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POLITICĂ 

SULFINA BARBU ŞI-A LANSAT CANDIDATURA PENTRU UN NOU MANDAT LA OFPDL. ELENA 

BĂSESCU I-A STAT ALĂTURI  

MEDIAFAX, 6 OCTOMBRIE 2011 

Ministrul Muncii, Sulfina Barbu, şi-a lansat, joi, candidatura pentru un nou mandat de 

preşedinte al Organizaţiei de Femei a PDL, cu moţiunea "Forţa femeilor PDL - România 2020", 

avându-le alături, printre altele, pe Elena Băsescu şi Andreea Paul Vass. 

Lansarea a avut loc la Teatrul Evreiesc şi au participat femei din toate organizaţiile judeţene ale 

partidului. 

Sulfina Barbu a precizat, în discursul său, că obiectivul pe cinci ani este ca Organizaţia de Femei 

să propună candidaţi femei pentru funcţiile de prim-ministru şi preşedinte al României. Ea a 

spus că un proiect ambiţios este să atragă alături de PDL femei de centru-dreapta care cred în 

educaţie, în muncă, doresc să muncească şi nu să primească ajutoare sociale şi pot să valorifice 

oportunităţile pe care statul le oferă pentru a se dezvolta şi care sunt dinamice. 

Sulfina Barbu a arătat că prin candidatura sa doreşte ca Organizaţia de Femei să fie "front de 

rezistenţă împotriva stângii falimentare conduse de Iliescu, Voiculescu şi Adrian Năstase". 

"Avem doi figuranţi care apar împreună Ponta şi Antonescu. Nu ei iau deciziile. Adevăraţii 

conducători sunt Voiculescu, Năstase şi Iliescu. Sunt cei care de ani de zile profită de un stat 

ineficient, de fapt ei au pus bazele acestui stat ineficient, îngrăşat artificial şi nu şi-au dorit ca 

oamenii să fie independenţi", a susţinut ea. 

Sulfina Barbu a fost elogiată de cele mai multe dintre participantele la eveniment, care au spus 

că acesta este o femeie extraordinar de puternică, bun manager, mamă desăvârşită, soţie, om 

politic, o persoană foarte sufletistă. 

Alături de Sulfina Barbu a stat Elena Băsescu. 

http://www.mediafax.ro/politic/sulfina-barbu-si-a-lansat-candidatura-pentru-un-nou-mandat-la-ofpdl-elena-

basescu-i-a-stat-alaturi-8844010 

http://www.mediafax.ro/politic/sulfina-barbu-si-a-lansat-candidatura-pentru-un-nou-mandat-la-ofpdl-elena-basescu-i-a-stat-alaturi-8844010
http://www.mediafax.ro/politic/sulfina-barbu-si-a-lansat-candidatura-pentru-un-nou-mandat-la-ofpdl-elena-basescu-i-a-stat-alaturi-8844010
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ANDREEA PAUL VASS A RENUNŢAT SĂ CANDIDEZE PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL 

OFPDL 

MEDIAFAX, 6 OCTOMBRIE 2011 

Consilierul primului ministru Andreea Paul Vass a renunţat să candideze pentru funcţia de 

preşedinte al Organizaţiei de Femei a PDL şi a anunţat, joi, că o susţine pe Sulfina Barbu, ea 

precizând că se înscrie în cursa pentru postul de prim-vicepreşedinte al organizaţiei. 

Andreea Paul Vass a vorbit la lansarea candidaturii Sulfinei Barbu despre reprezentarea femeii 

în politică şi a spus că PDL are femei puternice în partid, nominalizându-le pe Roberta Anastase, 

Elena Udrea, Anca Boagiu, Monica Macovei, Elena Băsescu şi Oana Badea. 

Vass a spus că Robertei Anastase i-a fost dat să ducă o cruce foarte grea şi că nu a susţinut-o 

aproape nimeni atunci când a vrut să introducă transparenţa la votul din Parlament. 

Despre Elena Băsescu, Vass a spus că "a dus povara tinereţii şi pe frunte şi pe spate", precizând 

că aceasta "are o pilă: este tânără, frumoasă, dar mai ales este fiica preşedintelui". "Şi pentru 

asta trebuie să o pedepsim dur, foarte dur. Pentru că uităm că atunci când emoţia se împleteşte 

cu oboseala - şi noi ştim ce înseamnă oboseala într-o campanie electorală - poate să joace feste 

frumoase limbii române", a adăugat Vass. 

Consiliera premierului a mai spus că în PDL sunt două femei greu de egalat, Elena Udrea şi Anca 

Boagiu, precum şi "o doamnă grozavă", Monica Macovei, care a adus tema integrităţii în 

politică. 

Ministrul Muncii, Sulfina Barbu, şi-a lansat, joi, candidatura pentru un nou mandat de 

preşedinte al Organizaţiei de Femei a PDL, cu moţiunea "Forţa femeilor PDL - România 2020", 

avându-le alături, printre altele, pe Elena Băsescu şi Andreea Paul Vass. 

Adreea Paul Vass declarase, în 7 septembrie, pentru MEDIAFAX, că va candida pentru 

preşedinţia Organizaţiei de femei a PDL, arătând că poate întări organizaţia, aduce 

"prospeţime" şi "chiar Traian Băsescu vede o soluţie în întărirea organizaţiei de femei pentru a 

reforma partidul". 

http://www.mediafax.ro/politic/andreea-paul-vass-a-renuntat-sa-candideze-pentru-functia-de-presedinte-al-

ofpdl-8844049 

http://www.mediafax.ro/politic/andreea-paul-vass-a-renuntat-sa-candideze-pentru-functia-de-presedinte-al-ofpdl-8844049
http://www.mediafax.ro/politic/andreea-paul-vass-a-renuntat-sa-candideze-pentru-functia-de-presedinte-al-ofpdl-8844049
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ANDREEA VASS: CINE A DUS POVARA TINEREŢII  ŞI PE FRUNTE ŞI PE SPATE MAI MULT 

DECÂT ELENA BĂSESCU?! 

MEDIAFAX, 6 OCTOMBRIE 2011 

Andreea Paul Vass, consilier al primului ministru, a declarat, joi, că Elena Băsescu a dus povara 

tinereţii "şi pe frunte şi pe spate" şi că se uită că atunci când emoţia se împleteşte cu oboseala, 

într-o campanie electorală, "poate să joace feste frumoase limbii române". 

"Cine a dus povara tinereţii şi pe frunte, şi pe spate mai mult decât Elena Băsescu?!", a spus 

Vass. 

"Are o pilă: este tânără, frumoasă, dar mai ales este fiica preşedintelui. Şi pentru asta trebuie să 

o pedepsim dur, foarte dur. Pentru că uităm că atunci când emoţia se împleteşte cu oboseala - 

şi noi ştim ce înseamnă oboseala într-o campanie electorală - poate să joace feste frumoase 

limbii române", a adăugat ea. 

Vass a făcut aceste afirmaţii în intervenţia sa, de pe scena Teatrului Evreiesc, la evenimentul de 

lansare a candidaturii Sulfinei Barbu pentru un nou mandat la preşedinţia Organizaţiei de Femei 

a PDL. 

Elena Băsescu s-a aflat în sală, în primul rând, alături de Sulfina Barbu. 

La afirmaţiile lui Vass, aceasta a făcut o remarcă, din sală, cu voce joasă, spunând că sunt 

miniştri în guverne care fac dezacorduri şi greşeli. 

http://www.mediafax.ro/politic/andreea-vass-cine-a-dus-povara-tineretii-si-pe-frunte-si-pe-spate-mai-mult-decat-

elena-basescu-8844081 

  

http://www.mediafax.ro/politic/andreea-vass-cine-a-dus-povara-tineretii-si-pe-frunte-si-pe-spate-mai-mult-decat-elena-basescu-8844081
http://www.mediafax.ro/politic/andreea-vass-cine-a-dus-povara-tineretii-si-pe-frunte-si-pe-spate-mai-mult-decat-elena-basescu-8844081
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SOCIAL 

MARŞUL PARAŞUTELOR, LA BUCUREŞTI: "BĂRBAŢI, ŞI MAMELE VOASTRE AU FOST 

PIPĂITE, CIUPITE, POATE CĂ ŞI VIOLATE!"  

JURNALUL NAŢIONAL, 6  OCTOMBRIE 2011 

Autor: DAN RADU 

Peste 100 de femei s-au adunat vineri seară în faţa Tribunalului Bucureşti pentru a protesta 

împotriva felului în care victimele agresiunilor sexuale sunt tratate în România. Acţiunea s-a 

numit "Marşul paraşutelor", iar unul dintre mesajele strigate la megafon a fost: "Bărbaţi, şi 

mamele voastre au fost pipăite, ciupite, poate că şi violate şi voi nici nu ştiţi"! 

În aprilie anul acesta, remarca unui poliţist canadian a stârnit un val de indignare care avea să 

traverseze globul. "Dacă femeile nu s-ar mai îmbrăca ca nişte paraşute, am avea mai puţine 

violuri", a spus acesta. Astfel au apărut marşurile paraşutelor – demonstraţii de stradă care au 

avut loc în Canada, SUA, Australia, Marea Britanie şi acum şi în România. 

Purtând pancarte cu inscripţii ca "Dă mâna cu mine, nu cu fundul meu" sau "Nu înseamnă NU 

întotdeauna", femeile au povestit experienţele lor de zi cu zi: pipăieli în autobuze, agresiuni 

verbale sau fizice pe stradă. 

La marş au participat şi câţiva bărbaţi, unul dintre ei purtând o fustă mini şi o perucă blondă, în 

semn de solidaritate. "Abia am coborât din maşină şi am fost claxonat de patru şoferi. Al 

cincilea m-a invitat la o cafea. Ce am mai auzit nu vă pot spune căci sunt pudică", a povestit 

bărbatul. 

Femeile au denunţat şi felul în care victimele agresiunilor sexuale sunt tratate de autorităţi. 

Acestea spun că femeile violate primesc reproşuri chiar de la poliţiştii care le înregistrează 

plângerile, preferând de multe ori să renunţe la reclamaţie. Una dintre vorbitoare a povestit 

cum a fost pipăită pe stradă în faţa unui echipaj de poliţie, oamenii legii preferând să râdă în loc 

să intervină. 

Statisticile Ministerului de Interne arată că în România are loc un viol o dată la patru ore. 

"Cazurile sunt mult mai frecvente, însă femeile s-au învăţat să accepte situaţia şi să nu depună 

plângere", a spus una dintre participantele la marş. 
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Unele protestatare au venit cu fuste scurte, altele îmbrăcate în pânză de sac. "Nu felul în care 

mă îmbrac provoacă un viol. În România, sunt violate şi fete de 12 ani şi femei de 80. Să fie 

toate curve?", a spus o femeie care purta un sac în loc de bluză. 

Majoritatea protestatarelor erau studente, dar la miting au participat şi membre ale 

organizaţiilor feministe. 

"Privind o ştire cu o fată de 16 ani care a fost violată la ieşirea dintr-o discotecă, până şi mama 

mea a avut următoarea reacţie: Ce căuta la discotecă, la vârsta ei? Această atitudine trebuie să 

se schimbe. Nu victima e de vină, ci întotdeauna agresorul", a povestit o femeie. 

"Pot să fiu şi goală, e corpul meu/ Nu pui mâna decât dacă vreau eu" - a fost o altă scandare din 

timpul demonstraţiei. 

