COMUNICAT DE PRESĂ

APEL prezintă raportul de monitorizare a prezenţei actorilor politici
în programele posturilor de televiziune în perioada preelectorală a alegerilor
parlamentare anticipate 2009 în cadrul unui proiect susţinut de către
Delegaţia Comisiei Europene în Republica Moldova
Chişinău, 30 iunie, 2009 – Televiziunile monitorizate, care au difuzat ştiri şi emisiuni şi, în primul
rând, Moldova 1, N4 şi NIT, au mediatizat diferenţiat, ca frecvenţă şi durată, actorii politici, generând o
vizibilitate inegală şi inechitabilă a acestora. Concluziile sunt constatate în raportul de monitorizare
preelectorală a prezenţei actorilor politici în programele unui număr de 9 posturi tv realizat de Asociaţia
Presei Electronice pe perioada: 01 – 16 iunie 2009.
Potrivit raportului, în perioada de referinţă televiziunile monitorizate au urmat, cu unele excepţii, aceleaşi
politici de editare a ştirilor şi emisiunilor cu prezenţa actorilor politici personalizaţi şi instituţionalizaţi ca şi în
perioada preelectorală pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009. Trei posturi TV, Moldova 1, N4 şi
NIT, au plasat în context pozitiv şi au favorizat în ştiri şi/sau emisiuni, preponderent sau în exclusivitate,
actori politici reprezentanţi ai puterii şi, dimpotrivă, au plasat în context negativ şi au defavorizat în ştiri
şi/sau emisiuni, preponderent sau în exclusivitate, actori politici reprezentanţi ai opoziţiei şi, în special, care
au acces în Parlament după scrutinul din 5 aprilie 2009.
Spre deosebire de perioadele precedente de monitorizare, rezultatele celei prezente atestă că la majoritatea
televiziunilor numărul ştirilor conflictuale scrise în temeiul mai multor surse de informaţie îl depăşeşte pe cel
al ştirilor scrise în temeiul unei singure surse. Cel mai frecvent prevederea legală şi norma profesională de
scriere a ştirilor cu caracter conflictual sunt încălcate de televiziunea NIT. La celălalt pol, ProTV şi TV7, în
mare, demonstrează ataşament pentru standardele jurnalismului independent.
În opinia experţilor, evoluţiile, deocamdată, insignifiante, atestate la televiziunile monitorizate în dinamica
unor indici calitativi, trebuie dezvoltate accelerat şi cu hotărâre, pentru a oferi telespectatorului şansa unei
informări adecvate, necesare votului calificat.

Proiectul „Monitorizarea prezenţei actorilor politici/electorali la principalele canale de televiziune în perioada
preelectorală, electorală şi postelectorală a alegerilor parlamentare 2009” este finanţat de către Delegaţia
Comisiei Europene în Republica Moldova în cadrul Instrumentului European pentru Democraţie şi Drepturile
Omului şi se desfăşoară în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte – Coaliţia 2009. Raportul de
monitorizare va fi accesibil în variantă electronică pe pagina web a APEL (www.apel.md).

Acest proiect este finanţat de către
Uniunea Europeană

Acest proiect este implementat de către
Asociaţia Presei Electronice din Moldova

Acest proiect se desfăşoară în cadrul
Coaliţiei Civice pentru Alegeri libere şi
Corecte – Coaliţia 2009

Delegaţia Comisiei Europene în R.
Moldova
12 Kogălniceanu st.,
Chisinau, MD 2001
Tel: (+373 22) 50 52 10
Fax: (+373 22) 27 26 22
www.delmda.ec.europa.eu

str. Sfatul Ţării 9, of.9
Chişinău, MD 2012
Tel: (+373 22) 20 47 66
Fax: (+373 22) 21 12 54
www.apel.md

str. Tighina 49/4, et.3
Chisinau, MD 2001
Tel: (373 22) 23 53 43/ext. 108
Fax: (373 22) 54 23 38
Mobil:(373) 79381842
e-mail: info@alegeliber.md

Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre, care au decis să-şi unească treptat abilităţile, resursele şi destinele. Împreună, pe parcursul
unei perioade de 50 de ani de extindere, ele au creat o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând în acelaşi timp diversitatea
culturală, toleranţa, şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană este decisă de a împărtăşi realizările şi valorile sale cu ţările şi oamenii din afara
frontierelor sale

