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A dat Jaguarul pe...
măgari

Un indian proprietar de Jaguar s-a
plimbat prin oraşul în care locuieşte la
volanul noii sale maşini... trase de măgari,
deoarece crede că acesta este singurul mod
prin care autoturismul se poate deplasa.
Omul de afaceri Rahul Thackreym, de 38 de
ani, originar din oraşul Ahmedabad, situat în
vestul Indiei, a venit cu ideea neobişnuită
după ce noul său Jaguar, în valoare de
53.000 de lire sterline, s-a stricat în mod
repetat. Proprietarul susţine că s-a întors de
mai multe ori la dealer pentru a-şi repara
Jaguarul XJ, dar de îndată ce o problemă
era rezolvată, apărea alta. ”M-am săturat să
mă întorc şi să îi fac să repare doar pentru
ca, apoi, altceva să meargă prost”, şi-a
explicat bărbatul gestul de a se plimba cu
maşina trasă de... măgari.
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Protocol internaţional împotriva
violenţelor sexuale pe timp de război
VREMEA ACţIUNII

precum Homs şi Alep sunt asediate şi
bombardate. Nouă milioane de sirieni şi-au
părăsit casele şi sunt aproape trei milioane de
refugiaţi în ţările vecine, toţi având poveşti
despre omoruri, foamete şi violuri”, a afirmat
Angelina Jolie în intervenţia sa.

”ESTE UN MIT FAPTUL CĂ VIOLUL
ESTE INEVITABIL ÎN CADRUL UNUI
CONFLICT. NIMIC NU ESTE INEVITABIL.
ESTE O ARMĂ ÎN RĂZBOI CARE ÎI ARE
CA ŢINTĂ PE CIVILI. NU ARE NIMIC DEA FACE CU SEXUL, CI ESTE O
MANIFESTARE A CONTROLULUI ŞI
PUTERII”, A DECLARAT ANGELINA
JOLIE ÎN ALOCUŢIUNEA SA.

