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Familia reprezintă una dintre verigile cele mai vechi
Dezvoltarea umanităţii este indisolubil legată de constituirea şi evoluţia formelor
de colectivitate, familia reprezintă una dintre verigile cele mai vechi şi mai specifice de
asigurare a continuităţii şi afirmării depline a fiinţei umane. Deşi familia este relativ
independentă în raport cu societatea, în interiorul căreia se formează, organizarea şi
evoluţia ei sunt determinate şi influenţate, în ultimă instanţă, de modul de organizare a
societăţii pe care o reprezintă.
Astăzi bazîndu-ne pe rezultatele investigaţiilor ştiinţifice, mulţi cercetători susţin
opinia că familia contemporană a pierdut mult din caracterul ei de instituţie socială,
cuplul familial fiind interesat mai mult în satisfacerea propriilor interese şi mai puţin de
realizarea funcţiilor pe care societatea le atribuie instituţiei familiei. Astfel climatul
familial se deteriorează şi ca atare apar disfuncţii ale familiei.
În familie se stabilesc cele mai profunde relaţii afective, dar, totodată, ea este şi
unul din principalele centre de agresivitate. Aici fiecare membru a familiei se
„dezbracă” de hainele pe care le poartă în societate şi îşi dezvăluie adevărata faţă.
Fiecare poate să-şi exprime liber resentimentele pe care le-a simţit de-a lungul zilei,
frustrările şi dorinţele neîmplinite, pe care le-a trăit şi nu le-a putut revărsa în lumea
exterioară, fiecare membru îşi poate manifesta personalitatea sa, iar agresivitatea este
mai puternică decît oriunde în altă parte. Familia, în care domină conflictele, lipseşte
dragostea, ataşamentul reciproc şi relaţiile prieteneşti, sunt medii favorabile pentru
comiterea diferitor abuzuri, care influenţiază negativ asupra procesului de dezvoltare şi
perfecţionare a personalităţii şi a psihicului copilului.
De multe ori cauzele unor astfel de situaţii sunt fie de natură psihoafectivă, de
exemplu: orgoliul unui părinte, indiferenţa părinţilor faţă de comportamentul copilului,
gelozia părinţilor faţă de copil, perceput ca rival, ignoranţa, inconştienţa şi neînţelegerea
nevoilor de creştere şi educaţie a copilului; fie de alt gen, ca: consumul de alcool şi
droguri, maltratarea şi violenţa, adulterul, abuzul sexual etc.
Astfel, copilul suferă din cauza statutului său specific în societate. El este
controlat şi manipulat de către adulţi, care astfel îşi demonstrează puterea,
superioritatea, obţin satisfacţie. Toate aceste manifestări au un impact negativ asupra
dezvoltării şi formării personalităţii copilului. De cele mai multe ori, copilul înfruntă de
unul singur atrocităţile acestor comportamente, astfel devenind agresiv, brutal şi, chiar
uneori violent.
Copiii ce cresc în astfel de medii patologice, pot să sufere din această cauză
toată viaţa. Sentimentele de teamă, neputinţă, furie, pe care le are copilul, condiţionează
tulburări psihopatologice şi un comportament anormal, agresiv, o purtare revoltatoare,
etc. Situaţia aceasta duce la dereglarea comportamentului şi a stărilor emoţionale. Aceşti
copii se confruntă cu diverse dificultăţi, de exemplu: scade capacitatea de concentrare a
atenţiei, obosesc rapid mintal sau fizic, sunt retraşi sau, dimpotrivă, sunt brutali,
mincinoşi, răutăcioşi, emotivi, incapabili să-şi asume responsabilitatea pentru propriul
comportament, nu pot să-şi exprime gîndurile, dorinţele, intră repede în conflict cu cei
din jur, li se formează convingerea că violenţa este o modalitate de soluţionare a
problemelor. Traumatismul emoţional cronic din copilărie este cauza modificărilor
trăsăturilor de personalitate ale copilului şi creării unui potenţial distructiv şi periculos,
care este în defavoarea societăţii.
