
Douã femei cu forþa de a

schimba lucrurile în bine.

Una dintre ele a intrat în

legendã, în Italia secolu-

lui trecut, drept prima

femeie din þara sa care a

obþinut doctoratul în

medicinã. Maria

Montessori s-a îndreptat

spre pediatrie ºi a scris o

paginã de istorie pentru

societatea vremii sale.

Cealaltã femeie în ade-

vãratul sens al cuvântului

despre care vorbesc are

ºanse reale de a schim-

ba vieþi în bine acum,

aici, la noi acasã. Tânãrã,

caldã, discretã, o mamã

frumoasã a unei fetiþe

aflate abia la primii sãi

paºi, la primele vorbe.

Am întâlnit-o la Vatican

într-un moment sensibil:

se afla faþã în faþã cu

Sanctitatea Sa, ca parla-

mentar european, cerând

sprijin pentru românii de

bunã credinþã ce

muncesc ºi trãiesc în

Peninsulã.

Rubricã realizatã de Andreea Marin Bãnicã
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1896 este anul în care prima femeie obþine doctoratul în
medicinã în Italia. Maria Montessori alege pediatria ºi are
un vis: sã punã în practicã o concepþie nouã în educaþia
timpurie, sã le dea copiilor timpului sãu forþa de a deveni
oameni în adevãratul sens al cuvântului, care sã aibã abi-
litatea sã construiascã durabil, în alt fel decât a fost capa-
bilã generaþia sa.

Fãrã constrângeri, creativi, liberi sã încerce, sã aleagã
pentru ei înºiºi, sã greºeascã spre a învãþa – o idee

îndrãzneaþã pentru educaþia
copiilor la acea vreme.

Un experiment care
dã roade: cei mici
se dezvoltã rapid ºi

Maria Montessori
atrage astfel
atenþia perso-

nalitãþilor þãrii
care acceptã sã

finanþeze lãrgirea
cercetãrilor sale.

Benito Mussolini nu
era încã Ducele de
mai târziu, dar e

impresionat de
discursurile

pediatrei,
ma i

a l e s

cã aceasta promite transformarea omului printr-o edu-
caþie adaptatã vremurilor. Sunã bine, atât de aproape de
ambiþiile sale de a schimba societatea, ducând-o spre
idealul ideilor fasciste. 

Aºadar, decide sã îi subvenþioneze proiectul încã din vre-
mea când se afla în lupta pentru putere. O numeºte
inspector general al ºcolilor ºi, timp de un deceniu, îi
recunoaºte cercetãrile ºi îi oferã binemeritate onoruri. În
1907, Maria Montessori crea la Roma o ºcoalã bazatã pe
metode de educaþie active: dezvoltarea memoriei, edu-
caþia senzorialã, libertatea copilului supravegheatã de
educator. Dar când, în anii ’30, devine conºtientã cã
Ducele îºi doreºte sã se foloseascã de munca ei pentru
idealurile sale fasciste, îºi propune sã þinã un ochi mereu
treaz, pentru ca metoda ei sã nu devinã un serviciu în sluj-
ba unui asemenea sistem monstruos. 

Inevitabilul are loc în scurt timp: în 1934, Mussolini cere ca
elevii din ºcolile Montessori sã fie automat integraþi în orga-
nizaþiile tineretului fascist. Uniforma ºi salutul portretului sãu
în fiecare dimineaþã aveau sã devinã obligatorii. 

