zona geografică, familia şi neamul au valori ferme, transmise atât 

clar, pe cale orală, cât şi inconştient. „Nu îţi cere nimeni, dar ştii că aşa trebuie. Imaginea despre 

propria persoană, despre feminitate sau despre masculinitate, despre sexualitate, despre cuplu, 

despre viaţă în general, toate îşi au rădăcinile în felul în care părinţii şi cei -apropiaţi au tratat 

aceste valori", adaugă Cătălina Hetel. Astfel, explică specialistul în psihoterapie, o mamă tăcută, 

care îşi acceptă ani la rând rolul de „proastă", va transmite aceste valori atât fiicei, care ori va 

îmbrăţişa modelul, ori îl va nega, cât şi fiului, care îşi va căuta o soţie pe „calapodul" celei care l-

a crescut. 

 

„Femeia trebuie bătută" 

La nivelul celei mai mari părţi dintre femeile românce, spune Cătălina Hetel, dacă bărbatul nu te 

bate, nu se îmbată şi mai aduce şi ceva bani acasă, înseamnă că ai un soţ bun, care nu trebuie 

părăsit, chiar dacă greşeşte. Faptul că româncele sunt adeptele acestei reguli nescrise o 

dovedesc şi statisticile referitoare la violenţa conjugală. Potrivit Inspectoratului General al 

Poliţiei Române, peste 1.400 de infracţiuni intrafamiliale săvârşite cu violenţă au fost denunţate 

în România, în primele trei luni ale anului 2011. Anul trecut, au fost sesizate peste 4.800 de 

infracţiuni săvârşite cu violenţă în mediul familial, iar 99 de persoane au decedat. 

Dar pentru că, aşa cum se zice în popor, „femeia trebuie bătută, ştie ea de ce", majoritatea 

victimelor nu depun plângere oficială împotriva agresorului. Anul trecut, Agenţia Naţională 

pentru Protecţia Familiei estima că doar 1% din femeile abuzate de soţi recunosc asta şi caută 

soluţii la autorităţile avizate în domeniu. 
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Teama de a depune plângere 

În primele trei luni ale anului 2011, peste 1.400 de infracţiuni intrafamiliale săvârşite cu violenţă 

au fost denunţate în România. Anul trecut, au fost sesizate peste 4.800 de infracţiuni săvârşite 

cu violenţă în mediul familial, iar 99 de persoane au decedat, potrivit Inspectoratului -General al 

Poliţiei Române. 

 

„Femeia care înşală e curvă" 

E plin folclorul românesc de zicale potrivit cărora bărbatul e mai presus decât femeia şi în ceea 

ce priveşte viaţa sexuală. „Se consideră că femeia trebuie să fie «măiastră», că ea trebuie să 

atragă, să «îşi ţină bărbatul», şi se mai spune că tot ea e vinovată dacă soţul calcă strâmb. Pe de 

altă parte, femeii nu trebuie să-i placă sexul prea mult, pentru că atunci e considerată «curvă»", 

spune Cătălina Hetel. 

Psihoterapeutul Cristiana Leviţchi vorbeşte despre scindarea din mintea bărbatului între două 

femei: Fecioara Maria şi Maria Magdalena. „Se însoară cu o femeie care îi aminteşte de mamă, 

iar cu alta face sex. Există prejudecata că soţia nu trebuie să fie sexy, la fel cum amanta nu e o 

femeie onorabilă", spune Leviţchi. „Când vor putea recunoaşte cele două ipostaze în aceeaşi 

parteneră, atunci nu vor mai alerga după celălalt tip de femeie", conchide psihoterapeutul. 

"Imaginea despre feminitate şi despre masculinitate îşi are rădăcinile în felul în care 

părinţii au tratat aceste valori." 

Cătălina Hetel 

psihoterapeut 

"Mama mi-a spus, când am plecat de acasă, că e un singur lucru pe care nu trebuie să-l 

accept: bătaia." 

Stela S. 

asistentă medicală 

 

Relaţii de supunere 
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De la „bărbatul e deştept, femeia e frumoasă" la „femeia trebuie atenţionată, măcar din când în 

când, peste bot, ca să ştie cine-i şeful", zicalele sunt expresia raporturilor inegale dintre femei şi 

bărbaţi, spun specialiştii. „A spune că «bărbatul e capul familiei» provine din realitatea de zi cu 

zi a inegalităţii din interiorul căminului, chiar dacă, din punct de vedere legal, se spune că cei doi 

soţi sunt egali", arată Tudorina Mihai, feministă şi membră a ONG-ului -Filia, Centrul de 

dezvoltare curriculară şi studii de gen. 

 

Femeile acceptă bătaia pentru că aşa au învăţat în familie 

„Că în realitate bărbaţii şi femeile nu sunt egali ne-o dovedeşte şi numai faptul că numele de 

familie e dat de bărbat, iar copiii moştenesc numele tatălui. Legea le permite soţilor să-şi 

unească numele, compunând unul comun, sau să rămână fiecare cu numele dinainte de 

căsătorie. Cred că puţine românce ştiu asta", mai spune Tudorina Mihai. 

 

Drepturi încă inegale 

Potrivit feministei, „vorbele din popor" arată şi gradul de îngăduinţă al societăţii faţă de 

violenţa asupra femeilor sau chiar o încurajează. „Expresii ca «femeia îşi merită bătaia, că a 

făcut ea ceva» merg mână în mână cu statisticile care arată că mare parte a românilor sunt 

toleranţi faţă de violenţa în familie, mult peste media europeană. Româncele sunt educate de 

mici că «rufele murdare se spală în familie» sau că «fiecare îşi poartă crucea»", explică 

feminista. 

Psihoterapeutul Cătălina Hetel spune că la noi - spre deosebire de ceea ce se întâmplă în 

cuplurile vestice, unde e promovat parteneriatul, egalitatea - se accentuează ideea că soţul 

conduce, că el e „stâlpul familiei". Iar asta nu se întâmplă doar în mediul rural şi în familiile cu 

un grad scăzut de şcolarizare. „De multe ori chiar şi femei educate, aparent independente, spun 

«soţul meu nu mă lasă să...». În familii, noi avem relaţii de subordonare", precizează Hetel. 

