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Am luat atitudine faţă de … 
Vrei să ştii ce? 

 
Am luat atitudine faţă de tine, 

Faţă de omul de lîngă mine, 
Faţă de copilul dîşcovean 
Şi sistemul moldovean. 

Ţi-am adus „CURAJ” în sat 
Şi-o problem-am rezolvat. 

 
De-ai fost trist sau fericit 
Întotdeauna ţi-am zîmbit, 

Cu-o îmbrăţişarea te-am cuprins 
Că eşti important te-am convins. 

 
Iar de eşti vecin din sat, 
Să citeşti te-am învăţat, 
Să fii activ şi-nteresat 

De tot ce se-ntîmplă-n sat. 
 

Iar de eşti mămica mea 
Te-am convins a tolera, 

Ţi-am insuflat acel curaj 
Să ne vorbeşti de-al tău necaz. 

Şi tăticul meu iubit 
Comunist a devenit. 

 
Sunt fata care nu se teme să trăiască. 

Şi care-nvaţă zi de zi să iubească.                   
     Elena Spînachi  

. . .Noul  meu jo b. . .Noul  meu jo b. . .Noul  meu jo b. . .Noul  meu jo b     

                . . .  Rel ig ie       . . .  Rel ig ie       . . .  Rel ig ie       . . .  Rel ig ie            

 În liceu mi-au plăcut în 
mod deosebit orele de Logică. 
Aveau sens. Porneai de la nişte 
informaţii cărora le verificai 
veridicitatea şi le numeai frumos 
premise şi apoi, pornind de la 
premise, ajungeai să tragi o con-
cluzie. Totul pare simplu când nu 
încerci să complici lucrurile şi îţi 
ghidezi acţiunile pe nişte prem-
ise de calitate. Totuşi, foarte 
puţine persoane se pot lăuda că 
nu compromit acest mod de 
gândire. 
 Problema constă în 
faptul că pentru a fi o per-
soană raţională trebuie să fii 

educat de mic să fii una, lucru 
care, din păcate, nu se întâmplă. 
În parte datorită tradiţiei, în 
parte datorită lipsei de curaj 
de a se împotrivi cutumei, delă-
sarea părinţilor se transformă 
în indignare că "cutare a făcut 
aia sau cutare a făcut ailaltă", 
fără să realizeze că au con-
tribuit la această stare de 
fapt.  

 Realizez că e un punct de 
vedere cam deplasat să acuzi 
părinţii că, pentru câţiva ani, spun 
minciuni copiilor lor cu Zâna Măse-
luţă sau Moş Crăciun. 
>>> continuarea în pag. 2 

 

 Sună banal, nu-i aşa?  
 Doar că pentru mine e 
special de tot şi reprezintă o pro-
vocare zi de zi. În primul rând, 
organizaţia a fost constituită 
pentru a apăra drepturile unei 
minorităţi sociale extrem de dis-
criminate în Republica Moldova, 
este vorba de oamenii HIV 
pozitivi. Dacă înainte de a veni să 

