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POLITICĂ 

DACIANA SÂRBU: POLITICILE PENTRU FEMEI SUNT PRIORITATEA MULT MAI URGENTĂ 

DECÂT MĂSURILE PENTRU FEMEILE-POLITICIAN! E MAI URGENT SĂ CONSTRUIM CREŞE ŞI 

MATERNITĂŢI DECÂT SĂ  AVEM MAI MULTE FEMEI MINISTRU 

PARLAMENTOR, 29 NOIEMBRIE 2011 

Adrian Novac  

"Avem astazi o femeie care ia decizii privind cea mai puternica economie din UE, o femeie care 

controleaza diplomatia americana, o femeie care defineste politicile FMI, iar acest cumul de pozitii cheie 

detinute de femei nu are un precedent istoric", a declarat europarlamentarul Daciana Sarbu referindu-

se la rolul tot mai activ al femeilor in politica. Sarbu, care este membra a Comisiei pentru mediu, 

sănătate publică şi siguranţă alimentară din partea Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor si 

Democraţilor din Parlamentul European, vorbeste pentru Parlamentor.ro despre cotele obligatorii 

pentru raportul femei-bărbaţi în politică la nivel naţional, despre inegalitatile de gen si de ce in Romania 

ponderea femeilor in politica este de doar 15%. 

  

Adrian Novac: Suntem obisnuiti sa auzim mereu ca politica este dominată de bărbaţi. Cu toate acestea, 

sondaje de opinie realizate in ultimii ani indica faptul ca europenii doresc mai multe femei în politică. De 

ce credeti ca se intampla acest lucru? 

Daciana Sarbu: Probabil este un efect al vizibilitatii recente a mai multor femei in functii semnificative la 

nivel politic. Astazi avem, totusi, o femeie care ia decizii privind cea mai puternica economie din UE, o 

femeie care controleaza diplomatia americana, o femeie care defineste politicile FMI, iar acest cumul de 

pozitii cheie detinute de femei nu are un precedent istoric. 

  

A.N.: Cum se poate determina creşterea numărului de femei în politică? 

D.S.: Cred ca acest tip de precedent poate fi un factor. Vazand ca roluri decisive in politica internationala 

sunt incredintate fara a tine cont de factorul de gen, tot mai multe femei vor fi incurajate sa se implice. 

  

A.N: In multe societati traditionale, inclusiv in Romania, emanciparea femeii este vazuta inca cu 

suspiciune, iar femeia pare sa ocupe aproape intotdeauna locul doi. De ce credeti ca exista inca diferenta 

intre femei si barbati in politica? Unde trebuie lucrat pentru a modifica aceasta atitudine? 
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D.S.: Diferentele din politica nu fac decat sa reflecte diferentele din societate. In Romania, genul inca 

este un factor care dezavantajeaza, femeii inca i se rezerva un rol traditionalist sau minimalizant. Din 

pacate, acest lucru este perpetuat inclusiv la nivelul elitelor informate, pentru ca stereotipurile de gen se 

transmit prin publicitate, prin videoclipuri sau texte de melodii, si uneori chiar prin educatia clasica, din 

scoala. 

  

A.N.: Un sondaj Eurobarometru realizat in 2009 arată că femeile sunt mai puţin interesate de afacerile 

europene. Cum ar putea fi ele implicate mai mult in dezbaterile UE? 

D.S.: Depinde la ce dezbateri ne referim, si depinde in mod special de contextul national in care se 

plaseaza. Cum sa cointeresam femeile din Romania sa se implice mai mult in dezbaterile europene, cand 

drepturile lor nu sunt protejate acasa, cand nu li se asigura nici macar sprijin minimal, cand politicile 

guvernamentale le afecteaza in mod tintit? Ce credibilitate sa aiba proiectele care se discuta la nivel 

comunitar, cand in Romania politicile au de multe ori sens contrar? 

Sa luam un exemplu: Pactul European pentru Egalitate de Gen (2011-2020) spune clar ca inegalitatile 

dintre femei si barbati sunt o povara pentru economie si ele trebuie atenuate urgent, iar politicile 

pentru egalitate de gen sunt „vitale" pentru cresterea economica. Guvernul Boc taie veniturile 

bugetarilor, fara a tine cont de faptul ca in sanatate si educatie femeile sunt majoritare, deci induce in 

mod direct, prin decizia sa, adancirea inegalitatilor dintre femei si barbati. 

  

A.N.: Mai multe voci sustin ca ar trebui să existe cote obligatorii pentru raportul femei-bărbaţi în politică 

la nivel naţional. Este fezabil un astfel de demers? 

D.S.: Cotele de gen in politica pot avea rolul lor, si partidul din care fac parte a fost primul care a introdus 

aceasta idee, la nivelul structurilor sale interne, cu vreo 10 ani in urma. Dar politicile pentru femei sunt 

prioritatea mult mai urgenta decat masurile pentru femeile-politician! E mai urgent sa construim crese si 

maternitati decat sa avem mai multe femei ministru. 

  

A.N.: În UE, o femeie câştigă în medie cu 17% mai puţin decât un bărbat. De ce exista aceasta diferenta, 

in conditiile in care principiul „plată egală pentru muncă egală" a fost anuntat încă de la intrarea în 

vigoare a Tratatului de la Roma? 

D.S.: Intre legislatie si practica exista un decalaj, inclusiv la nivelul UE. Important este ca institutiile UE 

admit acest decalaj si lucreaza pentru a-l elimina. 
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A.N.: Comunitatea internationala a inceput combaterea discriminarii impotriva femeilor din anii '70. Cat 

de vizibile sunt progresele facute in aceste aproape patru decenii? 

D.S.: Progresele depind, din nou, de contextul national la care ne raportam. Pe de o parte, o femeie 

conduce FMI. Pe de alta parte, o femeie din Romania, nascuta intr-o familie saraca din mediul rural intr-

un judet din Moldova, are si astazi foarte putine sanse sa mearga la facultate si sa ajunga vreodata sa 

conduca FMI. Iar daca acest lucru s-ar intampla, ar fi rodul circumstantelor, adica doar o exceptie, si nu 

regula promovata de societate. 

  

A.N. : Cat de activ este Parlamentul European în domeniul egalităţii de gen? 

D.S.: Exista in Parlamentul European o comisie dedicata acestei tematici, cu o activitate foarte serioasa si 

cu realizari importante. 

  

A.N.: PE a solicitat recent statelor membre sa numeasca mai multe femei in functii cu responsabilitate, ca 

pana in 2015 acestea sa constituie 30% din conducerea de varf a marilor companii din UE, respectiv 40% 

pana in 2020. De ce depinde reusita acestui demers? 

D.S.: Ca de obicei, depinde in mare masura de modul in care statele membre inteleg sa aplice aceste 

recomandari. Sunt state sensibile la aceasta problematica si care adopta ca principiu ideea egalitatii de 

gen, si atunci si-o asuma inclusiv in politicile publice promovate. Si sunt state care reactioneaza, si in 

acest domeniu, precum repetentul clasei: stau in ultima banca si se gandesc la altceva, sperand sa nu le 

observe nimeni, si nu invata nimic din ceea ce se discuta. Romania apartine clar acestei ultime categorii. 

  

 A.N.: Printre instrumentele folosite de deputaţii europeni în domeniul egalitatii de gen se numără 

legislaţia, campanii de promovare şi sprijinirea proiectelor ONG-urilor în acest domeniu. Considerati ca 

sunt suficiente sau mai exista si alte metode ce ar putea fi folosite? 

D.S.: Instrumentele sunt suficiente, important e cum sunt ele folosite si, in final, in ce masura raspund 

decidentii la aceste semnale. 

  

A.N.: Prezenta femeilor in Parlamentul European este cu 10% mai mare decat media in parlamentele 

nationale din statele membre. In Romania, ponderea femeilor in politica este de doar 15 %. De ce sunt 

femeile din tara noastra mai dezavantajate din acest punct de vedere? Suntem cumva deoparte de 

tendintele europene? 
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D.S.: Ponderea femeilor in politica depinde in mare masura de traditiile si practicile fiecarui stat in parte, 

dar si de practicile partidelor, de modul in care sunt recrutati candidatii, de perceptia electoratului 

asupra candidatilor femei si de multi alti factori. 

  

A.N.: Anul trecut, spuneati intr-un interviu ca, in Romania, femeile sunt cele mai mari victime ale crizei. 

Date statistice arata si ca ponderea saraciei la nivelul UE este de 22% in cazul femeilor, fata de 17% in 

cazul barbatilor. Cum se poate face ca masurile economice luate sa elimine inegalitatile de gen? 

D.S.: Depinde de masurile luate! Repet, o masura precum reducerea salariilor in educatie si sanatate, 

fara a tine cont de genul majoritatii celor afectati, nu face decat sa adanceasca inegalitatile de gen. La 

fel, a reduce suportul pentru cresterea copilului, a nu construi mecanisme de sprijin (gradinite, crese, 

centre de zi) forteaza automat femeia sa-si franeze cariera pentru a putea avea o familie, interzicandu-i 

sa avanseze, sa aiba un salariu mai bun, sa aiba o pensie mai buna la batranete - deci induce 

accentuarea inegalitatilor. Romania are o problema mare la acest capitol, pentru ca in acest moment, la 

nivelul decidentilor politici, nu constientizeaza nimeni impactul de gen al masurilor economice si sociale 

- nici nu par ca le-ar pasa, de altfel. Orice stat responsabil trebuie sa includa o dimensiune de gen in 

proiectarea politicilor publice, indiferent ce domeniu vizeaza ele. Altfel, inegalitatile se vor accentua. 

http://www.parlamentor.ro/news/personality/daciana-sarbu-politicile-pentru-femei-sunt-prioritatea-

mult-mai-urgenta-dec 

http://www.parlamentor.ro/news/personality/daciana-sarbu-politicile-pentru-femei-sunt-prioritatea-mult-mai-urgenta-dec
http://www.parlamentor.ro/news/personality/daciana-sarbu-politicile-pentru-femei-sunt-prioritatea-mult-mai-urgenta-dec
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ELENA BĂSESCU: SĂ FII TÂNĂRĂ FEMEIE ÎN POLITICĂ ESTE FOARTE GRAV 

COTIDIANUL, 4 DECEMBRIE 2011 

  

Să fii tânără femeie în politică nu este deloc uşor, este un lucru foarte grav! se lamentează mezina 

preşedintelui pe site-ul său, acuzând atacuri misogine sau motivate politic. EBA a ţinut să împărtăşească 

din experienţa ei tinerelor din Republica Moldova care au lansat proiectul "Academia de leadership 

pentru tinere". 

EBA spune pe site-ul personal că tinereţea sa, şi mai cu seamă faptul că este femeie este un lucru "grav" 

pentru adversarii politici. Care adeversari politici, spune ea, nu acceptă nici faptul că este fiica 

preşedintelui. 

Fata lui Băsescu susține că "botezul" său politic a venit odată cu celebrele "succesuri", greşeală care a 

fost urmată de ironii pe care, spune ea, le-a înfruntat şi a luat atitudine pentru a demonstra că este loc şi 

pentru tinerele femei în politică. 

http://www.cotidianul.ro/elena-basescu-sa-fii-tanara-femeie-in-politica-este-foarte-grav-165972/ 

http://www.cotidianul.ro/elena-basescu-sa-fii-tanara-femeie-in-politica-este-foarte-grav-165972/
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ELENA BĂSESCU: TATĂL MEU A FOST MODEL PENTRU MINE. NU VREA SĂ-L FAC DE RÂS. 

MAMA E STÂLPUL FAMILIEI 

MEDIAFAX, 30 NOIEMBRIE 2011 

Fiica cea mică a preşedintelui Traian Băsescu, Elena Băsescu, susţine nu este uşor să fii femeie în politică, 

cu atât mai mult cu cât eşti fiica şefului statului, precizând că nu vrea să-şi facă de râs tatăl, care îi este 

model, iar despre mama sa spune că este "stâlpul familiei". 

"Nu este uşor să fii femeie în politică. Să fii tânără şi, pe lângă toate acestea, fiica preşedintelui este şi 

mai dificil", a declarat Elena Băsescu într-un interviu acordat jurnal.md. Ea a adăugat că "botezul" său 

politic a venit odată cu celebra formulă "succesuri". 

"Am devenit ţinta de ironie pentru adversarii politici, dar şi pentru o parte a presei. Am reuşit să 

demonstrez că este loc şi pentru tinere în viaţa politică. Femeile pot reuşi în politică, dar trebuie să 

muncească mult mai mult, să fie cu un minut înaintea bărbaţilor", a continuat fiica preşedintelui 

României. 

De asemenea, Elena Băsescu a afirmat că nu vrea să îl facă de râs pe tatăl său. "Nu am făcut ceva pentru 

a demonstra cuiva ceva sau să concurez cu tatăl meu. Vreau doar să nu-l fac de râs, ci să se mândrească 

cu mine", a afirmat Elena Băsescu. 

Ea a catalogat-o pe mama sa, Maria, ca fiind "stâlpul familiei, o femeie tăcută, dar foarte puternică". 

"Nu m-a încurajat niciodată să mă implic în politică. Cel care m-a sprijinit a fost tata. Dacă fetele iau ca 

modele femei din domeniul cinematografiei sau alte persoane cunoscute, pentru mine, tatăl meu a fost 

model", a continuat europarlamentarul PDL. 

Ea a susţinut că, în politică, a fost "de mic copil, de prin anii de după revoluţie". 

"De aceea, nu a fost nimic nou, pentru că şedeam de multe ori la partid în aşteptarea tatălui meu şi 

acolo mă simţeam ca în sânul familiei", a conchis fiica cea mică a preşedintelui Băsescu. 

Elena Băsescu are vârsta de 31 de ani. 

În anul 2009, Elena Băsescu a fost propusă pe lista PDL pentru alegerile europarlamentare, dar, din 

cauza controverselor pe tema candidaturii sale, ea a decis să candideze ca independent la aceste alegeri, 

sub semnul electoral EBA. Ea a obţinut 4,22% din voturi, care i-au asigurat un mandat în Parlamentul 

European. 

http://www.mediafax.ro/life-inedit/elena-basescu-tatal-meu-a-fost-model-pentru-mine-nu-vrea-sa-l-

fac-de-ras-mama-e-stalpul-familiei-9018472 

http://www.mediafax.ro/life-inedit/elena-basescu-tatal-meu-a-fost-model-pentru-mine-nu-vrea-sa-l-fac-de-ras-mama-e-stalpul-familiei-9018472
http://www.mediafax.ro/life-inedit/elena-basescu-tatal-meu-a-fost-model-pentru-mine-nu-vrea-sa-l-fac-de-ras-mama-e-stalpul-familiei-9018472
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“ŞCOALA FEMEILOR PRIMAR” LA GEOAGIU BĂI 

UNIREA, DECEMBRIE 2011 

Recent, la Geoagiu Băi, a avut loc a doua ediţie a Şcolii Femeilor Primar, care face parte din programul 

de pregătire politică „Femeile liberale pot ajuta România”, iniţiat de OFL. Ediţia de la Geoagiu Băi a 

reunit doamne primar, viceprimar, consilier judeţean, consilier local (municipii reşedinţă de judeţ), în 

funcţie sau care vor candida la alegerile locale din judeţele Hunedoara, Caraş Severin, Mehedinţi, Timiş, 

Arad, Bihor, Alba, Sibiu, Braşov, Mureş, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Harghita, Covasna. 

Doamnele liberale au învaţat pe parcursul stagiului ce înseamnă să ai statutul de ales local, ce aşteptări 

are electoratul şi partidul de la un ales local, cum poţi să-ţi impui punctul de vedere într-un consiliu local, 

care sunt mecanismele de funcţionare ale unui consiliu local şi consiliul judeţean. 

La seminarul de la Geoagiu Băi au fost prezenţi, alături de Lucia Varga, deputat, preşedinte OFL, Mircea 

Diaconu, senator PNL, Mariana Câmpeanu, deputat, vicepreşedinte PNL, vicepreşedinte OFL, Mircea 

Moloţ, preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara şi preşedinte PNL Hunedoara, Mirel Taloş, deputat 

PNL, Roxana Chişota, preşedinte OFL Hunedoara, Liviu Radu, asistent universitar UBB, Dan Petre, lector 

SNSPA. 

Din partea judeţului Alba au participat Elena Ignat – consilier judeţean şi membru al Biroului Politic 

Naţional al OFL, Călina Comşa – consilier local, Anda Udrea – preşedinte OFL Alba Iulia, Simona Henegar 

-vicepreşedinte OFL Alba Iulia şi Camelia Oneţ -preşedinte OFL Abrud. 

Programului de pregătire politică al femeilor liberale va continua şi  în primăvara anului 2012 ”Aceste 

programe de pregătire au scopul de a sprijini accesul femeilor în politică, dar nu oricum, ci prin 

profesionalism, prin meritocraţie pentru a aduce cu adevărat un plus de valoare echipei din care fac 

parte”, a declarat Lucia Varga, Preşedinte OFL al PNL. (A.N.) 

http://www.ziarulunirea.ro/scoala-femeilor-primar%E2%80%9D-la-geoagiu-bai/ 

http://www.ziarulunirea.ro/scoala-femeilor-primar%E2%80%9D-la-geoagiu-bai/
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PREŞEDINTELE UNPR TIMIŞOARA, EXCLUS DIN PARTID PENTRU HĂRŢUIRE SEXUALĂ  

JURNALUL NAŢIONAL, 29 NOIEMBRIE 2011 

Filip Stancu, preşedinte al organizaţiei UNPR Timişoara, a fost exclus luni din partid, în urma unui scandal 

legat de bani şi sex. Conducerea UNPR Timiş a decis excluderea acestuia, după ce mai multe femei care 

lucrau în birourile organizaţiei UNPR Timiş au depus plângeri scrise prin care îl acuză pe Filip Stancu că 

le-ar fi agresat sexual.  

Mărturiile femeilor sunt susţinute de declaraţii scrise ale unor martori. O altă acuzaţie care i se aduce 

fostului preşedinte al UNPR Timişoara este că şi-a însuşit bani din cotizaţiile membrilor de partid, bani pe 

care, susţin surse din interior, i-a băgat în propriul buzunar, neeliberând chitanţe pentru sumele primite. 

Aceşti bani nu se regăsesc în trezoreria UNPR Timiş. 