Maria Montessori îºi þine, însã, dreaptã coloana vertebralã.
Închide fãrã a face vâlvã porþile ºcolilor sale ºi se îmbarcã
rapid într-un avion cãtre Anglia, unde o aºteaptã 12 ani de
exil. Medicul pediatru care a schimbat pentru o vreme
Italia refuzã sã se supunã ºi intrã în istorie ca prima femeie
medic a þãrii sale, o femeie ce nu a
acceptat compromisul.
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medicul ce nu accepta compromisul 
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Daciana Sârbu
Am întâlnit-o pe Daciana Sârbu cu puþin timp în urmã într-o conjuncturã
neobiºnuitã, la Vatican. Odinioarã, când protagonistã a paginilor Remarkable
Women era Corina Creþu, prima româncã parlamentar european pe care o
intervievam, mi-am propus sã continui seria care se prefigura interesantã a
întâlnirilor cu Femeia-Politician – pentru mine, plãsmuitã dintr-un aluat cãruia
nu-i poþi uºor intui ingredientele – ºi sã le urmãresc pe partenerele mele de dis-
cuþie ºi în acþiune, la treabã, nu doar vãzând cum se descurcã în jocul întrebare-
rãspuns. Am însoþit-o atunci pe Corina Creþu la Parlamentul European ºi am
vãzut ce înseamnã concret lucrul acolo, am înþeles ce înseamnã sã faci sãp-
tãmânal drumul Bucureºti- Bruxelles ºi retur ºi ce au românii de acasã de
câºtigat din aceastã poveste. Pe Daciana Sârbu, am observat-o atent într-o
incursiune specialã la Vatican, unde se afla alãturi de colegi din partide
diferite, ca iniþiator al unei acþiuni solidare care lãsa în plan secund convin-
gerile politice ale fiecãruia: împreunã înmânau o scrisoare
Sanctitãþii Sale, Papa Benedict al XVI-lea, în care îi soli-
citau sprijinul pentru îmbunãtãþirea relaþiilor
dintre italienii ºi românii ce muncesc în
Peninsulã.
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Încep întotdeauna interviul acesta cu piatra de
temelie – copilãria ºi moºtenirile din acea perioadã
importante pentru evoluþia ta... 
Se spune cã fiecare carte pe care o citeºti te mode-
leazã. Cred cã e adevãrat, dar mai cred cã ºi
fiecare loc în care trãieºti creeazã, la fel, o ampren-
tã asupra personalitãþii tale. M-am nãscut în Arad,
am crescut în Caransebeº ºi apoi, când aveam cinci
ani, familia mea s-a mutat în Timiºoara. Banatul
înseamnã pentru mine „acasã”, e spaþiul care m-a
inspirat, unde am învãþat sã privesc viaþa într-un fel
anume, sã judec bine înainte de a lua o decizie, sã
privesc lucrurile din mai multe unghiuri înainte de 
a-mi face o pãrere despre ele, sã cântãresc oamenii
cu atenþie ºi, în acelaºi timp, sã am încredere în ei.
Acolo am învãþat, foarte important, ce înseamnã
comunitatea, ce înseamnã sã aparþii la ceva. Apoi,
când credeam cã ºtiu cum aratã maturitatea, viaþa,
când îmi imaginasem deja propriul viitor, am ajuns în
Bucureºti… ªi am înþeles cã toate lucrurile pe care le
învãþasem pânã atunci rãmâneau valabile, dar la o
vitezã de 100 de ori mai mare. Însã ideea de comuni-
tate nu are substanþã aici, din pãcate. Am întâlnit-o
însã, din nou, peste ani, în Europa, unde încrederea
ºi reþelele comunitare conteazã enorm. Sigur, ºi
Europa e inegalã în aceastã privinþã, dar acolo dez-
voltarea, liniºtea socialã, ceea ce ne-am obiºnuit sã
numim „civilizaþie” se datoreazã ºi simþului comu-
nitãþii, sentimentului cã toþi facem parte din acelaºi
proiect, care ne face ºi mai responsabili, dar ºi mai
echilibraþi.

Viaþa are drept piloni de susþinere câteva ºanse per-
sonale ºi profesionale, puþine la numãr, dar fãrã de
care destinul nostru ar putea arãta cu totul altfel...
Fiecare etapã din viaþa mea a însemnat ºansa de a
mã dezvolta într-o direcþie. Sunt mai mult decât
recunoscãtoare cã am crescut într-o familie echi-
libratã, unitã, cã am avut ºansa unei educaþii – pe
care astãzi o au foarte puþini copii din România. Cã
pãrinþii mei nu m-au ghidat într-o direcþie profesio-
nalã preferatã de ei, ci au aºteptat sã iau eu decizia
ºi m-au încurajat mereu. Sunt multe momente la care
mã pot gândi, pe care sã le consider „ºanse”. Când
aveam 15 ani, i-am însoþit pe ai mei la un orfelinat.
Nu ºtiu dacã m-au luat cu ei special pentru a-mi
deschide ochii sau, pur ºi simplu, au vrut sã mergem

