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POLITICĂ

POSTURILE RESTRUCTURATE DE LA ANPH, ANPFDC ŞI ANES SUNT DE LA 
ADMINISTRATIV, FINANCIAR ŞI RELAŢII CU PUBLICUL 

MEDIAFAX, 22 IULIE 2010

Autoritatea pentru Persoanele cu Handicap, Autoritatea pentru Protecţia Familiei  
şi  a Drepturilor Copilului  şi Agenţia pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi  
Bărbaţi  vor  fi  transformate  în  direcţii,  iar  posturile  restructurate  sunt  de  la  
administrativ, financiar-contabil şi relaţii cu publicul.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) arată într-un comunicat de joi 
că,  prin  OUG  68  din  30  iunie  2010,  Autoritatea  Naţională  pentru  Persoanele  cu 
Handicap  (ANPH),  Autoritatea  Naţională  pentru  Protecţia  Familiei  şi  a  Drepturilor 
Copilului  (ANPFDC) şi  Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi 
Bărbaţi (ANES) au fost transformate în direcţii, reorganizarea prevăzând şi o reducere a 
numărului total de posturi.

Aceste posturi ce urmează să fie restructurate în urma reorganizării celor trei instituţii 
sunt o parte din cele aferente compartimentelor administrativ, financiar-contabil şi relaţii 
cu publicul. Activitatea acestor compartimente va fi preluată de structurile similare din 
MMFPS, "urmând a se organiza pentru personalul ce va deservi aceste compartimente 
o selecţie în funcţie de competenţe, în baza unor teste de evaluare profesională", a 
precizat sursa citată.

Reprezentanţii Ministerului Muncii au subliniat că, în urma reorganizării, activitatea de 
bază a ANPH, ANPFDC şi ANES nu va fi afectată, iar personalul de specialitate va fi 
preluat în noile direcţii din MMFPS, "în urma unor teste de evaluare privind pregătirea 
profesională pentru activitatea ce urmează să o desfăşoare".

"Reorganizarea  ministerului  va  avea  ca  rezultat  atât  flexibilizarea  relaţiilor  la  nivel 
administrativ-organizatoric,  cât  şi  eficientizarea  personalului  angajat  în  Ministerul 
Muncii", a precizat sursa citată.

Ordonanţa de Urgenţă 68/2010 prevede reorganizarea MMFPS şi a instituţilor aflate în 
subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa, precum şi unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor de personal.

Potrivit  articolului 2 alineatului 1 al OUG 68, "Ministerul  Muncii,  Familiei şi  Protecţiei 
Sociale se reorganizează prin reducere de posturi şi prin preluarea activităţii Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, a Agenţiei Naţionale pentru 
Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
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Handicap,  cât  şi  activitatea  Institutului  Naţional  pentru  Prevenirea  şi  Combaterea 
Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, institutii publice care se desfiinţează".

Actul normativ prevede că personalul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a 
Drepturilor  Copilului,  Agenţiei  Naţionale  pentru  Egalitatea  de  Şanse  între  Femei  şi 
Bărbaţi,  Autorităţii  Naţionale  pentru  Persoanele  cu  Handicap  şi  Institutului  Naţional 
pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap "care 
se desfiinţează sau se reorganizează", va fi preluat de către MMFPS, respectiv de către 
Inspecţia Muncii, după caz, şi va fi încadrat "în limita numărului de posturi aprobate, 
beneficiind  de  drepturile  salariale  legale  în  vigoare,  pentru  categoriile  de  funcţii  din 
cadrul instituţiei publice care îl preia".

OUG 68/2010 a fost publicată în 1 iulie în Monitorul Oficial.

Europarlamentarul PNL  Norica Nicolai a protestat, în 14 iulie, în PE, faţă de decizia 
autorităţilor  române  de  a  desfiinţa  Agenţia  Naţională  pentru  Egalitatea  de  Şanse, 
anunţând  că  a  interpelat  CE  pe  motiv  că  desfiinţarea  agenţiei  sfidează  principiul 
european al UE, egalitatea între femei şi bărbaţi.

Şi  europarlamentarul  PNL  Renate  Weber le-a  adresat  premierului  Emil  Boc  şi 
ministrului Muncii o scrisoare în care critică adoptarea OUG prin care se desfiinţează o 
serie de agenţii printre care şi cea pentru Egalitate de Şanse.

De asemenea, deputatul  PNL  Cristina Pocora i-a cerut premierului Emil Boc, într-o 
scrisoare, să revină asupra OUG prin care se desfiinţează ANES, ANPH şi ANPFDC, 
menţionând că va sesiza Comisia Europeană, Parlamentul European şi ONU.

PSD a anunţat că împărtăşeşte îngrijorarea şi susţine poziţia societăţii civile în legătură 
cu desfiinţarea "ilegală" a Agenţiei pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi 
prin OUG 68/2010 şi a anunţat că va vota împotriva ordonanţei în Parlament.

Peste  20 de ONG-uri şi personalităţi din mediul academic au cerut Guvernului să 
renunţe la desfiinţarea ANES, măsură apreciată ca discordantă în raport cu realitatea şi 
prin care s-ar crea probleme în implementarea unor programe europene de 11 milioane 
de euro.

http://www.mediafax.ro/social/posturile-restructurate-de-la-anph-anpfdc-si-anes-sunt-de-la-administrativ-
financiar-si-relatii-cu-publicul-6672716 
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ORGANIZATIILE NEGUVERNAMENTALE ATENTIONEAZA ASUPRA RISCURILOR 
LA CARE SUNT EXPUSE VICTIMELE TRAFICULUI DE PERSOANE, ÎN 
URMA REORGANIZARII ANITP

EPOCH-TIMES, 20 IULIE 2010

Mai multe organizatii neguvernamentale au atras atentia, marti, asupra riscurilor la care 
sunt  expuse  victimele  traficului  de  persoane,  în  conditiile  reorganizarii  Agentiei 
Nationale împotriva Traficului de Persoane (ANITP).

"Potrivit unui raport al ANITP, în anul 2009 în SIMEV (Sistemul Integrat de Monitorizare 
a Victimelor Traficului de Persoane) au fost înregistrate 780 de victime ale traficului de 
persoane.  Dintre  acestea,  29%  sunt  copii,  cu  12%  mai  mult  fata  de  anul  2008. 
Organizatiile  neguvernamentale  active  în  domeniul  protectiei  drepturilor  victimelor 
traficului de persoane - Salvati Copiii România, Asociatia Femeilor Împotriva Violentei - 
ARTEIMIS (AFIV-ARTEMIS),  Adpare, ARCA, Asociatia Betania,  Fundatia Centrul  de 
Mediere  si  Securitate  Comunitara  (CMSC),  Fundatia  "Sanse  egale  pentru  femei", 
A.N.M.R.F. "Louis Pasteur", Dej, Filiala Craiova, Fundatia Pro Women Iasi, Asociatia 
Ecumenica a Bisericilor din România, Asociatia Alternative Sociale, Asociatia Caritas 
Bucuresti, Centrul parteneriat pentru Egalitate si Centrul Ratiu pentru Democratie Turda 
- trag un semnal de alarma asupra riscurilor la care sunt supuse victimele traficului de 
persoane din România, în conditiile în care reorganizarea ANITP si repozitionarea sa în 
cadrul Inspectoratului General al Politiei Române (IGPR), începând cu 15 martie 2009, 
a semnificat, pentru institutie, pierderea identitatii juridice si a autonomiei decizionale", 
se mentioneaza într-un comunicat  de presa al  organizatiei  "Salvati  Copiii",  transmis 
AGERPRES.