Iniţial Filip Stancu a ajuns în atenţia comisie de arbitraj a UNPR, iar luni s-a decis excluderea sa. Surse din 

PSD Timiş susţin că acesta va intra în partid, împreună cu câţiva membri, rude şi prieteni apropiaţi. Filip 

Stancu a mai fost membru PSD şi a fost exclus prin decizia preşedintelui de atunci al filialei, senatorul Ilie 

Sârbu. Conducerea PSD Timiş va organiza o conferinţă de presă extraordinară în după-amiaza acestei 

zile. 

http://www.jurnalul.ro/politica/presedintele-unpr-timisoara-exclus-din-partid-pentru-hartuire-sexuala-

597851.htm 

 

http://www.jurnalul.ro/politica/presedintele-unpr-timisoara-exclus-din-partid-pentru-hartuire-sexuala-597851.htm
http://www.jurnalul.ro/politica/presedintele-unpr-timisoara-exclus-din-partid-pentru-hartuire-sexuala-597851.htm
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SOCIAL 

COŞMAR ROMÂNESC PENTRU BONELE FILIPINEZE 

ROMÂNIA LIBERĂ, 28 NOIEMBRIE 2011 

de LAURA STEFANUT 

Moda bonelor filipineze, angajate în ultimii ani de multe familii bogate din România, are şi o parte 

întunecată. O mare parte dintre imigrantele asiatice venite aici pentru o viaţă mai bună s-au trezit că 

sunt exploatate şi chiar abuzate fizic. În plus, problemele cu care se confruntă filipinezele sunt ignorate 

chiar de către instituţiile care ar trebui să le ajute. 

În ultimii trei ani, sute de filipineze au ajuns să muncească în România pentru salarii cuprinse, de regulă, 

între 200 şi 300 de euro. Românii le preferă pentru că sunt harnice, ieftine, supuse şi, nu în ultimul rând, 

pentru că sunt la modă. Poveştile cu filipineze nu sunt însă întotdeauna unele de succes.  

Maia, care a preferat să-şi spună povestea sub protecţia unui pseudonim, are 45 de ani şi este din 

Manila, capitala statului Filipine. Nu are studii superioare, însă vorbeşte bine engleza.  Femeia spune că 

acasă, are patru copii: două fete, una de 27 de ani şi cealaltă de 17 şi doi băieţi, de 26, respectiv 20 de 

ani. Soţul ei este muncitor într-o fabrică unde se prelucrează porumbul, însă cei doi nu aveau suficienţi 

bani pentru a-şi ţine copiii la şcoală. În plus, femeii îi era imposibil să-i cumpere medicaţie mamei sale, 

bolnavă de diabet. A hotărât să muncească în străinătate, deşi soţul ei nu era de acord. Când am 

cunoscut-o, Maia purta un şorţ alb peste haine şi curăţa bucătăria noii familii la care stă; avea cicatrice 

adânci pe tibie, pe care spune că le-a dobândit de la fostul ei angajator. 

 

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=fwAYcry8AtI&feature=player_embedded 

(Material video realizat cu suportul lui Luca Dinulescu, Vlad Ursulean şi grantul Freedom House 

Romania pentru investigaţii) 

 

Povestea începe la sfârşitul lui 2010, când Maia a ajuns în România. A fost angajată de agenţia Royal 

Cleaning, ca „înodător de covoare" ( agenţiile folosesc uneori astfel de meserii, pentru a putea angaja 

imigrante. Potrivit legii, doar în meseriile unde nu există cerere din partea românilor pot fi angajaţi 

străini) şi plasată la familia Rusu, într-o casă de pe malul lacului Snagov. Acolo, de dimineaţa până 

noaptea făcea curăţenie, gătea şi avea grijă de un copil preşcolar. 

http://www.youtube.com/watch?v=fwAYcry8AtI&feature=player_embedded
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„După o perioadă petrecută în casa lor, când doamna mă striga, începeam să tremur. Nu puteam să-mi 

controlez corpul, să-l opresc din tremurat. Mă aşteptam să mă certe, cum făcea tot timpul. Încă din 

prima lună, doamna era tot timpul nemulţumită, oricât mă străduiam să fac totul bine. Ţipa la mine şi 

mă certa, cred că ma ura...", îşi aminteşte Maia.  

După două luni de când lucra în România, Maia primeşte o veste proastă din Filipine: mama ei murise. 

Povesteşte că nu a putut să participe la înmormântare fiindcă angajatorii i-au spus că pentru orice 

plecare trebuie să-şi cumpere singură biletul de avion. Nu a avut bani suficienţi, aşa că şi-a văzut pe 

internet  mama, în coşciug. Maia îşi aminteşte că în momentele în care mama ei era dusă pe ultimul 

drum, ea trebuia să gătească pentru petrecerea care avea loc în casa angajatorului. După cinci luni a 

hotărât să sune la agenţie şi să-i roage să o ducă la un alt angajator. I-au spus să stea acolo, că nu au 

unde să o mute, îşi aminteşt ea. Deşi Maia a insistat, pe măsură ce treceau lunile, răspunsul era acelaşi. 

Ajutorul a venit prin intermediul avocatei Ioana Ţinca, care i-a aflat întâmplător povestea şi a hotărât să 

o ajute să-şi redacteze demisia. „De când a aflat că vreau să demisionez, comportamentul domnului faţă 

de mine s-a înrăutăţit. Mi-a spus să-i platesc cei 3.000 de euro pe care i-a dat comision agenţiei. Mi-a zis 

că nu plec nicăieri şi a vrut să-mi ia paşaportul, dar l-am minţit că e la o prietenă", descrie Maia începutul 

coşmarului ei. Totul a culminat într-o seară din luna septembrie, când, spune filipineza, angajatorul ar fi 

bătut-o: „A început să mă ţină de cap şi să mă scuipe pe faţă. Apoi, m-a lovit cu cizmele în tibie, până 

sângeram. M-am târât în garaj, dar bătaia a continuat", îşi aminteşte Maia în timp ce plânge. 

În seara aceea, la casa familiei Rusu erau soţia şi paznicii lor. A venit şi Ioan Ciopaşiu, principalul acţionar 

al agenţiei Royal Cleaning. Nimeni nu a intervenit să o ajute pe Maia. Mai mult, Ioan Ciopaşiu o acuza că 

a furat şi îi spunea că merită bătută, iar unul dintre paznici se dădea drept poliţist şi o ameninţa că va fi 

arestată, povesteşte femeia. „M-am dus la casa familiei Rusu când am aflat că au loc nişte neînţelegeri. 

Am încercat să o iau pe angajata noastră de acolo, dar nu a vrut să vină cu mine, spunea că îşi aşteaptă 

avocatul", povesteşte Ioan Ciopaşiu, administratorul agenţiei Royal Cleaning. 

Într-adevăr, Maia îşi sunase avocata, care împreună cu colegul ei, Iulian Pîrlog, au plecat spre casa 

familiei Rusu. „Când am ajuns la casa lui Rusu, femeia era pur şi simplu hăituită. Plină de sânge, plângea 

şi tremura; acolo erau domnul Rusu, trei agenţi de pază şi două maşini. Am sunat la poliţie", îşi 

aminteşte Iulian Pîrlog. 

 

Femeia agresată, acuzată de furt 

După venirea poliţiei, angajatorul a acuzat-o pe Maia de furt. „Chiar dacă domnul Rusu a recunoscut că 

în seara respectivă sotia lui i-a deschis de două ori bagajele clientei noastre, am acceptat o nouă 

percheziţionare a acestora, în condiţii legale - la secţia de poliţie", explică avocata Ioana Ţinca. Într-un 

buzunar exterior au fost găsite două inele ale familiei Rusu. „Sunt multe dovezi că furtul inelelor a fost o 
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înscenare. Teoretic, clienta noastră nu ar putea fi condamnată în procesul intentat de domnul Rusu", 

explică avocaţii. 

În prezent, în acest dosar, au fost făcute cercetări de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari. 

Reprezentanţii acestora ne-au informat că nu a fost începută urmărirea penală împotriva filipinezei, 

pentru furt. Pe de altă parte, cei doi avocaţi au dus-o pe Maia la Institutul de Medicină Legală, care a 

stabilit că femeia avea nevoie de spitalizare din cauza rănilor. Cazul împotriva lui Rusu este unul 

puternic,spun aceştia. „Se face vinovat de lipsire de libertate, loviri şi alte violenţe", explică Iulian Pîrlog. 

„Dacă nu erau avocaţii care să mă ajute, cred că sfârşeam între patru scânduri", mărturiseşte Maia. 

Acum femeia se înţelege bine cu noua familie, care a angajat-o după ce i-a auzit povestea. Dar spune că 

îi este în continuare frică de fostul angajator. 

Ioan Ciopaşiu, administratorul agenţiei, este însă de altă parere. Crede că avocaţii sunt, de fapt, nişte 

escroci „care fură filipineze pe care le vând mai departe şi iau un comision considerabil". Am încercat să 

obţinem un punct de vedere şi de la Marius Rusu, fostul angajator al Maiei. Acesta a refuzat să stea de 

vorbă cu noi, negând chiar că ar cunoaşte-o pe imigrantă. 

 

Ziua de lucru, de la 6 la 22 

Maia nu este singura filipineză care îşi acuză angajatorii români de abuz. Un alt caz este cel al Emei, de 

37 de ani, absolventă de studii superioare şi care a lucrat 5 ani în China şi Orientul Mijlociu înainte de a 

ajunge în România, la începutul lui 2011. Ema povesteşte că agenţia din Filipine i-a recomandat să vină la 

noi în ţară, unde „oamenii sunt drăguţi şi nu îţi cer să lucrezi mai mult de 40 de ore pe săptămână". Aici 

însă s-a lovit de o cu totul altă realitate. Ajunsă la angajator, fata a primit programul: ziua de lucru 

începea de la 6 jumătate dimineaţa şi se încheia la ora 22 - ceea ce înseamnă în jur de 93 de ore pe 

săptămână. În acest timp, filipineza trebuia să aibă grijă de un copil în vârstă de 3 ani, să gătească, să 

facă curăţenie în clădirea cu patru etaje a angajatorilor şi să spele maşinile acestora. Era o muncă 

epuizantă, povesteşte Ema, care izbucneşte în plâns când îşi aminteşte. A stat acolo şase luni, timp în 

care a sunat la agenţia care o adusese acolo pentru a-i cere ajutorul. Reprezentanţii acesteia i-au spus 

însă că dacă vrea să plece trebuie să plătească suma de 3.000 de euro, comisionul achitat de angajator 

pentru serviciul de plasare. 

„Femeile acestea sunt manipulate de către agenţii să creadă că nu au drepturi. Am observat că în 

ambele cazuri pentru care am oferit asistenţă juridică, procedurile agenţiilor erau similare: dacă 

imigranta este nemulţumită, iniţial e ignorată, apoi e dusă la ambasadă şi e ameninţată că va fi trimisă 

înapoi în Filipine dacă demisionează. Ceea ce reprezintă un abuz, fiindcă, după demisie, are 60 de zile în 

care îşi poate găsi un nou loc de muncă", explică avocata Ioana Ţinca.  Gândul de a fi trimise înapoi în 

Filipine le înfricoşează pe fete din cauza sistemului în care funcţionează plasarea lor. 
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Practic, ele contactează o agenţie în Filipine, căreia trebuie să-i plătească în jur de 600 de dolari, aşa că 

recurg la un împrumut. Agenţia din Filipine le pune în legătură cu agenţia românească, care le plasează 

unui client. De această dată comisionul e plătit de angajator agenţiei, şi e în jurul sumei de 3000-3500 

euro. 

 

„Angajatorii români, mai răi decât cei din lumea arabă" 

Judy, de 33 de ani, a trecut la rândul ei prin nişte momente dificile când a ajuns în România, la începutul 

lui 2011. „Am lucrat în China, Emiratele Arabe şi Israel, dar cel mai rău angajator l-am întâlnit în 

România", spune filipineza. Imediat după ce a ajuns în România, a început să constate că lucrurile decurg 

diferit faţă de cum se întâmplase în trecut: iniţial a fost pusă să doarmă patru nopţi în depozitul unei 

firme, până i-au fost refăcute analizele medicale, angajatorul ei nu era cel cu care semnase contractul şi 

în plus a constatat că oamenii din jurul ei îi detestau pe filipinezi. „Când mi-am cunoscut angajatorul, mi-

a spus că urăşte filipinezii fiindcă le place mâncarea stricată. Mi-a interzis să vorbesc cu oricine în afară 

de ei. Dormeam la subsol, nu vedeam lumina zilei şi nu ieşeam decât atunci când mă chemau ei", spune 

Judy. Fata povesteşte că pe măsură ce trecea timpul, sentimentul că angajatorul urma să-i facă ceva rău 

se intensifica. „Mă ameninţa că mă omoară, că mă împuşcă. L-am văzut când şi-a lovit bona şi m-am 

gândit că dacă se comportă aşa cu o româncă, în cazul meu va fi mult mai rău. După ce am văzut că îşi 

agresează şi soţia, le-am dat un mesaj celor de la Oficiul Român pentru Imigrări (ORI - n.r.), să le cer 

ajutorul", povesteşte Judy.  

 

Ambasada Statului Filipine: „Agenţiile trebuie să rezolve problema" 

Motivul pentru care agenţiile aleg să ignore problemele acestor femei îl reprezintă în mare parte banii, 

explică angajata unei marii agenţii de plasare. Astfel, „agenţia românească primeşte un comision de 

aproximativ 3500 euro de la angajator. Însă, atunci când trebuie să înlocuiască filipineza care a 

demisionat, le apar costuri suplimentare: trebuie să recruteze şi să aducă din Filipine o altă imigrantă", 

spune femeia care a preferat să-şi păstreze anonimatul. 

 

Dacă în cazul agenţiilor profitul este motivul pentru care acestea închid ochii la abuzuri, 

comportamentul Ambasadei Filipineze este mai dificil de înţeles. Am încercat să aflăm de la unul dintre 

oficialii reprezentanţei diplomatice cum sunt rezolvate astfel de plângeri. 

 

R.L.: Şi ce se întâmplă dacă agenţia nu rezolvă problema? 

Oficial Ambasadă: Nu...nu se poate, agenţiile rezolvă întotdeauna. 
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R.L.:  Să presupunem că agenţia nu face asta. Următorul pas este ca angajata filipineză să vă contacteze 

pe dvs.? 

A.O.: Da... 

R.L.: Şi dvs. ce faceţi? 

A.O.: Sunăm la agenţie şi le spunem să rezolve problema. Agenţiile îşi cunosc cel mai bine clienţii şi 

angajaţii. 

 

„Să angajaţi o filipineză cât mai puţin emancipată" 

Am mers incognito la Agenţia Royal Cleaning (care figura pe internet sub numele de Jobs Solutions) şi 

am jucat rolul unor clienţi care vor să angajeze o bonă filipineză. Liliana Crăciun, managerul agenţiei, le 

descrie pe imigrante ca fiind nişte femei avide după bani, egoiste şi leneşe. „Clienţii noştri sunt toţi nişte 

oameni cu coloană vertebrală, nişte oameni excepţionali", spune aceasta. Ne anunţă că, din cauza 

problemelor create de filipineze, au introdus în contracte o clauză potrivit căreia imigrantele trebuie să 

plătească 5.000 dolari dacă demisionează. În rest, ne asigură că putem sta liniştiţi şi ne recomandă să 

optăm pentru o filipineză „cât mai puţin emancipată, venită din provincie, în nici un caz din oraş". 

 

 „Eroii economici din Filipine" 

Motivul pentru care imigrantele provin din Filipine este legat de tradiţia ţării în oferirea cursurilor de 

pregătire a cetăţenilor pentru meseriile cerute în străinătate. În acelaşi timp, Filipine este o ţară 

preponderent agrară, slab industrializată. Astăzi, mai mult de 10% din populaţia ţării munceşte în peste 

186 de state din lume. Guvernul îi aclamează pe imigranţi ca „eroi economici" şi le recunoaşte 

contribuţia la evoluţia ţării, prin banii pe care ei îi trimit celor rămaşi acasă.  În România, în 2011, 

figurează 227 de menajere şi bone imigrante (fără a lua în calcul femeile care practică aceste meserii, 

sub alte denumiri), cu 70% mai mult decât în 2010. 

Sursa: Oficiul Român pentru Imigrări, Philippine Migrants Society of Canada 

http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/reportaj/video-cosmar-romanesc-pentru-bonele-filipineze-

246081.html 

http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/reportaj/video-cosmar-romanesc-pentru-bonele-filipineze-246081.html
http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/reportaj/video-cosmar-romanesc-pentru-bonele-filipineze-246081.html
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O NOUĂ MESERIE PENTRU FEMEILE AFECTATE DE CRIZĂ: BONA ZONALĂ  

EVENIMENTUL ZILEI, 29 NOIEMBRIE 2011 

Autor:  Cristina Olivia Moldovan 

 

Femeile afectate de criza financiară pot participa gratuit la un curs de bone, în cadrul unui proiect prin 

care se doreşte implementarea conceptului de bonă zonală. 

Aceasta poate îngriji, la domiciliul ei, între doi şi cinci copii, iar preţul plătit de părinţi pentru un copil 

diferă în funcţie de vârstă: pentru unul de cinci ani se plătesc 200 de lei pe lună. 

 

Două, maximum cinci familii 

Proiectul "Mame bune= bone bune" a fost demarat în Bucureşti de Asociaţia „Mame pentru Mame” şi 

prevede calificarea ca bone zonale a mamelor afectate de criza economică. Bonele deservesc minimum 

două, maximum cinci familii care locuiesc in aceeasi zona. Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu o 

firmă de calificare/recalificare in meseria de bone care va asigura cursurile de formare şi obţinerea 

statutului de PFA pentru bone.  

 

Condiţii pentru bone 

Proiectul este destinat femeilor afectate de criza recentă, aşa că cele care beneficiază de cursul de bone 

trebuie să îndeplinească una din următoarele condiţii: să fi absolvit studii medii în 2008 şi să nu-şi fi găsit 

un loc de muncă, să-şi fi pierdut locul de munca în intervalul toamna 2008 – prezent, să fie pensionare, 

cu pensie minimă, să fie mame şi să dorească/să fie nevoite să stea cu copiii acasă mai mult de doi ani, 

fiind obligate să intre în concediu fără plată. 