Putin, imagine de
tricou

Eforturile de celebrare a Zilei Naţionale
a Rusiei, din 12 iunie, s-au concretizat cu o
iniţiativă neobişnuită. La Magazinul Universal
Central din Moscova s-au pus în vânzare
tricouri moderne, cu imprimeuri care îl redau
pe preşedintele Vladimir Putin în 15 imagini
diferite, bineînţeles, de inspiraţie patriotică.
Colecţia de îmbrăcăminte cu imaginea lui
Putin este comercializată doar în decurs de
trei zile, până astăzi, 13 iunie.
Dintre tricouri, două au atras atenţia
presei moscovite: unul în care Putin apare în
uniformă militară, cu sloganul ”Omul cel mai
politicos” - aşa cum erau numiţi militarii în
uniforme de camuflaj fără semne de
identificare, în primăvară, în Crimeea, înainte
de anexare, şi care s-a dovedit în final că
erau militari ruşi -, şi altul în care
preşedintele rus, la bustul gol, stă pe cal,
sub inscripţia ”Not Gonna Get Us”, după
denumirea unei piese celebre a grupului
t.A.T.u. Tricourile au fost realizate de brandul
Anyavanya, devenit celebru în Rusia după
lansarea colecţiei sale vestimentare ”33 de
ţari”, cu imaginea diferiţilor împăraţi ruşi.
Printre evenimentele care i-au inspirat pe
autori, Ivan Erşov, unul dintre fondatorii
brandului, menţionează triumful echipei
Rusiei la Jocurile Olimpice de Iarnă de la
Soci şi la Jocurile Paralimpice, ”reunificarea”
Crimeei cu Rusia şi victoria Rusiei la
Campionatul Mondial de Hochei.
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1848 - S-a format, la Bucureşti, un
Guvern provizoriu (mitropolitul Neofit preşedinte, Ion Heliade Rădulescu, Christian
Tell, Ştefan Golescu, Gheorghe Magheru,
Gheorghe Scurtu, Ion Odobescu, Nicolae
Golescu, Ion Cîmpineanu, Constantin N.
Filipescu, Ion Voinescu II - membri; Nicolae
Bălcescu, C.A. Rosetti, Al. G. GolescuNegru şi I.C. Brătianu - secretari); a fost
adoptat ca drapel naţional tricolorul.
1930 - A fost constituit un guvern
condus de Iuliu Maniu.
1990 - În timpul dimineţii, în zona Pieţei
Universităţii, Poliţia a desfăşurat o amplă
acţiune având ca scop eliberarea zonei de
greviştii foamei şi de demonstranţi. Au avut
loc înfruntări între poliţie şi manifestanţi, fiind
efectuate arestări. În cursul nopţii, a fost
restabilită ordinea de către unităţi militare.
2006 - A murit actorul american de
comedie Red Buttons, care a fost
recompensat cu un premiu Oscar în 1958,
pentru rolul din filmul ”Sayonara”, în care a
jucat alături de Marlon Brando (n. februarie
1919).
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n DUPĂ DOI ANI DE MUNCĂ DE
TEREN n Timp de patru zile, la Londra s-a
desfăşurat un inedit summit pe tema
violenţelor sexuale comise în timpul
conflictelor şi recurgerii la viol ca ”armă de
război”. Reuniunea fără precedent i-a avut ca
gazde pe şeful diplomaţiei britanice, William
Hague, şi pe trimisul special al Înaltului
Comisariat ONU pentru Refugiaţi, nimeni alta
decât actriţa şi regizoarea Angelina Jolie.
Summitul a fost un succes, dacă se iau în
considerare prezenţa reprezentanţilor oficiali
din 117 de state, alături de membri ai ONGuri, prelaţi, experţi militari şi juridici, asociaţii
umanitare şi membri ai societăţii civile, şi
adoptarea unui protocol internaţional în
vederea găsirii modului în care să fie
schimbată legislaţia anumitor ţări, pentru
îmbunătăţirea formării militare şi dezvoltarea
susţinerii victimelor. Nu mai puţin de 48 de
miniştri ai Afacerilor Externe, dar şi victime,
martori şi alţi factori implicaţi în acţiunile din
diferitele zone de conflict din lume au luat
cuvântul la dezbaterea internaţională,

organizată la capătul unei campanii de
strângere de informaţii care a durat doi ani.
Una dintre cele mai emoţionante intervenţii a
avut-o Wangu Kanja, din Kenya, victima unui
viol, care apoi a pus bazele unei asociaţii
pentru ajutorarea femeilor care trec prin
această traumă şi apoi sunt marginalizate de
societate.
Cel mai mare eveniment consacrat până în
prezent acestui subiect a propus publicului şi
un program interactiv cu ateliere, conferinţe,
expoziţii şi filme mute, cu scopul de a
sensibiliza asupra unui rău adesea disimulat
sub oroarea războiului. De exemplu, primul film
regizat de Angelina Jolie, ”In the Land of Blood
and Honey / Ţara unde curge sânge şi miere”,
a fost proiectat aseară. Pelicula a fost inspirată
din poveştile victimelor din timpul războiului
civil din Bosnia. Actriţa, ambasador al ONU, a
declarat că, după ce a ascultat mărturiile
femeilor, a decis să organizeze summitul.
”Sper să vă gândiţi la Siria când urmăriţi acest
film. Este de necrezut că, la 20 de ani după
asediul din Sarajevo, vedem cum oraşe

