
<b>Nunta Tiganilor, scandal mondial</b>
O nunta tiganeasca desfasurata dupa tot tipicul - cu o imbinare de lux si kitsch demna de un film al lui
Kusturica, dar si cu miri de virste fragede - a continuat, in mod neasteptat, cu o ancheta din partea
autoritatilor si a generat o dezbatere care face, in aceste zile, inconjurul lumii. Totul a inceput in
momentul in care raportorul UE pentru Romania, baroneasa Emma Nicholson, a cerut ca Ana-Maria
Cioaba sa fie luata imediat de linga sot. Fiica cea mica a regelui rromilor Florin Cioaba, Ana-Maria, s-a
casatorit, simbata, cu Birita Mihai, fiul unui rrom din Sibiu. Fata are 12 ani si jumatate, iar sotul ei 15
ani, casatoria fiind oficiata numai religios, in cultul penticostal. In acest moment, dezbaterea este in plina
desfasurare: ce trebuie sa se respecte mai intii in cazul rromilor: traditia sau legea? 
  Cazul Cioaba a facut inconjurul lumii
  Presa internationala a prezentat pe larg, ieri, cazul Anei-Maria Cioaba, casatorita religios la numai 12
ani, anuntind decizia autoritatilor de a deschide o ancheta in legatura cu acest subiect. 
  BBC citeaza oficiali romani care declara ca autoritatile de la Bucuresti nu recunosc aceasta casatorie si
ca au initiat o ancheta in acest caz, dar prezinta si punctul de vedere al regelui Cioaba si al prietenilor
fetei. 
  Agentia Reuters anunta deschiderea anchetei asupra casatoriei religioase intre fata de 12 ani si un baiat
de 15 ani, care a atras o serie de condamnari din partea Uniunii Europene si a grupurilor pentru drepturile
omului. 
  Associated Press, citata de CNN, MSNBC si ?The Guardian?, dar si de multe alte ziare americane,
canadiene sau chiar africane, afirma ca autoritatile romane au initiat ancheta ca urmare a presiunilor
exercitate de UE, dupa ceremonia religioasa desfasurata simbata. UPI, preluat de ?Washington Times?,
remarca apelul activistilor pentru drepturile omului si al baronesei Emma Nicholson in favoarea fetei,
precum si incidentul petrecut la biserica, de unde Ana-Maria a fugit in timpul slujbei. 
  France Presse relateaza emotiile provocate de aceasta casatorie care divizeaza comunitatea tiganeasca.
?Reactia dura a guvernului dupa casatoria printesei Ana-Maria cu Birita demonstreaza necunoasterea
traditiilor tiganilor?, a declarat Luminita Cioaba, matusa miresei. ?Nu cred ca o ancheta guvernamentala
va face autoritatile si opinia publica sa inteleaga mai bine traditiile noastre?, a adaugat Luminita Cioaba,
prezentata de AFP drept ?lingvista recunoscuta si una dintre putinele intelectuale provenite din
comunitatea tiganeasca?. 
  
  Ginerele lui Cioaba, anchetat de procurori 
  
  Casatoria fiicei regelui Cioaba nu a trecut neobservata nici de Ministerul Public si nici chiar de
procurorul general al Romaniei. Biroul de relatii cu presa al Parchetului de pe linga Curtea Suprema de
Justitie a anuntat ieri, in mod oficial, ca Parchetul Tribunalului Sibiu s-a autosesizat din oficiu si a
inceput sa-l cerceteze pe ?ginerele regal? Mihai Birita. Articolul din Codul penal invocat in comunicatul
Parchetului General prevede ca ?raportul sexual cu o persoana de sex feminin care nu a implinit virsta de
14 ani se pedepseste cu inchisoare de la unu la cinci ani?. 
  