„Înţelepciunile populare" contravin valorilor promovate de drepturile omului, spun specialiştii, 

iar noi nu prea conştientizăm asta. „Legea nu se opreşte la uşa casei, cum era odinioară, când 

bărbatul putea dispune cum voia de soţie. Într-o familie partenerială, în care soţii sunt egali din 

toate punctele de vedere, nu-şi are locul întrebarea «la voi cine cântă, cocoşul sau găina?»", 

conchide Tudorina Mihai. 
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Primul pas spre rezolvare 

Feminista Tudorina Mihai spune că, în societate, dubla măsură după care se judecă femeile şi 

bărbaţii este dăunătoare. „Cred că pentru a face societatea să renunţe la discriminarea de gen, 

în primul rând, e nevoie de conştientizarea problemei. Deocamdată nu poate fi vorba de aşa 

ceva", e de părere Mihai. 

În ţări precum Suedia, Olanda, Belgia sau Germania, femeile sunt stimate, egale cu bărbaţii - şi 

social şi în plan familal -, spun sociologii. „Cuplurile civilizate îşi împart rolurile. În ţările sărace, 

printre care ne aflăm şi noi, femeile sunt mai oprimate, iar bărbaţii - dominatori", spune 

psihoterapeutul Cristiana Leviţchi. Din punctul ei de vedere, e nevoie să mai treacă multe 

generaţii până când femeile îşi vor cunoaşte drepturile şi vor avea mai multă încredere în ele 

însele. 

Problemele care vizează dimensiunea de gen, spune Tudorina Mihai, rămân deseori invizibile şi 

sunt atât de interiorizate în sistem încât sunt considerate lucruri normale. „E «normal» ca o 

femeie care-şi schimbă des partenerii sexuali să fie judecată negativ, în timp ce un bărbat care 

face acelaşi lucru să fie lăudat sau invidiat. La noi, multe schimbări se petrec de sus în jos. Ne 

aşteptăm ca factorii de decizie să conceapă politici educaţionale menite să înlăture sexismul, 

dar ei, din contră, îl promovează şi se fălesc cu atitudinea lor «bărbătească»", concluzionează 

Tudorina Mihai. 

Părerea Expertului: Aurora Liiceanu, doctor în psihologie „Ele sunt decorative, ei sunt 

inteligenţi" 

Sigur că aceste percepţii ale masculinităţii şi feminităţii sunt impregnate în mintea noastră prin 

învăţarea socială - discuţii în familie, ce auzi la alţii, proverbe şi zicale. Ele sunt fondul pe care se 

construiesc reprezentările sociale, adică ceea ce folosim noi, fără să fim critici sau foarte 

conştienţi. Rolul social în formarea reprezentărilor noastre sociale îl are comunicarea socială. 

Asocierea între inteligenţă şi masculinitate, respectiv sensibilitate şi feminitate are o istorie 

lungă. Femeile sunt decorative, bărbaţii sunt inteligenţi, ei iau decizii, sunt stăpâni pe faţă. 

Experimente video au arătat că, în grupuri mixte, atunci când vorbesc, femeile se uită la bărbaţi, 

ca şi cum ar depinde de aprobarea lor, iar bărbaţii, când vorbesc, se uită tot la bărbaţi, în 

spiritul competiţiei. 

Poziţia socială superioară a femeii nu face mare impresie dacă nu i se alătură un fizic atractiv, 

dar bărbaţii au început şi ei să fie „taxaţi" pentru fizic. A se vedea câte discuţii există despre 

statura lui Boc. Deci, ceva schimbări există, graniţele au devenit mai fluide - se doreşte ca un 
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bărbat să fie inteligent, dar şi prezentabil, şi se doreşte ca o femeie să fie atractivă, dar şi 

inteligentă. A se vedea bancurile cu blondele. 

„Celui mai blând dobitoc îi trebuie bici, celei mai oneste femei îi trebuie bărbat" şi „Când te 

însori, să te însori, iar nu să te măriţi" sunt proverbe care ne alimentează subliminal impresiile şi 

percepţiile. Majoritatea induc raportul de putere între sexe sau nevoia de sexul celălalt. 

Una peste alta, putem spune că la noi există o mentalitate misogină. La o emisiune politică, un 

moderator, nu dau nume, s-a referit la Angela Merkel spunând „mătuşica Merkel". Înainte de 

asta vorbise despre Strauss-Kahn, dar nu i-a spus „unchiul Strauss-Kahn". 

http://www.adevarul.ro/societate/viata/Inegalitatea_pleaca_de_la_vorbe_din_popor_0_48595

2008.html 
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FEMEIA DE SERVICIU CU STUDII SUPERIOARE, DIPLOMĂ DE INGINER MECANIC ŞI MASTER 

ÎN ROBOTICĂ 

ADEVĂRUL, 27 MAI 2011 

A terminat masterul acum trei ani. Ca femeie de serviciu, lucrează de peste un deceniu. După 

şapte ani de facultate, Viorica Paşcalău s-a resemnat în a face curăţenie la Facultatea de Muzică 

din Timişoara. Iniţial şef de cantină, femeia a acceptat să fie îngrijitoare, pentru a nu rămâne 

şomeră. 

Una din cele mai educate femei de serviciu face curat la Facultatea de Muzică din Timişoara. 

Viorica Paşcalău are diplomă de inginer şi master în sisteme robotice. Pentru slujba pe care o 

are, anii de cursuri şi laboratoare sunt însă inutili. 

 

A acceptat jobul, temporar 

În 1985, după ce a absolvit Liceul Economic, cu specializare în alimentaţie publică. Atunci, s-a 

angajat la Universitatea Politehnica, pe post de cofetar-patiser, la cantina unităţii. „Puteam să 

mă duc la restaurante, dar se pleca toată vara la mare, iar eu eram proaspăt măritată. Aşa am 

ales un post stabil", îşi aminteşte Viorica. Cu suişuri şi coborâşuri în profesie, femeia a ajuns 

administrator la cantina de la UVT. „În 1999, s-a desfiinţat cantina iar postul meu nu mai exista. 

Mi s-a propus să trec pe postul de îngrijitoare, cu promisiunea că se va înfiinţa o cantină la 

căminul de la Facultatea de Drept. Nu am vrut să mă duc iar la privat şi nici nu îmi permiteam să 

rămân şomeră. Am acceptat", povesteşte Viorica. După ce a absolvit facultatea cu media 8, 

femeia şi-a continuat studiile cu ciclul masteral. A ales "Sisteme Robotice cu Inteligenţă 

Artificială" şi spune că a fost una dinte cele mai interesante perioade din viaţa ei. 