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Copiii crescuţi în astfel de familii, la atingerea maturităţii preiau aceleaşi
comportamente şi atitudini, iar cei care nu ştiu ce înseamnă dragostea părintească, sunt
maltrataţi sau neglijaţi, ulterior pot să nu aibă încredere în propriile forţe, să fie
nefericiţi şi, ceea ce este mai grav, pot deveni incapabili de a transmite propriilor copii
dragostea şi afecţiunea lor pe care înşişi nu le-au cunoscut în copilărie. Complexul de
inferioritate este acel factor care-i împiedică în realizarea lor familială şi profesională.
Transformările economice şi politice, care s-au produs la finele secolului al XXlea în Republica Moldova, au facilitat apariţia ideilor democratice, elementelor societăţii
civile, libertăţii de opinie, au contribuit la afirmarea drepturilor omului, etc. Însă, aceste
schimbări au creat o situaţie social-economică dificilă, au dus la creşterea nivelului
sărăciei, şomajului, numărului de crime, a afectat toate domeniile vieţii şi categoriile
sociale, a agravat conflictul dintre generaţii, principalii suferinzi fiind copiii. Agresiunea
verbală; ameninţarea; umilirea; ignorarea; critica violentă sunt apreciate drept mijloace
adecvate pentru socializarea copiilor, bătaia este considerată în multe familii unica
modalitate de a obţine rezultate educaţionale bune, unicul leac miraculos care în doze
potrivite ajută în orice situaţie. Mediul social impregnant de violenţă, criminalitate,
delincvenţă, sărăcie, facilitează persistenţa neglijării copiilor, şi, totodată, blochează
înfruntarea consecinţelor acesteia. În aceste condiţii este indispensabilă, o evaluare de
ansamblu a copilului şi a nevoilor sale.
Se afirmă că copiii sunt viitorul nostru, dar pentru aceasta ei trebuie să se bucure
de o atenţie deosebită, să li se creeze condiţii favorabile pentru a deveni cetăţeni buni ai
ţării.
Natalia Pavlicenco, Asistent Social,
Centrul de Plasament al Copilului
pe lângă Fundaţia Regina Pacis

OMS - Anual victime ale alcoolului devin 2,3 mil de persoane
În fiecare an din cauza bolilor şi traumelor ce ţin de beţie, îşi pierd viaţa
circa 2,3 milioane de persoane, au constatat participanţii la sesiunea a 122-a a
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).
"Experţii OMS consideră că "consumul nociv de alcool" subminează
sănătatea populaţiei şi este unul din motivele principale ale mortalităţii şi
invalidităţii premature. În fiecare an din cauza bolilor şi traumelor ce ţin de beţie
mor circa 2,3 milioane de persoane", - a comunicat Centrul de ştiri al ONU.
Delegaţii la sesiune au adoptat o rezoluţie, îndemnînd ţările să coordoneze la nivel
internaţional strategia, orientată spre combaterea abuzului de băuturi spirtoase.
Experţii OMS au dat de înţeles că nu se pronunţă gratuit împotriva consumului de
alcool, amintind despre cantitatea şi calitatea celor băute.
"Specialiştii menţionează că definiţia "consum nociv de alcool" înglobează cîteva
aspecte - volumul consumat întro anumită perioadă de timp, frecvenţa consumului
şi calitatea băuturilor alcoolice, în particular, prezenţa în acestea a substanţelor
toxice, cum este metanolul", - se relevă în comunicat.
Sursa: Agenţia de ştiri Noutăţi-Moldova
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Societatea civilă din Moldova va monitoriza activităţile
de reducere şi combatere a corupţiei
Chişinău. Societatea civilă va
monitoriza, în perioada ianuarie, 2008 –
februarie, 2009, activităţile de reducere şi
combatere a corupţiei în sistemul
judecătoresc, Serviciul Vamal, Serviciul
Fiscal, Ministerul Afacerilor Interne,
Ministerul Sănătăţii şi Centrul pentru
Combaterea Crimelor Economice şi a
Corupţiei.
Miercuri, într-o conferinţă de presă
la Agenţia INFOTAG, Mircea Eşanu,
secretarul Alianţei Anticorupţie, a precizat că monitorizarea va fi efectuată în special de
către cinci ONG-uri membre a alianţei: Agenţia pentru Susţinerea Învăţămîntului
Juridic, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, Centrul Pro Marshall,
Transparency International Moldova, Centrul pentru Analiză şi Prevenirea Corupţiei.