acolo „în familie”, dar atunci am înþeles cât de noro-
coasã sunt fiindcã îi am pe ei. M-a durut suferinþa
copiilor de acolo, o fetiþã, mai ales – þin minte ºi
acum, o chema Adina, avea doi sau trei ani – m-a
impresionat mult ºi i-am rugat pe ai mei s-o luãm
acasã la noi. I-am convins ºi începuserã chiar proce-
durile de adopþie, dar pânã la urmã n-a fost posibil,
fiindcã mama ei naturalã n-a mai fost de acord ca
Adina sã fie înfiatã. Cred cã atunci am învãþat cã
trebuie sã ajut, pur ºi simplu fiindcã pot, fiindcã stã în
puterea mea. Ceva ani mai târziu, dupã ce am
absolvit Dreptul, am predat o perioadã într-un liceu
din Timiºoara. Drept vamal, ceva destul de speciali-
zat ºi prea puþin atractiv pentru elevi, dupã cum vã
puteþi imagina… Erau copii destul de mari, în anii ter-
minali, ºi ceea ce m-a ºocat la ei era nehotãrârea.
Nesiguranþa. Nu pãreau deciºi cãtre ce vor sã
meargã, cum ar vrea sã fie lumea în care trãiesc.
Am vãzut de aproape o generaþie confuzã, ºi cred
cã aºa aratã ºi cele care i-au urmat. Adolescenþii de
atunci sunt tinerii adulþi de astãzi, care nu ºtiu cum sã
se orienteze într-o societate care nu-i ajutã deloc. ªi
care, în orice caz, nu seamãnã cu visele lor, sau cu
proiecþiile pe care le auzeau în jurul lor în ado-
lescenþã. Aceastã Românie europeanã e puþin dife-
ritã de ce-ºi imaginau, ºi cei mai mulþi sunt foarte
dezamãgiþi.
În fine, o ºansã formidabilã, pentru mine, a fost ºi este
munca în Parlamentul European. Aici am învãþat ce
înseamnã sã fii politician profesionist, judecat dupã
propriile fapte, mereu mãsurat ºi evaluat, mereu
forþat sã fii eficient. Politica acolo nu înseamnã ima-
gine ºi suprafaþã, ci administraþie, decizii cu efecte
clare, cuantificabile ºi lipsite de echivoc. Un model
pe care sper sã-l deprindem cât mai mulþi ºi sã-l
facem sã domine ºi în politica româneascã. Cu cât
o vom face mai repede, cu atât vom avea mai
puþine generaþii confuze.

Modelele tale în viaþã sunt personaje despre expe-
rienþa cãrora ai citit odinioarã sau sunt oameni pe
care i-ai cunoscut în carne ºi oase?
Nu cred cã mentorii, adicã acele figuri care îþi
ghideazã convingerile ºi, pânã la urmã, viaþa într-o
direcþie, pot fi personaje istorice sau livreºti. Eºti for-
mat de cei care-þi sunt cel mai aproape. Mama e
profesoarã de istorie, iar influenþa ei nu s-a rezumat
doar la prenumele pe care îl port… Pentru ea, totul
trebuie sã aibã o explicaþie argumentatã, o cauzali-
tate clarã, un fir logic. ªi nimic nu e întâmplãtor. E un
fel de a gândi pe care mi l-a transmis ºi care acum
mã ajutã enorm în ceea ce fac. 
Cu tata, în schimb, am învãþat arta polemicii! Nu
numai fiindcã a fost mereu protector, uneori excesiv,
dar ºi pentru cã s-a întâmplat sã avem adesea diver-
genþe ºi sã le discutãm la nesfârºit, fãcând, fiecare,
lungi pledoarii pentru punctul de vedere propriu. 