lucrez în această organizaţie, 
scriam texte despre cum se simte 
o persoana in primele momente 
dupa ce afla ca e seropozitiva, 
acum ma lupt cu idei le 
preconcepute pe care am aflat cu 
stupoare ca le au majoritatea 
persoanelor cu care comunic.  
>>> continuarea în pag. 2 
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>>> continuarea din pag. 1 
 Însă ceea ce se pierde din 
vedere este că obişnuinţa de a 
bloca raţiunea le rămâne mult timp 
după aceea şi are efecte dezas-
truoase în viaţa ulterioară. 
 Un exemplu în acest sens 
este incapacitatea de a raţionaliza 
a oamenilor, care nu mai cred în 
Moş Crăciun şi, care cred într-o 
zeitate, de oricare tip ar fi ea. 
Argumentul principal al oamenilor 
de acest tip este "şi ce e rău în a 
crede", fără a realiza ridicolul 
frazei şi în general al fundamentu-
lui credinţei grupului din care face 
parte. 
 De dragul păstrării acestei 
discuţii la nivel de idei şi nu a in-
tra în detalii, pe care, oricum, un 
religios nu le va înţelege, vreau să 
spun că, în afară de preoţi, încă nu 
am întâlnit un creştin care să fi 
citit Biblia în întregime. Pentru că 
dacă au citit Biblia şi încă sunt de 
părerea că, această colecţie de 
scrieri antice evreieşti, cu aceeaşi 
veridicitate ca şi Făt Frumos şi 
Ileana Costijana ... ăăă ... Cosân-
zeana, e o carte sfântă, atunci eu 
nu ştiu cum altfel să port o dis-
cuţie cu ei. 
 Pornind de la ridicolul me-
todelor prin care au fost "create" 
lucrurile şi poveşti cu oameni tră-
ind mii de ani sau în burţi de peşte 
sau de la faptul că zeul din Biblie 
este un personal oribil care cere 
jertfe, incită la genocid şi crimă, 
ar fi nebun cineva să mai creadă în 
asemenea lucruri. 
 Nu vă cer să mă credeţi, 
vă rog, dacă totuşi alegeţi să cre-
deţi Biblia, atunci măcar citiţi-o. 
 Dacă ar fi doar asta atunci 
aş ignora religiile însă lucrurile nu 
se termină aici. Dumnezeul ăsta 
atotputernic nu se prea satură de 
bani. El are nevoie să dai bani la 
nişte intermediari ca să te as-

culte. Intermediarii merg cu limuzi-
nele, iar băbuţele, din pensia de 250 
de lei, au de dat în continuare. Comu-
nităţi întregi fac biserici noi în loc de 
şcoli sau spitale noi, când utilitatea 
celor două din urmă este indubitabil 
mai mare. În Moldova secolului 21 
avem mentalităţi de Evul Mediu şi de 
asta am ales să iau atitudine. 
 Creştinătatea înseamnă iubire, 
îmi spune un religios într-o zi, însă, cu 
aceeaşi senitătate, mi-a spus că homo-
sexualii trebuie să moară, la fel şi 
evreii, căci ei l-au ucis pe Hristos, 
care e Dumnezeu, care oricum nu 
moare, căci e atotputernic, care e fiul 
său, care ... WTF!!! 
 ... dacă ceea ce am scris mai 
sus nu îţi explică de ce am ales să iau 
atitudine împotriva religiei, atunci în-
seamnă că nu are rost să spun mai 
multe. 
 ...te-ai gândit vreodată cum a 
fost posibil ca sute de milioane de 
oameni să creadă că un avion a intrat 
în Pentagon fără a avea dovezi? sau 
cum aceşti oameni potrivit cu această 
credinţă au finanţat din taxele proprii 
uciderea a milioane de irakieni şi af-
gani? Răspunsul e simplu: pentru că au 
fost antrenaţi să creadă fără a avea 
dovezi. Porneşte din copilărie ... 
 P.S.: Am abordat în exemplul 
meu zeul credințelor Abrahamice, în 
speță pe cel din Biblie, pentru că e cel 
care ne afectează direct, însă același 
tipar se poate aplica oricărei credințe 
bazate pe autoritate ș i nu pe 
observația critică și rațională. 
                               RP            

