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Pentru membrii PUM

al Partidului Umanist din Moldova
Adunarea Generală a Organizaţiei Femeilor Creştin-Umaniste

Reabilitarea demnităţii
femeii din Moldova
La 14 mai 2006 în incinta Casei
Sindicatelor a avut loc Adunarea
Generală a Organizaţiei Femeilor
Creştin-Umaniste a Partidului Umanist
din Moldova (PUM). Un grup de femei,
reprezentante ale societăţii civile juriste, economiste, medici, ingineri,
vîrstnice şi tinere, băştinaşe şi de alte
etnii conlocuitoare, fiind îngrijorate de
lezarea demnităţii şi drepturilor femeii,
de migraţia excesivă a femeilor peste
hotare, de traficul şi exploatarea
sexuală, de destrămarea familiilor, de
micşorarea natalităţii şi sporul natural
negativ, de sănătatea precară a femeilor
şi femeilor mame, de sănătatea precară

a copiilor şi nou-născuţilor etc., au aderat
la PUM şi au decis organizarea Adunării
Generale a Organizaţiei Femeilor
Creştin-Umaniste.
Scopul Organizaţiei Femeilor Umaniste
din cadrul PUM este reafirmarea demnităţii
femeii şi reevaluarea ei în societate. În
cadrul acestei întruniri, au fost puse în
discuţie cele mai stringente probleme ale
femeilor şi anume: drepturile femeilor,
egalitatea genurilor, discriminarea femeilor
şi neadmiterea lor la organele de
conducere, traficul de femei, protecţia şi
stimularea maternităţii, protecţia socială şi
asistenţa medicală a mamei şi copilului,
protecţia socială şi asistenţa medicală a

călugăriţelor şi lucrătoarelor bisericeşti,
precum şi alte probleme cu care se
confruntă femeile la etapa actuală.
La adunare au fost invitate femei din
toată Republica Moldova precum şi
reprezentanţi ai televiziunii şi presei. La
finele Adunării Generale a Femeilor
Creştin-Umaniste a fost adoptată
“Declaraţia Femeilor Creştin-Umaniste”.

Femeia – lumînarea ce arde

în sfeşnicul societăţii
Femeia – fiinţa ce dă naştere vieţii
vem un mare sentiment de admiraţie pentru doamnele noastre
- inteligenţa, perspicacitatea, dăruirea de sine, bunătatea,
capacitatea de lucru şi nu în ultimul rînd experienţa doamnelor
noastre, toate aceste calităţi sunt de nepreţuit, şi doamnele noastre
merită tot ce este mai bun. Însă poziţia femeii în societate este una
nu prea satisfăcătoare: lipsa unui loc stabil de lucru, bine remunerat,
poziţia încă discriminatorie a femeii în societatea moldovenească şi
multe altele. Noi suntem convinşi că poziţia femeii în societate poate fi
alta în măsura în care valorifică toate mijloacele pe care le au la dispoziţie.
Noi nu trebuie să permitem altora să decidă pentru noi. E momentul ca
şi noi, femeile, să ne unim, să spunem lucrurilor pe nume, să discutăm
deschis despre ce ne doare şi despre ce credem că ar trebui de făcut
ca să ne simţim mai bine în ţara în care trăim. Probabil tuturor ni s-a
întîmplat să dorim un lucru aparent irealizabil, iar apoi cu multă răbdare,
tenacitate, inteligenţă, şi nu în ultimul rînd, ambiţie să-l obţinem. Prezenţa
solidară a femeilor în cadrul Adunării Generale a Femeilor CreştinUmaniste este deja un început, un pas făcut cu dreptul.
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Adunarea Generală a Organizaţiei
Femeilor Creştin-Umaniste
La Adunarea Generală a Organizaţiei Femeilor CreştinUmaniste a Partidului Umanist din Moldova (PUM) au
participat mai bine de 250 femei. Prezenţa şi participarea
acestora ne demonstrează faptul că femeile noastre nu sunt
indiferente şi pasive vis-a-vis de problemele cu care se
confruntă femeia în societatea noastră. Îngrijorată de
problemele cu care se confruntă călugăriţele şi surorile de
mănăstire, Maica Daniela, stareţa Mănăstirii Învierea
Domnului din oraşul Briceni, a vorbit în numele acestora. Pe
parcursul desfăşurării Adunării şi-au expus punctul de vedere
atît reprezentantele Organizaţiei Femeilor Creştin-Umaniste,

Adresarea d-lui Ion Mereuţă, Preşedinte PUM
în cadrul Adunării Generale a Femeilor
Creştin-Umaniste

Multstimate Domnişoare,
distinse Doamne!
În aceste zile luminoase
pentru creştinătate împart cu
D-stră bucuria Învierii
Mîntuitorului, vă salut şi vă
zic Hristos a Înviat! Fie ca
lumina Învierii să picure în
sufletele D-stră, tărie în lupta
cu întunericul pentru credinţă,
pentru un viitor mai demn, a
multpătimitului nostru popor.
Doresc să împărţim şi în
continuare unul cu altul, pînă
la capăt, bucuria Învierii şi să
păstrăm în sufletele noastre
cu fermitate şi demnitate
lumina sacră, căci drumul
spre ea este prea anevoios.
Porneşte de la credinţă, de la
Dumnezeu şi trece prin
muncă asiduă, prin sacrificii!