„Alianţa Anticorupţie va utiliza o metodologie unică de monitorizare, care se
bazează pe experienţa Bulgariei, dar este ajustată la realităţile din Moldova. Ea se va
baza pe: sondaje de opinie, interviuri, studierea documentelor, materialele de presă.
Rapoartele de monitorizare vor fi prezentate trimestrial. Scopul acestui monitoring este
de a evalua obiectiv gradul de transparenţă şi capacităţile instituţiilor publice de
prevenire şi combatere a corupţiei în Moldova”, a relevat Eşanu.
Susan Van Pelt, reprezentantul Academiei pentru Dezvoltare Academică, finanţatorul
programului, a îndemnat autorităţile din Moldova să fie deschise cu societatea civilă.
„Până acum, ne-am bucurat de o cooperarea frumoasă între structurile de stat şi
societatea civilă şi sperăm că aceasta va continua. Doar aşa corupţia în Moldova va
putea fi redusă şi combătută”, a subliniat ea.
INFOTAG precizează: Activităţile de monitorizare au loc în cadrul Programului
„Consolidarea capacităţilor de monitorizare a societăţii civile din Moldova”, finanţat de
Corporaţia „Provocările Mileniului”.
Sursa: Infotag.md

In Republica Moldova exista trafic de organe umane,
afirma un academician rus
Academicianul rus Sergei Gotie, seful Sectiei
transplanturi din cadrul Centrului de hirurgie Petrovski
din Moscova a declarat in ultima editie a cotidianului
„Rossiskaza Gazeta” ca in Republica Moldova ar
continua sa existe retele de trafic de organe umane,
transmite DECA-press.
„Eu stiu exact ca in Turcia poti vinde un rinichi. De
aceasta se folosesc oamenii care au nevoie de bani si exista informatii despre faptul
ca este un torent de nevoiasi din Moldova continua sa-si vanda organele”, a spus Gotie
pentru „Rossiskaza Gazeta”.
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Anterior, DECA-press a difuzat o investigatie jurnalistica, in care a incercat sa
descrie situatia privind traficul de organe umane. In urma investigatiei jurnalistice s-a
constatat ca in Moldova traficul de organe practic nu mai exista iar institutiile de drept
din Moldova au combatut activ acest fenomen. Viorel Ciobanu, procuror, seful Sectiei
prevenire si combatere a traficului de fiinte umane din cadrul Procuraturii Generale, a
declarat reporterului DECA-press ca geografia fenomenului traficului de organe in
Moldova este determinata de trei zone unde au avut loc focare: la sud (Cimislia,
Vulcanesti), la Centru (satul Mingir din raionul Hancesti) si la nord (Edinet). Toate
cazurile au avut loc in perioada 1990 -2002.
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova ne-a informat ca in primele
noua luni ale anului 2007 din numarul total de 238 infractiuni legate de trafic de fiinte
umane, inclusiv copii, au fost inregistrate numai 4 cazuri de trafic de persoane in scop
de prelevare a organelor pentru transplantare cu destinatia Turcia. Dar, MAI precizeaza
ca infractiunile respective au fost comise in anii 2001-2002. In 2006 a fost depistat un
singur caz de acest gen, ceea ce denota ca MAI depune mai multe eforturi in vederea
depistarii cazurilor de trafic de organe, chiar si daca acestea au o vechime mai mare de 5
ani.
Datele MAI denota ca unele cazuri de trafic de persoane in scop de prelevare a
organelor au existat si dupa 2002. Astfel, la etapa a treia un focar al fenomenului a fost
depistat in doua raioane din nordul tarii – Edinet si Ocnita. Un traficant pe nume Marin
Strugaru, a fost condamnat la 8 ani privatiune de
libertate.
Responsabilii de la Minister sustin ca in ultimii ani autoritatile Republicii Moldova
au intreprins mai multe actiuni in vederea contracararii fenomenului. Astfel, in anul
2001 a fost instituit Comitetul National pentru combaterea traficului de fiinte umane.