 While every other 
issue of this magazin 
promoted opinions on various 
topics, now we focused on 
action. We had launched 
another article contest about 
experiences of taking up an 
attitude and received several 
materials. A friend wrote to 
us about how insignificant her 
p a r t i c i p a t i o n  s ud de n l y 
appeared to her, as liberty in 
our society is still missing. We 
dedicate to her this paper, 
with the message that 
activism makes a difference, 
even if it doesn't save the 
planet. 
 Elena Spinachi's poem 
enriches the meaning of 
activism, pushing it up to 
showing love to people around. 
Teaching mother tolerance, 
along with teaching children in 
the village to read or coping 
with a local social problem 
represent activism, because 
the effect is social innovation. 
 Why people believe 
political lies without posing 
questions is explained in 
another article by th religious 
structure of mind, founded in 
early childhood. 
 A job is routine for 
some people, but Diana sees in 
it her means to take up an 
attitude towards the isolation 
of HIV infected persons. 
 A n d r e i  p r o m o t e s 
Romanian language without any 
costly campaigns—he answers 
only in Romanian and 
distributes ribbons with 
national colours.  
 Petru also changes the 
people around by personal 
example. 
 Ana-Maria’s article is a 
first activism experience 
retell, a good point for 
everyone to start with.  
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>>> continuarea din pag. 1 
 Frica. Am descoperit că 
sentimentul pertinent este frica 
de a contacta cu ei. Indiferent de 
t o a t e  c a m p a n i i l e  s o c i a l e 
informative. Indiferent de toate 
cunoştinţele despre modul de 
infectare. 
 Ah da! Şi un fel de dispreţ. 
Că persoanele seropozitive ar fi 
second-hand. Eu sunt mândră de 
faptul că, prin munca mea zi de zi 
in cadrul organizatiei, contribui la 
consolidarea frontului de luptă cu 
aceste prejudecăţi. Şi mă 
străduiesc să fiu o purtătoare de 
informaţie optimistă celor care 
manifestă o atitudine negativă 
faţă de persoanele infectate.  

 Oricine poate afla într-o 
bună zi că e seropozitiv. Ce va face 
atunci? Va înceta să trăiască? Va 
începe să se răzbune? 
  Eu sunt un şoarece de 
birou. Completez 
formulare, scriu 
procese verbale, 
duc corespondenţa. 
Iarăşi, pare banal. 
Dar nu încetez să 
văd în lucrul meu pârghiuţe ale 
mecanismului de luptă contra 
atitudinii negativiste, de luptă 
pentru drepturile oamenilor HIV 
pozitivi. 
  Nu sunt seropozitivă. Am 
grijă de sănătatea mea. Dar sunt 
omul care are riscul în sânge şi de 

aceea mă gândesc la toate căile 
posibile de a înlătura contra-
indicaţiile şi urmările negative. 
Îndemn toată lumea să renunţe la 
cuibul confortabil al indiferenţei. 

Faţă de toţi cei 
care sunt mai puţin 
n o r o c o ş i . 
Indiferent cine-ar 
fi ei. Să luptam 
pentru a face lumea 

mai bună.  
 
P.S.: M-am lăsat dusă de idee. 
Sper că textul meu o să vă prindă 
bine. Sau poate nu. Dar mă bucură 
posibilitatea de a mă pronunţa, cu 
privire la ceea ce gândesc. 
  Diana M. 

“Ah da! Şi un fel de 

dispreţ. Că persoanele 

seropozitive ar fi 

second-hand. ” 

Am luat  at itudine faţă  de cei  care încă  se mai  cred 

 De la declararea indepen-
dendenţei RM, unii nu-şi revin din 
şocul destrămării URSS. Timp de 
19 ani, doar odată ne-am trezit cu 
adevărat, pentru ca mai apoi iar să 
lăsăm mâinile în jos.  
 Trebuie să înţelegem cu 
toţii – consolidarea poporului RM 
nu poate veni ca rezultat al acţiunii 
unor sau altor politicieni. Vom 
deveni stăpâni doar atunci când 

vom învăţa să ne apreciem şi să nu 
ne lăsăm călcaţi în picioare.  
 Eu am început de la o 
acţiune mai puţin corectă şi 
benefică pentru mine, dar care a 
dat roade. N-am răspuns la vreo 
întrebare în rusă de mai mult de 
doi ani, dintr-un principiu pătruns 
adânc în suflet. În rezultat, am 
uitat foarte mult această limbă. 
Nu vă îndemn şi pe voi să faceţi 

acest lucru 
şi să uitaţi 
intenţionat 
limba rusă, 
dar să vor-
biţi româna 
cu oricine, 
atâta timp 
c â t  v ă 
s i m ţ i ţ i 
stăpâni în 
ţ a r a 
v o a s t r ă .   