 

Solidaritate de mamă 

„Femeile şi mamele în special au fost una dintre categoriile de populaţie cel mai grav afectate de 

măsurile de austeritate impulsive. Am decis să rezolvăm noi înşine problema, prin solidaritate şi 

ingeniozitate de mamă. Bona zonală va rezolva multe probleme, atât ale mamelor rămase fără slujbă, 

cât şi problema mamelor nevoite să se întoarcă la muncă”, spune Ana Măiţa, preşedintele Asociaţiei 

Mame pentru Mame. 
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Taxa plătită de părinţi variază între 200 şi 600 de lei/lună, în funcţie de vârsta copilului: 200 de lei pentru 

cei de cinci ani, 300 de lei pentru cei de trei ani, 600 de lei pentru bebeluşii de până la şase săptămâni 

Persoanele interesate se pot înscrie pentru cursul gratuit de bonă, sunând la 0726.017.462 sau 

0726.017.424. Detalii şi pe site-ul www.bonebune.ro 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/o-noua-meserie-pentru-femeile-afectate-de-criza-bona-zonala-

955804.html 

http://www.bonebune.ro/
http://www.evz.ro/detalii/stiri/o-noua-meserie-pentru-femeile-afectate-de-criza-bona-zonala-955804.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/o-noua-meserie-pentru-femeile-afectate-de-criza-bona-zonala-955804.html
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SITUAŢIA FEMEILOR ROME DIN ROMÂNIA - STUDIU SOCIOLOGIC - 

ZIUA DE CONSTANŢA, 02 DECEMBRIE 2011 

Asociaţia Femeilor Rome din România împreună cu partenerii săi, Centrul de Cercetare si Consultanţă în 

Domeniul Culturii, Agenţia Naţională pentru Romi şi Centrul European pentru Drepturile Romilor, a 

susţinut conferinţa anuală a femeilor rome în cadrul proiectului "Incluziunea socială a femeilor rome". 

Printre participanţi s-au aflat secretarul de stat al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 

domnul Valentin Mocanu, deputatul minorităţii rome, domnul Nicu Păun, reprezentanţi ai Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului, ai Ambasadelor Statelor Unite ale Americii şi Franţei, ai unor ONG-uri 

pentru femei, jurnalişti. 

În cadrul conferinţei, doamna Viorica Ioana Dumitru, preşedinta Asociaţiei Femeilor Rome din România, 

beneficiar al proiectului, în calitate de manager de proiect, a prezentat rezultatele celui de-al doilea an 

de implementare a proiectului. În ciuda dificultăţilor date de blocajele financiare, proiectul a mers mai 

departe, îndeplinindu-şi obiectivele. 

Cu acelaşi prilej s-a lansa Centrul Regional al Femeilor Rome din Regiunea Bucureşti-Ilfov, care va oferi 

servicii gratuite de informare, consiliere şi orientare pe piaţa forţei de muncă; cursuri de formare 

profesională autorizate CNFPA, consiliere şi asistenţă pentru demararea unei afaceri, informare privind 

principiile egalităţii de şanse. Adresa şi datele de contact sunt disponibile pe site-ul proiectului, 

www.incluziuneafemeilorrome.ro, pentru toate femeile din Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov care 

doresc să acceseze serviciile oferite de centru. 

Conferinţa anuală a consemnat şi două premiere: prima cercetare naţională completă privind situaţia 

femeilor rome şi primul document de politică publică din România privind incluziunea socială a femeilor 

rome. Vă invităm să analizaţi ataşat rezumatele celor două materiale, iar pentru informaţii complete 

puteţi accesa site-ul proiectului, www.incluziuneafemeilorrome.ro, secţiunea Noutăţi. 

Proiectul "Incluziunea socială a femeilor rome" este cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 şi are drept obiectiv 

promovarea incluziunii sociale a femeilor rome şi îmbunătăţirea situaţiei acestora prin dezvoltarea 

structurilor şi mecanismelor de promovare a egalităţii de şanse. 

 

Situaţia Femeilor Rome din România 

- Studiu sociologic - 

Rezumat 
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Studiul are la bază o cercetare sociologică realizată printr-un sondaj desfăşurat în iunie-iulie 2011 în 48 

de localităţi rurale şi urbane din 27 de judeţe, unde au fost aplicate 804 de chestionare. Cercetarea a 

fost completată de interviuri semistructurate realizate cu femei rome şi reprezentanţi locali din partea 

primăriilor, dispensarelor şi şcolilor. 

Studiul a fost structurat pe 7 teme principale. Cele 7 teme şi ideile principale ale acestora sunt: 

 Familia - femeia romă are un rol esenţial în buna funcţionare a gospodăriei, în îngrijirea tuturor 

celorlalţi membri ai familiei; 

 Educaţia - în rândul fetelor rome abandonul şcolar este mai crescut la nivelul claselor a VI-a - a 

VII-a şi coincide adesea cu începerea vieţii de cuplu, dar sunt şi alţi factori pentru care acestea 

renunţă la studii (de exemplu, situaţia financiară precară a familiei). 47,9 % din femeile rome 

adulte nu sunt mulţumite de nivelul de şcolarizare pe care îl au; 

 Muncă şi ocupaţii - cea mai mare parte a femeilor rome nu sunt integrate pe piaţa muncii, iar 

cele care au o ocupaţie lucrează de obicei în străinătate sau beneficiază de venitul minim 

garantat pentru care prestează muncă în folosul comunităţii; 

 Sănătate -femeile rome sunt preocupate de starea de sănătate mai ales în perioadele când sunt 

însărcinate. În ceea ce priveşte contracepţia, sunt interesate de folosirea metodelor 

contraceptive mai puţin periculoase pentru organismul lor, aşa cum sunt contraceptivele orale 

în locul întreruperilor de sarcină; 

 Locuire - cele mai multe din respondente sunt interesate de îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, 

nevoie ce se suprapune cu faptul că adesea în aceeaşi locuinţă trăiesc mai multe familii; 

 Valori şi tendinţe - femeile rome consideră în procente de peste 70% că educaţia este foarte 

importantă, că femeile nu ar trebui supuse violenţei şi că ar trebui să deţină putere de decizie în 

cadrul familiei; 

 Intervenţionism - doar 18% din femeile incluse în studiu au auzit în ultimii 2 ani de un 

proiect/activitate dedicată romilor. Programele de intervenţie ar trebui să vizeze principalele 

nevoi exprimate de acestea: educaţia copiilor, construirea şi renovarea locuinţelor etc. 

 

Concluziile principale ale studiului indică faptul că statutul femeii rome în familie şi societate, relaţia 

acesteia cu şcoala, instituţiile medicale, angajarea şi integrarea pe piaţa muncii sunt influenţate în mare 

măsură de practicile şi obiceiurile socio-culturale ale comunităţilor de romi, dar şi de percepţia 

exterioară a majoritarilor. Obiceiurile şi practicile specifice plasează femeia romă (prin rolul şi 

responsabilităţile atribuite) în buna funcţionare a spaţiul domestic. Există şi cazuri în care femeile rome 

şi familiile acestora au înţeles importanţa participării active la educaţie şi pe piaţa de muncă fără a lăsa 
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la o parte specificul socio-cultural. Programele de intervenţie trebuie să valorifice exemplul acestor 

cazuri prin activităţi clar destinate nevoilor pe care femeile rome le au. 

/…/ 

PASII URMATORI 

Ulterior finalizarii documentului se va realiza transferul acestui document catre Agentia Nationala 

pentru Romi, partenerul 2 al proiectului, responsabil cu punerea in aplicare a masurilor si anume: va 

invita institutiile cu responsabilitati in domeniu sa dezvolte strategii sectoriale care trebuie sa contina 

masurile enumerate in cadrul planului de masuri aferent si specific domeniului lor de actiune. 

De asemenea documentul va fi preluat de catre European Roma Rights Centre, partenerul 3 al 

proiectului, care il va promova la nivel european in cadrul Decadei de Incluziune a Romilor si in cadrul 

altor actiuni europene privind comunitatile de romi sau promovarea principiului egalitatii de gen si de 

sanse. Obiectivul este de multiplicarea de inițiative asemănătoare și elaborarea de documente 

strategice care vor viza exclusiv promovarea drepturilor femeilor rome și incluziunea lor socială. 

http://www.ziuaconstanta.ro/comunicate-de-presa/institutii-mass%11media-comunicate/situatia-

femeilor-rome-din-romania--studiu-sociologic-46428.html 

http://www.ziuaconstanta.ro/comunicate-de-presa/institutii-mass%11media-comunicate/situatia-femeilor-rome-din-romania--studiu-sociologic-46428.html
http://www.ziuaconstanta.ro/comunicate-de-presa/institutii-mass%11media-comunicate/situatia-femeilor-rome-din-romania--studiu-sociologic-46428.html


23 

 

FEMEI CE NU POT SUFERI COPIII: "MATERNITATEA LE SPALĂ UNOR MAME CREIERELE" 

EVENIMENTUL ZILEI, 03 DECEMBRIE 2011 

Autor:  Cristina Olivia Moldovan 

Educate, cu o situaţie financiară bună, preocupate să cunoască lumea călătorind şi nedispuse să împartă 

afecţiunea partenerului - acesta este portretul sumar al femeilor ce decid că maternitatea nu este 

pentru ele. Nu le impresionează bebeluşii rubiconzi, nu înţeleg şi nu tolerează smiorcăielile puştilor şi 

maimuţăreala părinţilor şi nici nu se topesc de drag când nepoţii le spun, peltic, o poezie. Pentru astfel 

de femei, există hoteluri ce nu acceptă copii mai mici de 16 ani şi comunităţi virtuale în care se dezbate 

opţiunea "familie fără copii".  

Două femei de 39, respectiv 29 de ani, povestesc pentru EVZ despre efectele pe care le poate avea 

decizia de a spune nu copiilor: divorţ, prietenii de o viaţă încheiate, relaţii încordate cu propriii părinţi ce 

râvnesc să fie bunici.  

Dana are 39 de ani, lucrează într-o multinaţională, are prieteni cu şi fără copii, dar preferă, fără dubii, 

compania celor din urmă. Este activă pe forumuri internaţionale în care adulţii fără urmaşi îşi varsă of-

urile faţă de ceea ce numeşte ea "dictatura celor cu copii". 

 

Partener de viaţă sau donator de spermă? 

Pur şi simplu nu îşi doreşte să fie părtaşă la problemele şi experienţele părinţilor. Şi-a dat seama că nu 

vrea să fie mamă încă din facultate. "Eram şocată de unele colege care, deşi nu aveau prieten, declamau 

că îşi doresc 1,2 chiar 3 copii, fără să ştie nimic despre viitorul tată". A realizat ulterior că multe cupluri 

se formează doar pentru că femeilor le ticăie ceasul biologic şi că unele caută mai degrabă donator de 

spermă decât un partener de viaţă. 

Dana nu exclude ideea că, în majoritatea cazurilor, copilul este rezultatul unei relaţii armonioase, dar a 

văzut multe cazuri ce i-au demonstrat că un copil este "rezultatul unei ambiţii sau a unei dorinţe care s-a 

conturat în capul părinţilor cu mult înainte de a se cunoaşte. Mai succint, e rezultatul unui instinct de 

reproducere independent de cine e partenerul ales". 

 

De la discuţiile cu miez, la cele despre biberoane  

Biberoane, scutece, colici, pediatri, lactaţie, modificarea sânilor, depresie post-partum- nimic din toate 

acestea nu interesează pe cei ce au decis să nu treacă prin experienţa de părinte. Totuşi, spre astfel de 

subiecte gravitează discuţiile când în grupurile de prieteni apar copii, iar Dana a observat cât de puternic 

afectează acest moment amiciţiile.  
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"Mi-au ajuns nenumăratele ocazii în care prietenii au întârziat ore pe motiv că nu a fost gata copilul, am 

renunţat la întâlnirile cu prietene bune, cu care, de la discuţii foarte interesante, am ajuns să vorbim 

doar de alăptat, caca, pipi şi biberoane". 

 

Nu vrea să ştie când a făcut Gigel prima oară caca la oliţă 

A realizat că aceste întâlniri nu-i mai sunt de folos, că niciun subiect nu poate fi discutat până la capăt şi 

că, orice ar face, discuţia cu prietenele-mame alunecă tot spre maternitate. Toate aceste presiuni poartă 

pentru Dana numele de "dictatură": informaţii despre etapele gravidităţii, pozele cu copilul, amănunte 

despre tot ce ţine de viaţa lui.  

"Afli detalii despre programul de somn şi de supt, ştii tot ce nu vroiai să știi despre sânii mamei şi care 

sunt metodele cele mai eficiente de muls/adormit/alimentat progenitura. Pe profilul de Facebook al 

mamei încep nenumarate schimbări de status, în care afli ce fel de scutece sunt folosite, când creşte 

primul dinte, că Gigel a facut prima oară caca la oliţă, etc".  

 

"Îi dai o moarte, boli, suferinţe"  

Tot exemplu de dictatură consideră că este şi îngăduinţa şefilor faţă de programul celor cu copii, ca şi 

prioritatea care li se oferă în restaurant, avion etc, fără ca părinţii să realizeze că spaţiul public aparţine 

tuturor. "În restaurant, avion, tren, cinematograf, trebuie să zâmbeşti înţelegător părinţilor ai căror 

copii, mai mult sau mai puţin bine crescuţi, urlă de mama focului şi alergă aiurea, trăgându-te pe tine de 

poşetă sau pantaloni, afectându-ţi ţie plăcerea concediului, a filmului, a concertului, a ieşirii în oraş”, se 

plânge ea. "Nu ai voie sa spui nimic, pentru că imediat îţi sar în cap alţi indivizi cu copii care te privesc 

drept un egoist ce nu înţelege greutăţile vieţii de părinte". 

Când vorbeşte despre fericire şi împlinire, Dana se referă în principal la relaţia cu soţul ei, a cărui iubire 

simte că nu ar putea-o împărţi cu un copil. Alte satisfacţii vin din carieră, călătorii şi timpul de auto-

cunoaştere. "Am senzaţia că cei cu copii pierd această libertate de a se auto-analiza, de a şti cine sunt şi 

ce vor".  

Dacă, totuşi, va decide vreodată că vrea să fie mamă, Dana va adopta. "Există destulă suferinţă, nu 

trebuie să o înmulţesc prin a aduce încă un suflet pe lume. Unui copil nu îi dai doar viaţă, ci şi o moarte, 

boli, suferinţe, moartea celor dragi, depresii, eşecuri".  

 

PRESIUNI  
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Călătorul, ginecologul şi şeful au aceeaşi întrebare  

Deseori, societatea condamnă un astfel de act de ieşire din tipare, iar Dana are parte din plin de 

reproşuri. "Mă deranjează să fiu privită ca o persoană altfel (fie handicapată, fie tolerată, compătimită, 

egoistă), pentru simplul motiv că am decis să nu am copii”. 

Dana se plânge că este bombardată de curiozităţile celor din jur legate de opţiunile ei de viaţă. "Ani de 

zile am fost pusă în situaţii penibile, trebuind să dau socoteală la diverse categorii de persoane: de la 

cele întâlnite în tren, la ginecologul meu care m-a întreabat când programez copilul şi până la şeful meu, 

care mi-a spus: «CEO-ul firmei e îngrijorat că o să rămâi gravidă şi nu avem un business continuity plan». 

Ca să nu mai vorbim de amânarea promovării din cauza aceloraşi dubii". 

 

"Nu vor să ştie dacă faci copii, vor să ştie dacă faci sex" 

Uneori, percepe aceste întrebări drept o curiozitate vizavi de viaţa sexuală. "Am impresia uneori că 

discuţiile despre copii sunt o formă prin care societatea îşi sublimează apetenţa de a discuta despre sex 

şi de a te întreba cam cum o faci, de câte ori, samd. Până la urmă, cei fără copii nu pot aduce o dovadă 

tangibilă în societate că da, acasă ei chiar au parte de sex. La fel, mi se pare că eternele discuţii ale 

femeilor care încearcă sa devină gravide despre progresul lor în domeniu sunt tot o formă voalată de a 

se lăuda că fac sex". 

 

CONCLUZII DUPĂ DIVORŢ  

"Doar noi doi. Să ne facem viaţa frumoasă şi să ne fim suficienţi" 

Alexandra, o tânără de 29 de ani din Bucureşti, spune că prioritatea ei şi a partenerului este fericirea în 

doi. "Vreau să trăiesc doar cu iubitul meu şi să fim fericiţi unul cu celălalt. Atât, doar noi doi, să ne fim 

suficienţi şi să ne facem viaţa unul altuia cât mai frumoasă".  

În adolescenţă, Alexandra credea că până la 30 de ani va avea soţ şi doi copii. Nu şi-i dorea, dar aşa era 

modelul familial întipărit în mintea ei. Ulterior, a realizat că, de fapt, nu vrea să fie mamă. S-a căsătorit în 

facultate cu un bărbat care visa să aibă copii, dar după câţiva ani a divorţat. Soţul se topea când lua în 

braţe copiii prietenilor, iar ea se simţea vinovată. "Îl vedeam cum tânjeşte, şi uneori mă enervam, alteori 

mi se făcea milă. Nu m-a presat niciodată, dar ştiam că e nefericit, iar eu mă simţeam presată de 

nefericirea lui. Şi neîndreptăţită: «de ce nu-i sunt de ajuns doar eu»?"  

 

"Ăsta-i de-al meu"  
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Alexandra are acum un iubit din aceeaşi tabără. Când, la una din primele întâlniri, bărbatul i-a zis că nu-i 

plac cuplurile care se învârt în jurul copiilor, reacţia Alexandrei a fost "Ăsta-i de-al meu!".  

"Faptul că nu-şi doreşte copii mă face să mă simt liberă şi relaxată. Formez o echipă cu un om care are 

aceleaşi scopuri. În fosta relaţie, problema aceasta era cumva veriga slabă".  

În jurul ei, sunt foarte puţini părinţi pe care îi apreciază şi care se poartă firesc, "fără să te acapareze cu 

discuţiile despre copii, fără să îi vezi că uită de ei şi îşi învârt existenţa în jurul copiilor". În schimb, vede 

multe cupluri care "sunt pur şi simplu spălate pe creier, şi altceva în afară de copil nu mai văd".  