Distinse Doamne! Vă ofer
adeziunea mea în această
frumoasă lucrare de astăzi pe
care ne-am propus s-o
înfăptuim în numele lui
Dumnezeu pentru binele
poporului nostru, pentru o
viaţă frumoasă şi demnă a
femeilor noastre.
Deasemenea Vă salut în
numele PUM, în numele
Demnităţii, Credinţei, a
Umanismului şi Creştinismului. Mare este puterea
Domnului că am fost
binecuvîntaţi şi dumeriţi prin
înţelepciune să discutăm
astăzi despre fiinţa dătătoare
de viaţă – Femeia. Anume ea,
femeia, această făptură
binecuvîntată de Dumnezeu
şi perfecţionată de natură este

cît şi alte participante, axîndu-se în special pe cele mai
stringente probleme ale vieţii sociale cu care se confruntă
femeile cum ar fi: nerespectarea tuturor drepturilor femeii,
poziţia încă discriminatorie a femeii în societate,
imposibilitatea angajării în cîmpul muncii a tinerii generaţii,
problema asigurării medicale şi sociale cu care se confruntă
călugăriţele şi surorile de mănăstire etc.
Adunarea Generală a Organizaţiei Femeilor
Creştin-Umaniste a primit binecuvîntarea părintelui Serghei
Cireş şi a fost deschisă de adresarea Preşedintelui PUM,
dl Ion Mereuţă.
însuşi viaţa. Omenirea, pe
parcursul
istoriei
şi
dezvoltării sale, nu a înţeles
afirmativ că anume femeia
trebuie ocrotită ca o comoară
a prelungirii vieţii pe
mapamond. Femeia întruchipează în sine cele mai înalte şi
curate sentimente – de
dragoste, de compătimire, de
nobleţe, de generozitate, de
alinare sufletească şi multe,
multe alte virtuţi morale şi
divine, care se întruchipează
în înaltul, măreţul şi fără de
preţul sentiment de MAMĂ.
Dar ce s-a întîmplat cu
femeile Moldovei şi cu
genofondul ţării, unde s-a
pomenit femeia ţării noastre –
înjosită, traficată, hărţuită,
impusă la munci josnice şi
discriminatorii, silită să
abandoneze familia şi să fie
pribeagă prin lume. Noi, PUM,

nu dorim aceasta! Femeia în
ţara noastră trebuie să fie
ocrotită şi apreciată prin
protecţia sănătăţii ei, prin
protecţia
familiei,
a
maternităţii, să dispună real de
drepturi şi şanse, de libertăţi,
accesibilităţi sociale şi politice.
Noi dorim să devenim o
ţară europeană. Într-adevăr
majoritatea valorilor europene şi cele creştine au acelaş
numitor comun – credinţa.
Femeilor trebuie să le oferim
egalitate, şanse reale şi egale,
parteneriat şi paritate atît în
viaţa publică cît şi în familie.
Rolul femeii la etapa
contemporană este foarte
important. Femeile Moldovei
pot salva naţiunea. Eu cred în
ţara noastră, cred în poporul
ei, cred şi în femeile ei.
Aşa să ne ajute
Dumnezeu!
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demonstrează că drepturile femeii au un caracter
declarativ, formal, artificial. O asemenea situaţie
este generată nu doar de indiferenţa şi
neprofesionalismul reprezentanţilor puterii, dar şi
de atitudinea societăţii, a femeilor însăşi.
Sistemul actual a anulat solidaritatea tradiţională,
a distrus individualitatea în favoarea colectivităţii,
a confiscat viaţa privată în general şi cea de
familie în particular. Chiar dacă ne modernizăm şi
încercăm să mergem în pas cu timpul mentalitatea
societăţii oricum, rămîne aceeaşi:
– problemele din familie nu se fac publice
– violenţa domestică este „o ruşine” a
femeilor
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Evident proporţiile traficului de fiinţe umane
din Moldova nu le putem cunoaşte decît cu
foarte mare aproximaţie — evidenţa celor care
migrează nu este dusă de nici o structură de stat
din Moldova şi nici din statele de destinaţie.
Traficul fiind o activitate ilicită prin definiţie, nu
este înregistrat în nici un registru sau fişier.
Statisticile noastre tac, dar cele internaţionale
sunt strigătoare la cer. Volens-nolens, dar
imaginea R.M. peste hotare este grav
deteriorată. Dacă cifrele numite de la tribuna
Consiliului Europei, sau cele ce titrează primele
pagini ale ziarelor din Occident sunt reale, atunci
ele ar trebui să pună serios pe gînduri actualii

PROBLEMELE FEMEILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

ŞI REABILITAREA DEMNITĂŢII ÎN VIZIUNEA PUM
Cred că e timpul să spunem lucrurilor pe
nume şi să ne apreciem la justa valoare.
Suntem distruse de conflicte. Aspirăm la
fericire, armonie, pace. În pofida drepturilor
stipulate de Constituţie şi de alte reglementări
care vin să dezvolte dispoziţiile constituţionale,
femeile sunt mai vulnerabile decît bărbaţii în
toate sferile vieţii: economie, politică, cultură.
Abordarea unei concepţii noi necesită o
analiză profundă a formelor pe care le îmbracă
agresiunea faţă de femei. De cîţiva ani buni
societatea noastră dă semnale despre
existenţa unor reţele ale traficului de femei în
republică, dar aceste semnale se pierd undeva
în înaltele cabinete ale puterii, în fiecare sat sau
oraş. Se consumă drame în care actorii
principali sunt victime ale traficului. Ajunşi la
disperare, necunoscînd nimic despre fiicele
sau mamele plecate „să muncească la negru în
Italia sau Grecia”, părinţii sau rudele
persoanelor dispărute fără urmă bat la uşile
O.N.G.-urilor.
Traficul de femei este realizat printr-o reţea
foarte puternică a crimei transnaţionale.
Cele mai afectate de acest fenomen au
devenit din păcate femeile tinere deoarece este
vorba, în primul rînd, de exploatarea lor sexuală.
Morala creştină, de care poporul nostru a
fost întotdeauna dominat, condamnă prostituţia
— care a devenit o îndeletnicire cu mai puţine
prejudicii. Din spusele femeilor traficate doar un
procent foarte mic revin în ţară, celelalte rămîn fie
din imposibilitatea financiară, fie din
constrîngerea din partea proxeneţilor, fie din
nedorinţa de a reveni în condiţiile de trai ale
Moldovei, acestea uneori fiind mai proaste decît
condiţiile de existenţă din bordelurile Greciei,
Turciei, Iugoslaviei iar în ultimul timp a Arabiei
Saudite, a Africii de Sud şi Japoniei.