Potrivit  organizatiilor,  consecintele  imediate  ale  acestei  reorganizari  se  regasesc  în 
Raportul  Departamentului  de  Stat  al  SUA (2010 Trafficking  în  Persons Report,  TIP 
Report), care subliniaza efectul negativ pe care l-a avut pierderea autonomiei ANITP, în 
special asupra asistentei acordate victimelor traficului de persoane. 

"Este important de subliniat si faptul ca Raportul Departamentului de Stat al SUA se 
refera exclusiv la victimele identificate în mod formal, de catre organele de urmarire 
penala  si  introduse  în  baza  de  date  a  ANITP.  În  plus,  reprezentantii  organizatiilor 
neguvernamentale  cu  activitate  în  acest  domeniu  au  acordat  asistenta  unui  numar 
semnificativ  de  victime  aflate  în  afara  acestui  sistem  si  exista,  cu  certitudine,  alte 
persoane  victime  ale  traficului  aflate  în  afara  sistemului  de  identificare  si  în  afara 
serviciilor  oferite  în  cadrul  centrelor  de  asistenta  si  protectie",  se  mentioneaza  în 
document.
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Salvati Copiii atrage atentia ca, prin pierderea pozitiei si a unui procent semnificativ din 
personal al ANITP, vor aparea disfunctii în cadrul procesului complex de asistenta si 
protectie a victimelor, printre care dificultatea de a identifica circuitul victimelor si de a 
acorda sprijin real acestora. 

"În actuala formula de organizare, ANITP nu îsi poate îndeplini în mod consistent si 
deplin mandatul si rolul de reala veriga de legatura dintre sectorul neguvernamental si 
alte institutii cu atributii în domeniul traficului de persoane (structuri ale politiei, directiile 
de asistenta sociala si  protectie a copilului,  agentiile de ocupare a fortei  de munca, 
inspectoratele  scolare).  (...)  Mai  mult  decât  atât,  singurul  adapost  pentru  victimele 
traficului  din  Bucuresti,  administrat  de  ADPARE  (principala  frontiera  la  repatrierea 
victimelor,  cât  si  punctul  focal  al  referirii  acestora  catre  institutii  care  sa  le  ofere 
protectie), a fost închis în 2010, din lipsa fondurilor, dupa 7 ani de functionare si sute de 
victime asistate", se mai spune în document.

http://www.epochtimes-romania.com/articles/2010/07/article_85669.html?search_token=femei 

7

http://www.epochtimes-romania.com/articles/2010/07/article_85669.html?search_token=femei


VASILE BLAGA: ANA ŞI ANITP VOR REDEVENI DIRECŢII ÎN MAI

AGERPRES, 21 IULIE 2010 

Agenţia  Naţională  Antidrog (ANA) şi  Agenţia  Naţională  Împotriva  Traficului  de 
Persoane (ANITP) se vor reînfiinţa ca direcţii în cadrul Ministerului Administraţiei  
şi Internelor (MAI), a anunţat, miercuri, ministrul Vasile Blaga.

'Se vor reînfiinţa, prin legi ulterioare, la nivel de direcţie, Agenţia Naţională Antidrog şi 
Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane', a spus Blaga, la finalul şedinţei de 
Guvern. 

El a susţinut că reînfiinţarea acestor agenţii ca direcţii în MAI va contribui la eventuala 
ridicare a vizelor pentru cetăţenii români care vor să călătorească în Statele Unite ale 
Americii. 

'Se  elimină  un  obstacol  major  la  includerea  României  în  programul  de  eliminare  a 
vizelor pentru SUA, pentru că, în lipsa acestei decizii, România ar fi fost retrogradată 
anul  viitor,  ceea ce  ne-ar  fi  redus  simţitor  şansele  de  a  intra  în  acest  program de 
eliminare a vizelor', a explicat Vasile Blaga. 

De  asemenea,  el  a  precizat  că  se  elimină  contradicţia  dintre  rolul  de  agenţii 
coordonatoare  la  nivel  naţional  şi  subordonarea ierarhică  faţă  de  Poliţia  Română a 
acestor agenţii, după cum menţionaseră ultimele două rapoarte ale Departamentului de 
Stat al SUA şi organizaţiile non-guvernamentale naţionale şi internaţionale. 

Ministrul Administraţiei şi Internelor a susţinut că, prin reorganizarea acestor agenţii în 
subordinea Poliţiei Române, în anul 2009, în mandatul social-democratului Dan Nica la 
Interne, Agenţia a pierdut finanţări europene de 54 de milioane de euro. 

'Acordarea calităţii de ordonator de credite va permite accesarea fondurilor europene şi 
relansarea programelor de interes naţional şi internaţional. România a pierdut 54 de 
milioane de euro pe care îi avea la dispoziţie pentru anii 2009 şi 2010 prin desfiinţarea 
acestor agenţii', a explicat ministrul Administraţiei şi Internelor.

http://www.agerpres.ro/media/index.php/politic/item/20915-Vasile-Blaga-ANA-si-ANITP-vor-redeveni-
directii-in-MAI.html 
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SOCIAL

CIFRELE TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE, ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI 2010

ADEVĂRUL, 23 IULIE 2010

Noémi Varga

În primele şase luni ale anului, peste 330 de victime ale traficului de fiinţe umane au fost 
idenficiate de forţele de ordine române, care au destructurat 28 de grupări infracţionale, 
compuse din peste 290 de persoane. Principalele forme de exploatare sunt de natură 
sexuală sau prin muncă forţată, desfăşurate atât în România, cât şi în Italia, Spania, 
Germania, Grecia şi Cehia.

Inspectoratul  General  al  Poliţiei  România  a  anunţat,  joi,  structurile  de  combatere  a 
criminalităţii  organizate au identificat 338 de victime ale traficului de fiinţe umane, în 
primul semestru din 2010. Acestor rezultate ale Poliţiei li se adaugată anihilarea a 28 de 
reţele  infracţionale,  formate  din  291 de persoane,  dintre  care  117 au fost  arestate. 
Potrivit IGPR, în semestrul I al anului curent, 609 suspecţi de trafic de fiinţe umane au 
fost investigaţi.

Află câte persoane venite din Orientul Îndepărtat, care au încercat să ajungă în Europa 
de Vest prin ţara noastră, au fost reţinute de Poliţia Română

Pentru  desfăşurarea  activităţilor  criminale  de  trafic  uman,  reţelele  au  dezvoltat 
colaborări  cu  grupările  de  falsificatori  de  documente  şi  cu  cele  care  acţionează  în 
domeniul  spălării  banilor.  Totodată,  în  ultima  perioadă  mai  ales,  traficanţii  de  fiinţe 
umane au dezvoltat legături cu grupurile axate pe criminalitatea informatică.

Exploatare sexuală şi muncă forţată, în România şi peste hotare 

Cea mai frecventă formă de exploatare în traficul de fiinţe este cea sexuală, în 2010, 
155 de astfel de victime fiind identificate în România, dar şi peste hotare, în Italia, în 
Germania şi în Spania.

Persoanele exploatate prin muncă forţată, salvate de forţele de ordine, sunt în număr de 
128.  Principalele  domenii  în  care  se  practică  traficarea  prin  muncă  forţată  sunt 
agricultura, construcţiile şi serviciile hoteliere, victimele fiind obligate să lucreze în ţări 
precum Spania, Italia, Grecia, Cehia, dar şi România.
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Cu o pondere mai redusă s-au înregistrat alte forme de exploatare, respectiv 40 victime 
traficate prin obligarea la practicarea cerşetoriei, una obligată la comiterea de furturi şi 
în 13 cazuri a fost tentativă de traficare, a anunţat IGPR.

http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/trafic_uman-igpr-romania-europa-
victime_0_303569966.html 
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ADMINISTRATORII UNOR BORDELURI GERMANE UNDE LUCRAU 200 DE 
ROMÂNCE, CONDAMNAŢI LA ÎNCHISOARE 

MEDIAFAX, 24 IULIE 2010

Administratorii unui lanţ de bordeluri în care mai mult de 200 de românce ofereau 
servicii sexuale "cu tarif unic", în condiţii descrise de anchetatori drept muncă 
forţată, au fost condamnaţi la închisoare de un tribunal german, relatează portalul  
thelocal.de.