 

A intrat prima la facultate 

Un an mai târziu, femeia şi-a propus să îşi consolideze studiile şi aplicat pentru facultate. „Când 

am aflat că se poate intra pe dosar şi fără examene, am aplicat la UPT, la Inginerie Managerială 

Tehnologică. Am intrat prima din an, cu media mea de la Bac", a explicat aceasta. 
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Între curăţenie şi laboratoare 

Timp de cinci ani, femeia ducea o viaţă dublă. La lucru mătura, ştergea praful şi podeaua, în 

timp ce la facultate învăţa inginera maşinilor tehnice. „M-am descurcat. Laboratoarele, la care 

prezenţa era obligatorie, se desfăşurau după-masa, după ce terminam serviciul. Atunci lucram 

la un cabinet psihologic, unde şefii m-au înţeles. Lipseam de la lucru ca să ajung la cursuri şi 

recuperam orele în week-end sau când aveam timp liber. Învăţam noaptea. Mai citeam şi la 

serviciu. Cel mai rău era când lipseam de la cursuri. Îmi lua foarte mult să înţeleg materia", îşi 

aminteşte femeia. 

 

Nu regretă niciun curs 

Despre anii studenţiei, Viorica Paşcalău vorbeşte cu drag. „Au fost cei mai frumoşi ani. Am 

învăţat proiectare pe calculator, am învăţat să programăm roboţi industriali, să îi reparăm. Îmi 

plăcea", îşi aminteşte femeia. „Nu regret niciun moment din facultate", a conchis Viorica 

Paşcalău. 

 

Reprofilarea, o luptă cu morile de vânt 

Viorica îşi dorea iniţial să ajungă profesoară. Apoi, s-ar fi mulţumit cu orice job de nivelul 

studiilor ei. „Au fost drăguţi toţi şi mi-au explicat că vor oameni tineri pe care să îi trimită la 

diverse cursuri de formare prin lume, care să fie disponibili pentru orice. Eu nu am am spiritul 

de aventurier al unuia de 20 de ani", spune Viorica. „M-am resemnat. Mai am cinci ani şi intru 

în pensie", a conchis aceasta, senină. 
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INTERNAŢIONAL 

GENOCIDUL FETIŢELOR ÎN CEA MAI MARE DEMOCRAŢIE A LUMII 

ZIARE.COM, 28 MAI 2011 

In ultimele trei decenii, pana la 12 milioane de fetite nenascute au fost avortate deliberat de 

parintii indieni, decisi sa aiba un mostenitor de sex masculin. Unii numesc acest fenomen 

"gendercide" - o alaturare intre cuvintele "gen" si "genocid". 

Tehnica medicala moderna si complicitatea sistemului de sanatate a facut procesul acceptabil 

din punct de vedere social, constata The Independent.  

Odinioara, parintii care isi doreau un fiu recurgeau la infanticid. Indiferent care ar fi insa metoda 

prin care se elimina fetele - fie prin uciderea pruncilor, fie prin eliminarea fetusilor de sex 

feminin, cea mai mare democratie din lume mareste diferenta dintre numarul de fete si baieti si 

se indreapta vertiginos spre probleme sociale serioase pe viitor. 

In unele orase, se constata deja o lipsa acuta de mirese si cresc ingrijorarile cu privire la 

dezechilibrul de gen care va conduce la atitudini si mai dure fata de femei. 

Recensamantul din 2011 a relevat ca sunt cu 7,1 milioane de fete mai putin decat baieti in 

categoria de varsta 1-7 ani, o discrepanta in crestere de la cele 6 milioane diferenta din 2001 si 

4,2 milioane in 1991. Sunt, in prezent, 915 fete la fiecare 1000 de baieti, cea mai scazuta cifra 

de la inceputul colectarii datelor, in 1961. 

Cele mai recente cercetari arata ca avorturile selective sunt concentrate pe familiile in care 

primul copil a fost fata. Parintii se bucura de un prim bebelus de sex feminin, insa pe al doilea 

copil si-l doresc a fi baiat. In aceste familii, intre 3,1 milioane si 6 milioane de fetusi de sex 

feminin au fost avortati in ultimii zece ani. 

Cuplurile instarite si educate sunt cele mai dispuse sa renunte la fete, arata studiile, ceea ce 

distruge teoriile potrivit carora progresul socio-economic va conduce la o schimbare de 

atitudine. Desi baietii sunt preferati la toate nivelurile societatii indiene, familiile mai instarite 

au acces si isi pot permite testele cu ultrasunete care dezvaluie sexul unui fetus. 
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Cuplurile indiene cred ca familia lor este dezechilibrata fara un fiu care sa continue numele 

familiei, sa castige bani, sa aiba grija de rudele sale si sa isi ingrijeasca parintii la batranete, intr-

o tara fara un sistem de securitate sociala. Si mai important decat atat este ca o fata se marita 

in afara familiei sale, luand cu ea zestrea, in vreme ce un baiat va aduce, la casatorie, o zestre in 

familie, ceea ce reprezinta un avantaj economic semnificativ. 

Profesorul Prabhat Jha de la Centrul pentru Cercetarea Sanatatii Globale de la Universitatea 

Toronto, cel care a facut acest studiu, spune ca "avortul selectiv al fetusilor feminini, in general 

dupa un prim-nascut fetita, a crescut in India in ultimele decenii si a contribuit la marirea 

dezechilibrului intre sexe". Este nevoie de o monitorizare mai atenta pentru reducerea 

"cresterii remarcabile a avorturilor selective de fete". 

Terminarea unei sarcini pe baza sexului fatului a fost scoasa in afara legii in India in 1996, insa 

legea este frecvent incalcata si putini cred ca exista suficienta vointa printre politicieni pentru a 

schimba legea in asa fel incat sa se puna capat acestui proces. 