  S-a tinut cont de presa 
  
  Reprezentantii Ministerului Public nu au putut sa explice clar de ce anchetatorii nu s-au autosesizat si in
cazul altor casatorii incheiate intre copii ai unor familii de rromi. In schimb, Biroul de presa al
Parchetului General ne-a comunicat opinia prim-procurorului Ion Poiana, seful Parchetului de pe linga
Tribunalul Sibiu. Acesta a afirmat ca nu au mai existat cazuri similare cu cel al ?printesei? Ana-Maria
Cioaba sau, in cazul in care totusi au existat, nu au fost depuse plingeri la organele in drept. Referitor la
motivele cercetarilor declansate impotriva lui Mihai Birita, sub acuzatia de intretinere de acte sexuale cu
un minor, seful Parchetului din Sibiu a afirmat ca, la luarea deciziei de autosesizare, ?s-a avut in vedere
amploarea reflectarii cazului atit in presa interna, cit si reverberatiile avute in mass-media internationale,
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inclusiv pozitia exprimata de baroana?. 
  
  ?N-am mai avut nici un caz similar? 
  
  Secretarul de stat Gabriela Coman, sefa Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, ne-a
spus ca la nivelul Directiilor judetene n-a mai fost anchetat pina acum vreun caz similar. Ea sustine ca s-a
autosesizat dupa relatarile de luni, din presa, si nu din cauza semnalelor baronesei Emma Nicholson.
?Noi le-am cerut celor de la Sibiu sa inceapa ancheta. Pe baza concluziilor, ei vor lua masuri. (...) Noi ii
consideram pe ambii copii victime - si pe fetita, si pe baiat?, ne-a spus Gabriela Coman. 
  
  ?Minora a fost incredintata familiei? 
  
  ?Cercetarile efectuate pina in prezent nu au relevat acte de violenta ori constringere fizica sau psihica
asupra minorei cu ocazia desfasurarii acestui eveniment. Minora a fost incredintata familiei in prezenta
reprezentantilor Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Sibiu?, se arata intr-un
comunicat al IPJ Sibiu.  Prim-procurorul Doru Poiana, de la Parchetul de pe linga Tribunalul Sibiu, ne-a
spus ca si aceasta institutie s-a autosesizat in urma articolelor din presa si ca s-a deschis un dosar penal pe
numele lui Mihai Birita. ?In cazul minorei Ana-Maria, aceasta avind virsta de 12 ani, legea din Romania
spune ca ea nu are discernamint. Pentru ca Mihai Birita are 16 ani, nu mai este nevoie sa facem o
expertiza pentru ca acesta are discernamint, conform legii. Cu toate acestea, in momentul de fata nu putem
vorbi despre un viol si nici macar despre intretinerea unui raport sexual cu un minor pina cind nu ne
parvine expertiza medicala care sa arate ca a avut loc deflorarea. Treaba cu jocul cearsafului este o
traditie, si noi nu ne puteam baza pe traditii?, a declarat prim-procurorul Poiana. 
  
  Declaratie de buna purtare de la Birita 
  
  Inspectorii de la Directia pentru Protectia Drepturilor Copilului Sibiu au luat, ieri, declaratii de buna
purtare proaspatului ginere al regelui Cioaba, Birita Mihai, transmite Mediafax. In fata inspectorilor
sibieni, el a dat o declaratie,  in prezenta parintilor sai si a membrilor familiei Cioaba, prin care isi asuma
rolul de sot al printesei Ana-Maria si de protector al ei. Mai mult, el a sustinut ca nu a fost fortat sa se
casatoreasca. ?A fost hotarirea noastra sa ne casatorim. Nimeni nu ne-a fortat si nu inteleg de ce se face
atita scandal?, a declarat Birita. Inspectorii de la Protectia Drepturilor Copilului au sustinut ca la dosarul
intocmit pe numele Ana-Maria Cioaba lipsea declaratia lui Birita Mihai. Parintii celor doi minori au
declarat ca multi dintre romani si-ar dori sa aiba conditiile de trai pe care le au acestia. ?Nu stiu citi copii
au peste 1.500 de metri patrati numai pentru ei. Cu tot ce le trebuie. Si pe linga asta sintem si noi linga ei
si ii ajutam cu ce vor. Ei sint viata noastra, de ce sa ne batem joc??, a declarat Ion Mihai, tatal lui Birita. 
  
  Doru Viorel Ursu (nas, fost ministru de interne): ?Mireasa n-a fugit, s-a dus la toaleta? 
  