"Ne-am săturat să fim numite păsărici, pisicuţe, paraşute, ţigănci împuţite, curve, târfe", s-a mai 

strigat în timpul marşului. 

http://www.jurnalul.ro/special/reportaje/marsul-parasutelor-la-bucuresti-barbati-si-mamele-voastre-au-fost-

pipaite-ciupite-poate-ca-si-violate-592843.html 

http://www.jurnalul.ro/special/reportaje/marsul-parasutelor-la-bucuresti-barbati-si-mamele-voastre-au-fost-pipaite-ciupite-poate-ca-si-violate-592843.html
http://www.jurnalul.ro/special/reportaje/marsul-parasutelor-la-bucuresti-barbati-si-mamele-voastre-au-fost-pipaite-ciupite-poate-ca-si-violate-592843.html
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MARŞUL PANARAMELOR: FEMEILE AU PROTESTAT FAŢĂ DE MISOGINII CARE LE FLUIERĂ 

ŞI CIUPESC PE STRADĂ  

MEDIAFAX, 6 OCTOMBRIE 2011 

Aproximativ 200 de femei, îmbrăcate provocator sau sobru, au protestat, joi, faţă de misoginii 

care le ciupesc şi le fluieră pe stradă odată ce le văd cu fuste scurte sau cu bluze decoltate, ele 

strigând, la "Marşul Panaramelor", că s-au săturat să fie considerate "pisi", "piţi" sau 

"piţipoance". 

Protestatarele s-au adunat în jurul orei 17.00 pe trotuarul din faţa Tribunalul Bucureşti. Cele 

mai multe erau tinere, îmbrăcate provocator cu fuste scurte şi tricouri decoltate, cu spatele gol, 

printre ele fiind "pierdute" şi câteva cu ţinute elegante sau chiar sobre. Mai toate aveau câte o 

pancartă cu câte un îndemn pentru oprirea agresiunii stradale a femeii. 

Protestul s-a intitulat "Marşul Panaramelor", ceea ce a stârnit mai mult zâmbetul trecătorilor 

până la înţelegerea mesajului. La început mai multe tinere au povestit întâmplări aproape 

dramatice din viaţa unor femei care au fost agresate pe stradă. Din când în când tinerele 

scandau şi fluierau la adresa agresorilor. 

"Ne-am săturat să fim pipăite, ciupite, ne-am săturat de misogini. Victimele agresiunilor sexuale 

nu sunt vinovate. Ne-am săturat ca din cauza anumitor haine să fim împărţite în târfe sau 

madone, bune sau rele", au repetat în cor tinerele protestatare. 

Lor li s-a alăturat un bărbat. El venise îmbrăcat ca o femeie, purtând o fustă scurtă, un tricou 

până sub bustul artificial, perucă blondă, ciorapi cu plasă şi nişte bocanci maro, ţinuta fiindu-i 

completată de o geantă roşie pe care o ţinea stingher. Bărbatul a povestit că, după ce s-a 

îmbrăcat în această ţinută, în următoarele minute a fost fluierat, claxonat şi chiar invitat la o 

cafea. 

Uşor, uşor şi alţi bărbaţi s-au alăturat femeilor care îşi strigau suferinţele. 

"Să rupem tăcerea asupra agresiunii stradale! Să înceteze blamarea victimelor agresiunilor 

sexuale! Poliţia, sistemul medical şi justiţia să nu mai fie complici la aceste agresiuni, ci instituţii 

de suport pentru victime. Reprezentanţii instituţiilor să ofere suport victimelor şi să le trateze 

cu demnitate, pentru a nu exista teama de a apela la ele! Să nu ne fie teamă să depunem 

plângere penală împotriva agresorilor! Să existe ajutor pentru victimele violenţei! Ca victime ale 

agresiunilor sexuale, să avem acces efectiv la servicii medicale şi consiliere psihologică! Să fie 
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adoptat ordinul de restricţie împotriva agresorilor! Violatorii să fie monitorizaţi ulterior punerii 

în libertate!", au scandat pe rând organizatoarele, care apoi au plecat în marş spre Piaţa Alba 

Iulia. 

Din când în când, la portavoce se auzea: "80% dintre violuri sunt săvârşite de cunoştinţele 

femeilor, nu de persoane necunoscute. În România are loc un viol la patru ore. Femeile sunt 

agresate verbal şi fizic oriunde: pe stradă, la metrou, acasă, la şcoală, la locul de muncă. Nu 

credem că există în România femeie care să nu fi cunoscut acest tip de violenţă. Suntem 

furioase pentru că victimele acestor agresiuni sunt învinovăţite, arătate cu degetul!". Urmau 

scandările în cor: "Nu mă simt flatată să fiu agresată, 1, 2, 3 agresorii jos cu ei!", "Nu vrem 

cursuri de apărare pentru o simplă plimbare", "Fetelor nu-i toleraţi pe misogini, fiţi solidare". 

La un moment dat pe partea stângă a drumului opreşte un autocar, din care coboară câteva 

persoane printre care o femeie în vârstă. Aceasta citeşte pe pancarta din faţă, apoi exclamă: 

"Aoleu, ce sunt astea, panarame? Cam seamănă". 

Tânăra de lângă ea o opreşte: "Nu mamaie, sunt femei care protestează faţă de viol, faţă de 

agresiune". Bătrâna insistă: "Atunci de ce şi-au spus panarame?". 

A fost de fapt problema pe care au ridicat-o frecvent trecătorii: "Cine sunt panaramele? De ce 

şi-au spus aşa?". Şi parcă înţelegând discuţiile de pe margine, una dintre tinere ia portavocea şi 

strigă: "Femeile violate, cele numite piţipoance, curve, panarame, târfe, păpuşele, pisi, sunt 

considerate de oameni panarame de multe ori numai pentru faptul că sunt îmbrăcate altfel". 

Apoi au continuat scandările: "Violul e de vină oricum m-aş îmbrăca", "Pot să fiu şi goală pe 

corpul meu nu pui mâna decât dacă vreau eu", "Nu mă simt flatată că sunt violată". 

După două ore de la declanşarea acţiunilor "Marşul Panaramelor" s-a oprit în Piaţa Alba Iulia. 

A fost o reuşită, a fost concluzia organizatoarelor. "Felicităm mai ales bărbaţii care ne-au fost 

alături. Astăzi am rupt tăcerea asupra agresiunii stradale. Felicitări, dragi femei, aţi demonstrat 

că sunteţi curajoase, dar trebuie să fim şi solidare. Azi, lumea a auzit de noi şi de problemele 

noastre. Din păcate marşul s-a oprit aici, dar acţiunea, mişcarea, atitudinea merg mai departe", 

a fost mesajul de final 

S-au mai făcut câteva poze de grup apoi protestatarii s-au împrăştiat mulţumind celor zece 

poliţişti care le-au însoţit protejându-le de fluierăturile şi de claxoanele celor care treceau pe 

stradă şi nu vedeau decât nişte femei scandând fără a înţelege ce anume spuneau. 
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Marşul Panaramelor sau Slutwalk este o mişcare internaţională care a pornit din Toronto şi apoi 

s-a extins în mai multe ţări din Europa, America, Noua Zeelandă şi chiar Africa. 

Manifestaţia de la Bucureşti a fost organizată de Asociaţia Front şi voluntari, fiind susţinută de 

Cercul de Lecturi Feministe, Grupul FIA, cu sprijinul www.feminism-romania.ro şi Blogul 

Medusei. 

Material de Elvira Gheorghita, elvira@mediafax.ro. 

http://www.mediafax.ro/main-story/reportaj-marsul-panaramelor-femeile-au-protestat-fata-de-misoginii-care-le-

fluiera-si-ciupesc-pe-strada-8844017 

mailto:elvira@mediafax.ro
http://www.mediafax.ro/main-story/reportaj-marsul-panaramelor-femeile-au-protestat-fata-de-misoginii-care-le-fluiera-si-ciupesc-pe-strada-8844017
http://www.mediafax.ro/main-story/reportaj-marsul-panaramelor-femeile-au-protestat-fata-de-misoginii-care-le-fluiera-si-ciupesc-pe-strada-8844017
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PROTEST AL ONG-URILOR PENTRU CĂ PROSTITUATELE SUNT FILMATE ÎN SECŢIILE DE 

POLIŢIE 

EVENIMENTUL ZILEI, 4  OCTOMBRIE 2011 

Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS) critică Poliţia Română pentru că permite filmarea 

prostituatelor de către posturile tv chiar în secţiile de poliţie. În acest sens se încalcă, în opinia 

asociaţiei, dreptul la viaţă privată şi imagine, aceasta în condiţiile în care chiar secţiile de poliţie, 

împreună cu unele posturi TV, încalcă public drepturi elementare. 

Mai multe posturi de televiziune au difuzat vineri, 30 septembrie a.c., o înregistrare cu femei 

filmate într-o secţie de poliţie, înregistrare efectuată cu acordul poliţiei sau chiar de către 

reprezentanţi ai acesteia. 

"Femeile încearcă inutil să-şi acopere feţele şi declară că nu vor să fie filmate, pentru a nu fi 

văzute de familii. Pe parcursul comentariilor care au însoţit difuzarea imaginilor, s-a afirmat că 

aceste femei sunt prostituate şi că unele dintre ele sunt consumatoare de droguri, fără a se 

menţiona dacă există vreo decizie judecătorească în acest sens", se precizează în comunicatul 

ARAS. 

"Rugăm Poliţia Română şi posturile de televiziune să respecte dreptul la viaţa privată şi la 

imagine al oamenilor, indiferent de ce se presupune că au făcut aceştia", se mai punctează în 

acest material. 

ARAS – Asociaţia Română Anti-SIDA – este o organizaţie non-guvernamentală care desfăşoară şi 

programe de promovare a sănătăţii adresate persoanelor implicate în prostituţie. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/protest-impotriva-politiei-pentru-apararea-dreptului-la-imagine-al-prostituatelor-

948300.html 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/protest-impotriva-politiei-pentru-apararea-dreptului-la-imagine-al-prostituatelor-948300.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/protest-impotriva-politiei-pentru-apararea-dreptului-la-imagine-al-prostituatelor-948300.html
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PIAŢA MUNCII  

MAI MULTE FEMEI ROMÂNCE AU PLECAT LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE, ÎN CRIZĂ , DECÂT 

BĂRBAŢI 

ADEVĂRUL, 4 OCTOMBRIE 2011 

Autor: Mariana Bechir  

Numărul femeilor care au plecat să muncească în străinătate în actuala perioadă de criză 

economică a fost cu mult mai mare decât al bărbaţilor, potrivit unui studiu publicat marţi. 

Fundaţia Friedrich Ebert România a prezentat rezultatele studiului "Impactul crizei economice 

asupra migraţiei forţei de muncă româneşti". 

Potrivit studiului, în perioada septembrie 2009 - august 2010 foarte mulţi români care lucrau în 

străinătate s-au întors în ţară pe fondul crizei. 18% dintre cei care au revenit în ţară au făcut-o 

pentru că au pierdut locul de muncă, în timp ce în cazul a 11% dintre cei întorşi veniturile au 

fost reduse considerabil. 

La nivelul judeţelor, cea mai mare rată de români care au revenit în ţară se înregistrează în 

Neamţ şi Vaslui, reprezentând un procent de 4,5. De cealaltă parte, în Braşov au revenit numai 

1,7% dintre cei plecaţi. 

Potrivit studiului, persoanele revenite în ţară sunt în general cei care au plecat mai târziu la 

munca în străinătate, în medie au stat acolo 4,7 ani. De cealaltă parte, cei care au rămas în 

străinătate lucrează acolo de cel puţin 5 ani şi jumătate. 

Pe categorii de vârstă, cei mai mulţi dintre cei care s-au întors în ţară au fost tineri necăsătoriţi, 

de 18 - 29 ani, dar şi adulţi care nu mai au copii în întreţinere, cu vârste cuprinse între 45 - 64 

ani. 