ªtiu cã din ce
în ce mai

puþini
români mai au

rãbdare sau mai
tolereazã ritmul

atât de lent al
schimbãrilor. Îi

înþeleg perfect.
Normalitatea

pare cã se
menþine mereu

la distanþã de noi. 
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Cum poate un
om ca tine sã influenþeze

România de astãzi?
România pe care mi-o doresc eu e o Românie nor-
malã. Þara în care sã contemplu cu liniºte ideea de 
a-mi creºte copiii. Ceea ce e mult ºi puþin în acelaºi
timp. Puþin, fiindcã teoria spune cã trãim într-un stat
membru al Uniunii Europene, adicã un spaþiu unde
civilizaþia ºi liniºtea ar trebui garantate multiplu. ªi
mult, fiindcã vedem cu toþii cât de departe ne
aflãm faþã de teorie. Stau de vorbã cu mulþi
oameni în ritmul normal al vieþii mele, iar preo-
cupãrile mã fac sã traversez numeroase medii
diferite în perioade comprimate de timp. Mi se
întâmplã, de exemplu, sã lucrez trei zile din sãp-
tãmânã la Bruxelles, printre funcþionari europeni,
dupã care sã vizitez o ºcoalã din Reºiþa. Sã trec,

cu alte cuvinte, din „imperiul” legislaþiei europene, din
rãceala politicoasã ºi mereu previzibilã a unei capitale perfect funcþionale,

în universul unui orãºel românesc unde copiii, de prea multe ori, nu pot învãþa în ºcoli
încãlzite pe timp de iarnã. Este un salt care nu are cum sã nu te macine.

Ajungi sã te simþi direct rãspunzãtor, pentru simplul fapt cã eºti
martorul ambelor realitãþi. ªi pentru cã acolo, la

Bruxelles, pe tine scrie în primul rând „România” ºi
ai vrea ca, prin ceea ce faci, sã poþi sã apropii mai

repede aceste douã lumi. 
Am amintit despre copii, fiindcã gândul la ei mã

întristeazã ºi mã mobilizeazã cel mai mult. De multe
ori, pãrãsind clãdirea Parlamentului pentru a ajunge

la hotel, traversez un parc. Vãd acolo mereu copii
care vin de la ºcoalã ºi ceva din expresia lor, sau din

prospeþimea privirilor pe care le au adulþii care îi þin de
mânã, îmi spune cã ei nu-ºi pun problema cãldurii din

sãlile de clasã. ªi nici a banilor pe care pãrinþii lor îi au sau
nu, pentru cãrþi, sau pentru haine, sau pentru cadouri de

Crãciun. 
ªtiu cã din ce în ce mai puþini români mai au rãbdare sau

mai tolereazã ritmul atât de lent al schimbãrilor. Îi înþeleg
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Eaproape
imposi-

bil sã
compari

Parlamentul
European cu
Parlamentul

României – pot
spune asta fiind-

cã am fãcut
parte din ambele

instituþii. La
Bruxelles ºi

Strasbourg totul e
extrem de bine

controlat – de
exemplu, nu eºti

plãtit dacã nu
participi la

ºedinþe, o soluþie
care ar trebui

inclusã ºi în
România.

perfect. Normalitatea pare cã se menþine mereu la
distanþã de noi. 
Am fost la Roma, pentru a le cere politicienilor de
acolo sã schimbe tonul când vine vorba de români,
ºi am stat de vorbã cu asociaþiile românilor care
muncesc în Italia. ªi ascultându-i am înþeles ce
dramã trãiesc: plecaþi de acasã în cãutarea acestui
miraj al normalitãþii, sunt loviþi pentru o vinã care nu
le aparþine, ºi care are, evident, legãturã tocmai cu
lipsa de normalitate de acasã. Pentru ce toatã
aceastã luptã? Simplu: ca sã le ofere o ºansã copi-
ilor. Dar aceºti copii fie au rãmas în þarã ºi suferã, zi de
zi, crescând fãrã cãldura familiei, fie merg la ºcolile
italieneºti ºi sunt fãcuþi sã se simtã ca niºte strãini de
ceilalþi copii… ªi fiindcã tot am ajuns la subiectul
acesta, mai nou, vãd cã se vorbeºte chiar despre
separarea copiilor români de ceilalþi, în ºcolile ita-
liene. Mi se pare o idee inacceptabilã. Nu numai ca
mãsurã oficialã – fiindcã nu va deveni mãsurã ofi-
cialã, eu voi protesta pe toate cãile pe care le am la
dispoziþie. Dar ºi ca simplã idee nãscutã în sânul unei
societãþi democratice.