 

Căldarea de nefericire  

Adepţii familiei tradiţionale sunt atât de convinşi că datul genetic şi cel social sunt mai presus de orice, 

încât acceptă cu greu alte opţiuni. Tânăra a observat că, în timpul căsniciei, presiunile de genul "fă şi tu 

un copil" veneau din partea cuplurilor nefericite, nu a familiilor armonioase, deşi şi unii şi alţii aveau 

copii. "De parcă trebuie să îmbrăcăm cu toţii repede-repejor o uniformă, să nu carecumva să pierdem 

startul. Oare de ce? Trebuie să ne scăldăm cu toţii într-o căldare de nefericire?", e vehementă 

Alexandra. 

 

Părinţii care vor să fie bunici 

Dacă în faţa prietenilor şi a cunoscuţilor e mai uşor de adus argumente, cu părinţii discuțiile decurg mai 

greu. "Ai mei sunt de părere că un copil e bucuria cea mai mare a unei familii şi sunt foarte fericiţi când 

eu şi fratele meu mergem la ei. E o sărbătoare", spune Alexandra. 

A văzut cum părinţii ei au făcut sacrificii pentru binele copiilor şi spune că ea nu ar fi dispusă să le facă. 

"Îmi era milă când vedeam că mama nu-şi lua o haină sau încălţări ca să am eu. Probabil şi eu aş face la 

fel, dar nu sunt dispusă să ajung în situaţia asta". 

 

„Nu-i tolerez pe cei mici şi lipsiţi de raţiune” 

Mihai, iubitul Alexandrei, şi-a dat seama că are o aversiune faţă de copii încă din adolescenţă. „Când 

sunt mici şi lipsiţi de raţiune nu îi tolerez”, spune el. Din copiii pe care i-a cunoscut, cel mult 5% i-au fost 

simpatici. Restul, pur şi simplu nu îl impresionează. Spune că îşi doreşte o viaţă fără griji, iar un copil 

înseamnă multă bătaie de cap. „Nu fug de responsabilităţi, doar că nu vreau să mi-o asum pe aceasta”, a 

decis el. Un alt aspect care l-a condus spre decizia de a nu avea urmaşi este cel financiar. „Deşi situaţia 
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mea materială e una medie spre bună pentru România, nu cred că în viitor voi găsi suficiente resurse 

încât să-i ofer sprijinul pe care mi-aş dori eu să i-l ofer”. 

 

DAT  

Deşi suntem programaţi genetic şi social să avem copii, opţiunile personale sunt mai importante  

Dorinţa de a avea urmaşi are în spate atât instinctul de reproducere şi perpetuare, cât şi modelul social, 

explică psihologul Laura Lupaşcu, fondator psihologdeserviciu.ro.  

"Sunt persoane la care aceste instincte sunt foarte puternice (noi suntem condiţionaţi genetic să fim 

sensibili la copii şi la tot ceea ce este mic şi necesită protecţie- astfel a supravieţuit şi a evoluat rasa 

umană), cât şi persoane la care latura instinctuală se manifestă mai puţin şi unde mediul şi experienţa 

cântăresc mai mult decât datul genetic".  

 

Societatea îi ia la rost  

Psihologul mai spune că presiunea familiei şi a prietenilor este agasantă pentru tinerele familii, şi că unii 

amână sau evită momentul tocmai din această pricină.  

"Mesajul societăţii ar fi mult mai confortabil şi mai uşor de integrat dacă oamenii s-ar încuraja unii pe 

alţii pentru ceea ce sunt şi fac în momentul prezent, decât punând presiunea unui ideal, precum acela că 

o familie trebuie să aibă neparat urmaşi - presupoziţie des întâlnită în toată lumea". 

Motivaţia celor care decid să nu aibă copii poate fi la fel de diversă şi personală ca cea a celor din tabăra 

opusă. Diferenţa este că primii sunt luaţi la rost. "Pot fi persoane care se concentrează pe carieră, care 

se dedică total unui alt ideal, care au trăit în medii precare şi au luat decizia de a oferi copiilor lor 

altceva, pot fi foşti copii suferinzi care nu au primit dragostea şi acceptarea necondiţionată a părinţilor, 

pot fi persoane care decid că viaţa merită trăită din plin şi un copil ar cere prea multe sacrificii, etc". 

 

Conflicte interioare  

Specialistul a mai observat că, deşi oamenii păstrează la nivel inconştient arhetipul familiei, deschiderea 

către nou este tot mai mare.  

"Dincolo de presiunea socială, la multe persoane este mai degrabă vorba de un conflict interior între 

determinatele vechi - modelul familial al familiei de bază - şi decizia de a nu avea copii".  
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Laura Lupaşcu mai spune că cei care sunt total împăcaţi cu decizia lor sunt mai puţin afectaţi de mesajul 

societăţii decât cei care încă se gândesc dacă e bine sau rău. O situaţie delicată se întâlneşte şi în 

familiile unde unul dintre parteneri e foarte hotărât să nu aibă copii, iar celălalt mai degrabă se 

conformează. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/femei-ce-nu-si-doresc-copii-maternitatea-spala-creierul-956327.html 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/femei-ce-nu-si-doresc-copii-maternitatea-spala-creierul-956327.html
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UN PROFESOR BRITANIC CĂSĂTORIT CU O CONAŢIONALĂ DĂ SFATURI "100 DE CĂI PRIN 

CARE POŢI MULŢUMI O ROMÂNCĂ" 

ADEVĂRUL, 1 DECEMBRIE 2011 

 Autor: Ioana Oancea 

Profesorul britanic Peter Fogarty a scris o carte ironică despre femeile din ţara noastră: "100 de căi prin 

care poţi mulţumi o româncă". Opera acestuia se vrea una umoristică mai ales că profesorul este 

căsătorit cu o româncă şi predă la o şcoală din Bucureşti. 

Depinde însă dacă ţineţi la glume, se ştie că umorul englezesc nu este înţeles de toată lumea. "După opt 

ani de zile, nenumărate certuri şi câteva ghionturi primite pe sub masă, simt că am reuşit să identific 

cele 100 de lucruri esenţiale de care un bărbat trebuie să ţină cont pentru a face fericită o femeie din 

România. Aşa că m-am gândit să le adun într-o carte pentru ca şi alţii să aibă de fericire. Noroc şi 

călătorie plăcută. Vei experimenta numai lucruri noi!", scrie britanicul Peter Fogarty în prezentarea de 

pe Amazon.com a cărţii "100 de căi prin care poţi mulţumi o româncă.  

"Nu uitaţi! Româncele sunt peste tot, chiar şi în Statele Unite, aşa că o să ai nevoie să citeşti aceste 

sfaturi dacă vrei să ai o experienţă românească", scrie britanicul Peter Fogarty în prezentarea de pe 

Amazon a cărţii "100 de căi prin care poţi mulţumi o româncă". 

 

Iată câteva dintre sfaturile apărute în carte: 

 

Fereşte-te de femeile singure în restaurante 

Nu invita niciodată la masa ta femeile singure din restaurant: majoritatea lor sunt prostituate ieşite la 

vânătoare de clienţi. Am experimentat asta şi nu a fost deloc bine: un prieten a rămas fără portofel, iar 

un altul fără telefonul mobil. 

 

Dă bani cerşetorilor 

Dacă dai 5 lei unei cerşetoare în vârstă eşti pe drumul cel bun. Partenera ta româncă va gândi că, dacă 

eşti atât de grijuliu cu străinii, cu siguranţă vei fi la fel de grijuliu şi darnic cu cei din familia ei. 

 

Poartă mereu două portofele 
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În felul ăsta, dacă eşti jefuit (aşteaptă-te ca asta să se întâmple de cel puţin două ori) vei putea totuşi să 

plăteşti cina romantică fără să fi nevoit să împrumuţi bani de la partenera ta. 

 

Cumpără flori 

Este foarte important să oferi flori în România. Cu toate că românii n-au bani, mâncare sau perspective 

economice, florăriile nu dau niciodată faliment. 

 

Cumpără-le prietenilor ei cărţi din străinătate 

Din cauza unor motive încă nedescifrate de umanitate, femeile din România sunt incapabile să cumpere 

cărţi de pe internet. 

 

Găseşte-ţi o slujbă bănoasă 

Cu toate că au salarii de nimic, româncele se aşteaptă ca partenerii lor să le ţină în puf şi să le cumpere 

lucruri foarte scumpe. 

 

Găseşte-ţi un loc unde să stai singur 

Majoritatea românilor locuiesc cu părinţii, aşa că dacă îi vei o feri unei femei un loc departe de părinţii ei 

vei fi considerat o partidă foarte bună. 

 

Nu te îmbăta niciodată 

Dacă vei consuma cantităţi impresionante de bere ieftină românească într-o singură noapte, femeile din 

România vor avea mari semne de îndoială legate de capacitatea ta de a le face fericite. În plus, părinţii 

lor te vor privi cu siguranţă încruntaţi, cu suspiciune 

 

Vindecă-i energia negativă 

Trebui să ştii "Tatăl Nostru" pentru că în momentul în care e deochiată vei fi nevoit să îi masezi 

picioarele timp de o oră şi să spui descântecul de 27 de ori. 

http://www.adevarul.ro/actualitate/profesor-britanic-casatorit-romanca-multumi_0_601140093.html 

http://www.adevarul.ro/actualitate/profesor-britanic-casatorit-romanca-multumi_0_601140093.html
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SĂNĂTATE 

POVEŞTI INCREDIBILE CU MEDICI ŞI ASISTENTE CARE DISCRIMINEAZĂ PACIENTELE 

ÎNSĂRCINATE, INFECTATE CU HIV 

EVENIMENTUL ZILEI, 30 NOIEMBRIE 2011 

Autor:  Cristina Olivia Moldovan 

 

Un raport despre drepturile sexuale şi de reproducere ale femeilor cu HIV, realizat de Centrul 

Euroregional pentru Iniţiative Publice, arată modul în care sunt discriminate aceste femei în spitalele din 

România. 

Cei aproape 10.000 de copiii care au supravieţuit după infectarea cu HIV după 1986 au ajuns la vârsta 

maturităţii. Drept dovadă, în ultimii ani, a crescut semnificativ numărul naşterilor în rândul femeilor care 

trăiesc cu HIV. 

Singure în salon 

Raportul citat arată că, în mod constant, acestor femei li se refuză acordarea asistenţei medicale la 

naştere şi nu se iau măsurile speciale necesare pentru ca mama să nu transmită virusul către copil. 

Segregarea, o formă gravă de discriminare, a fost identificată în două forme – mutarea femeilor care 

trăiesc cu HIV imediat după naşterea prin cezariană din spitalul de obstetrică-ginecologie în spitalul de 

boli infecţioase sau separarea femeilor care trăesc cu HIV de celelalte paciente şi plasarea lor singure în 

salon. 

Un aspect deseori prezent în experienţele femeilor intervievate este atitudinea moralizatoare a 

personalului medical, fiind judecate, certate şi apostrofate pentru că au rămas însărcinate sau pentru că 

au ales să păstreze sarcina. 

 

"Ai grijă să nu iasă copilul bolnav!" 

Acum patru ani, când a aflat că este însărcinată, Georgiana se afla la muncă în agricultură în Spania şi s-a 

întors în ţară ca să nască. sarcinii şi pentru naştere: „În Spania costau analizele medicale şi îmi era frică. 

Am mers la medicul de familie pe care l-am întrebat dacă se poate ţine sarcina şi el mi-a spus: ‹Îl faci, dar 

la şapte luni, pentru că ai corpul slăbit. Ai grijă sǎ nu iasă copilul bolnav. Nu îi dai piept!›” După ce s-a 

consultat cu medicul de familie, Georgiana a hotărât să păstreze sarcina, cu toată opoziţia soţului ei. Pe 

parcursul sarcinii a luat tratamentul anti-retroviral.De altfel, naşterea înainte de termen este 

recomandată în cazul acestor paciente. 
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Plimbată între spitale, a născut în ambulanţă 

Georgiana era în luna a şaptea de sarcină când „i s-a rupt apa”, în timp ce călătorea cu autobuzul spre 

localitatea de domiciliu. Soţul Georgianei a sunat la Salvare şi femeia a fost dusă la spitalul judeţean cu 

ambulanţa. La spitalul judeţean, Georgiana nu a fost primită pentru naştere din cauză că este HIV 

pozitivă, ci trimisă înapoi la spitalul din localitatea de domiciliu, la circa 100 de km distanţă. Ajunsă la 

spitalul din localitatea de domiciliu, Georgiana a fost din nou refuzată tot pentru că avea HIV şi retrimisă 

la spitalul judeţean. Ca urmare a întârzierii produse, Georgiana a născut în ambulanţă, pe drumul spre 

spitalul judeţean. Naşterea a fost pe cale vaginală, ajutată de asistenta medicală de pe ambulanţă. 

„Copilul era cu oxigen la nas când am ajuns a doua oară la spitalul judeţean. La început iar nu au vrut să 

mă interneze, chiar dacă aveam copilul. A mers soţul meu şi a vorbit cu şeful de secţie şi ne-au internat 

pe mine şi pe copil. Am stat internaţi în spital o lună şi jumătate deoarece copilul născut prematur nu lua 

în greutate.” 

 

Dintr-o parte în alta 

Un alt caz este cel al Alinei, care trebuia să nască în vara lui 2010. La spitalul din localitatea municipiu de 

judeţ unde locuieşte, a fost refuzată pe motiv că spitalul judeţean nu ar avea cele necesare unei operaţii 

cezariană pentru o femeie HIV pozitivă. Cu trimitere de la medicul infecţionist, la 38 de săptămâni de 

sarcină, Alina a mers la spitalul municipal din centrul regional. 

Aici, medicul ginecolog i-a comunicat că sarcina are 36-37 de săptămâni şi că mai are de aşteptat până 

naşte, timp în care să fie monitorizată la spitalul de boli infecţioase. În privinţa naşterii, medicul 

ginecolog i-a comunicat reprezentantei spitalului de boli infecţioase care o însoţea pe Alina că peste 

două săptămâni când contracţiile vor fi foarte mari, să o ducă la orice cameră de gardă. Nu a programat-

o pentru naşterea prin cezariană şi nici nu a dat de înţeles că ar putea să se reîntoarcă la spitalul 

respectiv pentru naştere. 

 

A bătut la uşile a cinci spitale 

Peste câteva zile, medicul infecţionist a sunat la patru spitale în oraş pentru a o interna pe Alina pentru 

naştere. La toate aceste spitale a fost refuzată primirea Alinei pe motiv că acestea nu se ocupă de femei 

seropozitive. În final, Alina a fost trimisă de urgenţă cu ambulanţa pentru naştere înapoi la spitalul 

municipal accesat anterior; aici asistenta şefă a refuzat acordarea asistenţei medicale la naştere şi a 

trimis-o la alt spital. La acest din urmă spital, Alina a mai stat internată o săptămână, după care i s-a 

făcut cezariană în momentul în care contracţiile au revenit. 
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Medicul ginecolog a refuzat să o consulte 

Altă poveste, altă dramă. Nadia trăieşte într-o mică localitate. În vara anului 2010, Nadia s-a adresat 

medicului de familie cu o simptomatologie ginecologică. Acesta i-a dat o trimitere pentru un consult 

ginecologic la spitalul din localitate. La secţia de ginecologie, personalul medical a aflat despre statutul 

HIV pozitiv al Nadiei de pe trimitere. I-au făcut doar o ecografie. Când a cerut un consult ginecologic, 

personalul medical a refuzat: „Mi-au spus că această consultaţie se face numai cu plată; am spus că 

plătesc, ei au pretins că nu au locuri. Au început să şoşotească între ei. În final m-a luat un doctor în 

cabinet, însă tot nu m-a consultat. Mi-am zis că mai bine aştept când mă duc la ... [centrul regional] să 

îmi iau pastilele, merg şi la ginecologie.” 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/povesti-incredibile-cu-medici-si-asistente-care-discrimineaza-pacientele-

insarcinate-infe-9560.html 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/povesti-incredibile-cu-medici-si-asistente-care-discrimineaza-pacientele-insarcinate-infe-9560.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/povesti-incredibile-cu-medici-si-asistente-care-discrimineaza-pacientele-insarcinate-infe-9560.html
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NAŞTEREA ÎN APĂ: MAMA SUFERĂ MAI PUŢIN, FĂTUL VINE MAI UŞOR  

EVENIMENTUL ZILEI, 02 DECEMBRIE 2011 

Autor:  Ioana Raluca Ghioarcă 

În România, se poate naşte în apă doar în Bucureşti, Braşov, Constanţa şi Botoşani. Pentru o naştere cu 

dureri mai mici, viitoarele mămici scot din buzunar între 500 şi 2.000 de euro. 

Practicată pe scară largă în Anglia, SUA, Australia sau Noua Zeelandă, naşterea în apă este puţin 

accesibilă în România. La începutul anilor 2000, primele românce au experimentat această modalitate de 

a da naştere la Spitalul Orăşenesc Victoria, din judeţul Braşov, apoi la spitalul din Rupea. Ulterior, 

serviciul acesta a fost transferat către clinicile private. 

 

Cât costă să naşti în apă  

În prezent se poate naşte în apă în sistemul privat la Bucureşti, Braşov şi Constanţa. Preţurile variază de 

la 9.700 de lei, în Bucureşti, la 2.900 de lei, în Braşov, în sistem co-plată. Pentru a naşte sub apă la 

Constanţa trebuie să plătiţi între 800 şi 1000 de euro. Singura unitate sanitară de stat care se angajase în 

vara aceasta să ofere acest serviciu a fost Maternitatea Botoşani. Costul era în jur de 500 de euro. În 

prezent, maternitatea este în reabilitări şi, temporar, s-au sistat naşterile în apă. 

 

 

Dureri mici, tranziţie uşoară 

Naşterea în apă este varianta ideală pentru femeile care îşi doresc să nască natural, dar care sunt 

speriate de dureri. "Dilataţia se realizează mai uşor în apă. Travaliul poate fi făcut şi el în apă, dar numai 

de la 7 centimetri dilataţie", explică doctorul Ciprian Pop, asistent universitar obstetrică-ginecologie la 

Spitalul de Urgenţă "Elias" din Bucureşti. 

În plus, în apă ţesuturile se relaxează, ceea ce duce la atenuarea durerilor. Pentru făt, tranziţia este mai 

uşoară, pentru că vine pe lume într-un mediu acvatic, asemănător cu cel intra-uterin. Cel mic poate sta 

în apă "cât timp persistă pulsaţiile cordonului ombilical", spune medicul, însă nu trebuie atins. "Dacă e 

atins, trebuie scos deasupra apei, pentru că el va încerca să respire", spune doctorul Ciprian Pop. 