Studiul mai arată că pe perioada crizei, migraţia forţei de muncă la femei a crescut foarte mult, 

spre deosebire de bărbaţi, segmentul principal fiind munca la domiciului (curăţenie, îngrijire de 

copii sau bătrâni). 

http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Mai_multe_femei_romance_au_plecat_la_munca_in_stranatate-

in_criza-decat_barbatii_0_566343560.html 

http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Mai_multe_femei_romance_au_plecat_la_munca_in_stranatate-in_criza-decat_barbatii_0_566343560.html
http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Mai_multe_femei_romance_au_plecat_la_munca_in_stranatate-in_criza-decat_barbatii_0_566343560.html
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BĂRBAȚII ROMÂNI PLEACĂ LA MUNCĂ „AFARĂ” FĂRĂ SĂ-I AȘTEPTE NIMENI  

EVENIMENTUL ZILEI, 4  OCTOMBRIE 2011 

Autor:  Dinu Boboc 

Bărbaţii români au mai mult curaj să plece la muncă în străinătate în lipsa unui aranjament 

prealabil, potrivit studiului 'Impactul crizei economice asupra migraţiei forţei de muncă 

româneşti', lansat marţi de fundaţia Friedrich Ebert Stiftung şi citat de Agerpres. 

Bărbaţii români au mai mult curaj să plece la muncă în străinătate în lipsa unui aranjament 

prealabil, potrivit studiului 'Impactul crizei economice asupra migraţiei forţei de muncă 

româneşti', lansat marţi de fundaţia Friedrich Ebert Stiftung şi citat de Agerpres.  

Peste jumătate dintre emigranţii bărbaţi pleacă fără să fie aşteptaţi de nimeni, iar fiecare dintre 

ei atrage, fiecare migrant ''trage'' la muncă în străinătate alţi trei migranţi. Femeile fac 

aranjamentele necesare pentru un număr mai mic de persoane decât bărbaţii (în medie, 2,4 

persoane faţă de 3,4 persoane în cazul emigranţilor bărbaţi). Totodată, majoritatea caută sprijin 

în ţara de destinaţie la străinii şi/sau la românii cu care s-au împrietenit.  

''Strategia de succes pentru un emigrant român presupune combinarea a două elemente: (a) 

fraţi/surori în străinătate care fie te ajută să te acomodezi la noua lume, să înveţi mai repede 

regulile jocului, fie te forţează să te mobilizezi în pregătirea aranjamentelor necesare pentru 

chemarea lor acolo şi (b) invesţia în 'legături slabe' (weak ties), cât mai multe cunoştinţe, de 

preferat străini din ţara respectivă, cu care să-ţi petreci timpul, pe care să poţi conta şi de la 

care să poţi învăţa metode eficiente de adaptare. Astfel, o strategie des întâlnită este aceea în 

care un membru al cuplului, soţul sau soţia pleacă primul, iar în scurt timp de la găsirea unui loc 

de muncă îşi aduce şi partenerul după el'', se arată în documentul citat. 

Potrivit acestuia, la nivelul judeţelor incluse în studiu, 4,5% din gospodării au cel puţin o 

persoană întoarsă din cauza crizei în perioada septembrie 2009 - august 2010. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/barbatii-romani-pleaca-la-munca-afara-fara-sa-i-astepte-nimeni-948276.html

http://www.evz.ro/detalii/stiri/barbatii-romani-pleaca-la-munca-afara-fara-sa-i-astepte-nimeni-948276.html
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ŞCOALA BONELOR: CEL PUŢIN 2.000 DE FEMEI  FĂRĂ OCUPAŢIE VOR FI  FORMATE 

GRATUIT. CE CONDIŢII  TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEŞTI  

MEDIAFAX, 6 OCTOMBRIE 2011 

Cel puţin 2.000 de femei fără ocupaţie vor face cursuri gratuite de calificare şi acreditare în 

ocupaţia de bonă, certificatele obţinute fiind recunoscute în Uninea Europeană. 

Formarea femeilor va fi făcută în cadrul unui proiect european realizat de Fundaţia Romanian 

Angel Appeal în parteneriat cu Direcţia Generală de Protecţia Copilului din cadrul Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, înscrierile urmând să înceapă în 1 noiembrie. 

Candidatele trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 64 de ani, să nu aibă un loc de muncă şi 

să nu realizeze venituri dintr-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă 

sau în mod independent şi să fie apte din punct de vedere medical pentru îngrijirea şi 

supravegherea copiiilor. 

De asemenea, pentru a putea deveni bone, femeile trebuie să dovedească că nu au suferit o 

condamnare pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, că nu au 

fost decăzute din drepturile părinteşti, că au absolvit cel puţin opt clase şi că au obţinut aviz 

favorabil la evaluarea psihologică. 

Manuela Dănescu, unul dintre experţii din cadrul proiectului, a declarat joi, că ideea proiectului 

este mai veche şi a apărut în urma evaluărilor făcute de specialiştii din protecţia copilului care 

au arătat că există un număr însemnat de copii expuşi abuzurilor şi neglijenţei. 

"Există în fiecare an un număr redus de locuri în creşe şi grădiniţe iar îngrijirea la domiciliu se 

face doar informal", a arătat Manuela Dănescu. 

Bonele formate în cadrul proiectului vor lucra după un model standardizat de formare 

profesională, elaborat deja în vederea constituirii reţelei publice de bone / baby-sittere 

calificate şi acreditate să ofere servicii de îngrijire a copiilor pe timpul zilei, completată de o 

reţea de monitorizare pentru asigurarea calităţii serviciilor. 

Proiectul se adresează în egală măsură femeilor inactive pe piaţa muncii (şomere, casnice, 

pensionare), care vor fi recrutate în urma campaniei desfăşurate la nivel naţional, pentru a 

beneficia de evaluare şi cursuri de calificare gratuite în ocupaţia de baby-sitter şi mămicilor, 



17 

 

care sunt angajate în muncă sau care studiază, în general cele cu venituri mici, ce riscă să 

părăsească piaţa muncii pentru a se dedica îngrijirii copiilor. 

În cadrul proiectului a fost elaborat standardul ocupaţional pentru ocupatia de baby sitter, 

standardul de pregătire profesională, programa de formare pentru cursurile de calificare 

(manualul formatorului şi manualul cursantei) şi urmează să înceapă procesul de evaluare a 

formatorilor şi cel de recrutare a psihologilor. 

Viitoarele bone vor face 120 de ore de teorie şi 240 de ore de practică, susţinute de formatori 

cu experienţă atât în rural, cât şi în urban. 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, va dura până în 2013 şi are o valoare 

totală de 19 milioane de lei. 

http://www.mediafax.ro/social/scoala-bonelor-cel-putin-2-000-de-femei-fara-ocupatie-vor-fi-formate-gratuit-ce-

conditii-trebuie-sa-indeplinesti-8843342 

http://www.mediafax.ro/social/scoala-bonelor-cel-putin-2-000-de-femei-fara-ocupatie-vor-fi-formate-gratuit-ce-conditii-trebuie-sa-indeplinesti-8843342
http://www.mediafax.ro/social/scoala-bonelor-cel-putin-2-000-de-femei-fara-ocupatie-vor-fi-formate-gratuit-ce-conditii-trebuie-sa-indeplinesti-8843342
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JUSTIŢIE  

JUDECĂTOR EXCLUS DIN  MAGISTRATURĂ PENTRU HĂRŢUIRE SEXUALĂ  

REALITATEA TV, 7 SEPTEMBRIE 2011 

Caz fără precedent în justiţia din România. Un judecător din Constanţa a fost exclus din 

magistratură pentru că a hărţuit sexual mai multe colege. 

Mai multe grefiere susţin că au fost hărţuite sexual de judecător. Femeile erau colege ale 

acestuia şi susţin că totul a început în glumă. Treptat, însă, grefierele şi-au dat seama că 

judecătorul le făcea avansuri sexuale. 

Grefierele au depus plângere la CSM. Judecătorul susţine că a vrut să fie drăguţ cu colegele sale 

şi că a fost interpretat greşit. Chiar şi aşa, bărbatul, originar din Constanţa, a fost exclus din 

magistratură, decizia aparţinând CSM. 

http://www.realitatea.net/judecator-exclus-din-magistratura-pentru-hartuire-sexuala_876989.html#ixzz1aIfiJx8Y 

http://www.realitatea.net/judecator-exclus-din-magistratura-pentru-hartuire-sexuala_876989.html#ixzz1aIfiJx8Y


19 

 

MASS MEDIA 

ELENA GHEORGHE, ELVIRA DEATCU SI RALUCA TURCAN SPUN ,,NU!" VIOLENTEI 

DOMESTICE 

ZIARUL RING, 3 OCTOMBRIE 2011 

Indiferent de varsta si experientele prin care au trecut vedetele se alatura, rand pe rand, 

campaniei initiate de ACASA, “Durerea nu este iubire”. Elena Gheorghe, Elvira Deatcu si Raluca 

Turcan isi spun, marti, de la 16.30, la “Povestiri adevarate”, opiniile in legatura cu un fenomen 

ce are proportii nationale- violenta domestica. 

Deputatul Raluca Turcan, initiatoarea unei legi care sa stopeze violenta in familie, spune ca, 

datorita campaniei initiate de ACASA, demersul ei a devenit mai vizibil in Parlamentul Romaniei. 

,,Am nevoie de multa sustinere si din partea dumneavoastra, si din partea celor care urmaresc 

si din partea colegilor sa inteleaga niste modificari de substanta aduse la Codul Penal si de 

asemenea niste modificari de substanta la legea privind violenta domestica. Este infiorator ce 

se intampla in realitatea si cred ca e greu sa-ti imaginezi trauma prin care trec astfel de femei si 

de asemenea trauma copiiilor care sunt cea mai usoara victima cand exista violenta in 

familie…Am facut o modificare la legea privind violenta domestica astfel incat, pana la o 

pronuntare a instantei, exista posibilitatea ca agresorul sa fie tinut departe de casa pe o 

perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni, ceea ce ar pune mama si copii in siguranta.” 

 

Trebuie sa luam atitudine 

Actrita Elvira Deatcu crede ca vina apartine nu doar agresorilor ci si opiniei publice. ,,Pentru ca 

noi toti nu luam atitudine, uita-te ce se intampla pe strada, ce se intampla pe scara blocului. 

Pentru ca asa suntem, ma includ si pe mine, avem un soi de lasitate si numai daca, Doamne 

fereste, am trece prin asemenea situatie extrema am ajunge sa ne uitam cu atentie si in jurul 

nostru. De ce se intampla asta? Pentru ca, dupa parerea mea, sunt niste barbati frustrati, niste 

barbati care nu pot sa-si arate barbatia decat asa violentand si chinuind o femeie care din start 

e mult mai putin puternica fizic decat ei. Majoritatea incearca sa fuga, femeile se duc la centru, 

dar fostii soti sau iubitii vin dupa ele iar Politia nu face nimic. Eu, din pacate, am asistat la astfel 

de intamplari care pana la urma s-au finalizat cu un divort dureros. Era vorba despre o familie 

de intelectuali, o familie de artisti”, marturiseste Elvira. 
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Martora a unei scene de violenta domestica 

Viitoare mamica, cantareata Elena Gheorghe a fost la randul ei martora unei scene de violenta 

domestica. ,,Chiar am fost zilele trecute la terasa unui restaurant, oameni imbracati decent care 

pareau foarte civilizati, aveau probabil nu mai mult de 30 de ani, si-au comandat ceva de 

mancare dupa care el a strans-o foarte tare de mana, ea se zbatea vrand sa plece de la masa, el 

i-a dat o palma. Pur si simplu m-am blocat, nu stiam exact ce sa fac. Singurul lucru care am 

reusit sa-l fac a fost sa-i spun chelnerului sa cheme paza pentru ca asistam la un episod violent 

iar femeia nu putea face nimic pentru ca agresorul era un om foarte puternic, ea era foarte 

slaba si pur si simplu nu avea scapare. Ma gandeam ca daca nu spuneam cuiva sa faca ceva ar fi 

putut sa iasa foarte urat”, marturiseste Elena. 

http://www.ziarulring.ro/stiri/33523/elena-gheorghe-elvira-deatcu-si-raluca-turcan-spun-nu-violentei-domestice 

http://www.ziarulring.ro/stiri/33523/elena-gheorghe-elvira-deatcu-si-raluca-turcan-spun-nu-violentei-domestice
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CABRAL VREA LEGE CARE SA CONDAMNE VIOLENŢA ÎN FAMILIE  

AGENŢIA DE PRESĂ MONDENĂ, 3 OCTOMBRIE 2011 

de Cristiana Cimileac 

Cabral a postat pe propriul blog un articol in care se declara total impotriva violentei conjugale 

si de asemenea sustine aceeasi petitie ca si Andreea, sotia lui. Vedeta Acasa TV doreste sa fie 

adoptata o lege prin care violenta in familie sa fie incriminata.... 