Mulþi români au o pãrere preconceputã sau pur ºi
simplu nu ºtiu ce înseamnã sã fii parlamentar euro-
pean. Cu ce-l ajutã concret pe românul de acasã
faptul cã îl reprezinþi la Bruxelles?
A fi europarlamentar înseamnã a oferi românilor o
voce, un sprijin ºi o cale cãtre soluþii normale. Mai
simplu spus, ai puterea sã preiei o problemã care
afecteazã o categorie de oameni ºi sã o conduci
cãtre o rezolvare, atât cât te ajutã atribuþiile. Formal,
în Parlamentul European participi la crearea legis-
laþiei comunitare, ceea ce pare foarte distant faþã
de viaþa de zi cu zi. Însã nu e deloc aºa: legislaþia, în
fond, porneºte de la cetãþenii europeni
(inclusiv români) ºi problemele cu care se
confruntã, iar privite aºa lucrurile sunt mult
mai clare. 
E aproape imposibil sã compari Parlamentul
European cu Parlamentul României – pot spune
asta fiindcã am fãcut parte din ambele instituþii.
La Bruxelles ºi Strasbourg totul e extrem de bine
controlat – de exemplu, nu eºti plãtit dacã nu par-
ticipi la ºedinþe, o soluþie care ar trebui inclusã ºi în
România. Iar fiecare aspect al activitãþii tale este
public, numãrat, mãsurat, accesibil oricui vrea sã-þi
punã întrebãri sau sã afle ce faci (eu mi-am plasat
raportul de activitate ºi pe blogul personal,
dacianasarbu.wordpress.com, aºa cã oricine poate
cunoaºte în detaliu aspectele de care m-am ocu-
pat). Apoi, fiecare caz la care lucrezi are o finalitate,
în sensul în care una dintre instituþiile comunitare este
sesizatã ºi îþi oferã cel puþin un rãspuns. Care, dacã
nu e de ajuns pentru a soluþiona problema în cauzã,
mãcar e un pas pe drumul cãtre o clarificare. 
Ca sã fiu mai explicitã, vã povestesc un caz concret:

vara trecutã, Green Report, cu care colaborez
foarte bine, mi-a atras atenþia asupra gravelor
probleme de mediu care afecteazã provincia spa-
niolã Huelva. De ce era un subiect de interes pentru
mine? Nu ºtiu câtã lume ºtie, dar Huelva este una
dintre regiunile în care lucreazã un numãr important
de imigranþi, majoritatea români, la culesul
cãpºunilor. Acolo se produce aproximativ o treime
din toatã cantitatea de cãpºuni recoltate în Europa.
Poluarea zonei s-a accentuat în 1998, atunci când la
o fabricã de procesare a metalelor a avut loc o
masivã scurgere de cesiu radioactiv. Accidentul a
afectat ºi culturile de cãpºuni aflate în apropiere.
Apoi, agricultura intensivã presupune utilizarea, pe
scarã largã, a unor substanþe chimice extrem de
periculoase, precum bromura de metil (substanþã
care, dacã te afecteazã constant ºi fãrã protecþie,
poate produce pneumonie chimicã, afecþiuni
renale, afecþiuni ale sistemului nervos, arsuri ale pielii
sau ochilor). Dupã cum spuneam, cam jumãtate
dintre muncitorii care lucreazã la cules de cãpºuni
sunt români. Aceºti oameni lucreazã cu substanþe
periculoase fãrã a fi instruiþi în prealabil, fãrã a
cunoaºte, deci, riscurile la care se expun ºi fãrã a
avea mijloacele necesare de protecþie. Salariile
pentru care ei îºi riscã viaþa nu sunt fabuloase, ci dim-
potrivã, iar contractele nu sunt în totalitate respec-
tate de cãtre angajatori. Mulþi dintre cei plecaþi se
descurcã singuri sau acceptã tacit neajunsurile. 
Pe firul investigãrii unei probleme de mediu,
ajunsesem deci la rãdãcina unui caz foarte grav de
periclitare a sãnãtãþii unui mare numãr de români.
Cum ar spune Garcia Marquez, întot-
deauna era un alt

