COMUNICAT DE PRESĂ

APEL prezintă raportul de monitorizare a prezenţei actorilor politici/electorali
în programele posturilor de televiziune în perioada campaniei electorale pentru
alegerile parlamentare anticipate 2009 în cadrul unui proiect susţinut de către
Delegaţia Comisiei Europene în Republica Moldova
Chişinău, 27 iulie, 2009 – Patru televiziuni, în mod deosebit N4 şi NIT, dar şi Moldova 1 şi EuTV, au
mediatizat în ştiri masiv (N4 şi NIT), preponderent (Moldova 1 şi EuTV) şi de o manieră pronunţat favorizantă,
actorii politici reprezentanţi ai guvernării şi ai concurenţilor electorali PCRM şi PPCD, iar concurenţii electorali
reprezentanţi ai opoziţiei au avut parte de obicei de un context negativ şi de un tratament pronunţat defavorizant.
Concluziile sunt constatate în raportul de monitorizare a 9 canale TV realizat de Asociaţia Presei Electronice pe
perioada: 15 – 21 iulie 2009.
Totodată a fost atestată de către monitori tendinţa abordării selective din partea unor televiziuni (N4, NIT, Moldova
1) a principiului utilizării a două şi mai multe surse în ştirile cu caracter conflictual. Astfel, în subiectele cu
participarea membrilor PCRM, de regulă, lipseau opiniile reprezentanţilor opoziţiei criticate de respectivul concurent
electoral, în timp ce în reportajele de la evenimentele electorale ale opoziţiei, erau inserate întotdeauna şi opiniile
reprezentanţilor vizaţi ai PCRM şi guvernării, de obicei, într-o proporţie mai mare.
În perioada de referinţă, televiziunile au redus considerabil numărul emisiunilor cu participarea actorilor politici,
concentrându-se pe organizarea dezbaterilor electorale (EuTV, Moldova 1, ProTV şi TV7). Trei televiziuni (N4, NIT,
EuTV) n-au renunţat la emisiunile tradiţionale cu implicarea actorilor politici, inclusiv a celor antrenaţi în campania
electorală. La aceste 3 televiziuni preşedintele V. Voronin şi PCRM, se bucură de o mediatizare pozitivă generală,
absolut disproporţionată în raport cu ceilalţi concurenţi electorali. N4 în cadrul ediţiilor din 15, 16, 17 şi 20 iulie
2009 ale emisiunii „Revista presei” a afişat în prim plan pe toată durata programului un ziar cu lozinca electorală a
unui concurent (PCRM), această televiziune admiţând în acest sens abateri repetate de la prevederile legale.
Rezultatele monitorizării curente a campaniei pentru alegerile parlamentare anticipate, denotă tratamentul
diferenţiat şi selectiv al actorilor politici pe dimensiunea cantitativă şi calitativă şi constată regrese, în raport cu
rezultatele precedentei monitorizări, în ceea ce priveşte reflectarea în condiţii de egalitate, echilibru şi imparţialitate
a concurenţilor electorali de către posturile tv monitorizate.

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;
cofinanţat pe perioada campaniei electorale de către Fundaţia Soros-Moldova; Fundaţia Eurasia din resursele
acordate de Sida/Asdi şi USAID şi desfăşurat 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).
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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