Totodata, in 2005 a fost aprobat Planul National de prevenire si combatere a traficului
de fiinte umane. In 2005 a fost adoptata si Legea „Cu privire la prevenirea si
combaterea traficului de fiinte umane”. In 2006 au fost operate modificari la Codul
penal referitor la stabilirea raspunderii penale pentru persoanele juridice si persoanele
cu functii de raspundere, care sunt implicate in traficul de fiinte umane. In 2005 a fost
instituit Centrul pentru combaterea traficului de persoane al MAI. De asemenea, au fost
ratificate mai multe tratate si acorduri internationale, care se refera la acest fenomen si
au fost stabilite relatii de colaborare cu ONG din tara si de peste hotare.
www.deca.md

Circa 70 mii de familii din R.Moldova vor beneficia din toamna
de un nou tip de ajutor social
Aproximativ 70 mii de familii sau 250 mii de persoane din Republica Moldova, vor
beneficia de la 1 septembrie curent, de un nou tip de ajutor social. Noua prestatie de
asistenta sociala va fi finantata din bugetul de stat si se va acorda in anumite conditii
reporter.md
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Au mai ramas sa tina aprinsa flacara satelor noastre
oameni ca mos Trofim Godea
La cei 80 de ani ai sai, mos Trofim Godea din Boghenii Vechi se simte in putere si
nu se lasa batut. Chiar de ziua nasterii lui, pe 2 februarie, a mai curatit la livada – are
doua cote si munceste mult. Nu se plinge, nu asteapta sa-i vina cineva cu ajutoare in
prag.
“Avem de toate: si faina, si slanina”, glumeste. Nici pensia nu i se pare chiar atit de
mica. Primeste lunar 540 de lei plus 50 pentru ordinul “Drapelul rosu de munca”. Si
asta, dupa ce a muncit zeci de ani: a inceput cu sapa in mina, in colhoz, in anul 1949,
apoi a fost brigadier, sef de ferma, sef de magazin, s-a ocupat cu achizitia fructelor si
legumelor.
A avut o viata ca in filme, cu urcusuri si coborisuri. Povesteste, de parca ar citi
dintr-o carte. S-a nascut in satul Minzatesti, intr-o familie de gospodari. Au fost doi
copii la parinti si, parea pe atunci, viitorul ii este asigurat. Dar, intr-o buna zi, totul s-a
schimbat. A venit ziua de 6 iunie 1949. Au scapat ca prin minune de deportare. Cineva
ii anuntase din timp ce li se pregateste. “Tata cu fratele au fugit. Eu cu mama am pus
lacatul la usa casei si ne-am ascuns in apropiere. Pe la o bucata de noapte, a aparut
secretarul organizatiei comsomoliste din sat impreuna cu un militar. A inceput s-o strige
pe mama. Am iesit din ascunzis. Ne-au dus in casa si ne-au ordonat sa ne stringem
lucrurile, caci peste doua ore vine masina sa ne ia”, povesteste mos Trofim cu lux de
amanunte, de parca s-ar fi intimplat toate acestea ieri. A fost suficienta o clipa de
neatentie a oaspetilor nepoftiti, ca si mama, si feciorul au dat bir cu fugitii. S-au ascuns
prin padure 10 zile, dupa care s-au aciuat pe la rude. In scurt timp, Trofim a fost poftit la
o nunta in satul Boghenii Vechi, unde a intilnit o fata harnica si buna la inima –
Veronica. Au facut casa impreuna si au trait fericiti multi ani, aducind pe lume cinci
copii. Soarta insa ii pregatise lui mos Trofim alte incercari. Sotia i-a decedat intr-un
incendiu devastator. Dumnezeu insa l-a ajutat sa treaca si peste asta. Mai tirziu si-a gasit
o noua pereche – o femeie la fel de harnica si buna la inima, care ii este alaturi deja de
16 ani. Mos Trofim are 9 nepoti, 5 stranepoti. Toti sint imprastiati in lumea mare.
Fiicele sint in Italia, la fel si un fecior cu familia sa, are o nepotica in Austria, alta la
Cluj, in Romania. “Cam toti sint plecati. La ce sa stea in ripa asta”, spune dinsul. Au
mai ramas sa tina aprinsa flacara satelor noastre oameni ca mos Trofim – harnici,
intelepti, de o cumseca-denie aparte.
Lucia Bacalu, Expresul de Ungheni
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