guvernanţi. În scurt timp Moldova poate deveni
o ţara fără viitor — cu sute de mii de cetăţeni
absenţi, cu sate întregi părăsite pe drumurile
cărora au crescut ştir şi lobodă, cu o populaţie
îmbătrînită şi cu puţinul de femei rămase —
umilite, agresate şi discriminate. Aceste
probleme însă par a fi neînsemnate atunci cînd
ajungem la un alt aspect al vieţii femeilor, acel al
violenţei, care a luat amploarea unui fenomen
ce distruge societatea. Am ajuns însă la
momentul cînd instituţia protecţiei femeii contra
agresiunii trebuie revăzută fundamental,
elaborîndu-se noi mijloace şi mecanisme de
contracarare a agresiunii. Violenţa faţă de femei
devine un delict tolerat, deoarece în multe culturi
este acceptat un anumit grad de presiune
asupra femeilor, în unele părţi ale lumii bărbaţii
au dreptul şi chiar obligaţia să-şi „disciplineze”
soţiile. Cu părere de rău se întîlneşte în
societatea noastră unde femeile sunt tratate
asemenea sclavelor.
Este inutilă însă analiza şi cercetarea unui
fenomen negativ atunci cînd nu se iau măsuri
pentru contracararea lui. Este nevoie de a
lucra nu doar pentru schimbări la nivel
instituţional şi legislativ cît şi pentru
transformarea socială.
Un alt flagel care afectează grav relaţiile
interumane în societatea contemporană, lezînd
demnitatea şi integritatea omului, este
hărţuirea sexuală. Ea poate să se manifesteze
sub cele mai diverse forme — „priviri
pofticioase”, comentarii indulgente, propuneri
insistente de întâlniri etc. şi în diverse situaţii în
special atunci cînd femeia depinde de bărbat.
Astfel, lucrătorii din sfera deservirii sociale le
pot domina pe cliente, doctorii pe paciente,
profesorii pe studente etc.
Continuare ]n pag.4
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Multstimate Domnule Preşedinte,
Doamnelor, Domnişoare, Domnilor, iubiţi
fraţi şi surori întru Hristos!
În toate timpurile femeia a jucat un rol
important în societate, dar mai ales în familie.
De cele mai dese ori de ea depinde trăinicia
în căsnicie şi educaţia copiilor. Rolul ei în acest
context este primordial. Dar ce se întâmplă
astăzi? Din cauza migraţiei excesive a
femeilor în străinătate avem familii destrămate,
copii abandonaţi şi neşcolarizaţi, bătrîni solitari
rămaşi fără tutelă. Cine i-a creat aceste condiţii
femeii pentru ca ea să-şi lase copiii şi să
apuce drumul străinătăţii? Ce s-a întîmplat în
mentalitatea lor şi ce le-a făcut să accepte
robia în loc să păstreze căldura în vatră, aşa
cum au făcut-o mamele, bunicile şi străbunicile
noastre? La aceste şi alte întrebări trebuie să
găsim nu numai răspunsuri, dar şi soluţii.
Acesta este şi obiectivul major pentru care neam adunat. Numai împreună putem fi o forţă şi
putem decide multe probleme cu care se
confruntă doamnele noastre la ora actuală.
Femeile sunt cea mai năpăstuită categorie
a acestei societăţi, pe care de peste zece ani
— perioadă de nesfîrşită tranziţie a
transformat-o în:
– şomeră fără speranţă
– obiect al traficului uman
– exemplu al descurajării
Declinul economic, şomajul, sărăcia,
marginalizarea femeilor, incapacitatea bărbaţilor
de a-şi întreţine familiile surpă temeinicia relaţiilor
dintre soţ şi soţie, dintre bărbat şi femeie.
Numeroase familii se transformă în
adevărate „centre de concentrare a stresului”, a
emoţiilor negative într-un mediu prielnic pentru
escaladarea violenţei. Din păcate la noi nu există
un cadru legislativ adecvat. Realitatea ne
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Este bine ştiut faptul că mărimea salariilor
este mai ridicată la companiile şi
întreprinderile private. Şi atunci ţinînd cont de
posibilităţile limitate de a se angaja în cîmpul
muncii a tinerilor care abia au absolvit
facultatea sau a femeilor divorţate care au şi
copii cît şi al oricărei alte reprezentante a
genului feminin, indiferent de specialitate, ne
putem da bine seama cît de vulnerabile sînt ele
în faţa patronului şi cît de des acesta din urmă
poate abuza de autoritatea sa. Cu părere de
rău legislaţia în R.M. nu reglementează şi nu
sancţionează hărţuirea sexuală în prezent şi
sunt puţini cei care abordează această
problemă, deşi fenomenul în cauză are o
amploarea mult mai mare decît pînă în anii ‘90.
Evident apare întrebarea: — Ce măsuri pot
fi adoptate pentru contracararea acestui
fenomen? Din păcate, nu poate fi desfăşurată o
activitate de combatere atîta timp cît victimele
păstrează tăcerea şi aceasta deoarece:
1. Victimele se culpabilizează, considerînd
că numai persoanele uşuratice pot deveni jertfe
ale unui asemenea fenomen.
2. Cadrul juridic inadecvat face imposibilă
pedepsirea hărţuirii sexuale.
3. Motivul economic — lipsa locurilor de
muncă impun femeile la compromisuri.
Toate formele de violenţă faţă de femei pot
fi eradicate numai prin ridicarea nivelului de
trai, îmbunătăţirea situaţiei economice în