Prezentatorul "Povestirilor de noapte" sustine campania "Durerea nu este iubire".  Cabral se 

alatura astfel sotiei sale, care a fost prima ce si-a manifestat sprijinul fata de o astfel de 

campanie, si doreste sa schimbe ceva in legatura cu violenta in familie. 

"Am mai vorbit despre violenta conjugala, despre campaniile facute pe problema asta si-am 

venit atunci si cu niste solutii de avarie. Pana acum nu s-a facut o campanie care sa incerce sa 

schimbe ceva inca de la radacina raului, de la legislatie. De cateva luni, la mine la munca toata 

lumea-si bate capul pe chestia asta, sa vedem cum putem face in asa fel incat sa schimbam 

ceva, dar schimbarea sa fie una care chiar sa ajute cele 800.000 de femei. Da, 800.000 de femei 

recunosc ca sunt victime ale violentei în familie, dar multe dintre ele  nu au curajul sa vorbeasca 

pentru ca legea nu le apara eficient", scrie Cabral pe blogul lui. 

Prin aceasta campanie, "Durerea nu este Iubire", Cabral isi doreste sa ajunga sa schimbe cadrul 

legal, astfel incat victimele violentei casnice sa fie cat mai bine protejate. 

http://www.agentiadepresamondena.com/cabral-lege-violenta-in-familie/

http://www.agentiadepresamondena.com/cabral-lege-violenta-in-familie/
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INTERNAŢIONAL  

PREMIUL NOBEL PENTRU PACE PE 2011: PREŞED INTELE LIBERIEI, ELLEN JOHNSON 

SIRLEAF, ŞI ACTIVISTELE LEYMAH GBOWEE, TAWAKKUL KARMAN 

MEDIAFAX, 7 OCTOMBRIE 2011 

Premiul Nobel pentru Pace pe 2011 le-a fost acordat, vineri, preşedintelui Liberiei, Ellen 

Johnson Sirleaf, activistei africane Leymah Gbowee şi activistei yemenite Tawakkul Karman. 

"Cele trei laureate sunt recompensate pentru eforturile nonviolente în favoarea siguranţei 

femeilor şi drepturilor acestora de a participa la procesele de pace", a declarat preşedintele 

Comitetului Nobel norvegian, Thorbjoern Jagland. 

Preşedinta Liberiei, Ellen Johnson Sirleaf, este prima femeie aleasă şef de stat pe continentul 

african. Sosită la putere după 14 ani de război civil, Johnson Sirleaf, în vârstă de 72 de ani, este 

un "simbol al noii Africi". Atribuirea Nobelului lui Johnson Sirleaf are loc cu patru zile înaintea 

unui scrutin prezidenţial în care această femeie angajată în reconstrucţia ţării candidează 

pentru un al doilea mandat. 

Liberiana Leymah Gbowee este o activistă pacifistă care a contribuit la eforturile de pace din 

ţara sa, fiind supranumită "războinica pentru pace". Gbowee este la originea mai multor 

iniţiative pentru pace, îndemnând femeile să se roage pentru pacea globală, indiferent de 

religie. 

Tawakel Karman, din Yemen, este o activistă pentru drepturile omului, jurnalistă şi politician. Ea 

este membră a mişcării Al-Islah şi se află la conducerea organizaţiei Jurnaliste fără Lanţuri, pe 

care a creat-o în 2005. 

Tawakkol Karman s-a declarat "fericită şi surprinsă" că a primit Premiul Nobel pentru Pace, 

anunţând că îl dedică activiştilor care au organizat revoltele din ţările arabe cunoscute sub 

denumirea "Primăvara arabă". 

"Este vorba de o mare onoare pentru toţi arabii, pentru musulmani şi femei. Dedic acest premiu 

tuturor activiştilor Primăverii arabe", a declarat ea pentru postul de televiziune Al-Arabiya. 

http://www.mediafax.ro/externe/premiul-nobel-pentru-pace-pe-2011-presedintele-liberiei-ellen-johnson-sirleaf-

si-activistele-leymah-gbowee-tawakkul-karman-8845440 

http://www.mediafax.ro/externe/premiul-nobel-pentru-pace-pe-2011-presedintele-liberiei-ellen-johnson-sirleaf-si-activistele-leymah-gbowee-tawakkul-karman-8845440
http://www.mediafax.ro/externe/premiul-nobel-pentru-pace-pe-2011-presedintele-liberiei-ellen-johnson-sirleaf-si-activistele-leymah-gbowee-tawakkul-karman-8845440
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CINE SUNT CELE TREI FEMEI CARE AU CÂŞTIGAT NOBELUL PENTRU PACE? VEZI AICI 

POVESTEA LOR 

ADEVĂRUL, 7 OCTOMBRIE 2011 

Autor: Viorica Marin, Aura Costache, Magda Cişan 

Trei femei de culoare sunt câştigătoarele premiului Nobel pentru Pace în 2011: Preşedinta 

Liberiei, Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee şi Tawakkul Karman. Iată mai jos poveştile lor. 

 

Prima femeie aleasă şef de stat pe continentul african  

Preşedinta Liberiei, Ellen Johnson Sirleaf , în vârstă de 73 de ani, este prima femeie aleasă şef 

de stat pe continentul african. 

Sosită la putere după 14 ani de război civil, în 2006, Ellen Johnson-Sirleaf a depus jurământul ca 

preşedinte al Liberiei. Încă de atunci şi-a început camapania de promovarea a păcii. 

Atribuirea Nobelului lui Johnson Sirleaf are loc cu patru zile înaintea unui scrutin prezidenţial în 

care această femeie angajată în reconstrucţia ţării candidează pentru un al doilea mandat. 

Imediat după începerea mandatului, ea a încercat să se apropie de instituţiile financiare 

internaţionale, pe care le cunoaşte foarte bine: economistă formată la Harvard, această femeie 

care are patru copii şi opt nepoţi lucrase pentru ONU şi Banca Mondială. 

Obiectivul ei era ştergerea datoriei Liberiei şi atragerea de investitori pentru reconstrucţia ţării. 

Combaterea corupţiei şi reformele instituţionale profunde au fost întotdeauna principalele ei 

priorităţi. 

Ellen Johnson Sirleaf, supranumită "Doamna de Fier", a fost de două ori la închisoare în anii 

1980, în timpul regimului Samuel Doe. Ea s-a remarcat prin acţiuni pentru încetarea războiului 

civil care a afectat Liberia din 1989 până în 2003, soldându-se cu 250.000 de morţi.  

Încă de la începutul mandatului său, Ellen a luptata pentru reducerea datorie de stat a Liberiei, 

a militat pentru drepturile femeilor şi pentru pace. 

 

Leymah Roberta Gbowee, activista care pus capăt războiului civil din Liberia 
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Leymah Roberta Gbowee este cea care a condus mişcarea pentru pace care a pus capăt celui 

de-al doilea război civil din Liberia. La 17 ani a venit în capitală, Monrovia, chiar când izbucnea 

al doilea război civil. Mamă a şase copii ea s-a ocupat de vindecarea traumelor copilor-soldaţi 

folosiţi în război de dictatorul Charles Taylor. În 2002 era asistent social şi a organizat femeile 

liberiene în lupta pentru pace. 

A început cu cele din Monrovia, care se adunau în piata de peşte unde se rugau şi cântau. Apoi 

a reuşit să le unească în lupta împotriva violenţei pe creştine şi pe musulmance. Sub 

conducerea sa, doamnele liberiene au reuşit să obţină o întâlnire cu preşedintele Liberiei din 

acea vreme, Charles Taylor, de la care a smuls promisiunea că va participa la negocierile de 

pace din Ghana.  

Gbowee nu s-a oprit aici ci a condus o delegaţie de femei liberiane în Ghana pentru a face 

presiuni asupra facţiunilor beligerante în timpul procesului de pace. Ele au organizat un protest 

tăcut în faţa Palatului Prezidenţial, când a constatat că negocierile de pace au stagnat. Acţiunile 

conduse de Leymah Gbowee au avut efect: au condus la încheierea războiului civil în 2003 şi la 

alegerea lui Ellen Johnson Sirleaf, în fruntea Liberiei, prima naţiune africană cu un şef de stat 

femeie. Amândouă au fost recompensate anul acesta cu Nobelul pentru Pace. 

 

Traunele războaielor 

Liberia, stat odată prosper, a fost devastat din 1989 de două războaie civile. In 1989, lovitura de 

stat dată de Charles Taylor aruncă ţara într-un război ce durează până în 1996, iar din 1999 

conflictul reîncepe, de data asta împotriva Guvernului condus de Charles Taylor, autocrat şi 

ineficient. 

Luptele s-a intensificat la mijlocul anului 2003, când fronturile s-au apropiat de capitala 

Mondovia. Presiunile interne şi internaţionale, mai ales din partea SUA l-au determinat pe 

Charles Taylor să demisioneze şi să se refugieze în Nigeria.  

Războiul civil a făcut mai mult de 350.000 de victime şi peste un milion de refugiaţi în ţările 

vecine, luând în considerare că populaţia totală a Liberiei număra puţin peste trei milioane. 

Sunt notorii poveştile despre copiii soldaţi, folosiţi nu numai de rebeli, dar şi de fortele 

guvernamentale.  

Recrutaţi cu forţa şi smulşi din sânul familiilor pentru a lupta pentru o cauză neînţeleasă, băieţii, 

de 8 -15 ani, aveau parte de un tratament inuman. Erau obligaţi să consume băuturi alcoolice, 

erau drogaţi, bătuţ, pentru a îi face docili şi obedienţi. 
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Violurile erau şi ele la ordinea zilei. Se estimează că trei sferturi din toate femeile liberiene au 

fost victime ale abuzurilor sexuale, iar multe au fost vândute reţelelor de proxeneţi. 

 

Tawakkul Karman, jurnalistă şi mamă a trei copii 

Tawakkol Karman, una din cele trei câştigătoare a Premiului Nobel pentru Pace 2011, s-a 

declarat „fericită şi surprinsă" că a primit înalta distincţie. Ea a anunţat că dedică premiul 

activiştilor care au organizat revoltele din ţările arabe. 

„Este o mare onoare pentru toţi arabii, pentru musulmani şi femei. Dedic acest premiu tuturor 

activiştilor Primăverii arabe", a declarat Tawakkol Karman pentru postul de televiziune Al-

Arabiya. 

Tawakkul Karman, este considerată cea mai activă dintre yemenitele care luptă pentru 

drepturile femeilor în societatea musulumană, fiind o figură emblematică a revoltelor din 

Saana. Are 32 de ani şi este mamă a trei copii. ,, Karman arată ca o mamă şi se comportă ca o 

mamă", o descriau jurnaliştii de la „Time" în primăvară. 

Jurnalistă de meserie, fondatoare a unei organizaţii care luptă pentru libertatea de exprimare şi 

pentru dreptul de a protesta. A fost închisă de trei ori pentru că a făcut declaraţii împotriva 

regimului de la Saana. 

Regimul preşedintelui yemenit se confruntă cu o mişcare de contestare extrem de puternică din 

partea populaţiei încă de la înce putul anului. 