Bordelurile din Stuttgart, Wuppertal, Heidelberg şi Schonefeld au atras atenţia publicului 
şi  a  autorităţilor  în  momentul  în  care  au  anunţat  că  oferă  servicii  "la  tarif  unic". 
Proprietarii ofereau "sex cu toate femeile, cât timp doresc clienţii, cât de des doresc şi 
cum doresc", în schimbul sumei de 70 sau 100 de euro pe zi.

O mare parte  a  presei  germane a scris  despre  ofertă,  însă aceasta  a declanşat  o 
adevărată dezbatere despre demnitatea umană şi a atras şi atenţia autorităţilor, care au 
declanşat o anchetă asupra condiţiilor în care au ajuns în ţară femeile - dintre care 
multe nu aveau permise de muncă.

Şase persoane implicate în administrarea cluburilor au fost arestate şi acuzate de trafic 
de persoane. Conform verdictului pronunţat vineri de tribunalul districtual din Stuttgart, o 
femeie în vârstă de 27 de ani, considerată conducător al bordelurilor, a fost condamnată 
la trei ani de închisoare.

O altă femeie, administratorul lanţului, a fost condamnată la trei ani de închisoare, iar un 
bărbat în vârstă de 30 de ani, la doi ani şi zece luni de închisoare. Alte două femei, de 
27 şi 22 de ani, au primit condamnări cu suspendare, iar un bărbat de 30 de ani a fost 
amendat.

Ei au recunoscut comiterea unei fraude de 2,7 milioane de euro, reprezentând asigurări 
sociale care nu au fost plătite către stat, deoarece prostituatele au fost înregistrate ca 
întreprinzători individuali.

Acuzaţiile iniţiale de trafic de fiinţe umane au fost retrase în cazul femeii prezentate 
drept proprietar, în condiţiile în care aceasta deţinea bordelurile numai formal. Ceilalţi 
doi principali suspecţi sunt acuzaţi de trafic cu fiinţe umane în alte cazuri.

Judecătorul  Andreas  Arndt  a  afirmat,  în  textul  sentinţei,  că  prostituatele  nu  au  fost 
ameninţate în mod violent şi nu au fost obligate să lucreze în bordelurile germane şi a 
precizat că nu tribunalul este cel care trebuie să decidă că oferta de servicii sexuale la 
preţ fix este sau nu o ofensă la adresa demnităţii umane.
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În urma raidurilor desfăşurate cu un an în urmă, bordelurile din Heidelberg şi Stuttgart 
au fost închise din cauza nerespectării standardelor de igienă.

Procuratura din Stuttgart anchetează 32 de bărbaţi acuzaţi de trafic cu fiinţe umane, 
arestaţi în Germania, Spania şi România şi bănuiţi că ar fi controlat în realitate lanţul de 
bordeluri.

http://www.mediafax.ro/externe/administratorii-unor-bordeluri-germane-unde-lu  crau-200-de-romance-  
condamnati-la-inchisoare-6699716 
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ROMÂNCE, SCLAVE SEXUALE ÎN IRAK ŞI AFGANISTAN 

GÂNDUL, 20 IULIE 2010

Bogdan MUNTEANU 

Tinere chiar şi de 12 ani, inclusiv din România, sunt forţate să se prostitueze în teatrele 
de  operaţiuni  din  Afganistan  şi  Irak,  iar  Guvernul  SUA  tolerează  această  situaţie. 
Acuzaţia  aparţine  ONG-ului  Centre  for  Public  Integrity  (CPI)  şi  a  fost  lansată  în 
cotidianul  The Washington Post.  Problema ar data cel puţin de acum opt ani,  când 
Administraţia Bush a decis unele măsuri de combatere a prostituţiei şi a proxenetismului 
în zonele de război.

De atunci însă, Washingtonul nu a reuşit să găsească vinovaţi şi să sancţioneze pe 
cineva,  susţine CPI,  deşi  Departamentul  de Stat a replicat  că "sunt  anchetate toate 
cazurile credibile de trafic de persoane". Lipsa condamnărilor s-ar explica prin resursele 
limitate  de  a desfăşura  anchete  şi  prin  problemele  de  jurisdicţie.În  Irak  şi  mai  ales 
Afganistan, instituţiile judiciare de-abia se constituie, victimele sunt din Estul Europei 
sau ale părţi ale lumii, clienţii lor - militari şi contractori, iar traficanţii care le exploatează 
pot fi de oriunde.

În  februarie  2010,  angajaţi  din  Irak ai  Dyncorp International  LLC au fost  acuzaţi  de 
agresarea sexuală a unor femei din estul Europei pe care le aduseseră acolo împotriva 
voinţei lor. În 2006-2007, 90 de chinezoaice care lucrau în bordeluri au fost eliberate de 
poliţia afgană. Şi ele au declarat că au fost aduse cu forţa acolo, dar "lipsa inculpărilor 
arată  că  nu  există  eforturi  pentru  aplicarea  legislaţiei",  crede  procu-rorul  Martina 
Vandenberg, fost membru al Human Rights Watch. ONG-urile au aflat şi despre femei 
cărora li s-au promis joburi bine plătite în Dubai, dar au ajuns să fie traficate, însă nu au 
putut identifica vinovaţi.

http://www.gandul.info/international/romance-sclave-sexuale-in-irak-si-afganistan-6640056 
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ECONOMIC

CINE ESTE ŞI CE STUDII ARE ÎNTREPRINZĂTORUL ROMÂN

EVENIMENTUL ZILEI, 19 IULIE 2010

Autor:  Ana Bâtcă

Este  bărbat,  căsătorit,  cu copii  şi  are  studii  în  domeniul  tehnic  -  acesta  este  
portretul-robot al proprietarului de mici afaceri, conform unui studiu realizat de  
Consiliul Naţional al IMM-urilor.

Bărbat căsătorit, în vârstă de 42 de ani, cu pregătire tehnică - aşa arată, de cele mai 
multe ori, patronul român, proprietar al unei firme mici sau mijlocii, potrivit unui studiu 
cuprins în Carta Albă a IMM-urilor. La sondaj a participat un eşantion reprezentativ de 
1.485 întreprinzători, din toate regiunile ţării.

Astfel, peste 62% dintre persoanele care au curaj să facă afaceri sunt bărbaţi şi  
doar circa 38% sunt femei.  Pentru comparaţie,  în Uniunea Europeană doar un  
sfert din totalul întreprinzătorilor sunt femei. 

Totodată, cei mai mulţi dintre micii patroni (35,4%) au între 45 şi 60 de ani. Doar 5% au 
până în 25 de ani, iar aproape un sfert au o vârstă cuprinsă între 25 şi 35 de ani, potrivit 
studiului. 

O treime dintre patroni au doar liceul 

În  timp  ce  aproape  40%  dintre  micii  patroni  au  pregătire  tehnică,  23%  au  studii 
economice, iar restul provin din alte profesii. Majoritatea oamenilor de afaceri (80%) nu 
au studii postuniversitare. De altfel, aproape o treime dintre micii întreprinzători români 
şi-au încheiat pregătirea profesională la absolvirea liceului, arată sondajul. 