Buletin informativ
general şi a calităţii vieţii în particular,
deoarece anume acest aspect reprezintă cheia
relelor (problemele vinului).
Deşi se declară de la toate nivelurile de
către guvernanţi că drepturile femeii sunt parte
integrantă a drepturilor fundamentale ale omului,
realitatea demonstrează că femeile în R.M. se
confrunta cu efectele negative ale discriminării şi
practicilor violente, întîmpinînd obstacole
serioase în afirmarea şi realizarea drepturilor lor.
Programul P.U.M. prevede încadrarea
femeilor 50 la sută în posturile de conducere a
ţării noastre. Să ştiţi că e un lucru binevenit şi
că femeia este acea fiinţă care nu va face rău
nimănui, dar va contribui la soluţionarea tuturor
problemelor dureroase ale societăţii noastre.
Însă ţin să menţionez că nu tindem spre
femenism şi matriarhat în societate, dar
aspirăm spre îmbunătăţirea calităţii vieţii, a
relaţiilor normale şi ale familiilor tradiţionale.
Reieşind din cele menţionate mai sus noi,
femeile-umaniste din Moldova ne propunem să
manifestăm iniţiativă în vederea modernizării
legislaţiei în ceea se priveşte:
1. Reducerea sărăciei — prin asigurarea cu
locuri de muncă în conformitate cu pregătirea
profesională şi salarizarea corespunzătoare,
adică salariul să nu fie mai mic decît coşul minim
de consum plus 50 la sută şi plus procentul inflaţiei
2. Politica creditar-bancară pentru
dezvoltarea antreprenoriatului în R.M. prin credite
preferenţiale, şi o politică fiscală simplificată
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3. Asigurarea familiilor tinere cu locuinţe.
Statul trebuie să-şi asume răspunderea
deplină asupra acestui compartiment.
4. Stimularea femeilor şi crearea condiţiilor
pentru a da naştere mai multor copii, astfel
păstrînd genofondul ţării care este în pericol.
Statisticile ne spun că fiecare femeie din R.M.
trebuie să nască 3 copii pentru ca noi să nu
dispărem ca naţiune.
Actualmente se remunerează fenomenul
naşterii, dar nu mama şi copilul său. Este
necesar să se majoreze substanţial
indemnizaţiile pentru concediul de maternitate
şi de îngrijire a copilului. Populaţia noastră este
în subnutriţie, de aceia generaţia tînără este
foarte bolnavă.
5. Să fie avantajate mamele-singure careşi educă copiii.
6. Legislaţia trebuie să stimuleze femeile
care vor să înfiinţeze o afacere şi, în special, în
sectorul rural, dar să nu aşteptăm granturile de
peste hotare.
Doamnelor, domnişoarelor.
Onorată asistenţă.
Am spus aceste cuvinte cu durere în suflet
şi în inimă pentru noi, dar şi cu o speranţă, cu o
rugă la Dumnezeu să ne asculte şi să ne ajute
în tot ceia ce ne-am propus. Doamne ajută.
Elvira PANTEA,
Preşedintele Organizaţiei Femeilor
Creştin – Umaniste a PUM

DECLARAŢIA
Femeilor Creştin - Umaniste a Partidului Umanist din Moldova (PUM)
Ascultînd şi analizînd raportul prezentat de către
Preşedintele Organizaţiei Femeilor Creştin – Umaniste, dna
Elvira Pantea, precum şi a propunerilor prezentate în timpul
dezbaterilor, noi, femeile Moldovei, fiind îngrijorate de
depresia economică şi sărăcie, de discrepanţa care a apărut între
foarte bogaţi şi săraci, de migraţia excesivă a moldovenilor
după hotare, de destrămarea familiilor şi pericolul în care se
află genofondul ţării, de criza demnităţii umane şi naţionale,
de criza mentalităţii şi moralităţii, de frica socială, am acceptat
ideea demnităţii şi credinţei, am aderat la PUM şi decidem
formarea Organizaţiei Femeilor Creştin – Umaniste a PUM,
avînd ca obiective următoarele:
• Respectarea tuturor drepturilor femeii care sunt
consfinţite în Carta Europeană, Constituţia Republicii
Moldova precum şi în alte acte internaţionale şi interne;
• Creşterea rolului femeii în toate domeniile vieţii;
• Sprijinirea calificării şi perfecţionării profesionale a
femeilor;
• Oportunităţi egale pentru femeii;
• Asigurarea reprezentării corespunzătoare în structurile
de decizie, la toate nivelele societăţii;