Saleh, aflat la putere de 33 de ani, a refuzat, până în prezent, să demisioneze, în pofida unor 

puternice presiuni regionale, dar şi internaţionale. 

http://www.adevarul.ro/international/web-nobel-pace-femei_0_568143439.html 

http://www.adevarul.ro/international/web-nobel-pace-femei_0_568143439.html
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COMISIA EUROPEANĂ: PREMIUL NOBEL PENTRU PACE DIN 2011 TRANSMITE UN SEMNAL 

PUTERNIC PENTRU DREPTURILE FEMEILOR 

ADEVĂRUL, 7 OCTOMBRIE 2011  

Autor: Ana-Maria Tolbaru | 

Comisia Europeană a transmis astăzi felicitări președintelui liberian Ellen Johnson Sirleaf și celor 

două activiste pentru drepturile omului Leymah Roberta Gbowee şi Tawakkul Karman - 

câştigătorii Premiul Nobel pentru Pace ai anului 2011. 

Comitetul pentru Premiul Nobel a onorat astăzi cele trei femei pentru lupta lor contra violenței, 

pentru siguranţa femeilor şi pentru dreptul femeilor la participarea deplină în construcția 

proiectelor de pace". Acestea sunt primele femei din ultimii șapte ani care câștigă premiul. 

"Aceasta este o recunoastere a rolului central pe care femeile îl joacă în soluţionarea paşnică a 

conflictelor şi a transformărilor democratice din întreaga lume," a spus astăzi (7 octombrie) 

Comisia Europeană. "Aceasta este o victorie pentru o Africă nouă, democractică Africa şi pentru 

o lume arabă nouă și democratică, care conviețuiește în pace și respectă drepturile omului."  

Comisia Europeană consideră că înmânarea premiului acestor trei femei transmite un  "semnal 

puternic de sprijin" pentru toţi care promovează drepturile femeilor şi luptă împotriva 

discriminării și a îndemnat, cu această ocazie, pe toți liderii globali să-și sporească eforturile 

pentru recunoașterea și respectarea drepturilor femeilor. 

"Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Roberta Gbowee şi Tawakkul Karman au fost o sursă de 

inspiraţie pentru toţi cei care apără participarea activă a femeilor în viaţa socială şi politică şi 

ajută la construirea păcii. Emanciparea femeilor este un instrument puternic de schimbare 

paşnică într-o societate mai bună," a mai spus CE. 

http://www.adevarul.ro/adevarul_europa/Comisia-Europeana-Premiul-Nobel-drepturile_0_568143544.html 

http://www.adevarul.ro/adevarul_europa/Comisia-Europeana-Premiul-Nobel-drepturile_0_568143544.html
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SUA. CRIZA ECONOMICĂ  LE-A AFECTAT MAI GRAV PE FEMEI 

ADEVĂRUL, 4 OCTOMBRIE 2011 

Autor: Iulian Ioncea 

Cercetătorii Institutului Rockefeller pentru Studii Economice au realizat un studiu conform 

căruia femeile îşi revin mult mai greu în urma crizei, în comparaţie cu bîrbaţii. 

Specialiştii afirmă că jumătate dintre femeile cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani au rămas, 

în ultimii doi ani, fără un loc de muncă pentru cel puţin o lună de zile. Acestea au fost afectate 

de problemele economice, doar 9% dintre femei reuşind să se reangajeze, în timpce 27% dintre 

bărbaţi s-au descurcat şi şi-au găsit din nou un loc de muncă. 

Mai mult, bărbaţii intervievaţi au afirmat că se descurcă mai uşor atunci când este vorba de 

plata alimentelor sau a facturilor, iar în privinţa capacităţii de a economisi, 65% dintre femei se 

descurcă greu, faţă de 45% dintre bărbaţi. Studiul a fost realizat pe un eşantion de 2.746 de 

americani, în perioada septembrie-noiembrie 2010. 

http://www.adevarul.ro/life/viata/web_Criza_economica_le-a_afectat_mai_grav_pe_femei_0_566343746.html 

http://www.adevarul.ro/life/viata/web_Criza_economica_le-a_afectat_mai_grav_pe_femei_0_566343746.html
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DISCRIMINARE ÎN SPANIA: SALARIATELE UNEI FIRME, OBLIGATE SĂ POARTE LA GÂT UN 

CARTON CÂND MERGEAU LA TOALETĂ 

MEDIAFAX, 5 OCTOMBRIE 2011 

O întreprindere spaniolă din Murcia le-a obligat, timp de mai multe luni, pe angajate să poarte 

la gât un carton de culoare roşie pe care scria "toaletă", pentru a putea merge la toaletă, a 

anunţat miercuri Sindicatul UGT, ceea ce a provocat o anchetă a Inspecţiei Muncii. 

"În acest moment, faptele fac obiectul unei anchete", a declarat Jose Fuentes, directorul 

regional al Inspecţiei Muncii din Murcia, în sud-estul Spaniei. 

El a precizat că un inspector a început interviurile în iulie şi că nu va prezenta concluziile "cât 

timp ancheta nu este terminată". 

Contactată telefonic în mai multe rânduri, întreprinderea a evitat orice comentariu pe această 

temă. 

Sindicatul UGT a alertat Inspecţia Muncii după ce a primit mai multe plângeri din partea 

salariatelor societăţii familiale El Ciruelo, care are ca salariaţi în majoritate femei (400), în 

atelierul său de ambalare de struguri de masă şi prune. 

Atunci când vor să meargă la toaletă, femeile, dar nu şi bărbaţii, trebuiau să poarte o pancartă 

de culoarea roşie pe care scrie "toaletă" la gât. Această practică, între alte ofense, a durat în 

perioada mai-august, a declarat Encarna Perez, responsabilă cu acest sector în cadrul UGT. 

Cartonul roşu "era legat cu un cordon, iar salariatele trebuia să îl poarte la vedere. De fapt, nu 

le era permis să îl ţină în mână sau în buzunar. Deci, dacă există un cordon şi trebuie să arăţi 

(cartonul), unde îl poţi pune? În jurul gâtului", a declarat ea. 

În opinia sa, pentru a evita să fie umilite din cauza acestei "încălcări a intimităţii", femeile au 

început să bea tot mai puţină apă, în pofida căldurii şi zilelor lungi de muncă. 

"Bărbaţii nu erau obligaţi să poarte acest carton", a precizat ea, adăugând că practica a fost 

abandonată "după prima vizită a Inspecţiei Muncii", în luna august. 

UGT a denunţat, de asemenea, "programul excesiv de muncă" şi turele în lanţ "care puteau 

dura până la 14-15 ore, cu o pauză de doar o jumătate de oră", a declarat Perez. 

Ea a declarat că patru salariate, plătite cu 5,7 euro, brut, pe oră, au fost concediate, pentru că 

"întreprinderea le suspecta că au furnizat probe". 
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http://www.mediafax.ro/externe/discriminare-in-spania-salariatele-unei-firme-obligate-sa-poarte-la-gat-un-

carton-cand-mergeau-la-toaleta-8841012 

http://www.mediafax.ro/externe/discriminare-in-spania-salariatele-unei-firme-obligate-sa-poarte-la-gat-un-carton-cand-mergeau-la-toaleta-8841012
http://www.mediafax.ro/externe/discriminare-in-spania-salariatele-unei-firme-obligate-sa-poarte-la-gat-un-carton-cand-mergeau-la-toaleta-8841012
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FEMEILE-VICTIME ALE RĂZBOIULUI DIN IRAK 

ADEVĂRUL, 3  OCTOMBRIE 2011 

Autor: Adina Şuteu 

Între 2003 şi 2007, peste 4.000 de irakience au dispărut din ţara lor aflată pe atunci în război. 

Cele mai multe au căzut pradă traficului uman şi reţelelor de prostituţie. 

Un studiu britanic arată că în majotitatea cazurilor este vorba de adolescente care ajung să fie 

exploatate sexual după ce sunt răpite de membri ai unor reţele foarte bine puse la punct. În 

cazurile mai nefericite, nu o dată se dovedeşte că tinerele au fost vândute chiar de către 

propriile familii. 

20% dintre ele au sub 18 ani, iar anchetele organizaţiilor de apărare a drepturilor omului arată 

că ele ajung victimele reţelelor de profil chiar pe teritoriul statului irakian. Este vorba în primul 

rând de tinere care şi-au părăsit familiile din cauza abuzurilor suferite - mariaj forţat, violenţe 

domestice. 

Urmează apoi tinere irakience răpite în locuri publice, cum ar fi transportul în comun sau 

pieţele aglomerate. Ulterior, traficanţii le negociază preţul, după care ele pot să ajungă la 

destinaţii îndepărtate, în ţări aflate la mii de kilometri distanţă, fără să mai aibă vreodată 

posibilitatea de a-şi revedea pământul natal.  

Nu puţine sunt cazurile în care răpitorii se folosesc de avocaţi. Aceştia au rolul de a atrage 

tinere vulnerabile, cărora le promit fie căsătorii avantajoase, fie un post „călduţ" de fată de 

serviciu în familia unor oameni înstăriţi. Tinerele ajung astfel să-şi abandoneze oraşul sau chiar 

ţara pentru o iluzorie siguranţă. 

La răpirea irakiencelor pot contribui şi şoferii de taxi care, evident, îşi au procentul lor în urma 

trocului inuman. Sau pot lua parte alte femei care au rolul să le convingă pe victime să accepte 

condiţiile puse de traficanţi. 

 

Forţate să se prostitueze în Siria 

Sunt apoi irakiencele care s-au refugiat din cauza războiului şi care, din cauza lipsei celor mai 

elementare mijloace de susţinere materială, au ajuns în reţelele de prostituţie din Siria. În 

această ţară, numărul refugiaţilor irakieni depăşeşte pragul de 1,5 milioane, astfel că cel al 
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femeilor trimise „la produs" ajunge la 50.000, potrivit unor estimări ale organizaţiei Amnesty 

International. 

Nu este ceva neobişnuit ca familiile tinerelor să le îndemne la prostituţie. La fel, au fost întâlnite 

cazuri în care adolescente din Irak au fost abandonate la frontiera cu Siria. Ele sunt apoi 

„recuperate" de traficanţi care, în cazurile mai fericite, le fac rost de documente false pentru a 

putea rămâne „legal" la Damasc.  

 

Nuntă vineri, divorţ duminică 

Ceva mai „discretă", o altă formă de exploatare sexuală are loc în rândul refugiaţilor irakieni : 

ceea ce se numeşte „muta'a" sau „căsătoria de vară", ori, mai pe scurt, „mariaj de weekend". 

Aşa cum îi spune şi numele, este vorba de o ceremonie de câteva minute prin care o tânără este 

dată temporar „soţului", contra unei sume oferite părinţilor.  

Evident, este vorba tot de o formă de exploatare sexuală, ce se intensifică în timpul verii, odată 

cu sosirea turiştilor din Golf. „Căsătoriile", care pot dura doar trei zile, nu permit tinerelor 

„soţii" să beneficieze de vreun drept legal presupus de un mariaj încheiat în condiţii normale, 

cum ar fi dreptul la moştenire sau la pensie alimentară. 

http://www.adevarul.ro/international/Femeile-victime_ale_razboiului_din_Irak_0_565743793.html 

http://www.adevarul.ro/international/Femeile-victime_ale_razboiului_din_Irak_0_565743793.html
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CĂSĂTORIILE TIMPURII: MIREASĂ LA 6 ANI  

ROMÂNIA LIBERĂ, 8 OCTOMBRIE 2011 

de FLAVIA DRAGAN 

10 milioane de căsătorii timpurii au loc anual în toată lumea. Copiii sunt căsătoriţi pentru a 

pecetlui alianţe, pentru a păstra tradiţia sau din motive economice: familia scapă de o gură de 

hrănit. 

Primele trei ţări în topul căsătoriilor timpurii sunt Niger, Ciad şi Mali. Pe locul patru este 

Bangladesh-ul, iar India este pe locul 13, scrie BBC News. 

Aproximativ 14 milioane de adolescente între 15 şi 19 ani nasc în fiecare an. Fetele din acest 

grup de vârstă sunt de două ori mai expuse riscului să moară în timpul sarcinii sau după ce nasc, 

faţă de tinerele de 20 de ani. 