Managerii români nu se înghesuie nici să se perfecţioneze prin traininguri. Doar circa 
6%  dintre  ei  spun  că  au  urmat  cursuri  de  pregătire  în  ţară  şi  puţin  peste  3%  în 
străinătate. 

Căsnicia  favorizează  afacerile.  Mai  bine  de  trei  sferturi  dintre  întreprinzători  sunt 
căsătoriţi,  după  cum  relevă  studiul  realizat  de  Consiliul  Naţional  al  Întreprinderilor 
Private  Mici  şi  Mijlocii  din  România  (CNIPMMR).  Totodată,  peste  65%  dintre  micii 
patroni au unul sau doi copii. Iar aproape 31% dintre ei nu au încă urmaşi. Acest lucru 
este explicat de autorii studiului prin "proporţia considerabilă a întreprinzătorilor tineri". 
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http://www.evz.ro/detalii/stiri/cine-este-si-ce-studii-are-intreprinzatorul-roman-900948.html 
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ONLINE

OBICEIURILE VIRTUALE ALE BĂRBAŢILOR ŞI FEMEILOR

COTIDIANUL, 22 IULIE 2010

Internetul  continuă să oglindească experienţe de gen vizibile şi  în societate,  creând 
diferenţe între felul în care femeile şi bărbaţii îl folosesc.

Reţelele  sociale,  precum  Facebook,  oferă  informaţii  despre  statutul  marital  al 
utilizatorilor.  Brian Solis, "guru social  media", propune o proporţie de 43% bărbaţi  şi 
57% femei  pe  Facebook.  Pentru  ambele  grupe,  conform Hubspot,  peste  33% sunt 
necăsătoriţi sau nu fac publice informaţii despre relaţiile în care sunt implicaţi, iar un 
indice de până la 5% mint sau au minţit despre statutul relaţiilor lor (proporţia fiind mai 
mare în rândul bărbaţilor).

Dacă mai credeţi că societatea are tendinţe patriarhale, trebuie să excludeţi internetul 
din ecuaţie. Un număr redus de reţele (LinkedIn, YouTube, deviantART) sunt tărâmuri 
ale  egalităţii  între  sexe,  iar  majoritatea  sunt  matriarhate:  Ning,  Facebook,  Twitter  şi 
MySpace  au  o  proporţie  mai  mare  şi  mai  influentă  de  utilizatori  femei  (via 
InformationIsBeautiful).

Conţinutul nou de pe bloguri şi reţele sociale rămâne un domeniu feminin, cu 55% mai 
mult conţinut partajat de femei în comparaţie cu bărbaţii.

Femeile sunt la putere şi când vine vorba de interacţiune, ele comentând, plăcând sau 
transimţând  mai  departe  cu  până  la  40%  mai  mult  conţinut  decât  bărbaţii.  Este 
interesant şi felul în care utilizatorii de internet îşi descriu activitatea pe internet: peste 
40% cred că activitatea lor este orientată jurnalistic, 75% cred că este sinceră şi 54% 
consideră că oferă opinii experte despre subiectele tratate.

Interesant  este  că  numai  10% din utilizatorii  activi  recunosc că  sunt  dependenţi  de 
pornografie pe internet, 26% dintre aceştia fiind femei, conform Safe Families. Într-un 
internet care este 12% pornografic, bărbaţii  sunt responsabili  de cele 25% căutări şi 
35% descărcări de conţinut XXX. 70% dintre bărbaţii cu vârste cuprinse între 17 şi 24 
de ani vizitează cel puţin o dată pe lună site-uri de profil. Faptul că 34% din utilizatori 
consideră  că  au  fost  expuşi  în  mod  involuntar  la  pornografie  pe  internet  arată  că 
utilizatorul  de rând nu cunoaşte filtrele  şi  setările  de conţinut  care ar  putea elimina 
interacţiunea cu pornografia din experienţa internetului.

http://www.cotidianul.ro/120407-Obiceiurile_virtuale_ale_barbatilor_si_femei  lor   
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LOCAL

GALAŢI: PRIMA ŞOFERIŢĂ DE ETNIE RROMĂ: ÎMI PLACE SĂ CONDUC ŞI 
ADOR VITEZA!

ADEVĂRUL, 25 IULIE 2010

Bogdan Nistor

Comunitatea de rromi din localitatea gălăţeană Iveşti are foarte multe femei trecute bine 
de vârsta la care ar putea avea permis de conducere, dar numai 1% dintre ele l-au şi 
obţinut. Motivul? Nu au carte.

Tocmai de aceea, foarte multe femei de 30, 40 de ani şi chiar mai în vârstă au ales să 
meargă la şcoală, la programul educaţional "a doua şansă" care le deschide în primul 
rând orizontul pentru obţinerea unui permis auto, dar le şi ajută să înveţe să citească şi 
să scrie astfel încât să nu mai fie nevoite să ceară sute de explicaţii vânzătoarelor de la 
supermarket-uri.

Irina Stănescu este practic prima femeie din comunitatea de rromi din Iveşti  care a 
obţinut acum trei ani permis auto. Ea are acum 21 de ani şi a terminat patru clase la 
şcoala "Stăneştilor" dintre palatele ţigăneşti. 

"N-am luat din prima, am dat de trei ori pentru permisul de conducere, dar de când l-am 
luat nu am avut niciun incident rutier. Îmi place foarte mult să conduc, m-am plimbat prin 
toată ţara", spune Irina care ne mărturiseşte, cam ruşinată că-i place viteza. 

Are şi cu pentru că fiind nora celui mai bogat om din sat, umblă cu o maşină foarte 
scumpă. N-a vrut să ne spună ce maşină, dar am aflat de la vecinii ei că este vorba 
despre un Audi Q7. 

http://www.adevarul.ro/  locale/galati/Galati-_Prima_soferita_de_etnie_rroma-  
_Imi_place_sa_conduc_si_ador_viteza_0_304769593.html 
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VECINE ÎN SAT, VECINE ŞI PE PATUL DE SPITAL: DOUĂ FEMEI AU FOST 
BĂTUTE DE CĂTRE SOŢI, ÎN ACELAŞI TIMP

ADEVĂRUL, 20 IULIE 2010

Adrian Obreja

Trăiesc una lângă cealaltă de-o viaţă, iar acum s-au trezit că sunt şi vecine în  
acelaşi salon. Au ajuns acolo în urma unor bătăi zdravene pe care le-au încasat  
de la soţii lor, pe care îi vor ierta ca şi până acum.

Ionica Mircea, în vârstă  de 42 de ani,  şi  Aurica Olteanu,  de 25 de ani,  ambele din 
Jorăşti, judeţul Galaţi, au ajuns să fie de nedespărţit. Acestea au ajuns în acelaşi salon 
de spital,  după ce au fost bătute de către soţii  acestora. Femeile spun că bătăile în 
familia lor reprezintă ceva la ordinea zilei. În acelaşi timp, ele nu-şi reclamă bărbaţii la 
poliţie, pentru că altfel s-ar destrăma căsniciile lor.

„Ne bat mereu. De fiecare dată scandalul porneşte de la băutură. Nu facem plângere. 
Ce să facem mai departe? Dacă ne despărţim de ei cu cine trăim. Nu ne este frică că 
se poate ajunge şi la mai rău de atât”, declară acestea. 

Medicii le-au internat pe acestea pentru a le acorda îngrijirile medicale necesare. 