  Doru Viorel Ursu, nasul Anei-Maria Cioaba si al lui Mihai Birita, neaga afirmatiile aparute in
mass-media potrivit carora fina sa ar fi fost violata in noaptea nuntii de catre sotul ei.  ?Nu a fost nimic
din ce s-a scris. Totul, din pacate, este neadevarat?, a declarat, ieri, pentru Mediafax, Doru Viorel Ursu. 
  El a subliniat ca nu a fost vorba de o casatorie civila, ci de un obicei al etniei rrome, iar faptul ca mireasa
a iesit din biserica inainte de a incepe slujba nu poate fi interpretat ca a fugit. ?A iesit pentru a merge la
toaleta?, a spus Ursu. Doru Viorel Ursu afirma ca i-a cunoscut pe regele rromilor Ion Cioaba si pe fiul
sau, Florin, in perioada 1990-1991, cind era ministru si s-au inregistrat diverse conflicte intre rromi si
romani. ?Avem o relatie de apropiere, iar acum doua luni, cind am fost intrebat daca vreau sa fiu nasul
fiicei sale, am acceptat?, a afirmat Ursu, adaugind ca si-a asumat aceasta calitate. (Mediafax) 
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  Serban Mihailescu: ?Eu am sesizat ministerul? 
  
  Presa de ieri consemna faptul ca secretarul general al guvernului, Serban Mihailescu, s-a implicat direct
in disputa iscata dupa nunta din familia Cioaba. ?Eu personal am sesizat Inspectoratul de Politie Sibiu
care face o ancheta in acest caz si miine va prezenta un raport?, declara ministrul. Astazi insa, Serban
Mihailescu neaga implicarea sa personala in acest caz. 
  Dvs. ati sesizat politia. De ce dvs.? 
  Nu, noi am discutat la nivelul ministerului. 
  La care minister? 
  La Ministerul Administratiei si Internelor. 
  Eu am in fata o stire in care se spune ca dvs. personal ati sesizat politia din Sibiu. 
  Am vorbit, dar nu am sesizat. Eu am sesizat ministerul. 
  Dar de ce a trebuit sa interveniti dvs. in acest caz? 
  Pentru ca sesizarile din presa au aratat ca e vorba despre o incalcare a legii in ceea ce priveste o
casatorie. Aceasta n-a fost o casatorie, n-a avut nici un fel de caracter din acest punct de vedere. Si atunci
politia trebuie sa... Sint nenumarate organe in aceasta tara: Parchet, politie, autoritate locala, autoritate
sociala, directii de protectia familiilor, directii de protectia copiilor care se pot sesiza. Atit cit trebuie
legat de aceasta chestiune consider ca mi-am facut datoria. Da? Va multumesc... 
  Inca o intrebare, dle ministru. Situatia nu este noua. Au loc zilnic astfel de casatorii. De ce a trebuit sa va
sesizati tocmai acum? 
  Eu, in continuare, nu numesc aceste actiuni casatorii. Pot sa fie un fel de sarbatori in familie. 
  
  Madalin Voicu: ?O barbarie? 
  
  Senatorul PSD Madalin Voicu, reprezentant al comunitatii tiganesti, a declarat la BBC ca obligarea fetei
lui Ioan Cioaba, autointitulat regele tiganilor, sa se casatoreasca este ?o barbarie?. 
  Voicu a adaugat ca nu este firesc sa se invoce traditii si obiceiuri tiganesti care sa oblige copii intre 12 si
14 ani sa se casatoreasca. ?Cei care fac astfel de greseli ar trebui pedepsiti legal?, a spus Voicu, adaugind
ca este grav ca statul roman, prin institutiile sale, tolereaza astfel de procedee. 
  
  Romani CRISS: ?Traditie veche de sute de ani? 
  
  ?Casatoriile timpurii fac parte din traditia comunitatii de rromi caldarari, care este veche de sute de ani?,
ne-a declarat ieri Costel Bercus, directorul Centrului Rromilor pentru Interventie Sociala si Studii -
Romani CRISS. 
  ?Categoric nu este un caz de violenta asupra minorului. Un parinte, cu atit mai mult Florin Cioaba, nu ar
permite acest lucru. Florin este un om respectabil, care propovaduieste Biblia si este penticostal. Felul in
care a fost prezentata in presa nunta fiicei regelui Cioaba este exagerat si agresiv. Nu cred ca acest copil a
fost torturat, asa cum s-a spus. Conform traditiei rromilor caldarari, aceasta virsta reprezinta momentul
oportun pentru a se crea o astfel de legatura intre doi tineri, care apoi isi construiesc viitorul impreuna.
Este vorba de valorile culturale ale unei etnii, care nu sint intelese de majoritate. Este adevarat ca, in
anumite cazuri, traditia culturala contravine normelor internationale de protectie a copilului. Ceea ce
baroneasa Emma Nicholson numeste agresiune sau viol este, din punctul de vedere al familiei regelui
Cioaba, un motiv de mindrie?, ne-a mai declarat Costel Bercus. 
  