 

India: Nouă nu ne pasă şi facem nunta oricum 

Aproximativ 40% din totalul căsătoriilor timpurii care au loc în toată lumea se întâmplă în India, 

deşi sunt interzise, iar amenda este de aproximativ 1300 lire şi doi ani de închisoare. 

"Mă enervează că guvernul încearcă să ne oprească. Aşa am făcut lucrurile dintotdeauna. De ce 

nu ne lasă să căsătorim minorii? Nouă nu ne pasă şi facem nunta oricum", explică bunicul unor 

fete de 6 şi 11 ani, la a căror nuntă a asistat jurnalista de la BBC. 

De altfel, ar fi şi greu ca autorităţile să intervină şi să oprească nunta: întregul sat participă la 

organizarea căsătoriei şi nimeni nu va anunţa poliţia, explică un membru al unei organizaţii non-

guvernamentale din Rajahstan. 

Rukhmani are acum 26 de ani şi doi copii, însă a fost măritată la 6 ani şi a început să trăiască cu 

soţul ei când avea 15 ani. "Dacă n-aş fi fost măritată atât de timpuriu, aş fi putut învăţa să scriu 

şi să citesc şi n-aş fi stat toată ziua în arşiţă, muncind la câmp", i-a povestit femeia jurnalistei de 

la BBC. 

Mamta este o altă tânără care a fost măritată când era copil. Şi ea regretă că nu a avut şansa să 

înveţe, ca să fie independentă. Acum, ea este obligată să suporte bătăile soţului ei. 
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Potrivit unui studiu al Centrului Internaţional de Studii asupra femeilor (ICRW)  indiencele 

căsătorite înainte să împlinească 18 ani sunt de două ori mai expuse abuzurilor soţului decât 

tinerele care se căsătoresc mai târziu. 

 

Bangladesh: Înainte, eram un copil, acum am un copil- fată de 14 ani 

Nici în Bangladesh situaţia nu este mai bună: ţara ocupă primul loc în topul căsătoriilor timpurii, 

în sudul Asiei şi locul patru în lume, deşi şi aici căsătoriile între minori sunt interzise. În 

Bangladesh, fetele sunt măritate în momentul în care ajung la pubertate şi se mută cu soţii lor 

imediat după căsătorie. 

"Cu ce mă ocup după ce m-am măritat? Spăl vase, curăţ podelele, spăl rufe şi gătesc", spune 

Seema, care are 14 ani, iar soţul ei, 19. Fata este şi însărcinată în patru luni. 

"Înainte, eram un copil, acum o să am un copil. Sigur că este înspăimântător", explică tânăra. 

"Cea mai mare parte a populaţiei trăieşte la limita sărăciei, iar prioritatea familiei este să îşi 

mărite fetele cât mai repede, ca să aibă cine să le întreţină", explică directorul organizaţiei 

Action Aid Bangladesh, Farah Kabir,. 

Singura soluţie pe care o au fetele este să se angajeze în industria textilă. Aşa, ele câştigă bani, 

iar părinţii nu le mai mărită. 

Munni a refuzat să se căsătorească la 13 ani şi acum este cusătoreasă. "Nu cred că părinţii mei 

vor să mă mai mărite acum. Se gândesc ‘Fiica noastră câştigă bine acum, ne ajută'". 

 

România: 16 ani, vârsta legală de căsătorie şi vârsta medie la care se mărită fetele rrome 

În iulie, presa vuia: o fetiţă de 12 ani din judeţul Constanţa a fost legată cu lanţul de pat ca să nu 

fugă, pentru că nu voia să se mărite. Familia ei o vânduse. Soţul ei avea tot 12 ani şi a eliberat-o 

deoarece nu îi plăcea de ea. 

În septembrie, presa relata despre căsătoria întreruptă a fiului interlopului Cosmos Tănase cu o 

tânără de 15 ani, care nu a reuşit să obţină dispensa pentru căsătorie, în Iaşi. 

În 14 septembrie, Uniunea Naţională a Comunităţilor de Rromi (UNCR) anunţa că lansează o 

campanie de prevenire şi combatere a căsătoriilor timpurii. De altfel, numai 5% dintre 
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comunităţile rrome practică acest obicei- e vorba de cele tradiţionale (cum sunt căldărarii sau 

ursarii, n.r.), a explicat atunci secretarul general al UNCR, Mihai Neacşu. 

Unul dintre primele cazuri care a atras atenţia nu numai presei româneşti, dar şi comunităţii 

internaţionale a fost căsătoria fiicei "regelui" Cioabă, o fetiţă de 14 ani, cu un băiat de 15 ani. 

Deşi Ana-Maria şi Mihai Biriţă au spus atunci că este dorinţa lor să se căsătorească, Direcţia de 

Protecţie a Copilului a intervenit, la solicitarea raportorului Uniunii Europene, baroneasa Emma 

Nicholson. În 2007, cei doi şi-au sărbătorit a doua căsătorie şi primul copil. 

În 2004, situaţia femeilor rrome arăta cam aşa: 35% dintre ele se căsătoriseră înainte de 16 ani, 

31%, între 17 şi 18 ani, 26%, între 19 şi 22 ani, 8%, după 22 ani, conform unui raport UNICEF 

elaborat pentru Centrul Educaţia 2000+. 

24,5% dintre tinerele între 12 şi 18 ani erau căsătorite, cu acte sau fără acte, povesteau mamele 

lor. Dintre acestea, 13,3% aveau deja un copil. 

 

Vârsta medie de căsătorie a unei fete de etnie rromă, în România, este de 16 ani. 

În România, conform noului Cod Civil, vârsta legală pentru căsătorie este 16 ani- însă se poate 

face numai cu încuviinţarea părinţilor, în temeiul unui aviz medical şi cu autorizarea instanţei de 

tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul (articolul 272). 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/casatoriile-timpurii-mireasa-la-6-ani-240104.html 

  

http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/casatoriile-timpurii-mireasa-la-6-ani-240104.html
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PROGRESELE ÎNREGISTRATE DE FEMEILE AFGANE, AMENINŢATE DUPĂ RETRAGEREA 

OCCIDENTALĂ 

MEDIAFAX, 3 OCTOMBRIE 2011 

Condiţia femeii a progresat în ultimii zece ani în Afganistan, dar aceste câteva progrese sunt 

ameninţate de viitoarea retragere occidentală şi perspectiva unui eventual acord cu rebelii 

fundamentalişti talibani, a avertizat luni organizaţia neguvernamentală Oxfam. 

"Din 2001, femeile au înregistrat progrese în domenii ca participarea la viaţa politică, 

respectarea drepturilor lor şi educaţia, dar aceste progrese obţinute cu greu rămân fragile", 

subliniază Oxfam într-un nou raport. 

Organizaţia apreciază că 2,7 milioane de fete afgane sunt şcolarizate în prezent, faţă de o infimă 

minoritate clandestină în timpul regimului talibanilor, care le interzicea accesul în şcoală. 

Dar tendinţa este, din nou, de creştere a violenţelor împotriva femeilor, a căror situaţie aflată în 

plin progres ar putea face obiectul unui viitor acord de pace cu rebelii talibani, notează aceasta. 

"Odată cu retragerea iminentă a forţelor internaţionale, există un risc ca Guvernul afgan să 

sacrifice drepturile femeilor pentru a putea ajunge la un acord politic cu talibanii şi alte grupuri 

rebele înarmate", apreciază ONG-ul. 

NATO, care susţine slabul Guvern de la Kabul de zece ani, prevede să îşi retragă toate trupele 

combatante din Afganistan până la sfârşitul lui 2014 şi să încredinţeze securitatea ţării forţelor 

afgane. 

Însă fragilitatea acestor trupe alimentează temerea unei reveniri rapide la putere a talibanilor, 

care au câştigat teren în ultimii ani. 

O serie de oficiali afgani şi occidentali au apreciat, în ultimii ani, că este necesar un acord cu 

rebelii pentru a pune capăt războiului. 

Când se aflau la putere, în perioada 1996-2001, talibanii au interzis şcolarizarea fetelor şi au 

impus femeilor portul vălului integral în afara domiciliului. 

Aceste discriminări, deja practicate în mod neoficial în anii '90 de anumite grupări mujahedine 

aflate la putere, au contribuit la izolarea regimului taliban de către comunitatea internaţională, 

alături de legăturile dintre liderul lor, mollahul Omar, şi reţeaua teroristă a lui Osama ben 

Laden. 
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http://www.mediafax.ro/externe/progresele-inregistrate-de-femeile-afgane-amenintate-dupa-retragerea-

occidentala-8834479 

http://www.mediafax.ro/externe/progresele-inregistrate-de-femeile-afgane-amenintate-dupa-retragerea-occidentala-8834479
http://www.mediafax.ro/externe/progresele-inregistrate-de-femeile-afgane-amenintate-dupa-retragerea-occidentala-8834479
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SILVIO BERLUSCONI PROPUNE, ÎN GLUMĂ, UN NOU NUME PENTRU PART IDUL SĂU, "HEI 

FRUMOASO! " 

GÂNDUL, 6 OCTOMBRIE 2011 

Premierul Italiei, Silvio Berlusconi, a cărui cotă de popularitate este la un minim istoric, de 24 la 

sută, a glumit joi că ar putea schimba numele formaţiunii sale, propunând denumirea "Hei 

frumoaso!" ("Forza gnocca"), făcând aluzie la gusturile sale pentru femei, informează AFP. 

Premierul Italiei, Silvio Berlusconi, a cărui cotă de popularitate este la un minim istoric, de 24 la 

sută, a glumit joi că ar putea schimba numele formaţiunii sale, propunând denumirea "Hei 

frumoaso!" ("Forza gnocca"), făcând aluzie la gusturile sale pentru femei, informează AFP. 

"Vom schimba numele PdL pentru că lumea nu ne mai iubeşte. Acceptăm toate sugestiile, vom 

face sondaje", le-a spus Berlusconi parlamentarilor din cadrul formaţiunii ale, Poporul Libertăţii 

(PdL). 

"Mi s-a spus că numele care ar avea cel mai mare succes ar fi Forza Gnocca (Hei Frumoaso)", a 

glumit Berlusconi. 

Însă gluma premierului italian, care a împlinit 75 de ani săptămâna trecută, nu a fost pe placul 

tuturor. 

Deputatul Aldo Di Biagio, din cadrul formaţiunii Viitor şi Libertate, a spus că nu va mai veni în 

Parlament pentru a asculta "glume ridicole", subliniind că "Italia este în derivă, agenţiile de 

rating continuă să o declaseze, iar Guvernul demonstrează că nu este în măsură să aplice 

reformele necesare". 

Preşedintele Partidului Democrat (de opoziţie), Rosy Bindi, a evocat "situaţia tragică" din Italia, 

referindu-se inclusiv la scandalurile sexuale în care este implicat premierul Silvio Berlusconi. 

Chiar şi o deputată din cadrul PdL a criticat gluma premierului: "Ştim şi apreciem ironiile şi 

marea simpatie a premierului..., dar uneori şi cele mai bune glume pot fi mai puţin amuzante", 

a spus Barbara Saltamartini. 

http://www.gandul.info/international/silvio-berlusconi-propune-in-gluma-un-nou-nume-pentru-partidul-sau-hei-

frumoaso-8843206 

http://www.gandul.info/international/silvio-berlusconi-propune-in-gluma-un-nou-nume-pentru-partidul-sau-hei-frumoaso-8843206
http://www.gandul.info/international/silvio-berlusconi-propune-in-gluma-un-nou-nume-pentru-partidul-sau-hei-frumoaso-8843206
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MAI MULTE RUSOAICE BLONDE L-AU FELICITAT PE PUTIN DE ZIUA LUI: CUM FACEŢI SĂ 

ARĂTAŢI AŞA PUTERNIC  LA VÂRSTA ASTA?  