„Femeile au ajuns la spital după ce au fost agresate de către soţi. Acestea prezintă 
echimoze periorbitale”, a declarat Lucica Grigorică, purtătoare de cuvânt a Spitalului 
Clinic Judeţean Galaţi.  

http://www.adevarul.ro/locale/galati/Vecine_in_sat-vecine_si_pe_patul_de_spital-
_Doua_femei_au_fost_batute_de_catre_soti-in_acelasi_timp_0_301770218.html 
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SUCEAVA: DAU BANI GREI PENTRU NAŞTERI FĂRĂ DURERE

ADEVĂRUL, 20 IULIE 2010

Paula Scînteianu

Sucevencele preferă cezariana în locul naşterii naturale, deşi opţiunea este mai  
scumpă  şi  poate  avea  efecte  secundare.  Viitoarele  mămici  aleg  intervenţiile  
chirurgicale pentru a evita durerea. Alegerea le costă, pe unele, şi cu 50% mai  
mult.  

Tot mai multe mămici îşi aleg singure modul în vor naşte, chiar dacă varianta preferată 
nu este tocmai cea mai indicată.

În ultimii ani, tot mai multe femei apelează la cezariană pentru a-şi aduce copilul pe 
lume. Numărul intervenţiilor chirurgicale la alegere creşte cu 30% de la an la an şi asta 
pentru că femeile se tem de durere. Dacă unii medici sunt de acord cu decizia acestora, 
alţii încearcă să le convingă de faptul că naşterea naturală este indicată. 

Puţine sunt cele care se lasă înduplecate. „Voiam să scap de dureri, însă am ales să 
nasc natural. Dacă aveam gemeni ori dacă copilul era întors rău, atunci n-aş fi avut de 
ales“, a spus Mioara Veleşcu, proaspătă mămică. 

Probleme de estetică

Medicii spun că rolul lor se opreşte la nivelul de sfătuitor în aceste cazuri şi că ultimul 
cuvânt  îl  are  viitoarea mămică.  „Indicaţia  de  cezariană este la  latitudinea medicului 
ginecolog, însă sunt şi femei mai simandicoase care nu doresc să rămână cu probleme 
de estetică“, spune Tiberiu Brădăţan, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean. 

Dacă la o naştere naturală nu este nevoie de medicul ginecolog decât în cazul unor 
complicaţii, o cezariană implică prezenţa a doi medici de specialitate, a unui anestezist 
şi a mai multor asistente. 

„În 24 de ore avem şi câte 20 de naşteri. Doar una din zece femei este obligată să facă 
cezariană din motive medicale. Totuşi, de la începutul anului, 30% din femei au ales 
această metodă“, a mai explicat Brădăţan. 

Durerile, după naştere
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Ideea că cezariana este o varinată fără durere este valabilă doar în timpul intervenţiei. 

„N-am simţit nimic. După ce mi-am revenit, a început să mă doară operaţia. Nu te doare 
când naşti, ci după aceea, un timp mai îndelungat. A trebuit să nu fac efort, nu aveam 
voie nici măcar să-mi ridic fetiţa în braţe, ca să nu se desprindă operaţia. Am înţeles că 
mai am voie să mai fac doar un copil, tot prin cezariană, după aceea este periculos“, 
povesteşte Oana Stan, o mamă care a ales să nască prin cezariană.

O cezariană, 3.000 de lei

Dacă mamele aleg să nască la stat, acestea cheltuie pentru o operaţie până în 2.000 de 
lei. „Am dat 800 de lei la medic, 150 de lei la anestezist, 100 de lei la asistent şi tot aşa“, 
spune Oana, proaspătă mămică. Femeile care decid să nască la o clinică au costuri 
ceva mai mari. „O femeie cu asigurare plăteşte 2.400 de lei, iar una fără 3.000 de lei“, a 
declarat Ştefan Puşcaşu, şeful unei clinici private.

http://www.adevarul.ro/locale/suceava/Suceava-
_Dau_bani_grei_pentru_nasteri_fara_durere_0_301770075.html
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ULTIMA INDEMNIZAŢIE „INTACTĂ” PENTRU PĂRINŢII BEBELUŞILOR DIN 
SĂLAJ

ADEVĂRUL, 22 IULIE 2010

Mihaela Peştean

De luna viitoare, aproximativ 640 de părinţi  din Sălaj vor fi  afectaţi  de măsura 
„anticriză”  luată  de  guvernanţi.  Ei  vor  primi  o  indemnizaţie  diminuată  cu  15  
procente.  De  concediul  pentru  creşterea  copilului  şi  indemnizaţia  aferentă  
beneficiază în prezent un număr de 2.371 părinţi.

Este ultima lună în care se acordă indemnizaţie de creşterea copilului în cuantum de 
85  procente  din  veniturile  salariale  pentru  cei  cei  640  de  părinţi  din  Sălaj  care  au 
această opţiune. 

Marinela  Cipleu,  purtătorul  de  cuvânt  al  Agenţiei  Judeţene  pentru  Prestaţii  Sociale 
(AJPS) Sălaj, a precizat că actul normativ care prevede diminuarea acestei prestaţii cu 
15 la sută a intrat în vigoare în data de 3 iunie. Beneficiarii vor primi indemnizaţii mai 
mici în luna august, reprezentând drepturile aferente lunii iulie.

Indemnizaţia minimă pentru creşterea copilului până la vârsta de doi ani nu va coborî 
sub 600 lei.

Alternativă la un job prost plătit

Tot mai mulţi taţi renunţă la job pentru a-şi lua în serios statutul de părinte. Din datele 
furnizate de AJPS Sălaj, 349 de bărbaţi se află în concediu pentru creşterea copilului 
până la împlinirea vârstei de doi ani a micuţului. 

„În luna iulie 2010 au fost  plătite drepturile prevăzute de OUG nr.  148/2005 privind 
susţinerea familiei în vederea creşterea copilului unui număr total de 2.371 beneficiari. 
Dintre aceştia, 349 sunt bărbaţi şi 1.956 sunt femei”, a afirmat Marinela Cipleu.

De asemenea, 66 de părinţi au renunţat la concediul şi indemnizaţia pentru creşterea 
copilului pentru a se întoarce la serviciu. Ei beneficiază de stimulent pentru creşterea 
copilului în valoare de 100 de lei. Este vorba despre 44 de femei şi 22 de bărbaţi.

Cea mai mare indemnizaţie o primeşte o mămică şi este de 4.000 lei, plafonul maxim 
prevăzut de  lege.
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http://www.adevarul.ro/locale/zalau/Ultima_indemnizatie_intacta_pentru_parintii_bebelusilor_din_Salaj_0
_302969861.html 
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UN RESTAURANT DIN SFANTU GHEORGHE ORGANIZEAZA "INTALNIREA 
SOACRELOR" 

HOTNEWS.RO , 22 IULIE 2010 

 Conducerea unui restaurant din municipiul Sfantu Gheorghe a decis sa organizeze, 
duminica seara,  "Intalnirea soacrelor",  ocazie cu vor  avea loc si  concursuri,  precum 
"Miss Soacra", transmite Mediafax.

Conducerea restaurantului  Parc din  municipiul  Sfantu Gheorghe a lansat  o invitatie: 
"Scoate-ti soacra in oras!", organizand, duminica seara, "Intalnirea soacrelor".

Patronul  Complexului,  Kovacs Istvan,  a declarat joi  ca ideea a venit  de la faptul  ca 
"nimeni nu prea se ocupa de soacre" si, pe parcursul anilor, "au aparut foarte multe 
bancuri cu ele".

Astfel, s-a decis organizarea unei seri speciale pentru soacre si familii.

Printre altele, la "Intalnirea soacrelor"  se vor spune bancuri  pe acest subiect,  se va 
organiza un concurs de gatit, "Miss Soacra", dar va fi premiata si soacra cu cei mai 
multi nepoti.

Totodata, in cadrul unui moment comic, va avea loc o prezentare a cum ar trebui sa 
arate o soacra "clasica" din secuime.