• Eliminarea oricăror practici discriminatorii, ilegale de
diviziune a muncii pe criterii de sex, precum şi combaterea
violenţei, abuzurilor şi exploatării sexuale;
• Stoparea migraţiei forţei de muncă şi a exodului
intelectual prin întreprinderea unor măsuri concrete şi eficiente;
• Promovarea unei politici adecvate şi eficiente în
domeniul asistenţei şi protecţiei mamei şi copilului;
• Soluţionarea problemelor călugăriţelor şi surorilor de
mănăstire, care se confruntă cu probleme de asigurări medicale
şi sociale;
• Proclamarea zilei mamelor în Republica Moldova a treia
Duminică după Sf. Paşti, care se va sărbători în cinstea
“Sfintelor Femei Mironosiţe”.
Pentru realizarea obiectivelor sus menţionate ne propunem
conlucrarea cu organizaţiile de femei naţionale şi internaţionale.
Considerăm că doar prin unitate, muncă şi umanism vom
putea supravieţui în mileniul III, iar credinţa şi solidaritatea vor
facilita pacea şi înţelegerea civică.
Adoptată la Adunarea Generală
a Femeilor Creştin-Umaniste din 14 mai 2006
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S=n=tatea nu este totul,
dar ff=
=r= ea totul este nimic!
Actuala stare de lucruri în domeniul
ocrotirii sănătăţii nu corespunde
cerinţelor: pacienţii sunt revoltaţi de
cozile imense în instituţiile medicale, de
calitatea asistenţei medicale în condiţii
de ambulator şi staţionar, de condiţiile
rele de întreţinere în ele.
La rîndul lor medicii sunt nemulţumiţi
de nivelul scăzut al remunerării muncii, de
utilajul medical sub orice nivel, de
asigurarea insuficientă cu medicamente. Din
cauza salariilor mici rezultă plecarea
frecventă a medicilor şi asistentelor
medicale din domeniul ocrotirii sănătăţii.
Nivelul asistenţei medicale a populaţiei
depinde în mare măsură de eficienţa
folosirii resurselor limitate disponibile şi
de gradul de interesare al lucrătorilor
medicali în rezultatele finale ale activităţii
lor. Sistemul existent de dirijare a ocrotirii
sănătăţii nu asigură în măsura necesară

interesarea lucrătorilor medicali în
obţinerea unor rezultate eficiente de
activitate. Acest fapt orientează colectivele
de medici la creşterea extensivă a indicilor
din interiorul ramurilor (paturi – zile,
frecvenţe), lucru ce nici pe departe nu reflectă
just starea sănătăţii populaţiei şi nivelul
asistenţei medicale. Medicina primară s-a
transformat în „pisări şi contabili”.
Cu toate că sunt prost remunerate,
femeile rămîn să deţină majoritatea
locurilor de muncă în instituţiile medicale
şi în deosebi în medicina primară.
Concomitent femeile din Moldova se
confruntă cu serioase probleme sociale şi
de sănătate, ce acţionează nefast asupra
stării familiei, natalităţii şi asupra
copiilor. Condiţiile de muncă şi de viaţă
ale femeilor sunt nesatisfăcătoare, iar
datele cu privire la sănătatea şi şansele
femeilor de la sate ne vorbesc de o situaţie
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alarmantă. Din nouă femei decedate în
timpul naşterii în anul 2004 opt din ele au
fost din mediul rural. 24% din decesul
femeilor apte de muncă este din cauza
bolilor cardiovasculare şi cancerului.
Printre bolnavii de cancer din grupa de
vîrstă 15 – 19 ani, fetele reprezintă 72%!
Este alarmant! Situaţia se răsfrînge şi
asupra stării reproductive a femeii.
Aproape 50% dintre femeile care au
născut în anul 2004 au avut maladii
extragenitale sau maladii induse de
sarcină (anemii). Totodată în 2004 s – au
născut 9318 copii în afară căsătoriei, mai
mult decît în anii 2000 – 2003. Şi rata
divorţurilor a crescut de la 2,4 în 1999 la
4,1 în 2004 (la 1000 de locuitori).
Reforma radicală a ocrotirii sănătăţii în
interesele omului nu este posibilă decît în
cazul unei atitudini în complex faţă de
transformarea progresivă a tuturor aspectelor
activităţii medicale: administrative,
finanţare, instruire, aprecierea calificării,
stimularea personalului medical, apărarea
intereselor bolnavului.
Melania DORUC, medic, Chişinău

Genofondul \=rii noastre
munce[te peste hotarele ei
copii nu locuiau împreună cu mamele
lor. Numărul mare de copii ai străzii se
datorează parţial şi plecării părinţilor
peste hotare.
Toate aceste procese au fost însoţite
de înrăutăţirea sănătăţii populaţiei, de
scăderea natalităţii şi creşterii
mortalităţii generale. Nu este pentru
nimeni un secret faptul că unii din
concetăţenii noştri îşi pierd viaţa peste
hotare, în cel mai bun caz – revin acasă
pentru întremarea sănătăţii cu
consecinţe grave ale umilinţei şi
stresurilor suportate. Se cunosc cazuri
de tulburări psihice a multor persoane
sau chiar de pierdere totală a facultăţii
mintale. Oare aceste lucruri nu
deranjează pe nimeni? Copii abandonaţi
şi demoralizaţi, părinţi părăsiţi în voia
soartei şi neajutoraţi în faţa bătrîneţei!
Prin urmare aş putea conchide, că la
moment în Republica Moldova s-a
declanşat o criză a identităţii, a demnităţii
umane şi naţionale. Cetăţenii Moldovei,
acceptînd un loc de muncă ilegal în
străinătate îţi pierd demnitatea, lezîndu-şi
Continuare ]n pag.6
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Consider necesar de a-mi exprima şi
împărtăşi îngrijorarea în legătură cu
fenomenele nefaste ce au loc în societatea
noastră şi anume în legătură cu migraţia.
Conform datelor de ultimă oră acest
fenomen a luat o amploare enormă –
estimativ ¼ din populaţia ţării a emigrat
în căutarea unui loc de muncă.
Principalii factori ce determină
cetăţenii Republicii Moldova să plece
peste hotare sunt:
- necesitatea acoperirii cheltuielilor
de consum curent – total 76,5%
- procurarea locuinţei – 47,6%
- studii, sănătate, împrumuturi –
32,7%
- investiţii în afaceri – doar 4,8%