  CNA: Am gresit ca n-am dat sanctiuni 
  
  Presedintele CNA, Ralu Filip, a declarat, pentru Mediafax, ca institutia pe care o conduce a gresit
neluind nici o hotarire in cazul televiziunilor care au prezentat imagini de la nunta fetei de 12 ani a lui
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Florin Cioaba. 
  ?Doamna Nicholson are perfecta dreptate. Noi am gresit si recunoastem asta. Ar fi trebuit sa aducem
aminte televiziunilor ca nu au voie sa puna un copil de 12 ani intr-o postura jenanta. De fapt, Legea
audiovizualului si deciziile pe care le-am luat interzic acest lucru?, a declarat Ralu Filip. 
  
  Ce spune legea 
  
  Orice ?casatorie religioasa poate fi celebrata numai dupa casatoria civila? (art. 44, alin. 2 din
Constitutie). Aceasta masura este prevazuta tocmai pentru a preveni situatiile de abuz sau alte incalcari
ale legii. Potrivit legislatiei familiei, una dintre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o casatorie
este cea privitoare la virsta. Astfel, barbatul se poate casatori numai daca a implinit 18 ani, iar femeia
numai daca a implinit 16 ani. Cu toate acestea, pentru motive temeinice (sarcina sau alte situatii de
exceptie), se poate incuviinta casatoria femeii care a implinit 15 ani. 
  Incuviintarea se poate da de catre primarul localitatii pe teritoriul careia isi are domiciliul femeia si
numai in temeiul unui aviz oficial dat de un medic, sustine, intr-un comunicat, Organizatia Salvati Copiii.

  
  Ana-Maria Cioaba: ?Am vrut sa ma marit, dar traditia trebuie sa se schimbe? 
  
  iScandalul izbucnit in urma casatoriei minorei Ana-Maria Cioaba a luat o amploare deosebita in urma
reactiei vehemente a baronesei Emma Nicholson. Raportorul Romaniei pentru Uniunea Europeana l-a
acuzat de viol pe mirele Birita Mihai,  in urma consumarii noptii nuntii. Dupa relatarile din presa
romaneasca si internationala, Florin Cioaba a iesit la rampa si a declarat ca amestecul baronesei in
traditiile etniei rromilor este neavenit si ca ceea ce s-a intimplat nu are nici o legatura cu incalcarea legii.
?Totul a fost legal dupa legea noastra tiganeasca. Copiii se cunosc de mult timp, se iubesc, sint impreuna
la scoala si nu poate fi vorba de un viol asa cum spune Emma Nicholson. Tot ceea ce a spus presa sint
numai minciuni?, a declarat Florin Cioaba. Mama lui Mihai Birita este si ea suparata pe baroana: ?Ar
trebui sa-si vada de treaba ei fiindca noi, rromii, nu ne interesam de viata romanilor?. Intrebata daca a
fugit de la nunta si daca e adevarat ca nu a vrut sa se casatoreasca, printesa Ana-Maria a dezmintit: ?Am
iesit din biserica pentru citeva minute pentru ca ma stringea rochia care mai era si foarte grea, nici vorba
ca nu as fi vrut sa ma casatoresc?. Ea a negat ca in noaptea nuntii ar fi fost vorba despre viol. ?N-are cum
sa fie viol atita vreme cit ne-am dorit amindoi acest lucru si ne iubim?. In etnia rromilor, aceste casatorii
sint un lucru obisnuit si tin de o traditie care dureaza de sute de ani. Chiar daca respecta legea tiganeasca,
Ana-Maria ar fi de acord ca ea sa se schimbe. ?As vrea ca aceasta traditie sa se schimbe, iar parintii sa ne
lase sa hotarim noi cind sa ne casatorim. Sa ne logodim de mici, dar noi, tinerii, sa hotarim daca vrem sa
ne casatorim?, a declarat Ana-Maria. Acum este in clasa a VI-a la o scoala din Sibiu si ar vrea sa dea la
facultate, sa se faca doctor sau pedagog. Dana Chendea, secretara la Centrul Crestin al Rromilor din
Sibiu, cea care a sustinut initial ca Ana-Maria nu a vrut sa se marite, spune acum ca toate declaratiile ei ar
fi fost rastalmacite de  ziaristi. 
  