VATICAN 2009



adevãr în spatele adevãrului… Ce puteam face?
În iunie 2008, am adresat o întrebare deschisã
Comisiei Europene privind drepturile lucrãtorilor din
regiunea Huelva (Spania), studiul de impact asupra
mediului ºi mãsurile de conservare a habitatului.
Rãspunsul Comisiei nu a fost unul suficient, aºa cã,
împreunã cu alþi doi colegi, europarlamentari
francezi, am organizat primãvara aceasta un semi-
nar pe tema drepturilor muncitorilor sezonieri. Am
invitat acolo inclusiv un reprezentant al Comisiei
Europene, care lucra la elaborarea directivei munci-
torilor sezonieri, urmãrind sã-i atragem atenþia cã
reglementarea acestui domeniu trebuie sã þinã cont
de cele mai concrete detalii. Punctul culminant al
întâlnirii – ºi, sper, ºi momentul determinant pentru
autorii directivei – a fost mãrturia doamnei Tudoriþa-
Viorica Mohan, o româncã pe care am invitat-o
acolo fiindcã a trãit experienþa sezonului cãpºunilor
din Huelva. ªi care a spus unei sãli pline de politicieni
ºi birocraþi europeni ceea ce îmi povestise ºi mie.
Cum domnia-sa, ca atât de mulþi români, a semnat
contractul de muncã fãrã sã ºtie ce conþine, fiindcã
era redactat în spaniolã. Cum condiþiile în care
locuiesc românii ajunºi acolo la muncã sunt in-
descriptibile. Cum cãpºunile sunt tratate cu sub-
stanþe foarte dure chiar în prezenþa muncitorilor, lip-
siþi de echipament de protecþie, ºi care sunt expuºi
astfel unor serioase pericole de îmbolnãviri. Cum
românii se simt nu cetãþeni de rang inferior, ci mult
mai rãu decât atât. ªi au senzaþia, în fiecare clipã,
cã se aflã la mila angajatorilor, la dispoziþia toanelor
acestora, fãrã a fi apãraþi de condiþii contractuale
(pe care nu le înþeleg) sau de legislaþia spaniolã (pe
care nu o cunosc).
Nu ºtiu exact câþi dintre românii aflaþi la muncã în
strãinãtate se confruntã cu asemenea dificultãþi.
Bãnuiesc cã foarte mulþi dintre ei. ªtiu doar cã nu e
acceptabil ca un cetãþean european sã se simtã
atât de vulnerabil, atunci când singura sa dorinþã
este aceea de a munci. Nu se poate ca oamenii
care merg acolo cu singurul plan de a le oferi o spe-
ranþã celor de acasã sã devinã victime ale unui sis-
tem care nu-i apãrã. În continuarea acelei dezba-
teri, am publicat, cu sprijinul unei asociaþii spaniole
pentru drepturile omului, o broºurã cu informaþii

esenþiale ºi sfaturi utile pentru românii care vor sã
plece la muncã în Huelva, pe care oricine o poate
lua de pe blogul meu. Colegii cu care am organizat
seminarul, împreunã cu sindicatele muncitorilor
sezonieri, sunt la fel de hotãrâþi ca ºi mine. Ce putem
face este ca, la momentul la care primim proiectul
de Directivã din partea Comisiei, sã îl îmbunãtãþim
cu amendamente cât mai bune, prin care aceste
drepturi sã fie clar trasate. 
Acesta este nivelul la care activitatea noastrã con-
teazã. Avem instrumente ºi, cu multã atenþie ºi deter-
minare, putem sprijini oameni a cãror viaþã are de
suferit din lipsa unor legi sau din aplicarea lor insufi-
cient de fermã. Iar dacã în ecuaþie intrã ºi perse-
verenþa, atunci eforturile pot merge chiar mai
departe: eu, de exemplu, pornind de la cazul
Huelva, am început sã studiez cu foarte multã
atenþie situaþia comunitãþilor de români din afara
þãrii ºi aºa am ajuns sã mã implic în problema Italia,
sã mã adresez Comisiei Europene ºi premierului
Berlusconi în numele românilor de acolo, sã merg la
Roma pentru a mã întâlni cu reprezentanþi ai parla-
mentului ºi ai poliþiei italiene. Sunt bucuroasã cã unul
din efectele acestor eforturi a fost domolirea ofen-
sivei împotriva românilor. Nu ºtiu cât va dura, dar este
un prim pas.

