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Să nui lăsăm in voia soartei!
Criza internaţională generează zi de zi noi şi noi oameni săraci. Cu toate
acestea, oamenii care au fost nevoiaşi şi pînă acum, care au bătut mereu la uşa
sufletelor noastre în căutare de caritate şi solidaritate, riscă să devină mult mai striviţi
şi abandonaţi de dura realitate care se crează.
Dacă ne vom întoarce privirile spre porţile Centrului Regina Pacis din Chişinău,
unde în fiecare zi sunt organizate mese pentru bătrîni şi nevoiaşi, vom vedea că
activitatea lor devine din ce in ce mai
dificilă fiind un adevărat motiv de
suferinţă, din motiv că nu mai există
deja certitudinea că aceste servicii de
caritate, atît de necesare şi aşteptate,
ar putea fi acordate şi pe viitor.
Dacă din anumite aspecte,
realitatea din Republica Moldova este
încă una destul de atrăgătoare din
punct de vedere investiţional,
datorită salariilor mici şi a înlesnirilor
fiscale, din alte aspecte realitatea de
aici este una profund afectată de
urmările sociale ale crizei: creşte
costul vieţii, nu şi salariile; e la fel de intens fluxul migratoriu, cu scopul de aşi putea
asigura existenţa familiei.
In acest context caritatea a intrat intr-un impas puternic!
A devenit tot mai dificil de a găsi resurse necesare pentru producerea
prinzurilor pentru bătrîni şi nevoiaşi. Donatorii au devenit mult mai prudenţi şi
inteligibili. Noile proiecte sunt redirecţionate spre alte obiective, mai ales spre
domeniul instruirii şi spre anumite structuri, fiind şi aceasta o alegere bine motivata şi,
în fond, corectă.
Preocuparea este mare! Greutăţile sunt reale!
În fiecare zi, bătrînii privesc cu frică în ochii persoanelor care le oferă zilnic o
bucăţică de pîine, încrezuţi în bunătatea lor şi rugîndu-se, toţi împreună,
Bunului Dumnezeu pentru ai ajuta şi susţine în aceste clipe dificile.
Curajul ce îl primim din credinţă ne face sa sperăm în ajutorul Bunului
Dumnezeu şi sufletul mare al binefăcătorilor, întrucît ar fi, într-adevăr o adevărată
suferinţă în a începe a închide porţile cantinei şi de ai priva pe bătrînii singuratici şi
nevoiaşi de unica lor sursă, lăsîndu-i, practic singuri faţa în faţă cu situaţia dramatică în
care se află.
Ilie ZABICA
Fundaţiei Regina Pacis
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Elaborarea Ghidului teoretico-practic pentru cadre didactice, animatori şi
adolescenţi – Virusul HIV şi boala SIDA
Echipa de formatori de la Fundaţia Regina
Pacis in cadrul proiectului „ Translation and
publication of the general presentation
report on HIV/AIDS in Moldova” cu suportul
Asociaţiei RENOVABIS din Germania a
elaborat şi editat un Ghid teoretico-practic
pentru cadre didactice, animatori şi
adolescenţi – Infecţia HIV şi boala SIDA cu un
tiraj de 3000 de exemplare.
Menţionăm că, Ghidul conţine un scurt
istoric al infecţiei cu virusul HIV şi boala SIDA,
explică noţiunile de bază şi caracteristicile
ale acestui virus. Este foarte important faptul
că în Ghid este descrisă situaţia în Republica
Moldova cu privire la maladia HIV/SIDA şi
sunt luate în discuţie drepturile persoanelor
infectate cu virusul HIV şi boala SIDA. În
alcătuirea acestui Ghid s-a ţinut cont de
particularităţile de vârstă a copiilor şi, de
asemenea, un limbaj accesibil atât pentru maturi, cât şi pentru tineri.