 Nu trebuie să aveţi o 
atitudine rusofobă, ci una plină de 
respect faţă de apărătorii limbii 
române. Dacă un cetăţean străin 
solicită, după 10 ani de şedere, 
cetăţenia RM, iar un funcţionar 
public care se ocupă de problema 
dată nu ştie limba de stat, atunci 
eu nu pot dormi liniştit până 
problema dată nu va fi rezolvată!  
 Acum jumate de an, am 
lansat un grup pe una din reţelele 
de socializare, în care ceream 
abrogarea legislaţiei care conferă 
limbii ruse statut special. Revenin 
neapărat la această iniţiativă, 
imediat după noile alegeri 
parlamentare. Până atunci, dragi 
prieteni, purtaţi panglică tricolor 
în semn de respect faţă de 
Republica Moldova şi faţă de limba 
română. 

Andrei Fornea 



4 

- Ai grijă pe-aici, că e o gaură mare lângă un capac de canalizare. Eu 
era să cad odată. 
- Odată? Păi de când ai groapa asta pe strada ta? 
- Oho, e de mai bine de două luni. 
- Vrei să zici că timp de două luni nu ai întreprins nimic ca să rezolvi 
problema? 
- Eu? Ce puteam să fac eu? 
- Scrie o sesizare primarului. 
- Cum să scriu o sesizare? 
- Te învăţ eu, cu o condiţie: să o şi trimiţi mâine. 
 
    Domnului Primar General 
    al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă 
    de la cetăţeana Spînu Ana-Maria 
    locuitoare a m. Chişinău 

 
Sesizare 

 
Subsemnata Spînu Ana-Maria, locuitoare a oraşului Chişinău, semnalez o 
problemă pe strada ... . Lângă capacul de la căminul de vizitare de pe 
strada sus-numită, pe segmentul dintre casele cu numerele 31/33 şi 32, 
este o spărtură în asfalt, prin care se ajunge în căminul de vizitare. 
Pentru că aceasta se surpă continuu, reprezintă un pericol atât pentru 
automobilele care circulă pe această stradă, cât şi pentru pietoni. 
 
Solicit să fie analizată problemele şi să dispuneţi rezolvarea cât mai 
rapidă a acestora. Rog, de asemenea să-mi fie aduse la cunoştinţă 
măsurile întreprinse, printr-o scrisoare la adresa: ... 
Mulţumesc anticipat! 
 

10.09.2008        
 
 M-am simţit încrezătoare după ce am deschis portiţa asta de 
dialog cu primarul. Da, primarul nu este o zeitate şi da, comunicarea 
eficientă (cu el) rezolvă probleme. Da, strada mea a fost reparată, spre 
surprinderea familiei, spre bucuria mea, cu un plus de respect de sine. 
 

Activismul, aşa, cât un grăunte, poate schimba situaţia. Eu înlocuiesc 
bucuros 15 kilograme de  discuţii supărate pe 3 grame de soluţii.  
 

Ana-Maria Spînu 

Coordonator, sinteză în limba engleză: Ana-Maria SPÎNU 

Autori articole: Elena SPÎNACHI, R.P., Andrei FORNEA, Diana M., Petru CLIOFOS,  
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19 ani de la Declaraţia 
Independenţei. Sar de pe 
canapea—să dăm sărbătorii mai 
multă culoare! Să fim noi, mai noi. 

Să fi defilat nud nişte modele, că 
n-ar fi fost aşa uimiţi făleştenii. 
Au început să ne vorbească, să ne 
studieze din cap pînă în picioare, 
să facă glume pe seama noastră, 
să hohotească... 

Dar mie nu mi-e ruşine că m-am 
născut sub tricolor! 

Petru Cliofos 
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