Cum simþi raportul succese/nereuºite în activitatea
ta ca parlamentar european?
Celor care spun cã europarlamentarii au o funcþie
mai degrabã onorificã le pot povesti detaliile aces-
tor douã cazuri ºi ale multor altora, ca sã le arãt cât
de mare poate fi ecoul acþiunilor noastre, la nivelul
instituþiilor comunitare. Este adevãrat cã succesele
nu sunt garantate. Sigur cã vorbim ºi despre
nereuºite – de exemplu, faptul cã pânã acum nu am
reuºit sã obþinem o rezoluþie a Parlamentului
European care sã interzicã aplicarea decretului
guvernului italian de instituire a patrulelor civile este,
pentru mine, un eºec. Sau un proiect încã nerealizat,
fiindcã alãturi de Corina Creþu am depus o decla-
raþie scrisã în acest sens ºi ne strãduim sã ne
convingem colegii sã o semneze, pentru a o transfor-
ma în poziþie oficialã a forului european. Însã pânã în
clipa când voi vedea aceastã iniþiativã transformatã
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în act oficial, va fi o neîmplinire. 
La succese pot cita, de exemplu, faptul cã, prin
iniþiative personale, s-a vorbit la Bruxelles despre
problemele imigranþilor români din Spania, despre
Copºa Micã, despre Roºia Montanã, despre copiii
muncitorilor români din strãinãtate sau despre Delta
Dunãrii. 
Bineînþeles cã nu e suficient. Dar, pentru cei afectaþi
de fiecare dintre aceste probleme, poate fi un sprijin
esenþial.

Faci naveta între Bucureºti ºi Bruxelles sãptãmânal.
Dar acasã te aºteaptã tânãra ta familie, fetiþa ta are
puþin peste un an de viaþã. Cum te descurci? 
Nu vreau sã mã plâng, dar sã ºtiþi cã „serviciul” la
Parlamentul European nu se terminã decât când
hotãrãsc eu cã e prea mult. Timpul dedicat familiei
este foarte important, îmi dã putere sã continui.
Joaca împreunã cu Irina, fetiþa mea de 1 an, ºi serile
liniºtite alãturi de Victor sunt o sursã de energie pozi-
tivã ºi pace.

Eºti o femeie cu o carierã în ascensiune, ai vreodatã
dilema mamei care se simte vinovatã cã îºi cultivã
vocaþia uneori în detrimentul familiei?
Femeile care-ºi încearcã ºansele într-o carierã au o
problemã destul de mare de percepþie. Am obser-
vat cum nereuºita unei femei nu este perceputã ca
„nu e potrivitã pentru aceastã meserie”, ci printr-o
sentinþã mult mai largã ºi mult mai nedreaptã:
„femeile nu sunt potrivite pentru aceastã meserie”.
Iar asta se întâmplã în cazul femeilor care nu
reuºesc, pe când cele care reuºesc sunt fie excepþii,