 



35 

 

Potrivit acestuia, naşterea sub apă este o opţiune doar pentru gravidele a căror sarcină a evoluat normal 

şi în cazul cărora se presupune că naşterea va fi fără complicaţii. "De asemenea, se exclude naşterea sub 

apă în cazul infecţiilor virale şi, în general, în cazul în care există o patologie de orice fel", adaugă 

medicul.  

 

"O experienţă plăcută"  

Camelia Popescu, o mămică din Deva care a născut în apă acum şapte ani, la Rupea, spune că a avut o 

naştere uşoară.  

"Pentru mine a fost o experienţă plăcută, nu am rămas traumatizată ca multe femei care au născut 

tradiţional", spune mămica. Camelia a refuzat anestezia, dar a suportat uşor durerea. "Am avut altele 

mai mari, cele ale naşterii au fost suportabile". Naşterea a decurs normal, dar cu emoţii. "Aveam 35 de 

ani, o miopie avansată, capul copilului era mare şi avea cordonul ombilical înfăşurat în jurul gâtului. 

Oricare două dintre aceste condiţii cumulate mă recomandau pentru cezariană", a povestit Camelia. 

Travaliul a durat patru ore şi a putut alege singură temperatura apei. Recunoaşte însă că nu a fost un 

proces lipsit de orice durere. "Nu le recomand naşterea sub apă femeilor care sunt pornite să facă 

cezariană. Implică totuşi o durere, destul de mare, dar suportabilă."  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/nasterea-in-apa-mama-sufera-mai-putin-fatul-vine-mai-usor-

956150.html 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/nasterea-in-apa-mama-sufera-mai-putin-fatul-vine-mai-usor-956150.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/nasterea-in-apa-mama-sufera-mai-putin-fatul-vine-mai-usor-956150.html
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MEDIA - PUBLICITATE 

CNA A INTERZIS O RECLAMĂ LA EUGENIA, CONSIDERATĂ A AVEA  TENTĂ SEXUALĂ  

JURNALUL NAŢIONAL, 29 NOIEMBRIE 2011 

Consiliul Naţional al Audiovizualului a interzis o reclamă în care o elevă machiată şi îmbrăcată provocator 

muşcă din Eugenia pe care un coleg de-al ei o ţine în gură. CNA a stabilit că scena este nepotrivită pentru 

vârsta celor doi copii care apar în reclamă, aceştia fiind prezentaţi în situaţii cu tentă sexuală, nepotrivite 

pentru vârsta lor. 

CNA a analizat marţi mai multe spoturi publicitare, pentru care a primit reclamaţii, dar şi puncte de 

vedere de la Consiliul Român pentru Publicitate (RAC). În cazul spotului Eugenia, deşi acesta nu mai este 

difuzat în prezent, CNA a decis să ia o decizie de intrare în legalitate, fapt care presupune că respectivul 

clip nu mai poate fi difuzat pe posturile TV în forma sancţionată de Consiliu. 

Somaţia a fost aplicată, conform Mediafax, în baza articolului 9, alineatul 1 din Codul audiovizualului, 

potrivit căruia "este interzisă difuzarea de programe al căror scop principal este exploatarea aspectului 

fizic al minorului sauaudiovi expunerea acestuia în ipostaze nepotrivite vârstei".Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a interzis o reclamă în care o elevă machiată şi îmbrăcată provocator muşcă din Eugenia 

pe care un coleg de-al ei o ţine în gură. CNA a stabilit că scena este nepotrivită pentru vârsta celor doi 

copii care apar în reclamă, aceştia fiind prezentaţi în situaţii cu tentă sexuală, nepotrivite pentru vârsta 

lor. 

CNA a analizat marţi mai multe spoturi publicitare, pentru care a primit reclamaţii, dar şi puncte de 

vedere de la Consiliul Român pentru Publicitate (RAC). În cazul spotului Eugenia, deşi acesta nu mai este 

difuzat în prezent, CNA a decis să ia o decizie de intrare în legalitate, fapt care presupune că respectivul 

clip nu mai poate fi difuzat pe posturile TV în forma sancţionată de Consiliu. 

Somaţia a fost aplicată, conform Mediafax, în baza articolului 9, alineatul 1 din Codul audiovizualului, 

potrivit căruia "este interzisă difuzarea de programe al căror scop principal este exploatarea aspectului 

fizic al minorului sauaudiovi expunerea acestuia în ipostaze nepotrivite vârstei". 

Consiliul a decis să ia decizia de interzicere a difuzării spotului Eugenia în această formă, după ce a primit 

mai multe sesizări de la telespectatori, potrivit cărora clipul respectiv prezintă o fetiţă într-o situaţie 

nepotrivită vârstei sale, fardată şi având un comportament cu tentă sexuală. Spotul a fost realizat de 

agenţia Candiso Advertising. 

Totodată, CNA a ţinut cont în cazul spotului Eugenia de poziţia RAC. Comitetul Etic al RAC, reunit în 3 

noiembrie, a decis că secvenţele în care o fetiţă machiată (ce pare a avea vârsta de până în 12 ani) se 

îndreaptă către un băiat (ce pare a fi de aceeaşi vârstă), muşcă din Eugenia pe care acesta o ţine între 
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buze, apoi pleacă, "sugerează prin atitudinea, gesturile şi aspectul feţei (machiajul) un model de 

comportament neadecvat pentru categoria de vârstă în cauză".  

Comitetul Etic al RAC a decis că spotul Eugenia încalcă articolele 1.5 şi 7.9 din Codul de Practică în 

Publicitate, elaborat de RAC, potrivit cărora "comunicarea trebuie să evite orice mesaj care poate fi 

considerat indecent, vulgar sau respingător din punct de vedere al bunului-simţ şi al sensibilităţii 

consumatorilor" şi "comunicarea destinată copiilor trebuie să nu submineze autoritatea, 

responsabilitatea sau valorile social-culturale ale familiei sau educatorilor". Prezent în şedinţa de marţi a 

CNA, Sorin Predescu, directorul de creaţie al Agenţiei Candiso Advertising, a declarat că spotul nu mai 

este difuzat de două săptămâni, o variantă refăcută a acestuia fiind realizată după decizia RAC. 

Consiliul a decis să ia decizia de interzicere a difuzării spotului Eugenia în această formă, după ce a primit 

mai multe sesizări de la telespectatori, potrivit cărora clipul respectiv prezintă o fetiţă într-o situaţie 

nepotrivită vârstei sale, fardată şi având un comportament cu tentă sexuală. Spotul a fost realizat de 

agenţia Candiso Advertising. 

Totodată, CNA a ţinut cont în cazul spotului Eugenia de poziţia RAC. Comitetul Etic al RAC, reunit în 3 

noiembrie, a decis că secvenţele în care o fetiţă machiată (ce pare a avea vârsta de până în 12 ani) se 

îndreaptă către un băiat (ce pare a fi de aceeaşi vârstă), muşcă din Eugenia pe care acesta o ţine între 

buze, apoi pleacă, "sugerează prin atitudinea, gesturile şi aspectul feţei (machiajul) un model de 

comportament neadecvat pentru categoria de vârstă în cauză".  

Comitetul Etic al RAC a decis că spotul Eugenia încalcă articolele 1.5 şi 7.9 din Codul de Practică în 

Publicitate, elaborat de RAC, potrivit cărora "comunicarea trebuie să evite orice mesaj care poate fi 

considerat indecent, vulgar sau respingător din punct de vedere al bunului-simţ şi al sensibilităţii 

consumatorilor" şi "comunicarea destinată copiilor trebuie să nu submineze autoritatea, 

responsabilitatea sau valorile social-culturale ale familiei sau educatorilor". Prezent în şedinţa de marţi a 

CNA, Sorin Predescu, directorul de creaţie al Agenţiei Candiso Advertising, a declarat că spotul nu mai 

este difuzat de două săptămâni, o variantă refăcută a acestuia fiind realizată după decizia RAC. 

http://www.jurnalul.ro/media/eugenia-video-sex-interdictie-cna-597898.htm 

http://www.jurnalul.ro/media/eugenia-video-sex-interdictie-cna-597898.htm
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MAREA BRITANIE. RECLAMA INTERZISĂ PENTRU  CĂ ESTE PREA SEXY  

MEDIAFAX, 1 DECEMBRIE 2011 

O reclamă la lenjerie intimă a fost interzisă din cauza plângerilor primite pe seama ei, fiind considerată 

"prea sexy". 

O reclamă la lenjerie intimă Marks & Spencer a fost interzisă în Marea Britanie deoarece a fost 

considerată prea sexuală, scrie dailymail.co.uk. 

Fotografia, aplicată pe partea laterală a autobuzelor etajate, reprezintă o femeie îmbrăcată în lenjerie 

intimă stând pe un pat cu picioarele desfăcute, ţinând o mână deasupra capului, iar cu cealaltă 

atingându-şi coapsa. 

Cincisprezece oameni au depus plângeri referitoare la reclamă, motivând că aceasta "tratează femeile ca 

pe obiecte" şi nu ar trebui afişată pe autobuze deoarece ar putea fi văzută de copii. Rezultatul a fost 

interzicerea reclamei deoarece nu este potrivită pentru afişarea în spaţii exterioare şi este iresponsabilă 

social. 

Reprezentanţii magazinului nu consideră că reclama este ofensatoare sau prea sexuală şi afirmă că 

aceasta face parte dintr-o campanie majoră care conţine atât promovarea lenjeriei intime, cât şi a altor 

articole de îmbrăcăminte. 

http://www.mediafax.ro/life-inedit/reclama-interzisa-pentru-ca-este-prea-sexy-foto-9021087 

http://www.mediafax.ro/life-inedit/reclama-interzisa-pentru-ca-este-prea-sexy-foto-9021087
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INTERNAŢIONAL  

CARTEA CARE RELANSEAZĂ TEORIA COMPLOTULU I ÎN CAZUL DSK: CARE A FOST SCOPUL 

CAPCANEI ÎN CARE "LIBERTINUL" ŞEF AL FMI  A FOST ATRAS DE CAMERISTĂ  

MEDIAFAX, 1 DECEMBRIE 2011 

Fostul director al Fondului Monetar Internaţional Dominique Strauss-Kahn îşi recunoaşte gustul pentru 

"libertinaj" într-o carte a biografului francez Michel Taubmann, care o acuză pe camerista Nafissatou 

Diallo că a participat la un complot în cazul de la hotelul Sofitel din New York. 

Strauss-Kahn îşi exprimă regretul faţă de o "relaţie consimţită dar stupidă cu Nafissatou Diallo". "În acea 

zi, am deschis poarta tuturor celorlalte cazuri", recunoaşte el într-o carte intitulată "Affaires DSK, le 

contre-enquete" ("Cazuri DSK, contraancheta"), publicată de Editions du Moment, care urmează să 

apară în Franţa pe 8 decembrie şi care se găseşte, începând de joi, în anumite librării. 

Strauss-Kahn a fost arestat la 14 mai, la New York, fiind acuzat că a agresat-o sexual pe această 

cameristă de la hotelul Sofitel, în Manhattan, unde îşi petrecuse noaptea. 

Procedurile penale angajate contra fostului director al Fondului Monetar Internaţional (FMI) au fost 

abandonate în august, dar cazul a stopat brutal ambiţiile politice ale acestui fost ministru socialist şi a 

antrenat o serie de dezvăluiri despre viaţa sa privată. 

Numele lui a fost citat recent într-un caz de prostituţie de lux la hotelul Carlton din Lille (nord). În 

legătură cu acest dosar, Strauss-Kahn consideră "insuportabil" ca numele său să fie asociat, în presă, "cu 

prostituţia". 

"Am participat la seri libertine, este adevărat. Dar, de obicei, participantele la aceste seri nu sunt 

prostituate", spune el, dând asigurări că a "hotărât să o rupă cu toate acestea". 

Despre cazul din New York, biograful francez afirmă că Strauss-Kahn a fost victima unei interceptări a 

telefonului şi mesageriei sale electronice, dar mai ales că a fost atras într-o capcană. Taubmann o 

prezintă pe cameristă ca pe suspectul numărul unu al unui complot. 

"Dominique Strauss-Kahn a fost atras într-o capcană. Acest bărbat nu a violat pe nimeni nici la New York, 

nici la Paris şi nici oriunde altundeva", a declarat Taubmann miercuri, pentru postul de televiziune 

Canal+. În opinia sa, "este vorba despre un caz politic, nu este un caz de moravuri". 
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"Scena povestită de Nafissatou Diallo este neverosimilă, ea nu a avut loc", afirmă biograful, revenind 

asupra scenei din hotelul Sofitel, în Manhattan. Taubmann descrie o scenă în care Strauss-Khan "iese din 

baie în ţinuta lui Adam". Diallo îi aruncă "o privire sugestivă". Strauss-Khan, în opinia sa, "a văzut o 

propunere". 

Relaţia a fost consimţită şi "neplătită", potrivit lui Strauss-Khan, citat de autor, care conchide că mobilul 

prezenţei "anormale" a cameristei este în altă parte, de ce nu în furtul unuia dintre cele şapte telefoane 

mobile ale lui Strauss-Khan, cel de la FMI conţinând informaţii economice importante. 

Telefonul "mobil a dispărut, cel mai probabil, în apartamentul 2806 al (hotelului) Sofitel", scrie autorul, 

oferind un detaliu al apelurilor telefonice. Ultimul a fost efectuat către fiica lui Strauss-Khan, după 

"relaţia sa" cu camerista. 

Potrivit lui Taubmann, Diallo este, în acest moment, încă în cameră. Câteva minute mai târziu, Strauss-

Khan "nu se mai află, probabil, în posesia telefonului său mobil de la FMI". Or, în opinia biografului, 

"două persoane sunt în măsură să îl fi furat, şi anume Nafissatou Diallo şi un necunoscut, posibil un 

inginer însărcinat cu supravegherea video", sosit înaintea poliţiei. 

Autorul reţine, la acel moment, "două lucruri sigure, şi anume dispariţia telefonului şi falsa acuzaţie de 

tentativă de viol". 

El menţionează un episod niciodată raportat până acum. Ieşind din cameră cu scopul de a părăsi hotelul, 

Strauss-Khan se întâlneşte cu Diallo pe culoar, la etaj. "Hello, îi spune el, salutând-o cu un gest al mâinii. 

Ea nu-i răspunde", scrie naratorul, potrivit căruia camerista, aşa cum o demonstrează imaginile video pe 

care le-a văzut, are ulterior un comportament "relaxat". 

http://www.mediafax.ro/externe/cartea-care-relanseaza-teoria-complotului-in-cazul-dsk-care-a-fost-

scopul-capcanei-in-care-libertinul-sef-al-fmi-a-fost-atras-de-camerista-9021407 

http://www.mediafax.ro/externe/cartea-care-relanseaza-teoria-complotului-in-cazul-dsk-care-a-fost-scopul-capcanei-in-care-libertinul-sef-al-fmi-a-fost-atras-de-camerista-9021407
http://www.mediafax.ro/externe/cartea-care-relanseaza-teoria-complotului-in-cazul-dsk-care-a-fost-scopul-capcanei-in-care-libertinul-sef-al-fmi-a-fost-atras-de-camerista-9021407
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AVOCAŢII "VICTIMEI" LUI DOMINIQUE STRAUSS-KAHN: ACUZAŢIILE ÎMPOTRIVA 

ACESTEIA, UN DELIR TOTAL 

MEDIAFAX, 1 DECEMBRIE 2011 

Acuzaţiile aduse împotriva lui Nafissatou Diallo într-o carte a biografului francez al lui Dominique 

Strauss-Kahn, Michel Taubmann, sunt "un delir total", au declarat miercuri, la New York, avocaţii 

cameristei. 

În cartea sa "Affaires DSK, la contre-enquête" care va apărea joi, Taubmann încearcă să demonteze 

acuzaţiile împotriva lui DSK, pentru a susţine teoria actului sexual consimţit, provocat de Diallo, care ar 

putea, explică el, să fie autoarea furtului telefonului mobil dispărut al fostului director al FMI. 

"Afirmaţia absurdă a lui Strauss-Kahn, potrivit căreia i s-ar fi spus lui Diallo să îi fure telefonul blackberry, 

să-l privească sugestiv şi să-i accepte comportamentul sexual violent şi abuziv, relevă un delir total", au 

declarat avocaţii Kenneth Thompson şi Douglas Wigdor într-un comunicat. 

"Aşteptăm cu nerăbdare să putem să îi punem întrebări" în cadrul procedurii civile aflate în desfăşurare 

la New York, au adăugat ei în acest text. 

La câteva zile după jurnalistul american Edward Epstein, Michel Taubmann, biograf şi susţinător fervent 

al lui DSK, a acuzat-o pe Diallo că face parte dintr-un complot împotriva fostului favorit la alegerile 

prezidenţiale franceze, sprijinindu-se pe declaraţiile fostului director al FMI. 

http://www.mediafax.ro/externe/avocatii-victimei-lui-dominique-strauss-kahn-acuzatiile-impotriva-

acesteia-un-delir-total-9021607 

http://www.mediafax.ro/externe/avocatii-victimei-lui-dominique-strauss-kahn-acuzatiile-impotriva-acesteia-un-delir-total-9021607
http://www.mediafax.ro/externe/avocatii-victimei-lui-dominique-strauss-kahn-acuzatiile-impotriva-acesteia-un-delir-total-9021607
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DUPĂ O SERIE DE GAFE  ŞI SCANDALURI  SEXUALE, CANDIDATUL REPUBLICAN HERMAN 

CAIN SE RETRAGE DIN CAMPANIA PENTRU CASA ALBĂ  

GÂNDUL, 4 DECEMBRIE 2011 

de Iulia Enache Postat  

Candidatul republican la învestitura pentru alegerile prezidenţiale din Statele Unite Herman Cain a 

anunţat sâmbătă că renunţă la campanie, din cauza acuzaţiilor de scandaluri sexuale, relatează AFP. 

"Îmi suspend campania prezidenţială din cauza diversiunilor constante care nu încetează să îmi rănească 

familia", le-a declarat el susţinătorilor săi reuniţi la Atlanta, în Georgia (sud), în faţa sediului său de 

campanie. 