MEDIAFAX, 7 OCTOMBRIE 2011 

Mai multe tinere rusoaice blonde i-au transmis dragostea şi admiraţia lor premierului Vladimir 

Putin, care împlineşte vineri 59 de ani, felicitându-l pentru anunţata întoarcere la Kremlin - 

peste şase luni -, într-o înregistrare video, postată pe internet. 

"La mulţi ani, Vladimir Vladimirovici!", "59 de ani, o vârstă foarte frumoasă pentru a fi 

preşedinte!", "Vreau să-l sărut pe fericitul ales!" aveau scris pe pancarte tinerele blonde 

atrăgătoare, studente la o universitate din Moscova, care apar în înregistrare dansând pe o 

piesă de Beatles. 

Printre mesajele lor mai figurau "Aveţi clasă!", "Bărbatul visurilor mele!", "Cum faceţi să arătaţi 

aşa puternic la vârsta asta?". 

Filmarea a fost făcută pe străzile Moscovei şi la metrou şi poate fi văzută pe YouTube 

(http://www.youtube.com/watch?v=9lGWAOprLRE). 

Tot vineri, de ziua premierului rus, alte tinere, membre ale misterioasei grupări "Armata lui 

Putin", urmau să manifesteze într-o piaţă din Moscova într-un mod încă şi mai explicit. Potrivit 

unui comunicat al acestei grupări, tinerele urmau să sărute, pe o fotografie a lui Putin, acele 

părţi ale corpului său pe care le considerau cele mai atractive, pentru a stabili "baremul de sex 

appeal" al celui mai puternic om din Rusia. 

Aceleaşi tinere rusoaice au făcut recent un apel la concetăţenele lor să se dezbrace pentru Putin 

şi, pentru a servi drept exemplu, şi-au rupt tricourile şi şi-au arătat sânii. 

Aceste manifestări ale tinerilor ruşi s-au înmulţit în ultimii ani, însă spontaneitatea lor este pusă 

la îndoială de unele instituţii de presă şi de opoziţie. 

De altfel, organizaţia de tineret Nachi (ai noştri, n.r.), din care aproape 2.000 de tineri au 

participat joi seară la filmarea unui videoclip pentru aniversarea lui Putin, este în mod deschis 

coordonată de reprezentanţii puterii. 

http://www.mediafax.ro/life-inedit/mai-multe-rusoaice-blonde-l-au-felicitat-pe-putin-de-ziua-lui-cum-faceti-sa-

aratati-asa-puternic-la-varsta-asta-video-8845892 

http://www.mediafax.ro/life-inedit/mai-multe-rusoaice-blonde-l-au-felicitat-pe-putin-de-ziua-lui-cum-faceti-sa-aratati-asa-puternic-la-varsta-asta-video-8845892
http://www.mediafax.ro/life-inedit/mai-multe-rusoaice-blonde-l-au-felicitat-pe-putin-de-ziua-lui-cum-faceti-sa-aratati-asa-puternic-la-varsta-asta-video-8845892
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ROMAN POLANSKI REGRETĂ CĂ A FĂCUT SEX CU  O MINORĂ ÎN 1977  

ROMÂNIA LIBERĂ, 3 OCTOMBRIE 2011 

de ANDREI STANCA 

Roman Polanski a mărturisit că a trăit „33 de ani de regrete" pentru că a întreţinut relaţii 

sexuale în 1977 cu o fată de 13 ani, relatează Daily Mail. 

Regizorul care a câştigat un premiu Oscar nu şi-a prezentat niciodată scuzele în mod oficial 

pentru că i-a oferit Samanthei Geimer droguri şi şampanie înainte de a face sex cu ea la o 

şedinţă foto în 1977. 

Însă într-un interviu pentru postul TV elveţian TSR, Roman Polanski a recunoscut că a suferit de 

„impulsul Strauss-Kahn" care i-a întors viaţa pe dos. 

Polanski a fost întrebat: „Ce părere ai despre acest moment impulsiv din 1977 asemănător cu 

cel trăit de Dominique Strauss-Kahn?". Realizatorul de 78 de ani a replicat: „Asta e. Am regretat 

timp de 33 de ani. Bineînţeles că regret şi acum." 

Înainte de a recunoaşte juridic că a întreţinut relaţii sexuale cu o minoră, Polanski a stat 42 de 

zile la închisoare după atacul sexual care s-a petrecut în casa din Los Angeles a prietenului său, 

Jack Nicholson. 

Însă regizorul a plecat din SUA către Elveţia în ajunul pronunţării sentinţei în 1978, temându-se 

că judecătorul îl va condamna la închisoare. 

A fost arestat în septembrie 2009 prin mandat internaţional la aeroportul din Zurich. A petrecut 

10 luni sub custodia autorităţilor elveţiene înainte de a le convinge să nu onoreze cererea de 

extrădare emisă de autorităţile americane. 

De asemenea, Roman Polanski a declarat că va fi întotdeauna recunoscător elveţienilor pentru 

libertatea sa şi pentru „respectul şi toleranţa lor". El a adăugat: „Naţiunea voastră deţine valori 

care dispar în restul lumii. Nu agreez corectitudinea politică exagerată, care nu face decât să 

ascundă sub un furnir tot ceea ce este mai urât în noi. Cu toţii suntem la fel, cu excepţia unor 

oameni ca mine, în cazul cărora furnirul este mai mic". 

Roman Polanski a declarat luna trecută la Zurich, în timpul galei de decernare a unor premii 

pentru film, că o consideră pe Samatha Geimer ca fiind de două ori victimă în atacul din 1977: 

„Samantha Geimer este victima mea şi victima presei". 
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Roman Polanski a regizat filmul „Pianistul" pentru care a câştigat un premiu Oscar în 2002 

pentru cel mai bun regizor. El nu a fost prezent la gala decernării premiilor, în numele său 

primind statueta Harrison ford, prezentatorul galei. De asemenea, Polanski a fost nominalizat 

de patru ori la Oscar în 1969, 1975, 1981 şi 2003. 

http://www.romanialibera.ro/cultura/film/roman-polanski-regreta-ca-a-facut-sex-cu-o-minora-in-1977-

239743.html 

http://www.romanialibera.ro/cultura/film/roman-polanski-regreta-ca-a-facut-sex-cu-o-minora-in-1977-239743.html
http://www.romanialibera.ro/cultura/film/roman-polanski-regreta-ca-a-facut-sex-cu-o-minora-in-1977-239743.html
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EDUCAŢIE 

GIRLS PROGRAMMING CAMP, PRIMA TABĂRĂ SUSŢINUTĂ DE FACEBOOK ÎN ROMÂNIA 

CAPITAL, 07 OCTOMBRIE 2011 

Autor: Bogdan Biszok  

Infoarena.ro, în parteneriat cu Facebook, organizează în premieră un eveniment dedicat 

apropierii fetelor de informatică şi programare. Girls Programming Camp este o tabără de 

pregătire de o săptămână, care va avea loc în perioada 30 octombrie - 5 noiembrie la Bucureşti, 

si le va oferi ocazia fetelor să îsi descopere pasiunea pentru IT. 

Evenimentul vine ca un răspuns la problema generală a numărului scăzut de femei în industria 

IT si se adresează în special studentelor din primii ani de facultate şi elevelor de liceu. Scopul 

este dezvoltarea unei baze solide pe care participantele să îsi construiască apoi cariera si care să 

le asigure internship-uri, slujbe de succes sau rezultate deosebite la concursurile de 

programare. 

Girls Programming Camp este o tabără de sase zile, încărcată cu prezentări, cursuri, discuţii 

deschise, exerciţii, dar şi multă distracţie. Cursurile vor fi sustinute de olimpici medaliati la 

Olimpiadele internationale de informatică, cu numeroase stagii de practică în companiile de 

prestigiu la activ. 

Participarea în cadrul evenimentului este gratuită, Facebook dorind astfel să ofere sansa 

tinerelor să se dezvolte în directia IT-ului si programării. Pentru a fi selectate, studentele si 

elevele interesate trebuie să treacă de o probă de calificare organizată pe htttp://infoarena.ro. 

Detaliile vor fi anuntate în zilele următoare pe blogul infoarena: infoarena.ro/blog. 

”Girls Programming Camp este cel mai bun eveniment din România la care tinerele fete 

pasionate de programare pot învăta algoritmi si pot deveni parte din comunitatea 

programatorilor. Urmărim să le stârnim interesul pentru competitiile de performantă, care 

presupun o implicare activă neîntreruptă si un proces de învătare continuu. În plus, obtinerea 

unor cunostinte solide de algoritmi le garantează că vor trece cu usurintă interviurile de 

angajare la cele mai prestigioase companii de IT, ” declară Cristina Petrovici, Project Manager 

Girls Programming Camp. 

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/girls-programming-camp-prima-tabara-sustinuta-de-facebook-in-

romania-154223.html 

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/girls-programming-camp-prima-tabara-sustinuta-de-facebook-in-romania-154223.html
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/girls-programming-camp-prima-tabara-sustinuta-de-facebook-in-romania-154223.html
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SĂNĂTATE 

ECOGRAFII MAMARE GRATUITE PENTRU FEMEI 

ROMÂNIA LIBERĂ, 3 OCTOMBRIE 2011 

de ALEXANDRA JELES 

În luna octombrie, femeile vor putea efectua ecografii mamare gratuite în centrele Gral Medical 

din Ploieşti, Piteşti, Craiova, Focşani şi Bucureşti. 

Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer a lansat luni campania de informare şi 

responsabilizare cu privire la cancerul mamar "Nu am făcut destul", cu mesajul "Ajută-ne! Mergi 

la control!". Aceasta este o campanie socială adresată tuturor femeilor din Romȃnia. 

Programările pentru ecografiile gratuite se pot face online pe site-ul www.invingemcancerul.ro 

sau la centrele Gral Medical din întreaga ţară. Pacientele care se programează în perioada 

campaniei pot efectua aceste investigaţii şi după terminarea campaniei, pȃnă la sfȃrşitul anului 

2011. 

Cancerul mamar este cea mai frecventă formă de cancer întȃlnită la femei şi, din păcate, tot 

mai multe femei, din ce în ce mai tinere trec prin această experienţă. Cancerul mamar 

înregistrează, în Romȃnia, o incidenţă de 7.929 de cazuri noi pe an şi o mortalitate de 3.101 de 

decese anual (Globocan 2008). 

Cancerul mamar este curabil dacă este diagnosticat la timp. De aceea, este foarte important ca 

orice femeie să cunoască semnele şi simptomele cancerului mamar, să înveţe să se 

automonitorizeze, şi, în cazul în care observă unele dintre aceste simptome, să se prezinte la 

medic cȃt mai repede, pentru un consult de specialitate. Făcȃnd acest lucru la timp, se poate 

evita agravarea bolii, ceea ce creşte considerabil şansele de vindecare. 

Orice femeie poate preveni apariţia cancerului mamar printr-o alimentaţie sănătoasă, avȃnd un 

mod de viaţă activ, limitȃnd consumul de alcool şi tutun, precum şi fiind foarte atentă la toate 

schimbările care apar la nivelul sȃnilor. 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/sanatate/ecografii-mamare-gratuite-pentru-femei-239785.html 

http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/sanatate/ecografii-mamare-gratuite-pentru-femei-239785.html
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LOCAL 

CONSTANŢA ARE CENTRU  PENTRU FEMEI ROME 

ADEVĂRUL, 4 OCTOMBRIE 2011 

Autor: Roxana Glăvan 

Asociaţia Femeilor Rome din România a inaugurat la Constanţa un centru de informare, 

consiliere, orientare pe piaţa muncii, de consultanţă şi asistenţă pentru demararea unei afaceri. 

Sediul Centrului Regional pentru Femei Rome din regiunea sud-est este pe Bulevardul 1 

Decembrie 1918 nr. 2D, hotel Maria, la parter. 

Femeile rome din Constanţa pot solicita informaţii, consiliere şi orientare pe piaţa forţei de 

muncă, pot face cursuri de formare profesională şi afla cum să deschidă o afacere. 