În ceea ce priveşte compartimentul “Metodologie centrată pe elev şi propria
acţiune – metode activ - participative” conţine descrierea unui şir de metode şi tehnici
interactive care pot fi utilizate cu succes de către profesori şi animatori la realizarea
activităţilor având drept scop prevenirea infecţiei cu virusul HIV şi boala SIDA. Sistemul
didactic al lucrării corespunde prevederilor metodologice şi de evaluare faţă de lucrări
de felul acesta. Conţinuturile sunt proiectate logic şi coerent, în concordanţă cu
particularităţile de vârstă ale adolescenţilor. În acelaşi timp, profesorii şi animatorii pot
beneficia de metode şi tehnici utile care pot contribui la stabilirea de către elevi a
problemei infectării cu virusul HIV/SIDA, conştientizarea consecinţelor negative ale
infectării cu HIV/SIDA, alegerea deciziei şi crearea la elevi a unei atitudini
corespunzătoare faţă de persoanele infectate cu HIV/SIDA.
Necisitatea elaborării unui asemenea Ghid este binevenit nu nmai grupului ţintă
menţionat mai sus, dar şi pentru minorii (şi nu numai) care se află în detenţie în
penitenciarele din R. Moldova, unde este stringentă necesitate în asemenea publicaţii.
Emilia Moraru,
Departamentul Programe Educaţionale
_______________________________________________________________________
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Agenţie turisticâ specializată în angajarea prostituatelor
Recent, colaboratorii poliţiei au reţinut o tânără de 23 de ani din Străşeni,
suspectată de trafic de persoane. Aceasta a fost reţinută pe Aeroportul Internaţional
Chişinău, în timpul înregistrării pasagerilor la cursa „Chişinău - Istanbul”, in momentul
în care racolase şi urma să transporte în Turcia o tânără de 18 ani.
Potrivit cercetărilor MAI, de mai mult timp, tânăra se dădea drept angajata a
unei firme turistice din ţară. Anna P. a inventat acest job, pentru a înşela fetele cu o
situaţie social vulnerabilă.
Promiţându-le plecarea şi angajarea în câmpul muncii, in calitate de menajere,
cu un salariu decent, bănuita racola victimele, preponderent fete din Străşeni şi
Chişinău, care erau transportate în oraşul Ercan, Turcia. Ajunse în străinătate, fetele
erau impuse să se prostitueze, iar un procent anumit din venitul obţinut îi revenea
proxenetei.
În prezent, suspecta este cercetată în cadrul unei cauze penale. Dacă va fi găsită
vinovată, de „trafic de fiinţe umane”, Anna P. riscă o pedeapsă cu închisoare pe un
termen de la 7 până la 15 ani.
Sursa: REPORTER.MD
Migranţii moldoveni vor să rămână în ţările UE,
chiar cu riscul de a avea salarii mai mici
foto: eco.md
Migranţii moldoveni care lucrează în ţările UE declară
că nu se vor întoarce acasă chiar dacă salariul lor va fi mai
mic cu 20-30%. Acest fapt este menţionat în Sondajul privind
migraţia şi remitenţele în perioada 2007-2008, realizat de
Centrul de investigaţii sociologice şi marketing CBS-AXA.
Director CBS – AXA, Ion Jigău, a spus că diferenţele de salarii
şi de condiţii de muncă în R. Moldova şi în ţările de destinaţie a migranţilor rămân
mari. În pofida crizei financiare mondiale, motivaţia moldovenilor de a-şi găsi un loc de
lucru peste hotare este puternică.
Datele studiului denotă că din 2006 au plecat peste hotare şi s-au stabilit acolo
peste 100 mii de persoane. Numărul migranţilor ce planifică în final să rămână peste
hotare a înregistrat o reducere uşoară, de la 15,6% în 2006 la 14% în 2008. O scădere
mai mare este înregistrată în Chişinău, de la 43,2% la 32,4%. Cifra rămâne aproape
constantă (11%) în zonele rurale.
Potrivit lui, numărul total al migranţilor a crescut până la 340 mii persoane până
la mijlocul anului 2007 şi se menţine aproximativ la acelaşi nivel în trimestrul al
patrulea al anului 2008. Cu incepere din 1999, devierile de la un an la altul creşteau
constant cu 50 mii de muncitorilor migranţi.
Sondajul arată că circa o treime din migranţi se află ilegal în ţara lor de gazdă.