  Florin Cioaba ii scrie baronesei: ?Fiica mea nu a suferit? 
  
  Intr-o scrisoare adresata ieri baronesei Emma Nicholson, Florin Cioaba ii cere sa difuzeze informatii
corecte si sa pastreze un ton decent in limbaj si actiune, transmite Mediafax. ?Ma declar consternat in fata
furiei cu care s-a abatut impotriva familiei mele intreaga scena politica si civila romaneasca?, sustine
Florin Cioaba in scrisoare, mentionind ca, pentru rromii caldarari, este o onoare sa isi cunune copiii la
virste fragede, sa le asigure un trai decent si sa se preocupe de educatia lor. Cioaba a precizat ca fiica lui
nu a avut de suferit in urma casatoriei, din punctul de vedere al relatiilor intime. ?Abuzurile sexuale de
care faceti atita caz nu sint decit inventiile presei internationale avide de scandaluri si subiecte de tabloid.
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Mai mult, Parchetul, Politia si Autoritatea pentru Protectia Copilului au confirmat starea de normalitate a
relatiei dintre cei doi copii?, arata regele rromilor. ?Onorabila Emma Nicholson of Winterbourne, in
numele normalitatii si al drepturilor omului la autodeterminare si respectare a traditiilor si obiceiurilor, va
invit sa pastram un ton decent in limbaj si actiune. Niciodata nu voi accepta ca cineva sa ii faca vreun rau
fiicei mele si copiilor mei, motiv pentru care va asigur ca nu voi accepta niciodata ca acestia sa imi fie
luati cu forta de cineva. Va invit sa solicitati sprijin temperat autoritatilor romane in cazurile de
neclaritate juridica sau sociala, asa incit reactiile care se nasc in urma unor interventii ale dumneavoastra
sa fie unele oneste, masurate si fara urmari de ordin moral?, incheie Florin Cioaba. 
  
  Luminita Cioaba: ?Sint obiceiuri respectate de mii de ani? 
  
  Luminita Cioaba este o femeie de origine rroma care a respectat traditiile si, in acelasi timp, a luptat
pentru emanciparea si educarea copiilor din etnia sa. Este scriitoare, cu mai multe carti publicate, si
conduce, in Sibiu, un centru de educare. Este sora regelui Cioaba si matusa fetei care a generat acest
scandal international. Ea s-a aratat foarte revoltata de modul in care presa a reflectat nunta tiganeasca:
?Ati facut din noi niste barbari, niste criminali, niste violatori. Dintr-un eveniment frumos ati facut o
batjocura, o sa ajungem de risul intregii lumi. Daca asa este traditia?! De ce nu va intereseaza ce se
intimpla in scolile generale sau in baruri, in discoteci, unde se drogheaza copiii, unde incep acte sexuale
la 10 ani. Avem legile noastre nescrise, dar mult mai vechi, pe care nimeni n-are dreptul sa le incalce.
Nici baroneasa Emma Nicholson n-are dreptul sa intervina in legile, in traditiile si obiceiurile unei
comunitati sau ale unui popor, nu poate dinsa sa le schimbe! Eu m-am luptat pentru dreptul de a merge la
scoala, de a invata si am reusit, mi-am atins scopul?. 
  
  Serban Anghelescu (cercetator la Muzeul Satului Roman):  ?Daca traditia tine strict de o comunitate, ea
nu lezeaza statul? 
  