Potrivit sursei citate, evenimentul este un prilej de a lua masa si a de a petrece o seara 
in familie, fiind asteptate peste o suta de soacre.

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-7615029-restaurant-din-sfantu-gheorghe-organizeaza-intalnirea-
soacrelor.htm 
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RELIGIE 

CELE MAI GRAVE PACATE: PEDOFILIA SI HIROTONISIREA FEMEILOR

9AM, 22 IULIE 2010

Oficialii de la Vatican au statuat printre altele ca hirotonisirea femeilor este un 
pacat similar pedofiliei. 

Dupa  scandalul  sexual  in  care  a  fost  implicat  Vaticanul  in  urma  cu  cateva  luni, 
autoritatea clericala a hotarat revizuirea pedepselor pentru preotii pedofili, insa potrivit 
New  York  Times,  aceast  gest  nu  a  facut  mai  mult  decat  sa  agite  spiritele.  In 
binecunoscutul lor protectionism la adresa traditionalismului si patriarhatului bisericesc, 
oficialii  de la Vatican au statuat printre altele ca hirotonisirea femeilor este un pacat 
similar pedofiliei, scrie Garbo. 

Atitudinea  Vaticanului  demonstreaza  rezistenta  liderilor  catolici  impotriva  oricarei 
sugestii  de  renuntare  la  celibatul  preotilor  sau  de  a  primi  si  femei  in  practica 
bisericeasca, decizii ce ar ajuta la stoparea abuzurilor sexuale, comenteaza New York 
Times.

In ansamblu, noul document al Vaticanului presupune ca preotii acuzati de pedofilie sa 
fie  judecati  prin  proceduri  judiciare  mai  rapide  si  nu  prin  procese  ecleziastice 
indelungate.  De  asemenea,  acelasi  document  presupune  reguli  mai  stricte  pentru 
disciplinarea preotilor.

Ceea ce i-a uimit insa pe multi catolici a fost ca, odata cu aceste noi reguli stabilite la 
Vatican, a fost introdusa pe lista celor mai grave delicte, care includ pedofilia, erezia, 
apostasia si schisma si hirotonirisirea femeilor.

Ceea ce a iritat cel mai tare, nu este faptul ca femeile nu sunt primite in ordinul religios, 
pentru ca oricum aceasta este o discutie veche si care nu este luata in serios de catre 
ierarhia bisericeasca, ci faptul ca hirotonisirea femeilor a fost introdusa pe o lista de 
delicte grave, alaturi de pedofilie, explica New York Times.

“Este revoltator ca au pus abuzul copiilor si hirotonisirea femeilor in acelasi plan, pe o 
lista  a  pedepselor  mai  severe”,  a  declarat  Christian  Weisner,  purtator  de  cuvant  al 
miscarii reformiste catolice “We Are Church”. “Asta ne arata noua ca biserica se auto-
percepe ca un spatiu dominat de barbati”.

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Incredibil/155346/Cele-mai-grave-pacate-Pedofilia-si-hirotonisirea-
femeilor.html 
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EXTERN

CE VREA SĂ ÎMBUNĂTĂŢEASCĂ RAPORTUL FEMEI-BĂRBAŢI ÎN CONSILIILE 
DE ADMINISTRAŢIE ALE COMPANIILOR 

INFOPORTAL, 24 IULIE 2010

Egalitatea de gen în luarea deciziilor nu este încă un fapt concret. Doar 1 din 10  
membri  din consiliile  de administraţie  ale companiilor  de top din Europa sunt  
femei.  Procentul  femeilor  deţinând  poziţia  de  CEO  este  chiar  mai  mic:  3%. 
Decalajul este ridicat faţă de gradul lor de reprezentare în funcţiile politice. De pildă, la  
nivelul  parlamentelor naţionale europene ponderea lor este în medie de 24%, iar în  
Parlamentul European a atins cota de 36%.

Comisia Europeană ia în considerare introducerea unor cote de gen pentru a ataca 
problema dezechilibrului în raportul femei-bărbaţi în cadrul consiliilor de administraţie 
ale  companiilor  private  şi  publice,  în  care  numai  10% sunt  femei,  potrivit  EurActiv. 
Această măsură este considerată a fi o măsură de ultimă instanţă, care se va aplica în 
cazul în care companiile nu se vor dovedi capabile să se adapteze în mod voluntar. 
Decizia de a introduce cote obligatorii de gen se va lua după studierea de către Comisia 
Europeană a  comportamentului  companiilor  în  acest  sens,  prefigurată  a  se  încheia 
până la sfârşitul anului 2011. 

     * Care ar putea fi instrumentul juridic european care să răspundă la o astfel de 
provocare?

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona există noi instrumente care ar 
putea fi utilizate. Pentru a atinge obiectivul unei pieţe a muncii mai echilibrate de gen în 
UE, se pot lua măsuri de stimulare aplicabile în promovarea nediscriminării de gen, 
conform cu articolul 19.

Experţii juridici ai CE lucrează în prezent la identificarea instrumentului legislativ cel mai 
bine pretat la astfel de măsuri de stimulare: o directivă care să fie apoi transpusă în 
legislaţia naţională sau o reglementare care să fie aplicabilă imediat în cadrul celor 27 
state membre.

Nu este exclusă nici posibilitatea de intervenţie europeană la nivel naţional, ca mijloc de 
a  garanta  în  mod  real  egalitatea  de  gen printre  angajaţii  din  domeniul  public,  deşi 
puterile UE în această zona nu sunt clar definite. 

UE  ar  putea  face  o  recomandare  (instrument  legislativ  cu  caracter  neobligatoriu) 
statelor membre în acest sens. De pildă, o astfel de recomandare a avut efecte notabile 
în sectorul telecomunicaţiilor. 
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* Ce măsuri recente au luat unele Guverne la nivel naţional? 

Norvegia rămâne promotorul cotelor de gen minimale obligatorii de 40% în consiliile de 
administraţie,  nu  doar  la  nivelul  poziţiilor  decidente  în  instituţiile  publice  ci  şi  în 
companiile private. Spania i s-a alăturat de curând, iar în Germania dezbaterile sunt în 
plină desfăşurare. 

*  Vârsta rămâne o formă acută de discriminare a femeilor 

Comitetul  Parlamentului  European  privind  drepturile  femeilor  şi  egalitatea  de  gen a 
aprobat un raport ce punctează o altă formă de discriminare în privinţa femeilor: vârsta.

Discriminarea de vârstă este mai des întâlnită în cazul femeilor decât în cazul bărbaţilor, 
susţine europarlamentara  finlandeză Sirpa  Pietikäinen,  membră a Partidului  Popular 
European.

Femeile care îmbătrânesc sunt supuse la multiple forme de discriminare. Femeile peste 
50 ani au mari dificultăţi în a avansa în carieră şi în a se reangaja. Există o importantă 
discriminare de gen în spitale, care se întâlneşte mai des o dată cu creşterea vârstei: 
multe boli  sunt diagnosticate şi  tratate în acelaşi  mod pentru bărbaţi  şi  femei,  deşi, 
simptomele femeilor în caz de atac de cord, de pildă, sunt diferite. Aşadar, mortalitatea 
la  femei  este mai  ridicată în  spitale,  din  cauza lipsei  tratamentului  adecvat,  susţine 
aceeaşi europarlamentară în raportul său.  

C.P.

În Spania, Guvernul lui Zapatero a propus în 2007 o lege prin care obliga companiile  
publice şi pe cele listate la Bursă, cu mai mult de 250 de angajaţi, să aibă o cotă  
minimă de 40% femei în structura consiliilor lor de administraţie.