Statutul de şedere ilegală pare să devenit mai răspândit în ţările CSI, în timp ce în UE şi
alte ţări de destinaţie situaţia s-a îmbunătăţit. Dintre persoanele calificate migranţi în
4

www.reginapacis.org

buletin informativ nr. 09-09

2006 şi care nu aveau pe atunci permis de şedere, 65% au fost legalizaţi, datorită
campaniilor de legalizare desfăşurate în unele ţări europene, inclusiv în Italia şi Spania.
Jigău a menţionat că volumul mediu anual al remitenţelor pentru un migrant a
crescut pe parcursul ultimelor 12 luni de la 1296 USD la 1848 USD (in termeni
nominali). El a explicat creşterea volumului remitenţelor prin faptul că tot mai mulţi
migranţi obţin experienţă pe piaţa forţei de muncă în ţara de destinaţie şi câştigurile
lor se îmbunătăţesc.
Volumul total de remitenţe pentru 2008 se anticipează la peste 2 mlrd. USD,
ţinând cont de creşterea continuă a acestora pe parcursul primelor nouă luni ale anului
în curs. Fiind convertit în lei moldoveneşti şi ajustat la rata inflaţiei, acest volum de
remitenţe a sporit cu 8% faţă de 2007. În raport cu PIB, remitenţele au rămas mai mult
sau mai puţin stabile, la nivel de circa 35%.
Cota gospodăriilor casnice, care au cont bancar curent, potrivit studiului, a
crescut din 2006 până în 2008 până la 12% în familiile cu migranţi şi 8% în cele ce nu au
migranţi
Potrivit datelor Băncii Naţionale a Moldovei, moldovenii aflaţi peste hotare au
transferat acasă pe parcursul primelor zece luni ale anului curent prin intermediul
băncilor din Moldova circa 1,4 mlrd. USD. Suma depăşeşte cu 426 mil. USD
transferurile băneşti din străinătate efectuate in ianuarie - octombrie 2007 şi cu 181
mil. USD pe cele efectuate pe parcursul intregului an 2007 (1,218 mlrd.).
Sursa: DECA-press
Emigranţii moldoveni, pentru drepturile omului
Conferinţa Internaţională „Women and human rights” (Femeile şi Drepturile
Omului) a avut loc recent, cu prilejul celor 60 de ani de la aprobarea Declaraţiei privind
Drepturile Omului, la Universitatea Pontificală „Angelicum” din Roma (Italia), unde se
află şi două studente basarabence. La eveniment au participat soţia fostului premier
britanic, Cherie Blair, fondatoare a Matrix Chambers din Londra, instituţie specializată
în apărarea Drepturilor Omului, şi reprezentantul Consiliului Pontifical pentru Justiţie şi
Pace, Janne Haaland Matlary, Universitatea din Oslo, fost membru al Guvernului din
Norvegia.
Din stafful de organizare a evenimentului au făcut parte preşedinta Asociaţiei
AssoMoldave, Tatiana Nogailic (grupul de presă) şi Arina Iavorschi (venită la
universitate acum câteva luni, cu o bursă de studii, datorită sprijinului din partea
„AssoMoldave” şi „San Mina Onlus”). În calitate de oaspete a participat şi Serafim
Florea, unul din liderii asociaţiei ACUM.
Discursul cu genericul „Drepturile umane ale femeilor se schimbă conform
politicilor Occidentului?” al lui Janne Haaland Matlary s-a axat pe noile provocări
pentru drepturile omului. Ea a remarcat că adesea, democraţiile occidentale au
sacrificat anumite drepturi inviolabile, dintr-o logică a politicii, declarând că tocmai
mamele şi copiii suportă adesea situaţii de abandon şi izolare. Amartya Sen afirmă că,
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doar în Africa şi India, din cauza discriminării, 100 milioane de femei şi-au pierdut viaţa
sau au fost ucise înainte de naştere.
În discursul său „Religia ca forţă de protecţie a drepturilor femeii”, Cherie Blair
a pus accentul pe tema avortului. Potrivit ei, cultura creştină este necesară pentru
consolidarea principiilor declaraţiei din 1948, pentru că nu fondează demnitatea
omului doar pe un suport juridic şi filozofic, dar pe conceptul creaţiei după chipul şi
asemănarea lui Dumnezeu.