Piata procedurilor de aflare a sexului unui fat produce un profit anual de cel putin 100 de 

milioane de dolari. In plus, desi au existat incercari de a mari pedepsele, din 800 de cazuri aduse 

in fata justitiei, au fost date condamnari doar in 55. 

http://www.ziare.com/international/india/genocidul-fetitelor-in-cea-mai-mare-democratie-a-lumii-1097473 
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O FEMEIE VA FI ÎNAINTATĂ LA GRADUL DE GENERAL-MAIOR, PENTRU PRIMA OARĂ ÎN 

ISTORIA ARMATEI ISRAELIENE 

EVENIMENTUL ZILEI, 27 MAI 2011 

Generalul de brigadă Orna Barbivai (49 de ani) director adjunct al Departamentului de Resurse 

Umane, va primi, peste câteva săptămâni, gradul de general-maior, în premieră pentru armata 

israeliană . 

Ea îl va înlocui în funcţie pe șeful ei actual, generalul-maior Avi Zamir, care iese la pensie. 

Ministrul Apărării, Ehud Barak, a aprobat deja înaintarea în grad a Ornei Barbivai. Liderul 

opoziţiei, Tzipi Livni, a salutat această numire, spunând: ”Nu există un grad prea greu pentru 

umerii unei femei și nu am nicio îndoială că Barbivai a fost promovată pentru talentul ei”. 

Orna Barbivai este căsătorită și are 3 copii. A intrat în armată în 1982 şi a ocupat mai multe 

funcţii în cadrul aceluiași departament, până la cea de comandant de acum. A fost ofiţerul ce 

conducea Departamentul de resurse umane al Forţelor Terestre. 

Gradul  de general-maior este al doilea la nivel de generali, superior celui de general de brigadă 

şi inferior celui de general-locotenent, dar e cel mai înalt la care poate ajunge un soldat dacă nu 

este numit șef de Stat Major. Au mai existat femei angajate la Statul Major, dar numai în poziţia 

de purtător de cuvânt, cu gradul de general de brigadă. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/o-femeie-va-fi-inaintata-la-gradul-de-general-maior-pentru-

prima-oara-in-istoria-armatei-israel.html 
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NEW YORK POST: DOMINIQUE STRAUSS-KAHN A INCERCAT SA CONVINGA DOUA 

ANGAJATE DE LA HOTELUL SOFITEL SA MEARGA IN CAMERA LUI, CU CATEVA ORE INAINTE 

DE PRESUPUSUL ATAC SEXUAL 

HOTNEWS, 23 MAI 2011 

Fostul director al Fondului Monetar International, Dominique Strauss-Kahn, ar fi incercat sa 

convinga doua angajate ale hotelului Sofitel in care locuia la New York sa-l insoteasca in 

camera, cu cateva ore inainte de presupusul atac sexual impotriva unei cameriste ce lucreaza la 

acelasi hotel, transmite New York Post. Strauss-Kahn a fost arestat de autoritatile americane, 

fiind acuzat de agresiune sexuala. 

Potrivit unor surse din NYPD, vineri seara, politicianul francez ar fi incercat mai intai sa atraga in 

camera sa o receptionera VIP, care i-a prezentat apartamentul de la hotelul Sofitel. 

Cand au ajuns in camera, Struss-Kahn i-a cerut femeii "atragatoare" sa i se alature pentru un 

pahar de sampanie, dupa ce isi va termina tura. Femeia a respins invitatia fostului sef al FMI, 

despre care a spus ca a fost "nepotrivita". 

In ziua urmatoare, sambata, Strauss-Kahn a incercat sa atraga in camera sa o receptionera, 

descrisa ca fiind "o femeie atragatoare care i-a retinut atentia". El a invitat-o in camera sa, unde 

spunea ca are o sticla de Dom Perignon. Femeia a respins invitatia. 

Sursele din NYPD au precizat ca Strauss-Kahn nu a cerut "in mod explicit" femeilor sa faca sex cu 

el, insa ambele angajate ale hotelului au spus ca avansurile fostului sef FMI au fost 

"nepotrivite". 

Dezvaluirile au fost facute dupa ce anchetatorii americani au interogat toti angajatii hotelului 

Sofitel, analizand si 48 de ore de inregistrari video. Camerele video au inregistrat si momentul in 

care Strauss-Kahn a parasit hotelul fara sa-si declare plecarea la receptie. 

Dupa momentul in care Strauss-Kahn ar fi incercat sa violeze o camerista, seful FMI s-a imbarcat 

la bordul unei curse Air France. Publicatia Le Point, care nu citeaza insa nicio sursa, a scris 

recent ca ultimele cuvinte rostite de fostul sef al FMI  inainte de a fi arestat de doi politisti in 

civil au fost "Ce fund frumos!", in timp ce privea la una dintre stewardesele zborului New York-

Paris AF023 de sambata, 14 mai. 
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Dominique Strauss Kahn a fost arestat, in urma unei acuzatii de agresiune sexuala, formulata de 

o camerista de la un hotel din New York. Impotriva lui DSK exsta 7 capete de acuzare, intre care 

tentativa de viol si sechestrare. 

http://www.hotnews.ro/stiri-international-8685984-new-york-post-dominique-strauss-kahn-

incercat-convinga-doua-angajate-hotelul-sofitel-mearga-camera-lui-inainte-presupusul-atac-

sexual.htm 
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DERAPAJELE MEDIA ÎN CAZUL “CAMERISTEI LUI STRAUSS-KAHN” 

JURNALUL NAŢIONAL, 23 MAI 2011 

Suntem în data de 23 mai. Fostul şef al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Dominique 

Strauss-Kahn, a fost reţinut de poliţia new-yorkeză la data de 14 mai, când se pregătea să 

decoleze spre Paris. O veste-bombă a căzut pe capetele jurnaliştilor din întreaga lume: DSK este 

acuzat de viol. Tentativă de viol, agresiune sexuală, sechestrare de persoană etc. 

Cum, când, unde, de cine? Ei, aici ne oprim, la această întrebare, căci nici până în ziua de azi nu 

am aflat cine este, de fapt, camerista hotelului Sofitel din metropola americană care-l acuză pe 

DSK de toate aceste fapte grave. Ştim doar că-i o persoană de culoare şi că are 32 de ani, este 

imigrantă şi are permis de muncă în Statele Unite. Şi cam atât. Cel puţin oficial. Căci presa lumii 

nu mai conteneşte în a furniza “detalii” despre cea pe care zic că au identificat-o jurnaliştii: 

Nafissatou Diallo, alias Ophelia. 