"Acuzaţii false mi-au destabilizat credibilitatea în legătură cu soluţiile propuse oamenilor", a mărturisit el 

la încheierea unui discurs de jumătate de oră în care nu a vorbit însă despre viitorul său politic. 

Singurul candidat republican de culoare în cursa pentru Casa Albă, el a anunţat că va candida pentru alte 

responsabillităţi politice pe viitor, fără a preciza însă care anume. 

Charisma sa televizuală şi stilul direct de antreprenor de succes cu origini modeste l-au ajutat să se 

diferenţieze între candidaţii republicani şterşi şi l-au propulsat pe primul loc în sondajele din 

semptembrie şi octombrie, luptându-se cot la cot cu favoritul de atunci Mitt Romney. 

Regresul lui a început la scurt timp după 30 octombrie, odată cu prima acuzaţie de hărţuire sexuală. În 

total, patru femei vor susţine acelaşi lucru. 

Una dintre ele, Sharon Bialek, l-a acuzat public la 7 noiembrie că a vrut să obţină favoruri sexuale în 

cadrul unei întâlniri în iulie 1997 la Washington, după ce l-a contactat pentru a-i cere ajutorul în găsirea 

unui loc de muncă. 

Ulterior, o a doua femeie, Karen Kraushaar, angajată la Departamentul Trezoreriei, iese din anonimat. Ea 

afirmă că este una dintre cele două femei cu care Herman Cain a încheiat un acord amiabil în anii '90 

după ce a fost, potrivit ei, victima hărţuirii sexuale în timp ce era subordonata acestuia. 

Cain a denunţat o "vânătoare de vrăjitoare" al cărei scop este sabotarea campaniei sale. Dar după 

explicaţiile şi dezminţirile confuze, el recunoaşte rezolvarea financiară prin acord amiabil, negând însă că 

"a acţionat în mod deplasat cu cineva". 

El nu renunţă la aplombul său şi acuză "maşinăria democrată" că este în spatele acestor acuzaţii. 
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La 8 noiembrie, când sondajele încă îi erau favorabile, în pofida erorilor privind problemele de politică 

internaţională, el anunţă că refuză să se retragă din cursa pentru alegerile primare: "Acest lucru nu se va 

întâmpla pentru că fac asta pentru poporul american". 

Coborând destul de mult în sondaje, el primeşte lovitura de graţie la 28 noiembrie cu o acuzaţie de 

adulter. Ginger White anunţă la televiziune că a fost amanta lui Cain în ultimii 13 ani. 

Constrâns, candidatul nu renunţă însă. El neagă orice legătură şi reafirmă că va continua campania"atât 

timp cât va avea susţinerea soţiei sale". 

Dar în ziua următoare, recunoscând că acuzaţiile îi afectează mesajul candidaturii sale, anunţă că va 

preciza "până luni" dacă va mai continua sau nu campania. 

Un ultim sondaj care va apărea în această seară, îl creditează cu doar 8 la sută în Iowa, statul-cheie din 

centrul ţării, care dă startul primarelor republicane la 3 ianuarie. 

Ca un paradox al paradoxurilor, eşecul lui Herman Cain îi oferă un avantaj lui Newt Gingrich, fost 

preşedinte al Camerei Reprezentanţilor, el însuşi cunoscut pentru legăturile sale extraconjugale. 

http://www.gandul.info/international/dupa-o-serie-de-gafe-si-scandaluri-sexuale-candidatul-

republican-herman-cain-se-retrage-din-campania-pentru-casa-alba-9027250 

http://www.gandul.info/international/dupa-o-serie-de-gafe-si-scandaluri-sexuale-candidatul-republican-herman-cain-se-retrage-din-campania-pentru-casa-alba-9027250
http://www.gandul.info/international/dupa-o-serie-de-gafe-si-scandaluri-sexuale-candidatul-republican-herman-cain-se-retrage-din-campania-pentru-casa-alba-9027250
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BULGARII, ÎN STRADĂ,  CONTRA MAJORĂRII VÂRSTEI DE PENSIONARE 

JURNALUL NAŢIONAL, 30 NOIEMBRIE 2011 

Autor: MARINA CONSTANTINOIU  

Circa 10.000 de manifestanţi au protestat miercuri la Sofia faţă de majorarea vârstei de pensionare, în 

paralel fiind în desfăşurare o grevă a angajaţilor căilor ferate, care durează deja de şapte zile, dar şi un 

protest al agricultorilor, care sunt contra reducerii subvenţiilor din agricultură, relatează AFP. 

Guvernul de la Sofia a decis să majoreze cu un an vârsta de pensionare începând cu 2012, astfel încât 

bărbaţii se vor pensiona la 64 de ani, iar femeile la 61. Ulterior, pragul se va majora cu câte 4 luni în 

fiecare an, pentru a se atinge 63 de ani la femei şi 65 de ani la bărbaţi. Sindicatele acceptaseră în cele din 

urmă măsura, dar apreciază calendarul aplicării ei mult prea rapid. Manifestanţii au scandat "Mafia!” şi 

"Demisia!” la adresa Guvernului, purtând banderole pe care scria:”Nu arbitrariului!” 

În piaţă s-au adunat profesori, funcţionari publici, mineri, muncitori feroviari, membri ai celor mai mari 

sindicate din ţară: Confederaţia Sindicatelor Independente şi Podkrepa. Protestatarii au cerut demisia 

ministrului Finanţelor Simeon Diankov. Oamenii din piaţa au păstrat un minut de tăcere în memoria 

muncitorului de la Compania bulgară de căi ferate (BDZ) care a decedat marţi, în cea de a şasea zi a 

grevei feroviare, în urma unui stop cardiac. De la tribună, liderii sindicaliştilor au acuzat Guvernul că 

duce compania BDZ spre faliment. În opinia lor, compania feroviară ar putea avea soarta celui mai mare 

combinat siderurgic din ţară, Kremikovţi, închis în urmă cu câţiva ani din cauza datoriilor mari 

acumulate. 

Ministrul Finanţelor a calificat această reformă drept imposibil de ocolit, bugetul pentru pensii având un 

deficit de 4 miliarde de leva (2 miliarde de euro). 

http://www.jurnalul.ro/externe/bulgarii-in-strada-contra-majorarii-varstei-de-pensionare-597983.htm 

http://www.jurnalul.ro/externe/bulgarii-in-strada-contra-majorarii-varstei-de-pensionare-597983.htm
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LIBIA: ANCHETĂ ÎN CAZUL VIOLURILOR COMISE DE TRUPE CREDINCIOASE LUI KADHAFI 

MEDIAFAX, 1 DECEMBRIE 2011 

O echipă a Curţii Penale Internaţionale (CPI) a sosit miercuri în Libia cu scopul de a efectua o anchetă 

asupra infracţiunilor de natură sexuală comise de trupe credincioase fostului lider Muammar Kadhafi în 

cursul revoltei împotriva regimului acestuia. 

"Ne aflăm aici pentru a efectua o anchetă asupra infracţiunilor de natură sexuală" comise în cursul 

revoltei, a declarat Jane O'toole, care conduce echipa CPI. 

Ea a precizat că ancheta va viza toate aspectele infracţiunilor de natură sexuală "majore" împotriva 

femeilor. 

"Nu vom ancheta fiecare infracţiune, ci doar pe cele mai grave, care sunt infracţiuni majore", a declarat 

Jane O'toole în cadrul unei conferinţe pe tema situaţiei femeilor, adăugând că obiectul anchetei este 

descoperirea celor care au ordonat aceste infracţiuni. 

"Suntem, încă, într-un stadiu preliminar", a precizat ea. 

În iunie, procurorul CPI Luis Moreno-Ocampo a anunţat că anchetatori CPI dispun de probe potrivit 

cărora Muammar Kadhafi a ordonat comiterea de violuri în serie în cursul revoltei şi a distribuit 

soldaţilor, în acest scop, stimulente sexuale de tip Viagra. 

Echipa lui O'toole, care rămâne în Libia până vineri, a participat miercuri la o conferinţă pe tema situaţiei 

femeilor, în cadrul căreia femeile libiene au povestit atrocităţile la care au fost supuse de către oficiali ai 

regimului lui Muammar Kadhafi, înainte şi în cursul revoltei. 

http://www.mediafax.ro/externe/libia-ancheta-in-cazul-violurilor-comise-de-trupe-credincioase-lui-

kadhafi-9021046 

http://www.mediafax.ro/externe/libia-ancheta-in-cazul-violurilor-comise-de-trupe-credincioase-lui-kadhafi-9021046
http://www.mediafax.ro/externe/libia-ancheta-in-cazul-violurilor-comise-de-trupe-credincioase-lui-kadhafi-9021046
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ISLAMIȘTII, POSIBILI  CÂȘTIGĂTORI AI ALEGERILOR DIN EGIPT 

DCNEWS, 3 DECEMBRIE 2011 

Potrivit ultimelor rezultatele pentru o parte din circumscripţiile egiptene chemate la urne luni şi marţi 

confirmă estimările presei potrivit căreia islamiştii vor câştiga alegerile. 

În oraşul Port-Said, pe canalul Suez, lista coaliţiei conduse de Fraţii Musulmani a obţinut 32,5 la sută din 

voturi, cea a salafiştilor Al-Nur 20,7 la sută, iar Wassat, o a treia formaţiune islamistă, 12,9 la sută. 

Wafd (liberal) nu a obţine decât 14 la sută din voturi, în timp ce Georges Ishaq, fondatorul mişcării 

Kefaya (Destul!) şi figură istorică a contestării regimului lui Hosni Mubarak, nu a intrat în al doilea tur. 

În guvernoratul Mării Roşii, zonă foarte turistică, Fraţii Musulmani au obţinut 30 la sută din voturi, de 

două ori mai mult decât Blocul Egiptean, o alianţă a partidelor liberale, anunţă cotidianul guvernamental 

al-Ahram. 

Comisia electorală a anunţat vineri că nu poate publica toate rezultatele acestei prime faze a alegerilor 

legislative, care se referă la o treime din guvernorate - între care Cairo şi Alexandria -, celelalte două 

treimi urmând să voteze în săptămânile următoare. 

Potrivit cotidianului independent al-Masry al-Youm, nicio femeie nu a fost aleasă în primul tur, la 

scrutinul uninominal sau cel proporţional. Citat de cotidian, candidatul Wafd Nihal Aahdi a explicat că 

eşecul său este legat "de faptul că partidele religioase domină societatea egipteană". 

http://www.dcnews.ro/2011/12/islami%C8%99tii-posibili-ca%C8%99tigatori-ai-alegerilor-din-egipt/ 

http://www.dcnews.ro/2011/12/islami%C8%99tii-posibili-ca%C8%99tigatori-ai-alegerilor-din-egipt/
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DREPTUL DE A ŞOFA PENTRU FEMEILE SAUDITE ÎNSEAMNĂ SFÂRŞITUL VIRGINITĂŢII, 

AVERTIZEAZĂ UN RAPORT 

REALITATEA TV, 3 DECEMBRIE 2011 

Un raport din Arabia Saudită avertizează că, dacă femeile saudite primesc dreptul de a şofa, acesta va fi 

sfârşitul virginităţii pentru tinerele din ţară, relatează BBC. 

Raportul a fost pregătit pentru Adunarea legislativă, Consiliul Shura, de către un cleric conservator 

foarte cunoscut, scrie NewsIn. 

Cu toate că nu există o interdicţie oficială de şofat pentru femeile saudite, ele pot fi arestate, dacă sunt 

prinse la volan. 

În afară de dificultăţile de ordin practic ce ar interveni, este ilogic ca femeile să fie lăsate să conducă, 

pentru că ar scăpa astfel de sub controlul familiei şi s-ar putea apropia de bărbaţi, subliniază raportul. 

Raportul include avertismente potrivit cărora a lăsa femeile să şofeze înseamnă creşterea prostituţiei, a 

pornografiei, homosexualităţii şi a ratei divorţurilor. 

O saudită care a făcut campanie pentru dreptul femeilor de a şofa a spus că raportul este nebunie curată 

şi a subliniat că şeful Shura a asigurat femeile că este deschis la discuţii pe această temă. 

http://www.realitatea.net/dreptul-de-a-sofa-pentru-femeile-saudite-inseamna-sfarsitul-virginitatii-

avertizeaza-un-raport_892135.html#ixzz1fZF96brn 

http://www.realitatea.net/dreptul-de-a-sofa-pentru-femeile-saudite-inseamna-sfarsitul-virginitatii-avertizeaza-un-raport_892135.html#ixzz1fZF96brn
http://www.realitatea.net/dreptul-de-a-sofa-pentru-femeile-saudite-inseamna-sfarsitul-virginitatii-avertizeaza-un-raport_892135.html#ixzz1fZF96brn


48 

 

 

TOPLESS ÎN FAŢA STAD IONULUI OLIMPIC DIN KIEV: DE CE S-AU DEZBRĂCAT ACTIVISTELE 

DE LA FEMEN ÎNAINTEA TRAGERII LA SORŢI PENTRU EURO 2012 

MEDIAFAX, 2 DECEMBRIE 2011 

Cinci activiste din cadrul mişcării ucrainene Femen au protestat topless, vineri, la Stadionul Olimpic din 

Kiev, cu câteva ore înainte de tragerea la sorţi a meciurilor din grupele Campionatului European din 

2012, informează presa internaţională. 

Femeile au afişat pancarte cu mesajele "Euro-2012 fără prostituţie" şi "UEFA ne-a atacat porţile". 

Purtătoarea de cuvând a Femen, Inna Şavcenko, a declarat că UEFA încearcă să influenţeze guvernul 

ucrainean să legalizeze prostituţia în perioada Campionatului European (8 iunie - 1 iulie 2012). 

Cele cinci activiste au fost arestate de poliţie la cinci minute de la începerea protestului. 

Reprezentantele Femen au protestat topless şi la 29 octombrie, la Lvov, la inaugurarea unui stadion cu o 

capacitate de peste 32.000 de locuri, ce va găzdui meciuri de la Euro-2012. Atunci, două activiste au avut 

scris pe corp "F... Euro", în faţa intrării în loja VIP a arenei şi au scandat "Ucraina va pierde!". 

Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Euro-2012 va avea loc în această seară, de la ora 19.00, la 

Kiev. 

http://www.mediafax.ro/sport/topless-in-fata-stadionului-olimpic-din-kiev-de-ce-s-au-dezbracat-

activistele-de-la-femen-inaintea-tragerii-la-sorti-pentru-euro-2012-video-9024435 

http://www.mediafax.ro/sport/topless-in-fata-stadionului-olimpic-din-kiev-de-ce-s-au-dezbracat-activistele-de-la-femen-inaintea-tragerii-la-sorti-pentru-euro-2012-video-9024435
http://www.mediafax.ro/sport/topless-in-fata-stadionului-olimpic-din-kiev-de-ce-s-au-dezbracat-activistele-de-la-femen-inaintea-tragerii-la-sorti-pentru-euro-2012-video-9024435
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FEMEI DIN ZIMBABWE, ACUZATE CA VIOLEAZA BARBATI PENTRU SUCCESUL IN AFACERI 

ZIARE.COM, 28 NOIEMBRIE 2011 

Politia din Zimbabwe este in stare de alerta, un fenomen local luand proportii nationale. Din ce in ce mai 

multe femei violeaza barbati, crezandu-se ca acestea folosesc sperma "recoltata" in cadrul unor ritualuri 

menite sa atraga o situatie financiara superioara.  

De circa un an femeile din Zimbabwe se dedau acestor acte, primele arestari abia acum fiind facute, 

relateaza BBC. Luni, trei femei suspectate de astfel de infractiuni vor fi audiate in capitala Harare. Totusi, 

acuzatiile sunt dificil de formulat din moment ce legea din aceasta tara nu recunoaste o astfel de 

infractiune in cazul femeilor.  

O victima a fost de acord sa povesteasca la televiziunea nationala prin ce a trecut, cu conditia de a-si 

pastra anonimatul. Potrivit acesteia, initial i s-a aruncat apa pe fata, dupa care una dintre cele trei 

agresoare i-a injectat o substanta ce a facut ca dorinta sexuala sa fie foarte mare.  

A fost nevoit, povesteste barbatul, sa faca sex cu fiecare dintre ele, de mai multe ori, cu prezervativ. 

"Cand au terminat, m-au lasat in tufisuri, complet dezbracat", a mai spus acesta. A fost gasit de niste 

oameni care adunau iarba, fiind dus la spital. Din cauza substantei injectate, dorinta sexuala nu 

disparuse, a mai declarat victima.  

Cat despre femeile ce urmau sa apara luni in fata tribunalului, in masina acestora au fost gasite nu mai 

putin de 31 de prezervative folosite. Femeile au negat ca ar fi violat barbati in vederea recoltarii de 

sperma, ele declarand ca sunt prostituate si ca au fost mult prea ocupate pentru a se debarasa de 

prezervative. 

Din cauza acestor acte, barbatii din Zimbabwe nici nu mai fac autostopul, preferand sa calatoreasca in 

autobuz.  

In Zimbabwe se crede ca ritualurile ce presupun folosirea spermei sunt aducatoare de succes in afaceri. 

Se crede chiar ca probe ale barbatilor din Zimbabwe sunt vandute pe bani grei in afara tarii. 

http://www.ziare.com/magazin/inedit/femei-din-zimbabwe-acuzate-ca-violeaza-barbati-pentru-

succesul-in-afaceri-1136570 

http://www.ziare.com/magazin/inedit/femei-din-zimbabwe-acuzate-ca-violeaza-barbati-pentru-succesul-in-afaceri-1136570
http://www.ziare.com/magazin/inedit/femei-din-zimbabwe-acuzate-ca-violeaza-barbati-pentru-succesul-in-afaceri-1136570
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BISERICA CATOLICĂ SLOVENĂ, CONDAMNATĂ LA  PLATA UNEI DESPĂGUBIRI DE 50.000 DE 

EURO PENTRU ABUZURI SEXUALE 

MEDIAFAX, 2 DECEMBRIE 2011 

Un tribunal sloven a condamnat Biserica Catolică la plata unei despăgubiri de 50.000 de euro unei femei, 

pentru abuzuri sexuale la care a supus-o un preot în urmă cu 20 de ani, când aceasta avea şapte ani, a 

anunţat joi site-ul de ştiri 24ur, citându-l pe avocatul victimei, Roc Ceferin. 

Curtea de Justiţie din districtul Maribor a decis că arhidioceza Maribor, dioceza Celje şi parohia Artice 

trebuie să plătească despăgubirea în locul preotului, mort în 2007. 