Resursele financiare insuficiente
pentru minimul de existenţă, lipsa unui loc
de trai, lipsa unui loc de muncă bine plătit,
necesitatea de achitare a studiilor unui
membru al familiei, toţi aceşti factori, dar
şi nu numai, determină şi provoacă
migraţia excesivă a populaţiei Republicii
Moldova peste hotarele ei. Pentru cei
tineri un factor hotărîtor este lipsa
strictului necesar pentru a crea o familie.
În consecinţă, migrarea a contribuit la
unele schimbări importante şi derutante
în structura şi relaţiile de familie. Se ştie
că familia este celula societăţii. O
societate sănătoasă nu poate exista fără
familii trainice. Fiind separaţi pentru o
perioadă îndelungată de timp, ca regulă
apar între soţi divergenţe de ordin
psihologic, infidelitate, neîncredere, iar
acestea, la rîndul lor, duc la destrămarea
familiei. În asemenea cazuri cel mai mult
suferă copiii. Trebuie menţionată
majorarea numărului de copii fără unul
sau ambii părinţi. Circa 50% din copiii
din şcolile rurale se găsesc în situaţia în
care unul sau ambii părinţi lucrează peste
hotare şi deja în anul 2002 circa 10% din
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drepturile umane. În aceste condiţii ar fi
fost util şi necesar ca toate forţele
politice să fie îngrijorate de această stare
de lucru şi să întreprindă măsuri de
urgenţă întru ameliorarea situaţiei şi
evitarea pe viitor a acestor fenomene.
După cum cunoaştem, pînă în prezent nu
s – a întreprins nimic sau foarte puţin în
acest sens sau poate aşa situaţie a
lucrurilor convine cuiva? Din ce resurse
este constituit bugetul ţării, cînd în

Buletin informativ
republică practic nu există economie, iar
agricultura nu mai face faţă cerinţelor! La
sigur că o mare parte a bugetului statului
este acoperită din veniturile imigranţilor
moldoveni care trimit în ţară bani munciţi
prin sudoare şi umilinţă.
Fiind îngrijorată, alături de prietenii şi
colegii de idei, de starea spirituală şi
materială a oamenilor, de degradarea
demnităţii naţionale, de pierderea valorii
noastre ca oameni, ca neam şi popor nu pot
rămîne indiferentă faţă de tot ce se întîmplă.
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Prin intermediul Partidului Umanist din
Moldova, care promovează doctrina
umanismului, care oferă repere teoretice
şi practice, Vă îndemn la deşteptare, să ne
unim cugetele pentru a sensibiliza toate
forţele politice, pentru a schimba lucrurile
spre mai bine, pentru a lăsa urmaşilor
noştri tezaurul acestui popor, încrederea şi
speranţa în ziua de mîine!!!
Victoria ARTENI,
psiholog-logoped, Chişinău

Avem nevoie de siguranţa zilei de mîine,
de un viitor real, bine definit
Ne considerăm o societate civilizată şi contemporană şi
acest fapt impune existenţa şi activitatea unui sistem statal
înalt profesional şi competent.
Statalitatea ţării noastre a fost stabilită mai bine de 15 ani.
În acest răstimp s – au format şi au activat mai multe partide
politice, blocuri, alianţe. Am fost cu toţii martorii unei
perioade de încercări nu întotdeauna reuşite de soluţionare
a problemelor economice, dezvoltării infrastructurii, ridicării
nivelului de trai.
În acest sens formarea şi lansarea pe arena politică a ţării
a unui nou partid – PUM – sper că va servi drept un imbold
pentru impulsionarea mecanismelor de democratizare
continuă a societăţii noastre. Cred că suntem gata de a
susţine şi promova principiile şi sarcinile lansate şi declarate
în programul PUM.
Situaţia economică creată astăzi provoacă îndoieli privind
stabilitatea declarată atît de des de sursele mass – media.
Creşterea anuală a produsului intern brut cu aproximativ
7% se datorează în mare parte majorării inflaţiei, mai puţin
majorării volumului de producere şi exporturilor. Principalul
indice – nivelul de trai al populaţiei – ne vorbeşte contrariul.
Nu poate fi acceptată drept o performanţă nici rata şomajului
în mărime de 4% după cum se declară. Ştim bine, că 90%
din populaţia rurală are drept unică sursă de venit cota de
teren echivalent şi cine dacă nu femeile sunt principala forţă
de muncă în agricultură? Dar despre care venituri poate fi
vorba, cînd pămînturile sunt în mare parte prelucrate manual,
produsele petroliere procurate la preţuri mondiale, iar
producţia agricolă este achiziţionată de stat şi de agenţii
exportatori la preţuri incomparabile de mici?
Da, este cert faptul, că suntem o ţară agrară şi nu putem
schimba acest lucru. Reieşind din acest fapt nu putem vorbi
despre o subvenţionare totală a agriculturii după cum ar fi
de dorit. Se fac astăzi încercări de a subvenţiona unele
ramuri de perspectivă – bunăoară viticultura. Dar pentru a
obţine profit în agricultură este necesară utilizarea
tehnologiilor avansate şi proceselor de mecanizare a
lucrărilor. Este necesar de reexaminat forma organizatorico
– juridică de activitate, deoarece activitatea în cadrul
societăţilor cu răspundere limitată presupune într-adevăr o
răspundere limitată din partea fondatorilor atît faţă de stat
cît şi faţă de proprietarii terenurilor.
Nu poate fi exclus şi faptul implicării în producerea
agricolă a investitorilor străini. Agricultura necesită utilizarea