Una peste alta, Nafissatou sau cum s-o numi ea este femeia cea mai căutată de pe planetă de 

câteva zile. Mărturiile celor care se pretind a face parte din familia sau anturajul acesteia se 

înmulţesc, chiar dacă unii dintre cei care acordă interviuri cu generozitate “îşi dau seama” peste 

câteva zile că nu sunt chiar fraţii presupusei victime, ci doar cunoştinţe. Dacă or fi şi atât. 

Oficial, nu a fost dată publicităţii nici o fotografie care s-o înfăţişeze pe presupusa victimă a lui 

DSK. Una singură a apărut în presa americană, cu ea având capul acoperit cu o pătură de 

culoare albă. 

Dar, vorba jurnaliştilor de la publicaţia franceză Le Nouvel Observateur: furtuna mediatică are 

oroare de vid. 

În aşteptarea eventualei publicări a adevăratelor fotografii ale doamnei Nafissatou Diallo, pe 

Internet se înmulţesc falsurile. Că este vorba despre reţelele de socializare, că este vorba 

despre bloguri sau site-uri ale mass-media africane, câteva fotografii circulă în voie, fără să mai 

conteze originea lor. Le Nouvel Observateur face o panoramă a principalelor patru imagini care 

circulă pe Net. 

Nafissatou Diallo, new-yorkeza fără şansă 

Este agent imobiliar, dacă e să ne luăm după informaţiile pe care le furnizează la contul ei de 

Facebook. Cum de a ajuns presa la ea? Păi simplu, n-a avut nici o şansă să scape: este singura 

Nafissatou Diallo care scrie negru pe alb la Facebook că locuieşte la New York. Aşa că numeroşi 
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utilizatori de Net s-au oprit la fotografia ei. De când cu nebunia asta, şi-a schimbat imaginea de 

la profil şi a şi publicat un mesaj: “Nu sunt eu femeia agresată de DSK”. Aviz amatorilor! 

“Bună ziua tuturor. Fotografia mea de la profilul contului de Facebook tocmai circulă pe Net şi 

în presă ca fiind a victimei lui DSK; chiar dacă am acelaşi nume şi prenume cu al acestei 

nefericite femei, nu sunt eu aceea agresată. Ieri, toate astea păreau amuzante, dar azi este mai 

degrabă enervant. Dacă cineva ştie vreun ziar care continuă să utilizeze fotografia mea, vă rog 

să-i informaţi pe cei care lucrează acolo că folosesc o fotografie greşită şi că trebuie să înceteze 

să o folosească, pentru că îmi rezerv dreptul de a depune plângere. Mulţumesc”. Acesta este 

mesajul postat de doamna N.D la Facebook. Şi ar fi bine să se ţină cont de el.  

 

Ophelia, falsul Facebook 

Prima fotografie apărută pe Net se afla la un profil fals de Facebook pe numele celei care încă 

se numea “Ophelia”, numele cu care se pare că este cunoscută camerista lui DSK la Sofitel, 

unde era angajată. Originea acestei fotografii nu este identificată, dar aceasta a fost cu 

siguranţă furată de pe o reţea socială oarecare. Falsul profil, destul de bine realizat, precizează 

ca loc de muncă Sofitel New York. Precizarea a făcut să cadă în capcană jurnalul La Provence, 

care a publicat fotografia. Un “scoop” care a mai fost şi preluat într-o revistă a presei realizată 

de France Inter. Falsul profil a fost în cele din urmă suprimat, dar nebunia nu s-a oprit aici. El a 

fost înlocuit cu un altul! Dar având un nume ceva “mai de actualitate”, Nafi Satou Diallo. 

 

Frumoasa Nafissatou 

Ei, aceasta este fără îndoială imaginea cu cel mai mare succes la public. Tânăra este 

strălucitoare în această poză, numai că încă nu e clar cine este în imagine: unii o prezintă drept 

Nafi, alţii drept fiica ei în vârstă de 15 ani. E dificil de aflat care-i este parcursul fotografiei, dar 

cert e că a apărut în seara în care France 2 a dat numele de Nafissatou Diallo drept cel al 

presupusei victime: 16 mai. Ceea ce ar putea lăsa să se înţeleagă că este vorba despre un 

omonim pe Facebook care de atunci şi-a şters fotografia sau şi-a trecut profilul la “privat”. Se 

pare că prima apariţie a fotografiei s-a înregistrat pe blogul anonim intitulat “Dominique 

Strauss-Kahn”, al cărui conţinut este destul de dubios. Fotografia apare ulterior pe un blog cu 

tente antisemite issaki.com, care pretinde, de data asta, că este vorba în imagine despre 

Nafissatou Diallo, dar acum 3-4 ani. Imaginea a fost preluată a poi pe Entrevue.fr, fără a fi 

verificată vreo sursă. 
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Nafissatou Niang Diallo, scriitoarea senegaleză 

Nafissatou Diallo este un nume relativ comun în Senegal şi Guineea. Protagonista afacerii DSK 

are un omonim celebru, scriitoarea Nafissatou Niang Diallo. O fotografie a scriitoarei alături de 

soţul ei, realizată la 31 decembrie 1975 la Teranga, este uneori utilizată pentru a prezenta o 

presupusă fotografie înfăţişând-o pe Nafissatou Diallo cu fostul ei soţ. Wikipedia a fost nevoit să 

actualizeze fişa scriitoarei senegaleze, precizând:”Atenţie: Nafissatou Niang Diallo nu are nici o 

legătură cu Nafissatou Diallo, presupusa victimă a unei agresiuni sexuale comise de Dominique 

Strauss-Kahn”. 

Acestea fiind zise, povestea, probabil, continuă. Important e să ai răbdare şi să iei la rând cele 

câteva zeci de persoane care şi-au creat profil la Facebook, de exemplu, sub acest nume. Succes 

amatorilor de glume! 

http://www.jurnalul.ro/stiri/externe/derapajele-media-in-cazul-cameristei-lui-strauss-kahn-

579011.html 
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FRANTA: UN SECRETAR DE STAT ACUZAT DE HARTUIRE SEXUALA DEMISIONEAZA  

HOTNEWS.RO, 29 MAI 2011 

Georges Tron, ministru secretar de stat in guvernul francez de centru-dreapta, acuzat de 

hartuire sexuala de catre doua femei, a demisionat duminica, a anunta premierul Francois 

Fillon, citat de Reuters. 

"Dl Georges Tron ... l-a informat astazi pe premierul Francois Fillon despre demisia sa", se arata 

itr-un comunicat. 