"Acest verdict reprezintă un precedent în materie de compensaţii (acordate) copiilor victime ale 

abuzurilor sexuale. El va încuraja alte victime să depună plângere şi astfel va obliga Biserica să-şi 

modifice statutul", a explicat Roc Cerefin pentru 24ur. 

Victima l-a urmărit pe preot într-un proces civil, cerând 140.000 de euro despăgubiri pentru 

traumatismul psihologic şi consecinţele abuzurilor asupra sănătăţii sale. 

O plângere împotriva preotului a fost depusă în 2006, cu 16 capete de acuzare pentru agresiuni sexuale 

împotriva a patru fete, comise în timpul confesiunilor sau cursurilor de teologie. 

http://www.mediafax.ro/externe/biserica-catolica-slovena-condamnata-la-plata-unei-despagubiri-de-

50-000-de-euro-pentru-abuzuri-sexuale-9023711 

http://www.mediafax.ro/externe/biserica-catolica-slovena-condamnata-la-plata-unei-despagubiri-de-50-000-de-euro-pentru-abuzuri-sexuale-9023711
http://www.mediafax.ro/externe/biserica-catolica-slovena-condamnata-la-plata-unei-despagubiri-de-50-000-de-euro-pentru-abuzuri-sexuale-9023711
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PESTE JUMĂTATE DINTRE CELIBATARII DIN JAPONIA NU AU ŞI NICI NU VOR SĂ-ŞI 

GĂSEASCĂ UN PARTENER  

GÂNDUL, 29 NOIEMBRIE 2011 

de Laura HOLBAN  

Peste jumătate dintre japonezii necăsătoriţi nu au un partener şi nici nu vor acest lucru, înregistrând un 

nou record în acest sens, potrivit unui sondaj realizat de guvernul de la Tokio. Studiul relevă că 61% 

dintre bărbaţii celibatari, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 34 de ani, nu au parteneră, lucru valabil şi pentru 

50% dintre femeile nemăritate, din aceeasşi categorie de vârstă, notează BBC. 

Numărul japonezilor singuri a crescut de la ultimul sondaj de acest gen realizat în 2005, lucru îngrijorător 

pentru Japonia, ţară cu una din cele mai mici rate ale natalităţii şi cu o populaţie în continuă scădere. 

Pentru a avea o imagine completă a situaţiei , executivul japonez realizează studii despre atitudinea 

populaţiei vizavi de sex şi căsătorie. Cifrele obţinute în acest an sunt cu adevărat îngrijorătoare dat fiind 

că peste 25% din cei 61% de bărbaţi celibatari şi 23% din cele peste 50% de femei singure nici măcar nu 

caută un partener. 

Printre motivele invocate, cei chestionaţi spun că nu îşi permit să întreţină o viaţă în doi, iar alţii afirmă 

că, odată ce ai trecut de vârsta de 25 de ani, este greu să mai găseşti un partener bun. În plus, cele mai 

multe dintre intervievate au spus că viaţa de femei singure le prieşte mult mai bine decât o eventuală 

"aventură" cu acte. O altă statistică spune că mai mult de un sfert din bărbaţii şi femeile nemăritate cu 

vârsta cuprinsă între 35 şi 39 nu au întreţinut niciodată relaţii sexuale. 

http://www.gandul.info/international/sondaj-peste-jumatate-dintre-celibatarii-din-japonia-nu-au-si-

nici-nu-vor-sa-si-gaseasca-un-partener-9014722 

http://www.gandul.info/international/sondaj-peste-jumatate-dintre-celibatarii-din-japonia-nu-au-si-nici-nu-vor-sa-si-gaseasca-un-partener-9014722
http://www.gandul.info/international/sondaj-peste-jumatate-dintre-celibatarii-din-japonia-nu-au-si-nici-nu-vor-sa-si-gaseasca-un-partener-9014722
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LOCAL 

STAREŢA UNEI MĂNĂSTIRI A NĂSCUT DOUĂ FET IŢE. FEMEIA A FOST EXCLUSĂ DIN 

RÂNDUL CĂLUGĂRIŢELOR  

MEDIAFAX, 29 NOIEMBRIE 2011 

Stareţa de la mănăstirea Tăriceni din judeţul Călăraşi a născut două fetiţe la Spitalul "Sf. Pantelimon" din 

Bucureşti, ea fiind exclusă din rândul călugăriţelor. 

Stareţa Sebastiana, în vârstă de 40 de ani, a născut duminică la Spitalul "Sf. Pantelimon". 

Ea a născut două fetiţe care se simt bine, au declarat surse medicale. 

Femeia va mai sta în spital câteva zile. 

Reprezentanţii Patriarhiei au luat legătura cu PS Vincenţiu, episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, care a 

anunţat că regretă incidentul şi că stareţa nu mai face parte din rândul monahilor şi monahiilor. 

Reprezentanţii Episcopiei au declarat că stareţa a fost exclusă din rândul călugăriţelor. 

Situaţia călugăriţei nu a fost cunoscută până la momentul naşterii, ea reuşind să ascundă sarcina. 

Potrivit site-ului stirileprotv.ro, tatăl ar fi un preot de la Amara, care a fost prezent şi la spital. 

http://www.mediafax.ro/social/stareta-unei-manastiri-a-nascut-doua-fetite-femeia-a-fost-exclusa-din-

randul-calugaritelor-9016523 

http://www.mediafax.ro/social/stareta-unei-manastiri-a-nascut-doua-fetite-femeia-a-fost-exclusa-din-randul-calugaritelor-9016523
http://www.mediafax.ro/social/stareta-unei-manastiri-a-nascut-doua-fetite-femeia-a-fost-exclusa-din-randul-calugaritelor-9016523


53 

 

CAZUL STAREŢEI CARE A NĂSCUT DOUĂ FETIŢE- EPISCOPUL SLOBOZIEI ŞI  CĂLĂRAŞILOR: 

MĂ BUCUR CĂ NU ŞI-A PIERDUT DEFINITIV SUFLETUL ŞI NU ŞI-A UCIS COPIII 

GÂNDUL, 2 DECEMBRIE 2011 

"Stareţa de la Tăriceni nu mai poate reveni la viaţa monahală, întrucât a încălcat deja făgăduinţa de a-şi 

petrece viaţa în înfrânare, în sărăcie de bunăvoie şi ascultare. Dar, pe de altă parte, ne bucurăm pentru 

că nu şi-a pierdut definitiv sufletul şi nu şi-a ucis copiii. Ea are obligaţia morală de a-şi creşte pruncii, iar 

noi o vom ajuta să se integreze în lume. Acum este o mamă care are doi copii şi aceasta este grija ei", a 

adăugat PS Vincenţiu, episopul Sloboziei şi Călăraşilor. 

În plus, PS Vincenţiu a precizat că Epsicopia Sloboziei şi Călăraşilor nu a spus niciodată că tatăl copiilor ar 

fi un preot călugăr, infirmând informaţiile din mass-media în acest sens, care nu fac altceva decât să 

aducă mama într-o stare depresivă. 

Episcopul a spus că, din nefericire, în urma campaniei mediatice, fosta stareţă a căzut în depresie, iar ea 

are nevoie de o stare bună ca să-şi poată îngriji cei doi copii. 

"Este o mamă cu doi copii, gândul nostru este acum spre cele două fetiţe. Vrem să o ajutăm să se 

integreze în lume şi facem apel la presă să înceteze linşajul mediatic", a adăugat episcopul. 

"Preotul călugăr despre care se spune că ar fi tatăl celor două fetiţe a participat la o Sf. Liturghie la 

episcopie. Noi l-am trimis la spital ca să vorbească cu stareţa, întrucât trebuie să recunoaşstem că şi noi 

am fost şocaţi la aflarea veştii. Dar din scrisoarea trimisă de stareţă episcopiei reiese foarte clar că tatăl 

celor două fetiţe este mirean", a adăugat Preasfinţiia sa. 

Acesta a explicat motivul pentru care în mod categoric stareţa de la Tăriceni nu mai poate reveni în viaţa 

monahală. 

"În primul rând, întrucât, pe de o parte, a încălcat deja făgăduinţa făcută înaintea lui Dumnezeu, de a-şi 

petrece viaţa în înfrânare, în sărăcie de bunăvoie şi ascultare, iar, pe de altă parte, întrucât, în cazul de 

faţă, intervine o altă obligaţie morală, obligaţia de mamă, de a-şi creşte pruncii. Aş dori să menţionez 

faptul că mănăstirea este un aşezământ de rugăciune, în care vieţuieşte o obşte de călugări sau 

călugăriţe, care au făgăduit înaintea lui Dumnezeu, în cadrul unei slujbe solemne de intrare în 

monahism, să-şi petreacă viaţa în înfrânare, în sărăcie de bunăvoie şi ascultare. Acestea sunt practic cele 

trei voturi monahale prin care călugărul s-a făcut pe sine, pentru întreaga-i viaţă, dar lui Dumnezeu", a 

precizat pentru MEDIAFAX episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, PS Vincenţiu. 

Acesta a mai spus că monahismul s-a confruntat încă de la începuturi cu multe probleme, dar că în 

ultima perioadă acestea s-au înmulţit. 
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"Este ştiut faptul că monahismul s-a confruntat cu multe probleme încă de la începuturi. Este adevărat 

că în ultima vreme astfel de probleme s-au înmulţit. De sute de ani, părinţii cu viaţă sfântă au vorbit 

despre scăderile monahilor. În Pateric găsim destule exemple cu monahi care au părăsit calea mântuirii. 

Haina călugărească nu este un paşaport pentru rai", a adăugat Preasfinţitul Vincenţiu. 

Acesta a precizat că informaţiile apărute în presă în ultima periaodă provin de la un fost preot care 

susţine că ar fi lider de sindicat, în condiţiile în care în BOR nu există astfel de organizaţii. 

Consistoriul eparhial monahal a început o anchetă în acest caz, dar inspecţii sau verificări se fac 

permanent. 

În general, inspecţiile sau verificările lăcaşurilor se fac periodic de către Exarhul mănăstirilor, care 

supraveghează şi în acelaşi timp veghează la bunul mers al vieţii mănăstireşti, şi nu doar ca urmare a 

unor sesizări, a menţionat episcopul Sloboziei şi Călăraşilor. 

"În conformitate cu Regulamentul pentru funcţionarea organismelor deliberative, cel delegat cu 

supravegherea, controlul şi îndrumarea vieţii mănăstireşti din eparhie este Exarhul mănăstirilor. În caz 

de nevoie, Chiriarhul poate delega pe protopopul locului, inspectorul sau unul dintre consilierii eparhiali 

pentru a face anchete în mănăstiri şi schituri. În cazul constatării de abateri şi încălcări ale normelor de la 

disciplina canonică şi administrativ-financiară la mănăstirile şi schiturile din eparhia noastră, pe baza 

cercetării ce se va efectua de către Exarhul mănăstirilor, personalul monahal va răspunde canonic-

disciplinar şi administrativ-bisericesc, urmând a fi deferit instanţei de judecată bisericească, respectiv 

Consistoriului eparhial monahal", a mai spus PS Vincenţiu. 

În ce priveşte conducerea mănăstirilor, potrivit prevederilor Statutului pentru organizarea şi 

funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi a Regulamentului pentru organizarea vieţii monahale, 

conducătorul suprem al oricărui aşezământ monahal este Chiriarhul, iar prin delegaţie din partea 

acestuia, conducerea mănăstirii este asigurată de stareţ sau stareţă, care conduce mănăstirea potrivit cu 

sfintele canoane, pravila monahală, hotărârile Sfântului Sinod şi îndrumările Chiriarhului locului. 

Stareţul sau stareţa se numeşte direct de chiriarh dintre călugării cei mai vrednici, cu o frumoasă vieţuire 

în mănăstire, cu intensă activitate duhovnicească, cu studii teologice sau, în mănăstirile cu obşte mai 

mare, dintre primii trei candidaţi desemnaţi de Soborul mânăstiresc, în baza calităţilor enumerate, în 

cazul când chiriarhul a dispus să se facă alegere. 

Întrucât, potrivit articolului 30 din Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale şi articolului 79 din 

Statutul BOR, "conducătorul suprem al oricărui aşezământ monahal este Chiriarhul...", iar stareţul "ca 

împuternicit al Chiriarhului şi părinte duhovnicesc al obştii mânăstirii" are obligaţia de a informa şi de a 

cere binecuvântarea Chiriarhului cu privire la orice acţiune care priveşte bunul mers al mănăstirii, 

precum şi informarea cu privire la eventuale abateri de la disciplina canonică în rândul personalului 

monahal. 
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Stareţa de la mănăstirea Tăriceni din judeţul Călăraşi, în vârstă de 40 de ani, a născut duminică două 

fetiţe la Spitalul "Sf. Pantelimon" din Bucureşti. 

http://www.gandul.info/news/cazul-staretei-care-a-nascut-doua-fetite-episcopul-sloboziei-si-

calarasilor-ma-bucur-ca-nu-si-a-pierdut-definitiv-sufletul-si-nu-si-a-ucis-copiii-9024416 

http://www.gandul.info/news/cazul-staretei-care-a-nascut-doua-fetite-episcopul-sloboziei-si-calarasilor-ma-bucur-ca-nu-si-a-pierdut-definitiv-sufletul-si-nu-si-a-ucis-copiii-9024416
http://www.gandul.info/news/cazul-staretei-care-a-nascut-doua-fetite-episcopul-sloboziei-si-calarasilor-ma-bucur-ca-nu-si-a-pierdut-definitiv-sufletul-si-nu-si-a-ucis-copiii-9024416
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SEXGATE LA JEAN MONNET. PROFUL DE SPORT, ARESTAT CA EXEMPLU PENTRU DASCĂLII 

CARE SE GÂNDESC LA SEX CU ELEVE 

ADEVĂRUL, 1 DECEMBRIE 2011 

Autor: Andreea Archip  

Scandalul izbucnit în urmă cu aproape o lună la liceul „Jean Monnet“ din Capitală pare să nu se mai 

sfârşească. Magistraţii care au hotărât să-l aresteze pentru 29 de zile pe Dan Vişan, profesorul acuzat de 

viol de eleva sa, au vrut să dea de fapt o lecţie tuturor profesorilor care ar fi tentaţi să profite de 

naivitatea adolescentelor. 

Ceea ce i-a făcut pe ei să-l trimită după gratii pe dascăl este legat şi de faptul că acesta nu a reuşit după 

audieri să-i convingă că a fost de fapt târât în pat de eleva sa. Aceştia susţin chiar că dascălul ar putea să 

aibă „deviaţii sexuale periculoase“. 

 

Relaţii sexuale premeditate 

Cu alte cuvinte, acesta ar fi plănuit demult să întreţină relaţii sexuale cu minora, ar fi ademenit-o 

spunându-i că o adoră şi că vrea să aibă copii cu ea. Iar evenimentul de la Predeal ar fi fost o răzbunare 

pentru faptul că fata ar mai fi întreţinut relaţii şi cu alţi bărbaţi.  

„Din punctul meu de vedere, este un viol, dar pentru că fata nu a mers decât după cinci zile la Institutul 

de Medicină Legală (IML) şi lipsesc urmele de violenţă, atunci eu nu pot să merg, din punct de vedere 

legal, pe pista asta“, a explicat şi Cristian Sârbu, avocatul elevei de la „Jean Monnet“.  

 

Acelaşi lucru îl susţin şi magistraţii în motivarea lor, că de fapt profesorul ar fi violat-o pe tânără. Cu 

toate acestea, raportul IML arată că nu există urme care să indice un act sexual violent. „Lăsarea 

inculpatului în libertate ar putea induce sentimentul periculos că este permisă întreţinerea de relaţii 

sexuale de profesori cu oricare elevă sau liceană minoră“, au completat magistraţii. 

 

Eleva, internată la psihiatrie 

Avocatul adolescentei de la „Jean Monnet“ susţine că starea psihică a fetei era îngrijorătoare şi au 

trebuit să o interneze la psihiatrie. Susţinătorii de pe Facebook a lui Dan Vişan nu cred în boala fetei şi o 

acuză că ar avea „fiţe“. „Dacă părinţii ei sunt cu bani normal au dat bani şi au internat-o“, susţine una 

dintre fanele de pe Facebook.  
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În urmă cu aproape o lună, o elevă a Liceului “Jean Monnet” îşi acuza profesorul de sport că ar fi violat-o 

în timpul unei excursii la Predeal. După două săptămâni, dascălul a fost arestat. 

http://www.adevarul.ro/locale/bucuresti/bucuresti-viol-jean_monnet-eleva-profesor-sex-arest-

judecatori_0_601139904.html 

http://www.adevarul.ro/locale/bucuresti/bucuresti-viol-jean_monnet-eleva-profesor-sex-arest-judecatori_0_601139904.html
http://www.adevarul.ro/locale/bucuresti/bucuresti-viol-jean_monnet-eleva-profesor-sex-arest-judecatori_0_601139904.html
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A VRUT SĂ MOARĂ DUPĂ CE A LUAT BĂTAIE DE LA SOŢ ŞI A ÎNGHIŢIT PASTILELE 

COPIILOR 

ADEVĂRUL, 30 NOIEMBR IE 2011 

Autor: Vasilica Costîn 

Cinci femei au ajuns la spital în urma tentativelor de sinucidere. Două dintre ele au recurs la gestul 

extrem după ce au avut scandal în familie. 

O tânără de 24 de ani din Andrieşeni, mamă a trei copii, a înghiţit medicamentele celor trei micuţi în 

urma unei agresiuni casnice. 

„Medicii au intervenit imediat, i-au făcut spălături stomacale, iar în prezent este internată la Toxicologie 

unde va rămâne pentru a primi consiliere psihologică", spune doctorul Tudor Ciuhodaru, medic de 

urgenţă la Centrul de Traumă şi Toxicologie „Sfântul Ioan“ Iaşi. 