unor mijloace considerabile, iar antreprenorii locali nu dispun
întotdeauna de mijloacele necesare pentru lansarea unui
proces eficient de producere. Dezvoltarea social –
economică, nivelul de trai este în directă legătură cu veniturile
bugetului. Perfecţionarea legislaţiei în domeniul acumulării
veniturilor are loc pe parcursul mai multor ani. Şi totuşi
legislaţia în vigoare, activitatea organelor de control nu pot
asigura declararea deplină a veniturilor, nu pot exclude
evidenţa contabilă dublă, economia tenebră.
Chiar dacă pe parcursul ultimilor ani aşa – numita „povară
fiscală”, adică cota impozitului pe venit din activitatea de
antreprenoriat s – a micşorat de la 25% în anul 2002 pînă
la 15% în anul 2006, nu s –a reuşit de a mări considerabil
baza fiscală, încasările la buget.
Pe parcursul ultimilor ani veniturile bugetului s – au micşorat
de aproximativ două ori, în acelaş timp preţurile s –au majorat
de 5 – 10 ori. Salariile s – au majorat cu 50% - 80%.
Noi, femeile, suntem acelea, care în primul rînd simţim
aceasta, care zilnic încercăm să facem faţă cerinţelor,
preţurilor, care ne stăruim să ne păstrăm demnitatea.
Pledăm pentru un trai decent, pentru un sistem de
ocrotire a sănătăţii acceptabil pentru toată populaţia, pentru
studii calificate şi locuri de muncă aici în ţară.
Nu poate fi neglijat şi faptul plecării unei părţi a populaţiei
la muncă peste hotare şi ponderea o constituie femeile. Dar
acest fenomen trebuie susţinut şi protejat de stat, deoarice
în cazul cînd unica resursă disponibilă este forţa de muncă
– exportul forţei de muncă este o sursă de asigurare a
veniturilor în ţară.
Acestea şi alte premize impun aprecierea şi întroducerea
unor modele eficiente de formare a veniturilor bugetului.
Statul este obligat să asigure un nivel de viaţă decent pentru
toate păturile sociale. Regulile de activitate trebuie să fie
egale pentru toţi membrii procesului economic.
Avem nevoie de siguranţa zilei de mîine, de un viitor real,
bine definit.
Am vrea mult ca în procesul de conducere, de luare a
deciziilor să se implice şi tineretul. Ei sunt viitorul de mîine
al ţării, ei sunt cei, care trebuie şi vor conduce. Iar viitorul
nostru depinde de faptul, cum noi toţi astăzi ne vom implica
în ceea ce se petrece în jurul nostru şi cum vom contribui
la schimbarea spre bine.

Aurelia FOCŞA, economist, Căuşeni
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Ne dorim ridicarea calităţii
vieţii profesorului în Moldova

Problemele cu care se confruntă
pedagogii în societatea noastră încă în
tranziţie sunt foarte stringente. Situaţia
în sistemul educaţional – în grădiniţe,
şcoli, licee, universităţi - e catastrofală
– desigur, mulţi profesori îşi
abandonează locurile de muncă fiind
prost remuneraţi. Efectiv nu ajung cadre

didactice, lipsa cadrelor didactice fiind
o situaţie tipică pentru toată republica.
Cunoaştem cazuri cînd profesorul de
muncă predă algebra şi geometria, iar
cel de franceză predă educaţia fizică şi
chimia. Mult aşteptata Lege a
Învăţămîntului tot se naşte şi nu se mai
naşte din păcate. Mult rîvnita şi aşteptata
majorare de salariu a profesorilor din
decembrie anul trecut a fost pe fundalul
inflaţiei şi devalorizării leului
moldovenesc nesemnificativă. În ritmul
în care profesorii pleacă din şcoli vom
ajunge la situaţia trei profesori la trei
şcoli. Totuşi starea aceasta de lucruri
poate fi schimbată şi acest fapt e în
puterea noastră, totul depinde de noi, de
eforturile noastre.
Prin intermediul Partidului Umanist
ne dorim ridicarea calităţii vieţii omului
şi a familiei în Republica Moldova.
Dorim să realizăm cel puţin pentru
profesori: salarii reale, care să includă

Imposibilitatea angajării
în cîmpul muncii
a tinerilor specialişti
În fiecare an studenţii absolvenţi
ai diverselor facultăţi, specialişti deja
se ciocnesc de o mare problemă şi
anume de cea de angajare în cîmpul
muncii. Abordez această problemă
deoarece sunt pe cale să îmbrăţişez o
profesie şi mă frămîntă deja gîndul
angajării în cîmpul muncii. Chiar
sondajele recente ne vorbesc despre
faptul că foarte multe persoane ce au
deja o specialitate nu-şi exercită
funcţia de specialist în domeniul pe
care şi l-a ales. Acest factor este unul
devastator ce periclitează şi afectează
întreaga populaţie, în special tînăra
generaţie. Imposibilitatea angajării în
cîmpul muncii, lipsa unei remunerări
decente anihilează dorinţa tinerilor
specialişti de a mai activa într-un

