COMUNICAT DE PRESĂ
APEL prezintă primul raport 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, 12 mai, 2009 – Radiodifuzorul public Moldova 1 şi operatorii televizuali privaţi NIT,
N4, EuTV precum şi pe unele segmente Prime, în prima lună de după alegerile parlamentare, au
sacrificat, în mare măsură, dreptul cetăţeanului de a fi informat în numele unor interese de partid.
Concluziile sunt constatate în primul raport de monitorizare postelectorală a prezenţei actorilor
politici în programele unui număr de 9 posturi tv realizat de Asociaţia Presei Electronice pe
perioada: 06 – 30 aprilie 2009.
Odată cu încheierea campaniei electorale, în care prezenţa la televiziune a actorilor politici era
reglementată, a devenit mai evidentă prezentarea inechitabilă şi tendenţioasă a actorilor politici în
serviciile de programe ale unor posturi tv, între care EuTV, Moldova 1, N4 şi NIT care au
mediatizat în context pozitiv şi au favorizat unele forţe politice (PCRM şi PPCD) şi au prezentat în
context negativ şi au defavorizat – alte forţe politice (de obicei, cele 3 partide parlamentare de
opoziţie – PL, PLDM şi AMN).
Experţii consideră că menţinerea unui asemenea comportament, atestat, de altfel, şi în perioada
campaniei electorale, riscă să conducă la aprofundarea disensiunilor şi polarizării în societate şi nu
contribuie la dezvoltarea audiovizualului din Republica Moldova pe principii democratice de
funcţionare.
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).
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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