  Pentru ei este o casatorie in contradictie evidenta cu legile statului in care traiesc, asta e limpede, in
consecinta, nerecunoscuta legal de autoritati. La alte popoare exista obiceiuri pe care le practica
nord-africanii, de pilda, magrebinii care vin in Franta si care isi initiaza fetele intr-un mod care
francezilor li se pare barbar, periculos si arhaic: prin excizia clitorisului, pentru a marca astfel un nou
statut al fetei. Practicile magrebinilor nu sint in contradictie cu statul pentru ca este o afacere de familie,
dar obiceiul ca atare este de neacceptat pentru un francez obisnuit, care crede ca imigrantii trebuie sa se
adapteze nu doar la legi, ci si la obiceiuri, la legile asa-zis nescrise, sa urmeze in interiorul statului in care
traiesc moravurile lui generale. In rest, daca traditia tine strict de familie, de o comunitate redusa, ea poate
sa nu lezeze in nici un chip statul, insa daca isi atribuie exact acelasi nume si aceeasi ceremonie ca acelea
care sint adoptate oficial, atunci intr-adevar exista sursa unui conflict. Dupa cum exista, de altfel, o sursa
de conflict mult mai grava, anume incoronarea, care ar fi trebuit sa il echivaleze pe acest ?rege? cu
voievozii incoronati la Curtea de Arges. Ginditi-va ce ar spune occidentalii, fie ei francezi, fie englezi,
daca intr-o catedrala destinata unor incoronari imperiale s-ar incorona un ?rege? al tiganilor de acolo?
Cred ca n-ar fi in nici un caz de acord. 
  
  NASTASE: ?De acord cu baroneasa? 
  
  Cazul fiicei de 12 ani a regelui rromilor Florin Cioaba, care a fost obligata sa se casatoreasca cu un tinar
de 15 ani, ar putea intra in sfera penalului, a declarat ieri, la Iasi, premierul Adrian Nastase. Acesta a
precizat ca, din experienta sa de jurist, stie ca dispense de virsta pentru astfel de casatorii se pot da numai
pina la 15 ani. ?Ne putem raporta chiar la Codul penal pentru ca, pina la urma, este vorba de relatii
sexuale cu un minor, fapt pedepsit de lege. 
  Trebuie analizat in ce masura traditia este mai presus de legile tarii?, a mentionat premierul, adaugind ca
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este de acord cu opinia exprimata de baroneasa Emma Nicholson, care a sustinut ca fetita a fost violata in
noaptea nuntii si a cerut ca aceasta sa fie scoasa din mediul familial in care se afla. ?Voi lasa organele
abilitate sa se ocupe de caz. Nu a fost vorba de o casatorie civila, dar guvernul nu incurajeaza acest tip de
relatii familiale impuse cu forta?, a afirmat Adrian Nastase. 
  
  Abuzurile rituale impotriva femeilor au iscat un val de scandaluri in Occident 
  
  Numeroase state occidentale se confrunta, in ultimii ani, cu problema aplicarii legilor atunci cind acestea
intra in contradictie cu libertatile religioase sau traditiile culturale ale minoritatilor etnice. Problemele de
aceasta natura sint numeroase, dar, de regula, atunci cind victimele se intimpla sa fie copii, iar abuzurile
la care sint supuse sint in contradictie flagranta cu legile, statul intervine cu fermitate pentru a pune capat
unor practici, indiferent de temeiurile pe care acestea sint fundamentate. 
  