Potrivit Tatianei Nogailic, au urmat apoi discuţii, în cadrul unei mese rotunde, la
care au participat reprezentanţi ai misiunilor religioase care activează în diferite ţări ale
lumii – în America Latină, pentru susţinerea economică şi psihologică a orfanilor şi
văduvelor războiului civil (cu un proiect de instruire in Bolivia), in America de Nord - cu
proiecte de integrare a emigranţilor şi a populaţiei sărace, în Africa – pentru
promovarea sănătăţii şi lupta împotriva HIV-SIDA, in Irak – iniţiative legate de
şcolarizarea copiilor, în Vietnam – contacte cu femeile victime ale violenţei şi a
comerţului sexual etc.
Sursa: Flux.md
Şomajul afectează mai mult locuitorii satelor
Peste 77 mii de oameni sau circa 6 la sută din totalul persoanelor ocupate din
Moldova reprezentau, in trimestrul III al anului curent, angajaţii subocupaţi, care aveau
un loc de muncă, însă orele efectiv lucrate în toate activităţile erau sub limita stabilită
de 40 de ore. Toţi aceştia şi-au exprimat disponibilitatea de a lucra ore suplimentare.
Potrivit statisticilor oficiale, în perioada de referinţă, în sectorul informal al
economiei au lucrat 11,1 la sută din totalul persoanelor ocupate, iar ponderea
angajaţilor care aveau un loc informal de muncă a constituit 32,3 la sută. Din numărul
persoanelor ocupate informal, salariaţii au alcătuit circa 30 la sută.
Numărul şomerilor din Moldova, estimat conform metodologiei Biroului
Internaţional al Muncii, a fost de circa 48,7 mii, cu 21,4 mii mai mic faţă de trimestrul
III al anului trecut. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 55,3 la sută
din total, precum şi persoanele din mediul urban – 72,2 la sută.
Rata şomajului printre tineri este mai mare decât media generală pe ţară
Rata şomajului (proporţia şomerilor în populaţia activă) la nivel de ţară a
înregistrat valoarea de 3,6 la sută, fiind mai joasă faţă de trimestrul III al anului 2007
(5,1 la sută). Rata şomajului la bărbaţi şi la femei are valori apropiate – 3,9 la sută şi 3,2
la sută. Disparităţi semnificative au fost înregistrate între rata şomajului in mediul
urban – 5,9 la sută şi mediul rural – 1,8 la sută. În rândurile tinerilor (15-24 ani), rata
şomajului a constituit 13,9 la sută. O pondere mare au avut-o şomerii tineri, cu vârstele
cuprinse între 15 şi 29 de ani. La această categorie de vârstă, rata şomajului a constituit
9 la sută.
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In perioada de raport, au fost inregistrate oficial 9,4 mii de persoane
descurajate in a-şi găsi un loc de lucru dorit. De asemenea, 343 mii de persoane au fost
declarate plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Circa două treimi din cei
declaraţi plecaţi peste hotare au fost bărbaţi. Aceeaşi proporţie se înregistrează pentru
persoanele plecate din localităţile rurale.
Criza financiară se face simţită în Moldova prin scăderea remitenţelor
Criza financiară mondială se face simţită în Moldova prin scăderea continuă a
transferurilor băneşti în ţară, efectuate de către cetăţenii ce
muncesc peste hotare, informează DECA-press. Datele
statistice ale Băncii Naţionale a Moldovei arată că aceste
transferuri sunt în cădere liberă, incepand cu luna august
trecut. Astfel, după recordul stabilit în luna iulie, când
remitenţele au atins cota de 180,79 mln. USD, în luna
noiembrie s-a inregistrat un nivel de doar 111,03 mln. USD.
Deocamdată, încă nu se cunosc datele pentru luna decembrie trecut. Experţii
nu exclud că acestea vor indica o uşoara creştere a remitenţelor, dar atrag atenţie că
acesta nu poate fi considerat un indiciu serios, deoarece, de obicei, în ţară se transferă
mai mulţi bani înainte de sărbătorile de iarnă.
Sursa: Deca-press
Pentru prima dată în Republica Moldova sunt oferite locuinţe sociale persoanelor cu
probleme de sănătate mintală
16 persoane cu probleme de sănătate
mintală din
municipiul Bălţi vor beneficia de apartamente sociale, iar alţi 80 de
localnici cu aceleaşi probleme vor primi îngrijiri la domiciliu,
transmite DECA-press.