O altă femeie de 31 de ani din Dagâţa a înghiţit opiacee în scop suicidar tot în urma unei agresiuni 

casnice. 

http://www.adevarul.ro/locale/iasi/A_vrut_sa_moara_dupa_ce_a_luat_bataie_de_la_sot_si_a_inghitit_

pastilele_copiilor_0_600540282.html 

http://www.adevarul.ro/locale/iasi/A_vrut_sa_moara_dupa_ce_a_luat_bataie_de_la_sot_si_a_inghitit_pastilele_copiilor_0_600540282.html
http://www.adevarul.ro/locale/iasi/A_vrut_sa_moara_dupa_ce_a_luat_bataie_de_la_sot_si_a_inghitit_pastilele_copiilor_0_600540282.html
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TRADIŢII 

VRĂJI, FARMECE ȘI MĂRITIȘ. SUPERSTIȚII POPULARE LEGATE DE SFÂNTUL ANDREI 

EVENIMENTUL ZILEI, 29 NOIEMBRIE 2011 

Autor:  Roxana Roseti 

Noaptea de 29 spre 30 noiembrie, cea care precede Sărbătoarea Sfântului Andrei, este considerată 

favorabilă pentru vrăji, farmece şi incantaţii de ghicire a ursitului unei fete sau de "legare" a unui viitor 

bărbat pentru o tânără femeie. 

 Se spune că "la Sfântul Andrei creşte ziua cât bobul de mei" şi că, în această noapte toate animalele 

vorbesc între ele, dar nu este bine să le asculţi. În unele zone ale ţării, fetele îşi pun sub pernă 41 de 

boabe de grâu şi, dacă visează că le ia cineva grâul, se mărită. În special la sate se practică diverse 

ritualuri pentru protecţia de rele, bunăstare şi dragoste. 

Cele mai multe ritualuri sunt dedicate atragerii iubirii. De pildă, prin ascunderea sub pernă a unui fir de 

busuioc sfinţit, se crede că se obţine în vis imaginea "ursitului". Pentru "atragerea" acestuia este mult 

folosită şi metoda "făcutului cu ulcica". La miezul nopţii, singură la gura sobei, tânăra întoarce cu gura în 

jos o ulcică nouă de lut, iar pe dosul vasului lasă să pâlpâie trei cărbuni. În timp ce roteşte ulcica uşor, 

rosteşte o incantaţie menită a suscita o atracţie irezistibilă pentru cel iubit. 

Un obicei de pe vremea bunicii este şi cel conform căruia unele tinere încearcă “să îşi vadă" viitorul soţ 

la miez de noapte. Aşezate complet dezbrăcate între două oglinzi, într-o cameră întunecoasă, cu câte o 

lumânare în fiecare mână, încearcă să privească în oglinda din faţă pentru a vedea imagini reflectate din 

oglinda din spate. Se crede, şi unele persoane chiar au avut această iluzie, că prin faţa ochilor încep să se 

perinde scene de viaţă, că tânăra îşi vede viitorul soţ sau, iar în unele cazuri că i se dezvăluie scene din 

viitor. 

 

Un pantof în uşa casei părinteşti 

Sfântul Andrei este ocrotitorul României, Rusiei şi Scoţiei, "cel dintâi chemat la apostolie" de către 

Mântuitorul lumii. În Scoţia de exemplu, în zonele unde se respectă tradiţia, femeile tinere trebuie să se 

roage în noaptea de 29 noiembrie, urmând ca a doua zi să desluşească un semn despre un viitor soţ. 

Pentru a face aceasta, ele trebuie să arunce un pantof în uşa casei părinteşti. Dacă vârful pantofului este 

îndreptat către cas , ele sunt menite a rămâne necăsătorite încă un an. Dacă, dimpotrivă, vârful 

pantofului nu este orientat către casă, înseamnă că se vor mărita curând. 
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Un alt vechi obicei scoţian este cel ca o tânără femeie să decojească un măr dintr-o singură şi continuă 

mişcare a cuţitului. Coaja de măr urmează apoi să fie descifrată drept o iniţială a numelui viitorului soţ. 

În legendele populare din Moldova, Basarabia şi Transilvania, Apostolul Andrei apare ca un bătrân cu o 

aureolă luminoasă, căruia fiarele sălbatice i se supun. Conform credinţei populare, în noaptea dinainte 

de Sfântul Andrei (29 noiembrie) ies strigoii. Pentru a se proteja gospodăria de lupi şi strigoi, în anumite 

zone ale ţării se ung cu usturoi ţăruşii de la porţi, ferestrele, pragul uşilor, chiar şi fântânile. 

 

Un bob de grâu, o dorinţă 

Din bătrâni, ziua mai este numită şi "Sântandrei", "Ziua lupului" sau "Noaptea strigoilor". Se ştie ce a 

simbolizat lupul pentru daci dacă însuşi steagul lor avea înfăţişarea unui balaur cu cap de lup... Se crede 

că de Sântandrei, lupul devine mai sprinten şi îşi poate îndoi gâtul ţeapăn – de aici şi credinţa că "îşi vede 

lupul coada". 

Odinioară, în Moldova, noaptea Sfântului Andrei se numea Păzitul Usturoiului şi se celebra ca un 

Revelion (de aici şi ipoteza că în noaptea de 29 noiembrie dacii serbau trecerea în Noul An). 

Tinerii se adunau în cea mai mare casă din sat, ale cărei ferestre şi uşi erau mânjite cu usturoi încă de cu 

zi. De cum se făcea seară începeau petrecerea, mâncau şi beau, iar dimineaţa ieşeau în curte unde, 

împreună cu lăutarii jucau covata cu usturoi ce era păzită peste noapte de o bătrână din sat. După 

terminarea petrecerii, usturoiul din covată era împărţit între ei şi pus la icoane pentru a fi feriţi peste an 

de boli şi farmece. 

În această seară se obişnuieşte să se semene grâu în diverse vase, iar pentru fiecare bob aşezat se spune 

în gând o dorinţă. Dacă răsare un grâu frumos şi des, cel care l-a semănat va fi sănătos şi norocos în noul 

an! 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/in-aceasta-noapte-fetele-nemaritate-isi-pot-gasi-ursitul-955687.html 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/in-aceasta-noapte-fetele-nemaritate-isi-pot-gasi-ursitul-955687.html
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ANALIZE 

ALEXANDRA MACHT: “PATERNITATE/MATERNITATE” 

DILEMA VECHE, NR. 407, 1-7 DECEMBRIE 2011 

 

Patru bărbaţi de vîrste diferite stau istoviţi pe scaune de lemn în anticamera celui mai rău famat bar din 

Anglia. La picioarele lor lîncezesc diferite capete de păpuşi, un biberon gol, cîteva perechi de botoşei şi o 

cutie de şerveţele pentru bebeluşi. Doi dintre bărbaţi încă leagănă cărucioare în care copiii lor dorm 

liniştiţi, în pofida mediului înconjurător. Cu mult efort, cel mai tînăr dintre ei scoate din rucsac un vraf de 

hîrtii şi începe să citească cîteva statistici despre concediul de paternitate în legislaţia britanică. Astfel 

începe filmul-pilot al lui Alasdair Shanks – actor, regizor şi tată – care şi-a propus să prezinte realitatea 

nemediatizată a multor taţi englezi, într-un proiect intitulat „Dummies“.    

Pentru un subiect relativ nou în psihologie, literatura despre rolul tatălui în familia contemporană se 

arată a fi nu numai stufoasă, ci şi promiţătoare. Etichete de genul tatăl „non-tradiţional“, „noul părinte 

sensibil“ şi sintagme ce descriu „statutul rezidenţial al bărbatului divorţat“ sînt doar mici antreuri în 

meniul delectabil al cercetărilor ştiinţifice actuale. 

Rolul tatălui s-a schimbat de-a lungul timpului. Şi este în egală măsură, dacă nu chiar mai mult, construit 

social, ca şi cel al mamei. De la imaginea părintelui educator al secolului trecut, a cărui datorie era să-şi 

înveţe copiii să citească cu precădere texte religioase, prin urmare adoptînd înalte conduite morale, la 

imaginea tatălui care „aduce pîinea acasă“, apărută odată cu mişcarea de industrializare, care i-a obligat 

pe bărbaţi să lucreze multe ore peste normă şi a lăsat grija copiilor exclusiv pe mîna femeilor. În deceniul 

ce a urmat celui de-Al Doilea Război Mondial, în America s-a cimentat puterea clasei mijlocii, iar 

existenţa multor familii preponderent în mediul suburban a creat noi modele de comportament, 

cosmetizînd din nou imaginea tatălui. Bărbaţii erau văzuţi, în anii ’50, pe post de model de sex masculin, 

în special pentru fiii lor, încurajaţi să devină la fel de puternici şi masculini. Psihologii erau încîntaţi de 

această descoperire, care se plia pe teoria modelării sociale propusă de Albert Bandura. Cu toate 

acestea, la baza iluziei de familie model, cu roluri bine diferenţiate, se afla un curent sexist, care ulterior 

a fost detronat de mişcările sociale revoluţionare din anii ’70. Noile teorii feministe inspirate de autoare 

ca Germaine Greer, Carol Gilligan sau Kate Millett subliniau nedreptatea unui sistem care acorda dreptul 

femeilor la educaţie, dar, paradoxal, le obliga să-şi asume ca ultim scop în viaţă creşterea copiilor şi 

munca domestică, nefiind sprijinite de bărbaţi decît financiar. Valul de opinii ulterioare s-a revărsat 

asupra bărbaţilor şi a contribuţiei lor familiale.  

 

O poziţie neprivilegiată 
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Astfel, un nou model – cel al tatălui implicat şi sensibil, căruia nu îi este frică să-şi arate latura 

vulnerabilă în faţa partenerei, dar şi a copilului său – a început să îmbogăţească conştiinţa socială. Acest 

model a fost întruchipat de Dustin Hoffman în filmul Kramer vs. Kramer. Excelenta ecranizare a adus în 

scenă problema custodiei parentale în urma divorţului şi dilema din jurul întrebării „Care dintre părinţi 

este mai capabil să crească un copil?“. De multe ori, mamele au avut succes în obţinerea custodiei 

datorită argumentului biologic al capacitaţii de a naşte şi de a creşte copii, dar şi datorită curentelor de 

gîndire din psihologie. Teoria ataşamentului propusă de psihologul John Bowlby – care favorizează 

legătura primară dintre copil şi mamă ca îngrijitor principal în primii ani de viaţă ai bebeluşului – a 

influenţat practici guvernamentale, în Marea Britanie, de mai bine de cinci decenii. Adevărul este că 

psihologia ca ştiinţă a avut o contribuţie semnificativă în multiplicarea stereotipurilor despre sexe – un 

lucru despre care nu s-a scris şi vorbit atît de des. Aşadar, taţii au rămas cumva într-o poziţie 

neprivilegiată: izolaţi de familie şi obligaţi doar să plătească o cotizaţie lunară la întreţinerea copilului, 

confruntîndu-se cu legi care le limitează accesul la copiii lor şi care îi încurajează să participe în rolul de 

îngrijitor doar cîteva ore pe săptămînă. Cu toate acestea, cercetătorii din ultimii zece ani se arată 

entuziasmaţi de existenţa mai multor similitudini între părinţi decît diferenţe. În cazurile în care există 

diferenţe, acestea nu sînt atît de mult legate de sexul părintelui, cît de timpul pe care părintele îl acordă 

copilului (mai ales în copilărie) şi de stilul în care părintele îşi continuă activitatea.  

„Micul“ aport al taţilor, văzut social ca mai mult plăcere decît muncă, nu rezistă în faţa evidenţei 

copleşitoare, conştiente şi vizuale, a unei femei gestante şi mai apoi a unei femei dînd naştere. Mult 

prea multă responsabilitate a fost proiectată de-a lungul timpului asupra corpului feminin, ceea ce le-a 

acordat mai multă libertate bărbaţilor să-şi centreze energia în alte activităţi; însă cu un cost. Acela al 

puterii limitate în creşterea copiilor, un subiect considerat strict feminin pînă mai recent. Este astfel 

necesar să privim sistemul familial cu o pereche nouă de ochelari, pentru a-i ajuta pe părinţi să învingă o 

mulţime de prejudecăţi.  

A le cere bărbaţilor să-şi ia concediu de paternitate şi să fie mult mai implicaţi în rolul lor de tată 

înseamnă şi a trece peste prejudecata că femeile sînt bune doar în rolul de casnice, şi a le oferi mai mult 

spaţiu de dezvoltare pe plan economic, social şi politic. Trebuie să existe un echilibru între acordarea 

mai multor prerogative bărbaţilor, în sfera familială, şi puterea pe care femeile o cîştigă, astfel, în sfera 

socială. Femeile contemporane vor cariere care să le aducă împliniri personale, un lucru evidenţiat şi în 

ţări cu organizări sociale tradiţionale, ca România. Bărbaţii declară în chestionare că ar dori să petreacă 

mai mult timp cu copiii lor, dar cazurile în care ei se implică într-adevăr în munca domestică şi creşterea 

copiilor sînt rare, fapt ce are şi un extins substrat social. 

Cînd un tată anunţă că ar vrea să-şi ia concediu de paternitate, el este de cele mai multe ori luat în 

derîdere de către colegi, care îl văd ca fiind „moale“, dornic să facă „lucruri feminine“ sau incapabil de a-

i impune nevestei datoria de mamă. Şeful său îl poate vedea ca fiind „neserios“ şi îl poate sancţiona 

profesional, pe motiv că subalternul permite conştient ca familia să-i ocupe mai mult timp decît cariera. 

De asemenea, preconcepţia că o familie creşte şi se dezvoltă natural, fără ajutor, e răspîndită. Dar o 
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familie cere efort şi muncă susţinută, iar părinţii angrenaţi într-o multitudine de proiecte nu pot face 

faţă tot timpul. Aici intervine şi argumentul economic. Părinţii în concediu de maternitate sau 

paternitate nu sînt îndeajuns de bine compensaţi financiar ca să fie motivaţi să lipsească de la serviciu 

atît de mult cît le permite legea. În ţările occidentale – cu excepţii ca Suedia şi Norvegia –, statul 

consideră fiecare persoană responsabilă de copiii săi. Acest mod individualist de a privi situaţia este mult 

mai dăunător decît pare, pentru toţi cei implicaţi. Cupluri care renunţă la a avea copii semnifică o 

pierdere de capital uman pentru societate. Scăderea ratei natalităţii va produce probleme sociale pe 

termen lung, precum îmbătrînirea populaţiei şi reducerea numărului de cetăţeni capabili să plătească 

taxe. Noua organizare familială este, deci, o problemă care afectează şi statul. 

 

Sprijin guvernamental 

Recent, am asistat la o conferinţă cu titlul „Paternitatea azi“, unde Claire Wallace şi Pamela Abbott, două 

profesoare de sociologie de la Universitatea din Aberdeen, au prezentat rezultatele muncii lor de 

cercetare în domeniu. Angajate de către Comisia Europeană să întocmească o listă de recomandări 

despre cum ar putea fi modificată legislaţia referitoare la concediul de paternitate, cele două autoare au 

propus următoarele: perioada de concediu să fie mai mare de două săptămîni, remuneraţia – 

corespunzătoare salariului, bărbaţii să fie încurajaţi să îşi ia concediu separat de cel al mamei (prin acest 

mod mărind şansele ca cel puţin unul dintre părinţi să rămînă alături de copil), iar Guvernul să 

promoveze importanţa taţilor pentru familie şi să-i încurajeze pe angajatori în a-i susţine pe bărbaţi să-şi 

ia concediu de paternitate. Prin implementarea acestor măsuri, se speră ca părinţii să petreacă mai mult 

timp cu copiii lor; iar o investiţie în calitatea creşterii copiilor este o investiţie în viitorul societăţii. În 

Marea Britanie, alternativa de plasare a copiilor în creşe sau grădiniţe este printre cele mai costisitoare 

din Europa, în momentul de faţă, iar noua legislaţie ar ajuta economic familiile. Tot aici, conform 

legislaţiei din aprilie 2005, taţii aveau dreptul la două săptămîni de concediu de paternitate, pe care erau 

obligaţi să le ia în cel mult 56 de zile după naşterea copilului. Legea era restrictivă iar compensaţiile – 

mici, şi nu e mirare că britanicii nu se încumetau să profite de ea. O perioadă de două săptămîni e mult 

prea scurtă pentru ca un tată să aibă timp să-şi cunoască bebeluşul şi să stabilească o relaţie de căldură 

sufletească. 

 

Noul model 

Astăzi ne e mult mai uşor să vorbim despre comportamentul tatălui alături de copilul său, un aspect 

considerat tabu în trecut, deoarece fura din autoritatea modelului masculin tip „macho“. Un consilier 

scoţian cu care am discutat recent mi-a atras atenţia că jucatul de-a avionul, căluţul sau legănatul 

copiilor erau un loc comun şi în trecut. Imagini cu bărbaţi puternici care ţin în braţe nou-născuţi inundă 

media, sensibilizînd consumatorii să se identifice cu un nou ideal, acela al bărbatului puternic a cărui 
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latură sensibilă îi complimentează forţa fizică. Dar un curent trist susţine parcă această idee, şi anume 

că, devenind taţi, bărbaţii pot pierde ceva din identitatea lor – mai precis masculinitatea.  

Noul mileniu le oferă taţilor capacitatea de a-şi exprima în sfîrşit emoţiile într-un mod din ce în ce mai 

acceptat social. Ei pot participa activ la dezvoltarea copiilor lor şi pot schimba amprenta de pater 

familias detaşat într-o prezenţă călduroasă şi inspiraţională în viaţa copiilor. Nu există pe piaţă atît de 

multe cărţi şi articole despre „cum să fii tatăl perfect“ sau „ce să aştepţi cînd aştepţi“, dar acest lucru nu 

e neapărat un dezavantaj.  

Ironia face ca cel mai important test de masculinitate să se desfăşoare într-un scenariu domestic, cu 

biberoane, scutece şi zbierete de bebeluş, în schimbul luptelor de stradă sau în cazematele de război. 

Cu toate acestea – ca să revenim puţin la prejudecata socială –, nu e confruntarea cu periculosul nou şi 

cu obstacole un atribut văzut ca 100% masculin? Atunci de ce s-ar da bărbaţii înapoi din a-şi asuma acest 

rol şi a se „război“ cu prejudecăţile lor personale şi sociale? De data aceasta, nu mai e vorba despre o 

afirmare în planurile sociale, miza fiind mult mai mare. E vorba de copilul lor.   

Alexandra Macht este masterandă la Universitatea din Edinburgh, Scoţia – MSc Children and Young 

People’s Mental Health and Psychological Practice.  

Foto: Fundaţia HHC România / P. Călinescu 

http://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptaminii/articol/paternitatematernitate

http://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptaminii/articol/paternitatematernitate
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