fie trebuie sã se pãzeascã toatã viaþa de speculaþii
deplasate. În epoca în care vizãm eliminarea dis-
criminãrilor religioase, etnice sau de orientare sexu-
alã, nu ar trebui sã ne mai permitem nelãmuriri cu
privire la discriminarea de gen, mai ales în termeni
de carierã. 
Pierderea feminitãþii este o temere foarte des întâl-
nitã la femeile de carierã, dar trebuie sã fim foarte
sincere cu ceva. Chiar dacã suntem încã în numãr
redus ºi, ca urmare, trebuie sã lucrãm în principal cu
bãrbaþi, feminitatea este o chestiune adânc perso-
nalã, la care nu putem renunþa altfel decât benevol.
Iar aici poate apãrea o discuþie referitoare la
compromisurile pe care trebuie sã le faci ca femeie
de carierã. Cât timp eºti conºtientã cã deciziile îþi
aparþin, atât feminitatea cât ºi viaþa de familie ar tre-
bui sã fie bine protejate de orice le poate pune în
pericol. ªi oricum, probabil cã ar fi foarte greºit sã
renunþãm la feminitatea noastrã acum cã vedem
cã din ce în ce mai mulþi bãrbaþi încearcã sã o
descopere pe a lor! 
Regulile societãþii noastre spun cã, pentru a fi o
femeie de carierã apreciatã, nu este suficient sã fii o
bunã profesionistã: trebuie sã fii ºi o mamã bunã, o
soþie iubitoare, o prezenþã plãcutã, cât mai bine
aranjatã, cât mai neconflictualã... Eºecul pe plan
personal îþi afecteazã imaginea de om, pe când
eºecul pe plan profesional este mult mai uºor de
acceptat de cãtre ceilalþi. Mai mult chiar, încã tre-
buie sã ne luptãm cu percepþia cã bãrbaþii sunt cei
care trebuie sã munceascã ºi sã aducã banii în
casã. Am vãzut chiar un sondaj foarte alarmant
despre aceste lucruri, care ne plasa printre ultimele
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þãri din Europa. E important sã ºtim cum aratã
aceastã junglã conservatoare în care trãim, dar în
acelaºi timp sã înþelegem ceva simplu: cã n-o putem
schimba doar prin vorbe. Singura cale de a lupta cu
prejudecãþile este sã le contrazicem prin exemplul
fiecãruia. 

Cultura altruismului fãrã graniþe este normalitate
peste hotare, dar e încã privitã cu scepticism la noi
acasã: “de ce sã-i ajutãm pe alþii, nu avem noi
destule probleme aici?”... Cum vezi acest mod de a
pune problema? 
Civilizaþia modernã este rezultatul unui contract
social încheiat tacit între noi, membrii ei. Educaþia pe
care ne-o oferã pãrinþii în primii ani de viaþã este
cadrul contractului. Cu obligaþii, drepturi ºi respon-
sabilitãþi. Iar semnãtura noastrã este ceea ce facem
în cursul vieþii. 
Ceea ce prea puþini dintre noi înþeleg este cã
motorul care alimenteazã miºcarea lumii de astãzi
nu mai este doar omul, individul. Omul nu poate
exista în afara societãþii, nu este relevant de sine
stãtãtor. Pentru cã toatã viaþa noastrã este petre-
cutã în compania oamenilor, este evident cã sursa
fericirii noastre derivã tot de acolo. 
Tagore spunea cã oamenii pot fi rãi, dar Omul este
întotdeauna bun. Chiar dacã au existat numeroase

rãzboaie, crime sau violuri în lume, oamenii au fãcut
mai multe lucruri bune decât rele. Oamenii au
nevoie de exemple, de lupte care au fost duse cu
succes de cãtre alþii. Numai aºa vor reuºi sã-ºi ducã
la capãt propriile bãtãlii, cu proprii demoni. 
Dacã acest altruism social are o lege, ea este aceea
cã ambele pãrþi vor câºtiga. Cei care dau poate vor
câºtiga chiar mai mult decât cei care primesc. 
Pentru mine, înþelegerea ideii de întrajutorare e oare-
cum structuralã. Vine din familie ºi din convingerea
cã Dumnezeu þine registrul faptelor mele. Oamenii
fac acte de caritate, sunt altruiºti, îºi ajutã semenii
pentru cã aºa simt. Aceºti oameni nu sunt concen-
traþi pe a câºtiga cât mai mult în propriul folos, ci îºi
folosesc resursele în beneficiul celorlalþi. Cum sã-i
spunem acestei atitudini? Idealism. Naivitate. Sau
credinþã într-o lume mai bunã.

Venitul obþinut din realizarea acestei rubrici de
cãtre Andreea Marin Bãnicã este donat în sprijinul

copiilor cu nevoi speciale prin intermediul
fundaþiei “Preþuieºte Viaþa”
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