n ADEVĂR ORIBIL n Ieri, în cadrul
summitului s-a implicat şi secretarul de stat
american, John Kerry, care a anunţat că a
transformat acest subiect într-o ”luptă
personală”. William Hague şi John Kerry scriau
într-un articol elaborat în comun, în luna
februarie: ”Am văzut oroarea. Acum, problema
este dacă putem uni acţiunile şi energiile pentru
a o împiedica”. La rândul său, secretarul
general al ONU, Ban Ki Moon, a trimis un mesaj
video care va fi proiectat la finalul summitului. Şi
Papa Francisc a îndemnat, într-un mesaj postat
pe contul de Twitter, ”să ne rugăm pentru toate
victimele violenţelor sexuale în situaţii de
conflict şi pentru cei care luptă împotriva acestei
crime”. La summit s-a prezentat şi Brad Pitt,
pentru a dovedi sprijinul pe care i-l oferă
partenerei sale de viaţă, Angelina Jolie.
Violenţa sexuală în conflicte a devenit o
ţintă a ONU încă din 2008, când Consiliul de
Securitate a adoptat rezoluţia 1.820, care
condamnă folosirea violului şi a oricăror
violenţe de natură sexuală în cursul unor
conflicte, afirmând că violul poate constitui o
crimă de război, crimă împotriva umanităţii sau
act constitutiv în raport cu genocidul. Potrivit
UNICEF, peste 150 de milioane de fetiţe şi 73
de milioane de băieţi capătă experienţa
groaznică a violului în fiecare an.

Aproape 80% dintre plantele ce aparţin
unei specii de orhidee şi circa 90% dintre
lemurieni sunt în pericol de dispariţie, potrivit
ultimei actualizări a Listei Roşii a Speciilor
Ameninţate, elaborată de Uniunea
Internaţională pentru Conservarea Naturii
(UICN). Lista cuprinde 73.686 de specii,
animale şi vegetale, dintre care 22.103 sunt
ameninţate cu dispariţia.
Evaluarea mondială a orhideelor din
subfamilia Cypripedioideae, din zonele
temperate ale emisferei nordice, din care face
parte faimosul Sabot al lui Venus, arată că 79%
dintre aceste plante ornamentale extrem de
populare sunt ameninţate cu dispariţia. Situaţia
este cauzată în mare măsură de distrugerea
habitatului lor şi de culegerea excesivă a
speciilor sălbatice, pentru comerţul local şi
internaţional. Actualizarea Listei Roşii confirmă
temerile conform cărora 94% dintre lemurieni
sunt ameninţaţi cu dispariţia. Dintre cele 101
specii existente, 22 sunt clasate în categoria de
pericol critic, printre care cea mai mare specie
existentă, Indri de talie mare (Indri-Indri), dar şi
cel mai mic primat din lume, microcebusul
doamnei Bertha. Şi anghila de Japonia
(Anguilla japonica), considerată trufanda
tradiţională şi cel mai scump peşte de consum
din ţară, a fost introdusă în categoria în pericol,
din cauza pierderii habitatului său şi a
pescuitului excesiv. Asia de sud-est este placa
turnantă a creşterii, vânzării şi consumului
anghilei de Japonia. Actualizarea Listei Roşii a
UICN cuprinde şi reevaluarea mascotei Cupei
Mondiale la Fotbal 2014, tatu-ul cu trei dungi
din Brazilia. Numărul exemplarelor din această
specie ar fi scăzut cu o treime în ultimii zece
ani, din cauza pierderii a 50% din habitat.
Printre alte noutăţi, pe Lista Roşie figurează şi
floarea naţională din insulele Cayman, orhideea
Wild banana (Myrmecophila thomsoniana).
O veste bună este însă că Marea Barieră

de Corali nu mai este în situaţia de a fi
introdusă de UNESCO pe lista Patrimoniului
Mondial în pericol. Un raport efectuat de
Ministerul australian al Mediului anunţă
scăderea substanţelor poluante din apă.
Raportul va fi prezentat la reuniunea de la
Doha din această lună şi arată reducerea
principalilor agenţi de poluare, pesticide şi
sedimente, îndeosebi datorită îmbunătăţirii
gestionării culturilor agricole. Deversările de
pesticide au scăzut cu 28% în toată zona
recifului. În privinţa nitraţilor, care duc la

înmulţirea numărului de exemplare dintr-o
specie de stea de mare coralifagă, aceştia au
scăzut cu 16%.

Noi specii de plante şi animale
în pericol de dispariţie

