
MARINA CIOBANU

La 27 noiembrie, curent, 
Serviciului federal rus în 

domeniul protecţiei dreptu-
rilor consumatorilor „Ros-
potrebnadzor” din Breansk 
a interzis importul a 4658 de 
perechi de pantaloni fabricaţi 
în R. Moldova, pe motiv că ar 
fi  toxici. Cel puțin despre acest 
lucru scrie presa rusească, cita-
tă ulterior de surse media din 
R. Moldova.

Agenția rusă de știri TASS 
prezintă cazul drept o încerca-
re de import în Federația Rusă 
a produselor textile ce ar con-
ţine substanţe toxice de tipul 
benzol sau benzen, iar titlul 
anunță din start că tentativa ar 
fi  una premeditată: „În Rusia, 
s-a încercat introducerea a 4,5 
mii de perechi de pantaloni cu o 
concentrație sporită de benzol”.

„Prin Punctul Vamal din 
Breansk s-a încercat intro-
ducerea în Federația Rusă a 
4,5 mii de perechi de panta-
loni fabricați în R. Moldova, 
cu o concentrație sporită de 
substanțe toxice. Direcția Re-
gională „Rospotrebnadzor” a 
declarat corespondentului nos-
tru că stofa conținea  benzen 
în cantități sporite. Serviciul 
vamal din Breansk a precizat 
că au fost identifi cate unele 
inexactități în actele de însoțire 
a mărfi i, din care cauză, aceasta 
a fost cercetată minuțios și s-a 
dispus efectuarea unei experti-
ze”, scrie TASS.  Agenția, însă, 

nu citează sursa exactă, persoa-
na care a furnizat informația co-
respondentului, ci face trimite-
re la instituție. Corespondentul 
scrie: „Rezultatele expertizei au 
arătat că stofa din care au fost 
fabricați pantalonii conținea ni-
vel sporit de benzen” și adaugă: 
„au spus acolo”.

În același timp, TASS 
anunță că, în acest caz, a fost 
deschis un dosar administrativ, 
exportatorii fi ind suspectați de 
fals în declarația de mărfuri, iar 
producătorul riscă amendă și 
confi scarea bunurilor.

Sursa precizează că benze-
nul „este o substanță organică 
toxică, care se conține în ben-
zină, se utilizează în industria 
ușoară, servește drept materie 
primă pentru producerea me-
dicamentelor, plasticului, cau-
ciucului sintetic și coloranților. 
În caz de inhalare pe termen 
lung nu există pericolul de otră-
vire imediată. În cantități mari, 
provoacă greață și amețeli, iar 
uneori poate avea efect letal”.

Ziarul rus „Московский 
Комсомолец” scrie despre 
subiect, citând comunica-
tul de presă emis de „Rospo-
trebnadzor”. În comunicatul 
instituției se precizează doar 
că, potrivit rezultatelor experti-
zei, marfa nu corespunde nor-
melor „siguranței producției 
din industria ușoară”, dar nu 
semnalizează faptul că ar avea 
impact asupra stării de sănă-
tate. Ziarul, însă, afi rmă că 
„otrăvirea cronică cu benzen 
afectează sistemul nervos, 
cel al circulaţiei sangvine și 

chiar provoacă impotenţa”. 
Mai mult, titlul știrii denotă o 
abordare tendențioasă și lipsa 
de obiectivitate a publicației: 
„În Rusia s-a încercat importul 
din Moldova a mii de pantaloni 
care provoacă impotența”.

Accentele sunt deplasate și 
în știrea „Din Chișinău în Rusia 
se transporta un lot de panta-
loni care provoacă mâncărimi 
și impotență bărbaților”, emi-
să de ziarul „Комсомольская 
правда”. Sursa de informare a 
jurnaliștilor este același comu-
nicat al „Rospotrebnadzor”, 
iar precizarea „Хроническое 
отравление бензолом вы-
зывает нарушения работы 
нервной системы, послед-
ствием отравления может 
стать импотенция, а локаль-
но это проявляется в виде 
зуда половых органов у муж-
чин” nu este susținută de vreo 
explicație a vreunui expert sau 
a reprezentanților Serviciului 
de protecție a drepturilor con-
sumatorilor.

Denaturarea subiectului se 
produce și prin aborările site-
urilor ruse bryansktoday.ru: „În 
Breansk, nu au permis impor-
tul a 4685 de pantaloni toxici 
din Moldova”, moyareklama.
ru: „Rospotrebnadzor a sal-
vat bărbații de pantalonii to-
xici”, rueconomics.ru: „Mii de 
pantaloni cu benzen riscau 
să ajungă în Rusia”. Mai mult, 
pozele-simbol utilizate de por-
talurile respective reprezintă 
pantaloni de tip sport, clasic, 
casual, jeans, respectiv, denotă 
un mesaj contradictoriu. 