Deşi legea intră în vigoare abia din 2015, impactul se simte deja: procentul femeilor în 
consiliile companiilor spaniole s-a dublat, ajungând la 10% în 2009. 

În Germania, Miniştrii Justiţiei din landuri s-au pus recent de acord să introducă cote  
de gen obligatorii pentru a creşte gradul de reprezentare a femeilor în consiliile de 
luare a deciziilor în cadrul companiilor private.

În schimb, ministrul federal al Justiţiei, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, a 
insistat ca măsura să aibă un caracter voluntar.
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http://www.infoportal.ro/presa~info-1852853~din-economie.html?
utm_medium=link&utm_source=rss_infoportal&utm_content=rss_economie&utm_campaign=rss 
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PREMIERUL SPANIOL VREA SĂ INTERZICĂ PUBLICAREA ÎN PRESĂ A 
ANUNŢURILOR CARE OFERĂ SERVICII SEXUALE 

ADEVĂRUL, 17 IULIE 2010

Alina Vasile

Guvernul  spaniol  a  declanşat  nemulţumirea  presei,  după  ce  a  anunţat  că 
intenţionează  să  interzică  publicarea  în  ziare  a  anunţurilor  care  oferă  servicii  
sexuale.

Anunţurile explicite, care ocupă cel puţin o pagină în multe din cotidienele din Spania, 
aduc un profit de 40 de milioane de euro pe an. 

Premierul José Luis Rodríguez Zapatero a explicat că această măsură face parte dintr-
un plan de combatere a traficului de persoane şi a exploatării sexuale, fenomen aflat în 
creştere în această ţară. 

"Atâta  timp cât  aceste  anunţuri  există,  se transmite  ideea că această  practică  este 
normală", a specificat Zapatero, citat de The Guardian.

Asociaţia Editorilor a reacţionat spunând că o măsură logică din partea guvernului ar fi 
ca prostituţia să fie declarată practică ilegală. "Dacă ar fi ilegală, ziarele nu ar mai fi 
publicat reclamele", a declarat un purtător de cuvânt.

În cazul în care Zapatero îşi va pune măsura în practică şi va interzice acest tip de 
anunţuri, ziarele vor dori să fie despăgubite. El Pais, un susţinător înfocat al partidului 
socialist  al  premierului,  este  ziarul  cu  cele  mai  mari  venituri  din  această  formă  de 
publicitate (cinci milioane de euro).

Spania este singura ţară europeană în care presa de calitate publică anunţuri pentru 
sex. Majoritatea reclamelor nu sunt date de femei, ci de  mafia din România, Nigeria şi 
ţări din America Latină, care exploatează aceste femei, scrie The Guardian. 

Drept  dovadă,  în  această  lună,  poliţia  a  anihilat  o  reţea  de  prostituţie  din  Madrid, 
plecând de la anunţurile din ziare. Femeile erau obligate să renunţe la jumătate din 
venituri în favoarea proxeneţilor, iar restul banilor erau folosiţi pentru plata chiriei. 

http://www.adevarul.ro/financiar/media/Premierul-interzica-publicarea-anunturilor-servicii-zapatero-
sex_0_299970003.html
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ÎNTRE PROXENETISM ŞI IPOCRIZIE: ZIARELE SPANIOLE SE ACUZĂ 
RECIPROC CĂ ÎNCURAJEAZĂ PROSTITUŢIA PRIN ANUNŢURI SEXUALE

ADEVĂRUL, 22 IULIE 2010

Mihai Mateaş

Majoritatea ziarelor din Spania refuză să renunţe la a mai găzdui anunţuri sexuale  
în paginile de mică publicitate. "Veniturile de zeci de milioane de euro anual sunt  
mai importante decât etica", acuză celelalte ziare, care au eliminat acest tip de 
publicitate.

"Un milion de euro pe lună. Douăsprezece milioane pe an. Delicioşi. Apetisanţi. Cinci 
euro cuvântul.  175 de euro modulul.  Deschis şi  duminicile şi  în zilele e sărbătoare. 
Consultaţi  tarifele". Acest anunţ  este o ficţiune, dar ar putea fi  reclama multor ziare 
pentru proxeneţi, ca aceştia să-şi anunţe serviciile de exploatare sexuală în paginile lor. 
Paradoxal, aceste ziare se autointitulează "presă de calitate".

Dar şi etica are un preţ. Se vinde cu 40 de milioane de euro. Acestea sunt veniturile 
anuale din 2007 ale presei spaniole care includ anunţuri de mică publicitate cu caracter 
sexual, scrie 20 minutos.

Se prea poate ca suma respectivă să se fi  multiplicat acum. Un studiu al Asociaţiei 
Naţionale a Cluburilor de Noapte arată că aceste anunţuri s-au multiplicat de patru ori în 
ultimii doi ani în paginile ziarelor, din cauza presiunii poliţiei asupra bordelurilor, care au 
trebuit  să-şi  mute "serviciile"  în  apartamente închiriate,  ascunse,  care au nevoie de 
publicitate fără să ridice suspiciuni.

http://www.adevarul.ro/international/europa/ziare-spania-prostitutie-anunturi_0_302970029.html 
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VĂLUL, INTERZIS ÎN UNIVERSITĂŢILE DIN SIRIA

ADEVĂRUL, 20 IULIE 2010

Siria  a decis să interzică studentelor  şi  profesoarelor  să poarte niqabul,  vălul  
islamic ce acoperă faţa în întregime, în toate universităţile de stat şi private din  
ţară, scrie „Daily Telegraph“.

„Am dat directive tuturor universităţilor să interzică femeilor care poartă niqab să se 
înscrie", a declarat un oficial al guvernului de la Damasc.

În aceeaşi notă, Ministerul Educaţiei a decis ca sute de profesoare de şcoală primară 
care au purtat niqabul să fie transferate pe posturi administrative. Ordinul a fost dat 
pentru a proteja identitatea seculară a Siriei.  Decizia va ajunge în Senatul  sirian în 
septembrie. Vălul care acoperă în întregime faţa s-a răspândit şi în alte ţări arabe cu 
înclinaţii seculare, cum ar fi Egipt, Iordania şi Liban. 

Guvernul iordanian încearcă să descurajeze purtarea niqabului după ce diverse jafuri 
au fost făcute de persoane care purtau vălul pe post de mască. Niqabul nu este popular 
în Siria,  un stat în proporţie de circa 87% musulman, cele mai multe femei purtand 
hijabul, vălul care nu acoperă şi faţa. 

Potrivit BBC, Ministerul Educaţiei ar fi luat în considerare această măsură la cererea 
părinţilor  şi  a  studenţilor,  care consideră   că asemenea practici  sunt  în  opoziţie  cu 
valorile academice şi tradiţionale din Siria. 

http://www.adevarul.ro/international/Valul-interzis__in_universitatile_din_Siria_0_301770388.html 
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COSMETICE DE 2,4 MILIARDE DE DOLARI SUB VĂL

ADEVĂRUL, 20 IULIE 2010

Elena Dumitru

Sumele  cheltuite  de  femeile  din  Arabia  Saudită  pentru  produse  cosmetice  le  
depăşesc pe cele înregistrate în oricare altă regiune din Orientul Mijlociu, arată  
„Financial Times".

Întrucât  legislaţia  naţională  restricţionează funcţionarea saloanelor  de  înfrumuseţare, 
arăboaicele îşi cumpără cât mai multe produse, pe care le folosesc în propriile case. 

Astfel, ele au cheltuit anul trecut 2,4 miliarde de dolari pe aceste produse. Deşi sunt 
acoperite din cap până în picioare atunci când ies pe stradă, femeile necăsătorite se 
aranjează pentru a impresiona rudele de sex feminin ale burlacilor din comunitate.

