COMUNICAT DE PRESĂ

APEL prezintă raportul de monitorizare a prezenţei actorilor politici
în programele posturilor de televiziune în perioada postelectorală în cadrul unui
proiect susţinut de către Delegaţia Comisiei Europene în Republica Moldova
Chişinău, 14 septembrie, 2009 – Mediatizarea actorilor politici în perioada postelectorală a fost marcată de
dezechilibru în asigurarea pluralismului politic, de atitudini subiective şi de lipsă de echidistanţă, aceste disproporţii
fiind constatate, în particular, în serviciile de programe la NIT, Moldova 1, N4 şi pe unele segmente la EuTV.
Concluziile sunt constatate în raportul de monitorizare a 9 canale de televiziune realizat de Asociaţia Presei
Electronice pe perioada: 30 iulie – 31 august 2009.
Astfel, în programele de ştiri Moldova 1, NIT şi N4 au menţinut, în linii mari, atitudinea şi tonalitatea
diferenţiată faţă de actorii politici, favorizând în mod deschis reprezentanţii unor partide (în deosebi PCRM) şi
defavorizând reprezentanţii altor partide (în particular, PLDM, PL, PDM şi AMN). Politicile editoriale ale acestor
televiziuni nu au urmărit informarea veridică a publicului asupra procesului postelectoral. EuTV, în comparaţie cu
perioada electorală, a manifestat în ştiri un comportament mai moderat temperându-şi atitudinea favorizantă faţă
de PPCD şi a demonstrat imparţialitate faţă de alte partide liberal-democrate.
În cadrul emisiunilor difuzate de Moldova 1, NIT şi EuTV, distribuirea timpilor de antenă acordaţi mediatizării
actorilor politici a fost inegală, producându-se o supradimensionare a unor actori politici şi informarea insuficientă
cu privire la alţii, fapt care a redus simţitor din pluralismul politic. Totodată, EuTV şi, în deosebi, NIT, au informat
publicul despre procesul postelectoral în mod distorsionat, fapt ce contravine normelor profesionale de jurnalism.
Astfel, NIT a continuat şi în perioada postelectorală, să favorizeze în emisiuni, în principal, guvernarea şi PCRM, iar
EuTV – PPCD. EuTV şi, mai ales, NIT, au continuat, prin intermediul emisiunilor, să defavorizeze, în principal, sau
în exclusivitate, reprezentanţi ai partidelor liberal-democrate şi componentele AIE.
În perioada de referinţă ProTV şi TV7 şi-au reconfirmat tendinţa de a promova o politică editorială întemeiată
pe respectarea standardelor profesionale, asigurând pluralism şi echilibru relativ, echidistanţă şi obiectivitate în
informarea publicului larg asupra evenimentelor cu prezenţa actorilor politici desfăşurate în perioada postelectorală.
În opinia monitorilor, în perioada postelectorală televiziunile monitorizate au adoptat politici diferite în
programele de ştiri şi emisiuni cu prezenţa actorilor politici, parte din ele încălcând dreptul cetăţenilor la informare
completă, obiectivă şi veridică, stipulat în art.10 al Codului audiovizualului.
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 R. 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 poate fi accesat site-ul 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