Procurorii francezi au deschis o ancheta in legatura cu acuzatiile aduse lui Tron, pe care acesta 

le-a calificat drept "incredibile". 

O plangere pentru "hartuire sexuala" vizandu-l pe unul dintre membrii Guvernului francez, 

secretarul de stat insarcinat cu functiile publice, Georges Tron, a fost depusa miercuri la 

Parchetul din Paris de doua foste subordonate ale acestuia. Plangerea a fost depusa de doua 

foste angajate ale primariei din Draveil, o localitate din apropierea Parisului al carei primar este 

Georges Tron. Oficialul francez a respins acuzatiile si le-a cerut avocatilor sai sa depuna si ei o 

plangere pentru "acuzatii calomnioase" impotriva celor doua femei. 

Potrivit cotidianului Le Parisien, cele doua foste angajate denuntau, in plangere, mai multe 

"gesturi deplasate" ale oficialului si sustin ca acesta le-ar fi "pipait pe picioare" de mai multe ori. 

Acestea mai sustin ca au devenit depresive si s-au gandit chiar sa isi puna capat zilelor, in urma 

"veritabilelor agresiuni sexuale" ale lui Georges Tron. 

Avocatii secretarului de stat au calificat insa acuzatiile care i se aduc acestuia drept "baliverne": 

"Georges Tron mi-a dat instructiuni sa depun o plangere pentru acuzatii calomnioase. Voi 

depune aceasta plangere dupa ce voi avea acces la cealalta plangere, depusa impotriva sa la 

Parchet", a declarat avocatul sau. 

La randul sau, Georges Tron a comentat ca "nu este naiv" si spune ca isi da seama de ecourile 

unui astfel de scandal, dupa cazul Dominique Strauss-Kahn. 

http://www.hotnews.ro/stiri-international-8748117-franta-secretar-stat-acuzat-hartuire-

sexuala-demisioneaza.htm 
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CHRISTINE LAGARDE, CANDIDATA EUROPEI LA ŞEFIA FMI 

COTIDIANUL, 25 MAI 2011 

Ministrul francez al Economiei, Christine Lagarde, a anunţat, miercuri, că va candida la 

conducerea FMI. Candidatura sa se bucură de sprijinul majorităţii statelor Europene. 

"Am decis să candidez la postul de director general al FMI", a spus Lagarde, adăugând că decizia 

a fost luată "după o reflecţie matură şi în acord cu preşedintele şi primul-ministru" de la Paris. 

Lagarde a vorbit despre "imensa provocare" care o aşteaptă şi a anunţat că va efectua un 

turneu pentru a se consulta cu membrii FMI. 

Directorii executivi ai FMI din partea statelor emergente (Brazilia, China, India, Rusia şi Africa de 

Sud) au emis un comunicat în care arată că îşi doresc ca alegerea noului managing director să 

fie "transparentă". 

"Dacă voi fi aleasa, îmi voi folosi calităţile de avocat, de ministru, de manager şi de femeie", a 

spus Lagarde, în vârstă de 55 de ani, cu o carieră de avocat care s-a desfăşurat în marea ei parte 

în SUA. Aici ea a condus firma de avocatură Baker&McKenzie din Chicago. 

Christine Lagarde are însă de aşteptat o decizie a Curţii de Casaţie într-o anchetă în care este 

suspectată de abuz în serviciu şi de împiedicarea actului de justiţie. Afacerea îl priveşte pe fostul 

om de afaceri Bernard Tapie, care a obţinut din partea statului francez compensaţii de 285 de 

milioane de euro pentru o vânzare păguboasă a companiei Adidas. În 1992, Tapie a cedat 

Adidas băncii, pe atunci de stat, Credit Lyonnais. În acel moment, Tapie era ministru în guvernul 

francez şi s-a considerat că banca îi va face favoruri. În 2008, în momentul în care Tapie a primit 

compensaţiile din partea statului, Lagarde deţinea, ca şi acum, portofoliul Economiei şi 

Finanţelor. 

http://www.cotidianul.ro/147046-Christine-Lagarde-candidata-Europei-la-sefia-FMI 
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RĂZBOI AL SEXELOR LA CONDUCEREA SOCIALISMULUI FRANCEZ 

EPOCH TIMES, 26 MAI 2011 

Razboi al sexelor la conducerea socialismului francez: doua femei Martine Aubry si Segolene 

Royal se aliaza pentru a elimina acelasi rival: François Hollande, un barbat care aspira la 

candidatura Partidului Socialist pentru a-l infrunta in alegerile prezidentiale pe Nikolas Sarkozy, 

noteaza miercuri ziarul ABC. 

Aubry si Royal se urasc 'amical' de cand prima i-a suflat postul de prim-secretar si de lider al 

Partidului Socialist (PS), la capatul alegerilor interne desfasurate la Congresul de la Reims din 

2008. Dar ambele au o dorinta si ambitie comuna: sa-l inlature pe François Hollande de la 

candidatura socialista la presedintia Republicii pentru a-si disputa, doar intre femei, pretiosul 

trofeu. 

Segolene are un usor avantaj fata de Aubry in ce-l priveste pe Hollande: i-a fost partener de 

viata intre 1978 si 2007. Cei doi au impreuna patru copii: Thomas, Clemence, Julien si Flora. 

Timp de multi ani au trait in concubinaj si au facut cariera politica impreuna, fotografiindu-se 

inclusiv in familie pentru presa de scandal. Au fost perechea politica 'moderna' si 'la moda' timp 

de multi ani. Tot ambitia politica a fost cea care a grabit despartirea care a avut la origine 

scandaluri de infidelitate. 

Nu este clar cine a inceput primul, daca a fost Hollande cel care a plecat cu o ziarista, sau 

Segolene cea care 's-a afisat' in compania unui om de afaceri. Aceeasi aspiratie la presedintia 

Republicii a fost cea care a precipitat criza finala. In timpul campaniei prezidentiale din 2007, 

pozele in costum de baie ale lui Ségolene si ezitarile lui Hollande (prim-secretar al PS, cand fosta 

partenera era candidata a socialistilor) au dat prilej la multe discutii. Un an mai tarziu, la 

Congresul de la Reims, Ségolene a infruntat-o pe Aubry, iar cea din urma a iesit victorioasa. 