„Aici,  femei  de  toate  vârstele  cheltuiesc  sume  importante  pentru  aspectul  fizic",  a 
declarat Jacqueline Clarke, director de cercetare al Diagonal Reports, care urmăreşte 
tendinţele din piaţa mondială a cosmeticelor. 

În plus, interesul pentru produsele de înfrumuseţare le oferă arăboaicelor una dintre 
puţinele ocazii de a interacţiona. Astfel, evenimente precum nunţi, aniversări, petreceri 
de logodnă sau chiar înmormântări devin foarte importante pentru acestea.

„Bărbaţii  se plâng deseori  că sumele cheltuite pe cosmetice sunt  prea ridicate,  dar, 
când locuieşti  aici,  ce altceva poţi  face în afară de cumpărături?",  a declarat Noura 
Saed, cetăţean al Regatului Arabiei Saudite. 

http://www.adevarul.ro/financiar/Cosmetice_de_2-4_miliarde_de_dolari_sub_val_0_301770338.html 
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UN CLERIC SAUDIT RECOMANDĂ FEMEILOR MUSULMANE SĂ RESPECTE 
INTERDICŢIILE PRIVIND VĂLUL INTEGRAL 

MEDIAFAX, 25 IULIE 2010

Un important cleric saudit afirmă că femeile musulmane pot renunţa la vălul integral 
când vizitează o ţară unde există o interdicţie în acest sens, condamnând însă legea 
franceză care interzice portul vălului în spaţiul public, informează cotidianul saudit Al-
Hayat.

 "Este ilogic şi deplasat ca Guvernul francez să pună în aplicare o astfel de măsură, 
care este condamnată şi de persoane neutre, nu doar de musulmani, deoarece statul 
laic asigură libertatea religiei", apreciază şeicul Aed Al-Qarni, într-un interviu publicat 
sâmbătă.

"Statul  trebuie  să  respecte  ritualurile  şi  credinţele  religioase,  inclusiv  pe  cele  ale 
musulmanilor", a adăugat el.

Însă este "preferabil ca femeile muslmane să îşi descopere faţa" dacă se află într-o ţară 
care interzice vălul  integral  (niqab) sau dacă ele sunt hărţuite din această cauză, a 
afirmat  el,  adăugând că erudiţi  aparţinând mai  multor  curente islamice au căzut  de 
acord pe această temă.

"Nu trebuie să îi  înfruntăm pe oameni  în  propria lor  ţară ori  în alte  ţări,  sau să ne 
atragem duşmani", apreciază el.

Adunarea Naţională franceză a adoptat, la 13 iulie, o lege care interzice portul vălului 
integral în spaţiul public, iar Senatul urmează să se pronunţe asupra acestei măsuri în 
septembrie,  dată după care legea ar  putea fi  contestată pe baze constituţionale.  În 
acelaşi  timp,  mai  multe  ţări  europene  analizează  posibilitatea  de  a  interzice  vălul 
integral.

Aproape toate femeile poartă văl integral în public în Arabia Saudită, una dintre ţările 
musulmane cele mai conservatoare.

 http://www.mediafax.ro/externe/un-cleric-saudit-recomanda-femeilor-musulmane-sa-respecte-interdictiile-
privind-valul-integral-6708656 
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BERLUSCONI A SUGERAT CĂ ROSY BINDI NU ESTE PREA FRUMOASĂ 

MEDIAFAX, 20 IULIE 2010

Premierul Italiei, Silvio Berlusconi, a sugerat că o lideră a opoziţiei italiene, Rosy Bindi, 
vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, nu este prea frumoasă, în cursul unei întâlniri cu 
studentele unei universităţi private, informează Corriere della Sera în ediţia electronică.

 "Sunt acuzat mereu că umblu cu femei frumoase, dar fără minte. Iată că aici sunt fete 
foarte frumoase care au luat şi licenţele cu medii foarte mari şi care în niciun caz nu 
seamănă cu Rosy Bindi", a afirmat Berlusconi în cursul vizitei efectuate la Universitatea 
Ecampus din Novedrate, în apropiere de Milano.

Nu este prima dată când Berlusconi o critică pe Rosy Bindi în legătură cu aspectul fizic. 
În octombrie 2008, Berlusconi declara că Bindi este "mai frumoasă decât inteligentă", 
ironizând de fapt aspectul fizic al acesteia.

Rosy Bindi, preşedintele Partidului Democrat (de opoziţie), a catalogat drept "vulgare" 
declaraţiile lui Silvio Berlusconi.

"Nu era nimic vulgar", a replicat ulterior Berlusconi. "Am spus doar că pentru a intra în 
politică nu trebuie să semeni neapărat cu Rosy Bindi. Nu am spus că arată bine sau 
rău", adaugă premierul italian.

http://www.mediafax.ro/externe/berlusconi-a-sugerat-ca-rosy-bindi-nu-este-prea-frumoasa-6634458 

33

http://www.mediafax.ro/externe/berlusconi-a-sugerat-ca-rosy-bindi-nu-este-prea-frumoasa-6634458


OPINII & EDITORIALE

ION CRISTOIU: „PREA MULT PENTRU UMERII ELENEI UDREA”

ZIARUL RING, 21 IULIE 2010

Elena Udrea a fost desemnată drept preşedinte interimar al organizaţiei PDL Bucureşti.

Cum poate fi văzut acest moment?

DREPT O ASUMARE DE CĂTRE ELENA UDREA A UNEI POVERI PESTE PUTERILE 
SALE.

Pe maidanul nostru politic, Elena Udrea repetă într-un fel situaţia lui Traian Băsescu: Nu 
lasă indiferent pe nimeni.

Presa mogulizată, deşi a ales-o drept ţintă vie (şi din nevoia lui Sorin Ovidiu Vântu şi 
Dan Voiculescu de a arăta că ei sunt jupânii României), o cultivă pe Elena Udrea până 
la nivelul firului dus de la ciorap.

Explicabil.

Ca şi Traian Băsescu, Elena Udrea e o vedetă aducătoare de rating şi, prin aceasta, de 
parale.

Cu mici excepţii, comentatorii politici o urăsc.

Unii - bărbaţii mai ales - dintr-o frustrare sexuală greu de ţinut în frâu, eliberată însă prin 
scris, asemenea unei masturbări transfigurate.

Alţii sau, mai precis altele, pentru că e vorba despre persoane cu chiloţi, deşi, judecând 
după barbă, ar trebui să poarte izmene, nu suportă gândul că Elena Udrea are succes 
la bărbaţi.

Şi la nivelul publicului asistăm la o împărţire categorică.

Unii cetăţeni o simpatizează.

Alţii o antipatizează.

Primii n-au însă curajul de a o afirma făţiş, intimidaţi cum sunt de isteriile mediatice 
împotriva Elenei Udrea.

Decizia de numire drept preşedinte interimar la Bucureşti a fost receptată din 
perspectiva acestei împărţiri schizofrenice a presei şi a opiniei publice.
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Noi însă, capabili a o judeca pe Elena Udrea cu deplină linişte sufletească, vom spune 
că asumarea noii funcţii e o greşeală.

Dacă nu chiar una uriaşă.

Elena Udrea are deja în administrare unul dintre cele mai grele ministere ale Guvernului 
Boc.

În această postură, ea face faţă cu greu multiplelor îndatoriri cerute de funcţie.

Ar fi fost normal ca ea să se mulţumească deocamdată cu această responsabilitate, 
dovedind că poate face lucruri excelente.

Prin asumarea noii funcţii, ea riscă să facă lucruri de mântuială atât în plan 
guvernamental, cât şi în plan politic.

http://www.ziarulring.ro/stiri/17938/prea-mult-pentru-umerii-elenei-udrea 
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