Vă puteţi adresa personalului centrului prin e-mail crfr-constanta@noicontam.ro, la numărul de 

fac 0341.819.449 sau accesând site-urile www.incluziuneafemeilorrome.ro şi 

www.noicontam.ro. Centrul are sediul pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, hotel Maria, la parter, 

de luni până vineri între orele 9.00 şi 17.00. 

http://www.adevarul.ro/locale/constanta/Constanta_are_centru_pentru_femei_rome_0_566343759.html 

http://www.adevarul.ro/locale/constanta/Constanta_are_centru_pentru_femei_rome_0_566343759.html
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ASISTENTA MATERNALĂ ACUZATĂ DE MALTRATAREA COPIILOR PE CARE ÎI ÎNGRIJEA, 

ARESTATĂ PENTRU 29 DE ZILE 

MEDIAFAX, 6 OCTOMBRIE 2011 

Asistenta maternală acuzată de maltratarea copiilor pe care îi avea în grijă, soţul acesteia şi 

două asistente sociale la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov au 

primit, joi seară, mandate de arestare pentru 29 de zile. 

Fosta asistentă maternală Fănica Grădinaru a fost reţinută miercuri de procurorii Parchetului 

Capitalei, care o acuză de tentativă la omor calificat şi deosebit de grav şi rele tratamente 

aplicate minorului, după ce în perioada octombrie 2007 - decembrie 2009 a agresat doi copii pe 

care îi avea în îngrijire. 

"În fapt, inculpata Grădinaru Fănica, în calitate de asistent maternal, în perioada octombrie 

2007- decembrie 2009, a exercitat diferite acte de violenţă şi cruzimi asupra părţilor vătămate 

P.C.A şi M.M., minori care îi fuseseră încredinţaţi spre îngrijire, acceptând posibilitatea ca 

aceştia să-şi piardă viaţa, precum şi alte acţiuni care au pus în primejdie gravă dezvoltarea 

fizică, intelectuală şi morală a acestora", se arată într-un comunicat de joi al Parchetului 

Tribunalului Bucureşti. 

Alături de asistenta maternală au fost reţinut soţul ei, Mitică Grădinaru, acuzat de complicitate 

la tentativă la omor calificat şi deosebit de grav, în formă continuată, şi complicitate la rele 

tratamente aplicate minorului, precum şi Marinela Constantin şi Ana Moise, asistente sociale la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, pentru fals intelectual şi 

neglijenţă în serviciu. 

"De asemenea, inculpatul Grădinaru Mitică a înlesnit exercitarea de către inculpata Grădinaru 

Fănica a diferitelor acte de violenţă şi cruzimi asupra părţilor vătămate P.C.A. şi M.M., prin 

aceea că, deşi avea cunoştinţă de săvârşirea acestor acte şi avea posibilitatea de a împiedica 

continuarea lor (inclusiv prin sesizarea autorităţilor publice), nu a efectuat nici un demers în 

acest sens", scriu procurorii în documentul citat. 

Alţi cinci funcţionari din Consiliul Judeţean Ilfov - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului sunt cercetaţi de procurori pentru neglijenţă în serviciu şi omisiunea sesizării 

organelor judiciare. De asemenea, în acest caz mai este cercetat un medic de familie, acuzat de 

fals intelectual. 
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Procurorii le acuză pe asistentele sociale Marinela Constantin şi Ana Moise că nu şi-au îndeplinit 

atribuţiile de serviciu, respectiv că nu au vizitat şi monitorizat situaţia celor doi minori în 

perioada în care aceştia au fost încredinţaţi asistentei maternale Fănica Grădinaru şi au făcut 

menţiuni necorespunzătoare adevărului în rapoartele de vizită din dosarele copiilor. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) a comunicat, joi, la solicitarea 

MEDIAFAX, că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov a sesizat poliţia 

în 18 decembrie 2009 în cazul asistentei maternale Fănica Grădinaru, iar după externarea din 

spital a unuia dintre cei doi copii, aceştia au fost daţi în îngrijire altui asistent, la care sunt şi 

acum. 

Urmare a acestui caz, MMFPS a anunţat că reţeaua de asistenţă maternală de la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Ilfov este verificată de inspectorii 

sociali, astfel de controale urmând să fie extinse la nivel naţional. 

http://www.mediafax.ro/social/asistenta-maternala-acuzata-de-maltratarea-copiilor-pe-care-ii-ingrijea-arestata-

pentru-29-de-zile-8844129 

http://www.mediafax.ro/social/asistenta-maternala-acuzata-de-maltratarea-copiilor-pe-care-ii-ingrijea-arestata-pentru-29-de-zile-8844129
http://www.mediafax.ro/social/asistenta-maternala-acuzata-de-maltratarea-copiilor-pe-care-ii-ingrijea-arestata-pentru-29-de-zile-8844129
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O TÂNĂRĂ, DOCTORAND ÎN ECONOMIE, S-A SINUCIS PENTRU CĂ NU-ŞI GĂSEA UN LOC DE 

MUNCĂ  

COTIDIANUL, 7 OCTOMBRIE 2011 

 O tânără în vârstă de 26 de ani din Iaşi s-a sinucis, vineri după-amiază, aruncându-se de la 

etajul al cincilea al unui bloc din municipiu. Apropiaţii acesteia spun că femeia, doctorandă în 

economie, era afectată întrucât nu îşi găsea un loc de muncă. 

Tânăra a decedat la scurt timp după impactul cu solul. La faţa locului a sosit şi un echipaj 

SMURD, însă medicii nu au făcut altceva decât să constate decesul femeii. Poliţiştii au declanşat 

o anchetă pentru a stabili cauzele sinuciderii tinerei. 

http://www.cotidianul.ro/o-tanara-doctorand-in-economie-s-a-sinucis-pentru-ca-nu-si-gasea-un-loc-de-munca-

160201/ 

http://www.cotidianul.ro/o-tanara-doctorand-in-economie-s-a-sinucis-pentru-ca-nu-si-gasea-un-loc-de-munca-160201/
http://www.cotidianul.ro/o-tanara-doctorand-in-economie-s-a-sinucis-pentru-ca-nu-si-gasea-un-loc-de-munca-160201/
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POVESTEA TRAGICĂ A ANGELICĂI. DIAGNOSTICATĂ CU OLIGOFRENIE A  FOST FORŢATĂ SĂ 

SE PROSTITUEZE 

ADEVĂRUL, 9 OCTOMBRIE 2011 

Autor: Liliana Năstase, Ionel Stoica 

Gruparea de proxeneţi coordonată de interlopii Ştefan Radian, zis „Rădică” şi de Ion Baboi, zis 

„Bulgaru’” au obligat o persoană cu handicap să se prostitueze. Potrivit DIICOT, gruparea a 

forţat alte 18 tinere, printre care mai multe minore, să practice cea mai veche meserie din lume 

pe centura din Ploieşti. 

Fetele se prostituau la Bariera Bucov, pe DN1 la kilometrul 6, în pădurea de la Păuleşti, zone 

cunoscute drept „raiul” prostituatelor prahovene. Din taxe de proxenetism „Rădică” şi 

„Bulgaru’” au strâns 150.000 de euro, bani pe care i-au investit în vile şi autoturisme de lux. 

În acest dosar, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti au trimis în judecată zece persoane. 

 

Diagnosticată cu oligofrenie 

Suferinţele Angelicăi B. - diagnosticată cu oligofrenie gr.I/II cu tulburări de  adaptare şi 

comportament - au început în momentul în care a fost racolată de gruparea lui „Rădică” şi 

„Bulgaru’”. 

Anchetatorii care au analizat dosarul de crimă organizată au constatat că interlopii „au profitat 

de starea specială în care se afla victima,  stare ce a  împiedicat persoana să-şi dirijeze în mod 

liber actele de conduită, aceasta neavând capacitatea deplină de a organiza motivat acţiunile 

sale, de a săvârşi acte conform normelor de convieţuire socială, norme pe care persoanele şi le 

însuşesc şi le respectă.” 

 

Internată la psihiatrie 

Potrivit actelor medicale, femeia prezenta o deficienţă mentală medie, fiind handicapată psihic, 

iar în anchetă, aceasta nu a putut fi audiată, neştiind să scrie şi având deficienţe de 

comportament. După ce „Rădică” şi „Bulgaru’” au fost arestaţi, Angelica a fost internată la 

Spitalul de Psihiatrie Voila. 
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Examenul psihologic a evidenţiat „o accentuată imaturitate psihosociocomportamentală, 

instabilitate dispoziţională şi emoţională, slab control al afectelor şi impulsurilor, naivitate şi 

sugestibilitate accentuată, fiind uşor de manipulat şi de atras în acţiuni ale căror consecinţe nu 

le poate evalua corect.” 

http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/INUMAN_Povestea_tragica_a_Angelicai_B-

_Diagnosticata_cu_oligofrenie_a_fost_fortata_sa_se_prostitueze_0_569343222.html

http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/INUMAN_Povestea_tragica_a_Angelicai_B-_Diagnosticata_cu_oligofrenie_a_fost_fortata_sa_se_prostitueze_0_569343222.html
http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/INUMAN_Povestea_tragica_a_Angelicai_B-_Diagnosticata_cu_oligofrenie_a_fost_fortata_sa_se_prostitueze_0_569343222.html
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RELIGIE 

FEMEILE POT FI ATRACTIVE ŞI SĂ SE MACHIEZE 

CATHOLICA, 5 OCTOMBRIE 2011 

Femeile trebuie să arate conform timpurilor, dar să se îmbrace totuşi decent, consideră un 

oficial al Patriarhiei Moscovei, conform agenţiei Interfax. “Biserica nu a spus niciodată femeii să 

poarte rochii lungi şi gri sau să îşi acopere capul cu văl. Există un anumit cod al îmbrăcămintei în 

biserică, dar acesta există pentru a nu îi distrage pe bărbaţi de la rugăciune”, a declarat 

Mitropolitul Hilarion de Volokolamsk la o întrebare primită la emisiunea “Biserica şi lumea” a 

unui post de televiziune. 

În toate celelalte circumstanţe “o femeie poate să se îmbrace cum vrea: trebuie să fie haine 

decente, dar poate să fie frumoasă şi atrăgătoare”, a subliniat el. Cât priveşte machiajul, a spus 

Mitropolitul ortodox, nu există vreo interdicţie după tradiţia creştină. A amintit că Sfinţii Părinţi, 

începând cu Sfântul Pavel, au spus mereu că femeile în special şi toţi oamenii în general 

“trebuie să se împodobească în primul rând interior, spiritual”. “Dar cred că folosirea moderată 

a cosmeticelor nu dăunează femeii. Biserica nu a spus niciodată că o femeie nu trebuie să fie 

modernă şi frumoasă”, a mai spus prelatul rus. 

Într-o carte apărută în limba română, a unui preot ortodox grec, Filothei Zervakos, citim alt 

punct de vedere: “Te povăţuiesc ca de aici încolo să încetezi a-ţi mai vopsi buzele, unghiile şi 

faţa şi să rămâi cum te-a zidit Dumnezeu. Nu-ţi dori să devii mai presus de Dumnezeu; fiindcă, 

atunci când te vopseşti cu culori roşii, îl huleşti pe Dumnezeu. E ca şi cum ai spune: ‘Dumnezeu 

n-a ştiut sau n-a putut să mă facă cu buze sau unghii roşii; şi ceea ce n-a putut să facă 

Dumnezeu, o voi face eu, ca să par mai frumoasă să mă admire şi preţuiască bărbaţii şi femeile 

fără minte şi să-mi spună că sunt femeie fermecătoare, modernă, nu înapoiată’.” 

http://www.catholica.ro/2011/10/05/femeile-pot-fi-atractive-si-sa-se-machieze/

http://www.catholica.ro/2011/10/05/femeile-pot-fi-atractive-si-sa-se-machieze/
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