Trei ani mai tarziu, primele doua doamne 'politice'ale socialismului francez fac campanie 

impotriva unui barbat, fostul tovaras de viata al uneia si rival politic de prim rang al alteia. Daca 

doamnele reusesc sa-l elimine pe Hollande, vor trebui sa-si dispute intre ele candidatura 

socialista impotriva lui Nicolas Sarkozy. 

 

Potrivit unui sondaj publicat lunar de revista Paris Match pe pagina sa de web, 57 % dintre 

francezi vor ca stanga sa castige alegerile prezidentiale, din 2012, fata de 38 %, care doresc o 

victorie a dreptei. Scandalul provocat de arestarea fostului director general al FMI, Dominique 
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Strauss-Kahn, nu a perturbat esicherul politic francez, potrivit saptamanalului. Acest nou 

sondaj, realizat intre 19 si 20 mai, coroboreaza rezultatele publicate de ziarul Le Monde joia 

trecuta. 

http://www.epochtimes-romania.com/articles/2011/05/article_112401.html?search_token=femei
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TANARA DIN ARABIA SAUDITA ARESTATA DUPA CE A CONDUS MASINA, PUSA SUB 

ACUZARE PENTRU INCITAREA FEMEILOR 

HOTNEWS, 23 MAI 2011 

Tanara saudita in varsta de 32 de ani care a fost arestata sambata dupa ce a incalcat interdictia 

de a conduce masina a fost pusa oficial sub acuzare pentru "incitarea femeilor", a declarat, luni, 

avocatul acesteia pentru AFP. Manal al-Charif (32 de ani), consultant specializat in securitate 

informatica, a fost arestata sambata la Khobar, dupa ce a postat pe YouTube un filmulet o 

inregistrare video care o arata conducand masina. 

Ea a fost eliberata cateva ore mai tarziu de politisti, insa dupa alte cateva interogatorii, 

autoritatile au decis sa o puna sub acuzare pe motiv ca ar fi incitat femeile saudite sa conduca 

masina. 

Intre timp, pe retelele de socializare a fost lansata o campanie prin care i se cere regelui 

Abdallah sa intervina in favoarea lui Manal al-Charif, care face parte, de altfel, dintr-un grup ce 

militeaza pentru drepturile femeilor. Grupul de militanti din care face parte Manal al-Charif le-a 

indemnat, de altfel, pe internet, pe femeile saudite sa defileze la volanului autoturismelor, pe 

data de 17 iunie. 

In plus, in filmuletul pe care Manal al-Charif l-a postat pe YouTube, aceasta afirma ca "nicio lege 

islamica nu le interzice femeilor sa conduca masina", sustinand ca aceasta interdictie este 

dictata exclusiv de factori sociali, intr-o societate ultraconservatoare. 

Femeile din Arabia Saudita nu au voie sa conduca masina pe teritoriul regatului, care aplica o 

versiune riguroasa a legii islamice. 

http://www.hotnews.ro/stiri-international-8731492-video-tanara-din-arabia-saudita-arestata-

dupa-condus-masina-pusa-sub-acuzare-pentru-incitarea-femeilor.htm 
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BELGIA, A DOUA TARA EUROPEANA DUPA FRANTA CARE INTERZICE PURTAREA VALULUI 

ISLAMIC IN LOCURI PUBLICE 

HOTNEWS, 25 MAI 2011 

Belgia va deveni, peste aproximativ o luna, a doua tara europeana, dupa Franta, care va aplica o 

legislatie dura impotriva purtarii valului islamic in locuri publice, anunta AFP. Legea, care 

intrezice purtarea in public a oricarui obiect vestimentar care acopera fata, a trecut de cele 

doua Camere ale Parlamentului belgian si ar urma sa intre in vigoare peste aproximativ o luna. 

"In primul rand, este o lege care protejeaza un principiu findamental, cel al egalitatii dintre 

barbati si femei. In al doilea rand, daca vrem o societate deschisa, nimeni nu trebuie sa aiba 

fata acoperita", a declarat deputatul belgian care a initiat proiectul de lege. 

Legea anti-burqa a fost votata initial in aprilie 2010 in Belgia, insa nu a mai apucat sa fie pusa 

atunci in aplicare din cauza caderii Guvernului si a organizarii de alegeri legislative anticipate in 

iunie anul trecut. 

In urma cu un an, legea a provocat dezbateri aprinse, in conditiile in care Belgia ar fi devenit, la 

acea vreme, prima tara europeana care aplica o asemenea interdictie. 

Intre timp, si Franta a adoptat, in primavara acestui an, o lege care interzice purtarea niqab-

ului, valul care acopera fata, si a burqai, costumul intreg care este prevazut cu o plasa in dreptul 

ochilor. Autoritatile franceze au inceput deja sa le aplice amenzi femeilor care incalca legea. 

http://www.hotnews.ro/stiri-international-8738595-belgia-doua-tara-europeana-dupa-franta-

care-interzicerea-purtarii-valului-islamic-locuri-publice.htm 
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OFIŢERI CONCEDIAŢI DUPĂ CE AU OBLIGAT O TÂNĂRĂ SĂ FACĂ STRIPTEASE ÎN SECŢIA DE 

POLIŢIE! 

JURNALUL NAŢIONAL, 26 MAI 2011 

15 poliţisti amatori de senzaţii tari, printre care şi trei femei, au fost suspendaţi din funcţii după 

ce au forţat o tânără să se dezbrace. Numărul de striptease s-a petrecut într-o secţie de poliţie 

din Mexic. 

În materialul video dat presei de către sindicatul poliţiştilor se vede cum toţi ofiţerii admiră, 

strigă şi aplaudă în timp ce femeia renunţă la haine până când rămane în costumul Evei, scrie 

Daily Mail. 

La început, femeia, a cărei faţă este blurată, stă pe masă şi, cu o oarecare reţinere, începe să-şi 

dea jos din haine. Apoi pare că se răzgândeşte şi se opreşte din dans. Scena răzgândirii nu 

durează însă mult pentru că tânăra se aşează apoi în genunchi şi începe, provocator, să se 

dezbrace rămânând în lenjerie intimă, fază aplaudată frenetic de organe. Episodul erotic atinge 

momentul culminant în momentul în care tânăra, în aplauzele poliţiştilor, îşi dă jos şi sutienul. 

Urmează apoi un dans pentru unul dintre ofiţeri, în timp ce colegii săi privesc şi fac glume. 