  Scandalul mormonilor: neveste de 14 ani 
  
  In Statele Unite, tara care se mindreste cu respectarea riguroasa a libertatilor religioase, autoritatile au
intervenit in ultimii ani de mai multe ori pentru a pune capat unor practici ilegale ale mormonilor. Desi
poligamia a fost interzisa chiar de conducerea acestei secte, ea inca se mai practica in secret. De obicei,
mormonii au grija sa nu incalce legea, casatorindu-se oficial doar prima oara, restul cununiilor fiind
oficiate in secret doar la nivelul sectei. In urma cu doi ani, in SUA a inceput un proces rasunator, Tom
Green - un barbat de 51 ani -  fiind deferit justitiei dupa ce s-a descoperit ca avea cinci neveste si 29 de
copii. In afara faptului ca la un anumit moment fusese casatorit legal cu mai multe femei, Green a fost
acuzat de viol deoarece incepuse sa intretina relatii intime cu patru dintre nevestele sale pe vremea cind
acestea erau niste copile, adica aveau intre 14 si 16 ani. Culmea scandalului a fost faptul ca una dintre
nevestele sale era fiica dintr-o casatorie anterioara a unei alte sotii. Green a fost condamnat la inchisoare,
in ciuda faptului ca la proces s-au prezentat toate cele cinci neveste care au declarat ca nu au fost fortate
sa se culce cu Green si ca intrarea in aceasta ciudata familie nu le-a privat cu nimic de bucuriile
copilariei. ?Nu mi-as schimba viata cu cea a unei adolescente care isi pierde vremea la Mall sau ramine
gravida fara sa stie cine e tatal?, a declarat una dintre neveste, Hannah Green. Nici depozitiile femeilor,
nici invocarea traditiei nu l-au scapat insa pe Green de puscarie. 
  Un alt caz faimos legat de aceeasi comunitate s-a petrecut in 1998, cind o tinara de 16 ani a fugit din
casa parintelui sau, John Daniel Kingston, unul dintre cei mai renumiti poligami din Utah. Fata si-a dat in
judecata tatal, dupa ce acesta a stilcit-o in bataie pe motiv ca refuzase sa fie cea de-a 15 sotie a propriului
sau unchi, in al carui pat fusese obligata sa intre inainte de a implini 15 ani. 
  
  Mutilarile genitale, pedepsite cu inchisoarea 
  
  Autoritatile din Londra sint decise sa stirpeasca practica mutilarii genitale feminine, larg raspindita in
multe state africane si importata in Marea Britanie de numerosii imigranti din aceste tari. Aceasta practica
barbara, care consta din indepartarea totala sau partiala a organelor genitale feminine, a fost interzisa in
Marea Britanie acum 17 ani, dar numerosi membri ai minoritatilor etnice obisnuiau sa ocoleasca legea
ducindu-si fetele ?in vacanta? in tarile de origine, unde erau supuse acestui ritual, des intilnit in statele
musulmane, dar care nu este strict legat de islam. Ministrul britanic de interne David Blunkett a propus
recent un proiect de lege care prevede inchisoare de la cinci la 14 ani pentru parintii care recurg la astfel
de subterfugii. ?Aceasta practica nu poate fi justificata prin nimic, nici pe temeiuri culturale, nici pe
considerente medicale sau de gen. Cauzeaza dureri ingrozitoare si conduce, de cele mai multe ori, la
probleme cronice de sanatate?, a explicat ministrul Blunkett. Potrivit estimarilor oficiale, la ora actuala in
Marea Britanie traiesc aproximativ 7.000 de fete sub 16 ani care risca sa fie supuse unui astfel de
tratament daca nu se intervine de urgenta prin implementarea unei legislatii dure care sa-i sperie pe
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parintii lor si sa-i faca sa renunte la un ritual ancestral. 
  
  Europa s-a incurcat in esarfa musulmana 
  
  Traditionalele esarfe cu care isi acopera capul femeile musulmane au stirnit o vie controversa in
numeroase tari europene, problema ajungind in dezbaterea Curtilor supreme si pe agenda premierilor.
Asa-numitul ?hijab? a stirnit discutii dupa ce in unele scoli, in special in Germania si Franta, profesorii au
spus ca portul acestui val este o incalcare a statutului laic al institutiilor de invatamint. 
  Pentru rezolvarea dilemei, la Paris s-a constituit o comisie guvernamentala care urmeaza sa se pronunte
asupra dreptului elevelor musulmane de a umbla cu capul acoperit. 
  In Germania, Curtea Suprema a judecat, in august, plingerile unei profesoare si ale unor femei
musulmane. Acestora din urma - angajate ale unui supermarket - patronii le interziceau sa poarte ?hijab?
pe motiv ca sperie clientii. In cele din urma, Curtea a stabilit ca musulmanele au dreptul de a-si exprima
convingerile religioase inclusiv in acest mod. In Marea Britanie, problema este in general ignorata, in
schimb, in Suedia, tara considerata printre cele mai tolerante natiuni europene, o palestinianca a trebuit sa
recurga la justitie pentru a i se permite sa prezinte o emisiune la televiziunea nationala cu capul acoperit,
asa cum cere religia ei. 
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