Acestea sunt două dintre prevederile unui program cu
durata de trei ani, în premieră pentru R. Moldova, care este finanţat
de Comisia Europeană şi derulat de Asociaţia SOMATO în
parteneriat cu autorităţile municipiului Bălţi. Potrivit acordului
tripărtit, semnat ieri la Bălţi, autorităţile locale vor oferi, în cadrul proiectului, patru
apartamente sociale in care vor locui 16 persoane cu probleme de sănătate mintală. În
locuinţe va fi făcută reparaţie, iar asistenţi sociali, care vor fi instruiţi în acest sens, vor
ajuta aceste persoane să se integreze în societate, a spus Jana Chihai, preşedintele
Asociaţiei SOMATO.
Cele patru apartamente sociale urmează să devină disponibile pentru
beneficiari in 2010.
Primarul de Bălţi, Vasile Panciuk, a spus că, prin derularea proiectului respectiv,
persoanelor cu probleme de sănătate mintală li se va insufla încredere şi speranţă întro viaţă mai demnă.
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Prin finanţarea acestui program-pilot la Bălţi, Comisia Europeană urmăreşte să
creeze un serviciu social ce ar permite facilitarea integrării sociale a persoanelor cu
probleme de sănătate mintală şi cultivarea deprinderilor de viaţă la aceşti oameni.
Asociaţia „SOMATO” este o organizaţie neguvernamentală cu sediul în
municipiul Bălţi. Activează în domeniul sănătăţii mintale din 1999.
Sursa: Deca-press
Moldovencele preferă căsătoriile cu cetăţenii străini
Pe parcursul ultimilor ani se atestă o creştere
vădită a numărului de femei din Republica Moldova, care
intenţionează să se căsătorească cu cetăţeni străini şi să
formeze familii peste hotarele ţării.
Potrivit datelor prezentate de Direcţia Generală a
Stării Civile, numărul căsătoriilor cu cetăţeni străini este în
continuă creştere cu 100-200 de căsătorii anual.
Spre exemplu, pe parcursul anului trecut, cele mai multe căsătorii au fost
înregistrate cu cetăţenii din Ucraina, Turcia, Rusia, Italia, Germania, Franţa, Portugalia
si Grecia, adică din ţările, în care merg cel mai des moldovenii la muncă.
Conform statisticii, circa 169 moldoveni au ales sa formeze o familie cu cetăţeni
ai Ucrainei, alţi 126 - cu cetăţeni turci si circa 109 - cu cetăţeni ai Federaţiei Ruse.
Totodată, în 2008 a crescut numărul de moldoveni care au decis să obţină
cetăţenia Israelului (74 căsătorii) şi a Germaniei (49 căsătorii).
In 2008 în Republica Moldova au fost înregistrate peste 29 de mii de căsătorii.
Sursa: REPORTER.MD
Moldova riscă în următorii ani să se confrunte cu foamea
Preţurile la produsele alimentare continuă să crească. Criza
financiară şi creşterea preţurilor la produsele alimentare poate
duce la răspândirea foamei pe planetă, iar Moldova figurează
printre ţările, care poate să se confrunte cu această problemă,
se menţionează în raportul Băncii Mondiale, citat de Agenţia
DECA-press. Raportul a fost prezentat in cadrul şedinţei cu tema
criza financiară, care s-a defăşurat la Madrid.
Din momentul începerii crizei financiare preţurile la
produsele alimentare continuă să crească, deoarece la nivel mondial situaţia în
sectorul agrar se înrăutăţeşte. Din altă parte se observă majorarea numărului
populaţiei orăşăneşti şi se produc schimbări globale a climei.
Conform pronosticului efectuat de către specialiştii de la Banca Mondială există
riscul că, în anii apropiaţi foamea poate afecta nu numai ţările sărace a Africii, dar şi
câteva ţări europene, printre care Moldova, România, Albania.
La sfârşitul anului trecut conducerea Moldovei a declarat, că republica nu va fi
afectată de recesie în aşa măsură, în care acest fenomen va afecta ţările dezvoltate.
Sursa: DECA-press
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