Cotidianul britanic scrie că tânăra fusese arestată împreună cu prietenul ei, în timp ce treceau 

granişa mexicană. Asupra celor doi s-ar fi găsit mai multe carduri bancare furate. 

Potrivit El Mexicano, ziarul care a publicat clipul de 5 minute, poliţiştii le-ar fi promis celor doi 

că-i elibereaza numai dacă fata se dezbracă în faţa lor. 

Filmuleţul a fost făcut pe 2 martie, dar abia ieri a ajuns pe internet. Imediat, primarul localităţii 

a anunţat suspendarea tuturor celor 15 poliţişti ai secţiei, inclusiv şeful lor. 

http://www.jurnalul.ro/stiri/externe/ofiteri-concediati-dupa-ce-au-obligat-o-tanara-sa-faca-

striptease-in-sectia-de-politie-579360.html 
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DIRECTORUL UNEI ŞCOLI, UCIS DE TALIBANI PENTRU CĂ PRIMEA FETE LA CURSURI 

COTIDIANUL, 25 MAI 2011 

Talibanii l-au ucis pe directorul unei şcoli de fete din apropierea capitalei Kabul, pentru că 
acesta a ignorat avertismentele de a nu le mai învăţa pe fete să scrie şi să citească. El a fost 
împuşcat în apropierea locuinţei, iar fiul sau a fost rănit în timpul atacului. 

Educaţia pentru femei a fost interzisă în timpul regimului taliban, din 1996 şi până la invazia 
americană din 2001. Talibanii consideră acest lucru ca fiind neislamic. La fel, femeilor li se 
refuza accesul la serviciile medicale şi erau obligate să poarte burqa. 

După 2001, femeile au recăpatat dreptul la educaţie, însă ele sunt ţinte atacurilor talibanilor, 
care le stropesc cu acid în drumul spre scoala. La fel, multe şcoli au fost incendiate şi profesorii 
ucişi. Numărul învăţătoarelor este foarte redus, circa una la 100 de învăţători, iar perspectivele 
unei femei afgane de a urma şi alte cursuri decât cele primare sunt foarte reduse. Acum se 
estimează ca 2,4 milioane de femei afgane merg la şcoală, însă 20% nu o fac în mod regulat. 

http://www.cotidianul.ro/147063-Directorul-unei-scoli-ucis-de-talibani-pentru-ca-primea-fete-
la-cursuri 
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CULTURAL 

TEATRU: FETELE GRASE CASTIGA INTOTDEAUNA! 

FEMINISM.RO, 29 MAI 2011 

… 4 femei care asteapta in antecamera unei clinici de liposuctie vorbesc despre experientele lor 

legate de problemele de greutate, incepand cu amintiri dureroase despre propria copilarie si 

continuand cu frustrarile legate de viata de cuplu sau de cea profesionala. Monoloagele, 

scenele care recreaza abil povestile celor 4 femei (si, in fapt, povestile atator altele) nu sunt 

altceva decat modalitati foarte sugestive de a contura o realitate in care standardele de 

frumusete feminina, impuse in special de catre mass-media, le forteaza sa se conformeze unor 

sabloane, sa devina papusi perfecte, aparitii care sa bucure ochii sotului, angajatorului, 

clientului, trecatorului … 

Nu stiu daca in viata reala fetele grase castiga intotdeauna, dar cele 4 personaje ale acestei 

piese ne arata, in final, ca acest model stereotip care asociaza frumusetea feminina unor 

standarde ce transforma femeile in simple ambalaje non-celulitice dar si non-substantiale, 

poate fi, pur si simplu, desfiintat si aceasta le transforma in castigatoare. 

Si castigatoare sunt, la randul lor, cele 4 actrite, tinere absolvente, precum si regizoarea piesei, 

pentru actul lor artistic plin de naturalete, gingasie, umor, forta, mesaj feminist. O combinative 

rar intalnita in teatrul romanesc, in special din cauza absentei ultimului ingredient, asa ca piesa 

chiar merita vazuta! 

Marti, 31 mai, ora 20:30, in Tete-a-Tete Coffee Art & Chill (Parcul Herastrau) se va sustine 

reprezentatia piesei de teatru "Fetele grase castiga intotdeauna". De: Madeleine George, Cu: 

Alexandra Craciun, Eliza Pauna, Lavinia Pop-Coman, Alexandra Gogan. Regia: Dana Voicu 

http://www.feminism-romania.ro/index.php/culturale/teatru/512-fetele-grase-castiga-

intotdeauna.html 
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TEATRU: MONOLOAGELE VAGINULUI- TEATRU LA SFARSIT DE MAI 

FEMINISM.RO, 28 MAI 2011 

"Monoloagele Vaginului" - dupa Eve Ensler, cu: DIANA GIUBERNEA, regia: MONA GAVRILAS. 

Duminica, 29 mai 2011, ora 19:00, Café Boheme (Str. Caderea Bastiliei nr. 11). Durata 

spectacolului: 1 ora si 15 minute. 

Centrul FILIA, alaturi de Diana GIUBERNEA si Mona GAVRILAS, va prezinta Monoloagele 

Vaginului, un spectacol atipic, rafinat, emotionant, incitant si provocator. 

Acest spectacol a fost jucat in peste 200 de reprezentatii, avand turnee in tara din 2005 pana in 

prezent. Au avut loc reprezentatii cu succes la Brasov, Cluj, Arad, Timisoara, Sighet, Constanta, 

Costinesti, Vama Veche, Rosia Montana (festivalul FAN FEST 3 editii), Braila, Galati, Bacau, 

Pitesti. In Bucuresti spectacolul s-a jucat in Club A (peste 80 de spectatori), Club Prometheus, 

Tinerimea Romana, Teatrul Nottara. 

A beneficiat si de participari la Festivaluri Internationale de Teatru si a caștigat Premiul pentru 

cea mai Buna Actrita in cadrul Festivalului de Teatru International de la Pitesti. Monoloagele 

Vaginului este o piesa cu succes la public, presa si critica. Personalitati care au apreciat 

spectacolul: Ileana Lucaciu, Magdalena Boiangiu, Natalia Stancu, Alice Geogescu, Marius 

Zarafescu, Valeriu Moisescu, Doru Mares. 

http://www.feminism-romania.ro/index.php/culturale/teatru/513-monoloagele-vaginului-

teatru-la-sfarsit-de-mai.html 
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