coşul minim de consum + 50% + %
inflaţiei + categoria + stagiul +
coeficientul nocivităţii, ne dorim
reafirmarea prestigiului profesiei de
pedagog şi asigurarea cu locuri de
muncă şi spaţiu locativ a tinerilor
specialişti.
Doar asigurînd un trai decent
profesorilor, şi desigur nu numai
profesorilor, vom elimina aşa probleme
ca fluctuaţia cadrelor, criza profesiei
didactice, condiţia materială precară a
profesorilor. Profesorii sunt cei care
educă viitorul acestei ţări. Cu părinţi
plecaţi peste hotare, cu profesori lipsă în
şcoli şi universităţi, cine ne mai educă
tînăra generaţie?
Să nu uităm că tot ce trebuie să se facă
în societate trebuie să se facă pentru om,
şi nu la modul abstract, ci ca pentru
aproapele nostru, ca pentru copii, părinţi...
Corina GÎRLA, lector universitar

tinerilor specialişti. Iar aceasta
presupune
asigurarea
tinerilor
specialişti cu locuri de muncă şi
remunerare decentă, precum şi
asigurarea acestuia cu spaţiu locativ.
Accentuez această problemă din
numele tuturor tinerilor specialişti şi
vă rog să nu cedăm acestor greutăţi,
şi vă îndemn ca împreună să ne
anumit domeniu. Astfel se naşte solidarizăm şi să combatem acest
tentaţia de a pleca dincolo de hotarele flagel al societăţii.
ţării.
Unul dintre scopurile de bază ale
Ludmila MAZUR ,
PUM este acela de promovare a
studentă UPS “Ion Creangă”

PUM
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OPRIŢI BLASFEMIA,
NOI SUNTEM UN POPOR CREŞTIN
PARTIDUL UMANIST DIN MOLDOVA
Adresare
Preşedintelui Republicii Moldova, D-lui Vladimir Voronin,
Parlamentului Republicii Moldova, D-lui Marian Lupu,
Guvernului Republicii Moldova, D-lui Vasile Tarlev,
Consiliului coordonator al audiovizualului, D-lui Ion Mihailo

În discursul prezentat în cadrul
Adunării Generale a Organizaţiei
Femeilor Creştin-Umaniste a Partidului
Umanist din Moldova (PUM), Maica
Daniela a vorbit despre campania de
batjocorire a credinţei noastre creştine.
Maica Daniela s-a referit la apariţia
cărţii “Codul lui Da Vinci” a lui Dan
Braun şi la rularea filmului cu acelaş
nume ce are loc la cinematograful
“Patria” şi în centrul de agrement
“Lukoil”. Această carte şi acest film
anticreştin “Codul lui Da Vinci”
profanează credinţa creştină, fiind o
blasfemie, conform căreia, Mântuitorul
nostru Isus Hristos ar fi avut “soţie” şi
“urmaşi” trupeşti. Această hulire a
Dumnezeirii este o insultă adusă
Bisericii şi tuturor creştinilor. Stareţa
Mănăstirii Învierea Domnului din oraşul
Briceni, Maica Daniela, ne-a îndemnat
să luăm atitudine faţă de această
batjocorire a Domnului nostru Isus
Hristos şi a celor mai sfinte simţăminte
ale creştinilor.
Partidul Umanist din Moldova n-a
rămas indiferent la această hulire fără
precedent a Mântuitorului nostru Isus
Hristos şi a înaintat o adresare celor mai
înalţi demnitari ai Republicii Moldova
privind stoparea rulării filmului “Codul
lui Da Vinci” în Republica Moldova.
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ADRESA

Partidul Umanist din Moldova – Partidul Demnităţii, Credinţei şi Păcii
Civice, Organizaţia Femeilor Creştin-Umaniste a PUM întrunite la 14 mai 2006
în cadrul Adunării Generale, suntem îngrijoraţi de defăimarea şi ponegrirea
Mîntuitorului Isus Hristos, prin montarea şi derularea filmului Codul lui
Da Vinci, preconizat pentru 18.05.2006, în cinematografele “Patria” şi
“Patria-Lukoil”.
Acest film anticreştin, la baza căruia este o blasfemie împotriva religiei
creştine, aduce în societate discordia, tulbură sufletele Creştinilor Ortodocşi,
ce reprezintă în Republica Moldova 94%.
Noi respectăm libera alegere a fiecărui om, fiecărui popor, în mărturisirea
credinţei sale, ne exprimăm dezacordul faţă de hulirea fiecărei religii.
Considerăm că Credinţa Creştină Ortodoxă este un atribut al identităţii şi
demnităţii noastre naţionale.
Ne adresăm Domniilor Voastre şi Vă rugăm în numele Domnului nostru Isus
Hristos, să opriţi lansarea acestui film anticreştin, ce sfideaza valorile creştine
şi bunul simţ. Astfel vom păstra liniştea în sufletele noastre şi pacea civică în
ţară, astfel noi ne solidarizăm cu Biserica Creştină Ortodoxă.
Rugăm Bunul Dumnezeu să binecuvînteze conducerea ţării la o înţeleaptă
hotărîre pentru a păstra cu puritate Credinţa Creştină Ortodoxă.
Numai astfel vom demonstra că suntem Creştini adevăraţi!
Preşedintele PUM,
Ion MEREUŢA
Preşedintele Organizaţiei Femeilor
Creştin-Umaniste a PUM
în numele a 386 femei din 30 raioane si oraşe
Elvira PANTEA

Doriţi să aderaţi
la Partidul Umanist din Moldova?
Scrieţi-ne la urmatoarea adresă:

Contact:
Tel/fax:
GSM:

partidul_umanist@mail.md

73-33-27; 28-79-41;
069171742,
069447917

e-mail:

partidul_umanist@mail.md
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