În același timp, știrea este 
preluată și de presa din R. 
Moldova. Instituțiile media 
locale, însă, citează agențiile 
rusești fără a implica reacțiile 
autorităților moldovenești 
și fără a verifi ca veridicitatea 
informației.

Singurul post TV care a 
solicitat și poziția instituțiilor 
de stat în legătură cu acest caz 
este Pro TV. Jurnaliștii anunță 
că autoritățile din R. Moldo-
va nu au fost anunțate ofi cial 
despre acest caz și că nu s-a 
stabilit identitatea companiei 
exportatoare: „Rușii au găsit 
substanțe toxice în pantalonii 
moldovenești. Mai exact, un 
lot de aproape 4700 de pe-
rechi a primit interdicția de a 
intra în regiunea Breansk din 
Federația Rusă.

Rospotrebnadzor a anun-
țat apoi că pantalonii mol-
dovenești ar conține un nivel 
înalt de benzen, o substanță 
chimică cancerigenă. Deocam-
dată nu se știe despre ce compa-
nii producătoare este vorba, iar 
viceministrul economiei, Octa-
vian Calmîc, ne-a spus că încă 
nu a primit informații ofi ciale 
în acest sens, ci a văzut doar ce 
scrie presa. Potrivit lui Calmîc, 
chiar dacă a existat o problemă 
cu stofa, nu e o greșeală a com-
paniilor moldovenețti, având în 
vedere că ele o importă”.

Sursa nu scrie nimic des-
pre eventualele infl uențe ale 
țesăturii din care sunt cusuți 
pantalonii asupa sănătății 
bărbaților, după cum proce-
dează presa rusă.

În perioada 29 septembrie – 
21 octombrie 2015, Institu-

tul Republican Internațional 
(IRI) a realizat un sondaj, una 
dintre întrebări fi ind legată de 
instituțiile care se bucură de 
cea mai mare încredere. Deși 
oamenii susțin mereu că mass-
media minte, totuși, tot mass-
media s-a regăsit în topul listei, 
pe locul II, după biserică.

Jurnalismul în R. Moldova, 
probabil la fel ca și în alte părți, 
se afl ă sub infl uența cuiva, în-
deosebi sub infl uența unor po-
liticieni, care fi e vorbesc deschis 
despre faptul că acest ziar/TV/
radio îi aparține, fi e ascund acest 
fapt. Însă, dacă urmărim cu 
atenție cum este prezentat fi e-
care material, cât de obiectiv este 
autorul (jurnalistul) sau cât de 
des este menționat numele sau 
organizația de caritate a vreunui 
politician, imediat dispar orice 
dubii referitoare la adevărații 
proprietari ai acestor mijloace de 
comunicare în masă.

NOSTALGIA POVEȘTILOR 
DESPRE URSS

În unele țări din CSI cana-
lele rusești sunt interzise, în R. 
Moldova – nu. Lunar, la prețul 
de 33 de lei (circa 1,5 euro), fi -
ecare cetățean al R. Moldova 
obține acces la peste 40 de ca-
nale. Circa o jumătate dintre 
ele (dacă nu mai multe) sunt 
canale rusești. Bineînțeles, 
nu e vorba doar de difuza-
rea știrilor, dar și de fi lme și 
programe de divertisment de 
înaltă calitate. Iar între toate 
acestea – Noutăți, anume acele 
care sunt orientate spre publi-
cul țintă. Și cu toate că obiș-
nuim să spunem că vârstnicii 
devin nostalgici, amintindu-și 
despre „cât de bine era înain-
te”, această nostalgie este spe-
cifi că și generației tinere. Ea 
își amintește de acea perioadă 
inclusiv datorită fi lmelor, în 
care sunt descrise, în cele mai 
aprinse culori, vitrinele pline, 
bunătatea oamenilor, și este 
ascunsă cu iscusinţă corupția și 
criminalitatea din acea perioa-
dă. Este foarte simplu să mani-
pulezi cu memoria oamenilor. 
Pentru aceasta, e sufi cient să 
apeși butonul cu memorii po-
zitive și să-l deconectezi pe cel 
cu memorii negative.

Conform datelor Biroului 
Național de Statistică, în 2010, 
vârsta medie a populației era 
de 36,2 ani, iar în 2015 – de 
37,5 ani. Chiar dacă nu este o 
diferență semnifi cativă, datele 
arată că, din an în an, populația 
îmbătrânește, iar generația tâ-
nără părăsește țara. Totuși, cei 
care astăzi au atins vârsta de 37 
de ani nu-și amintesc despre 
URSS, dar țin minte relatările 
părinților despre acea perioadă. 

OLGA 
BULAT

editorial

„Vrăjiți” de mass-media

Țin minte indignarea lor legată 
de răsturnarea sistemului, pen-
tru că asta însemna instaurarea 
unui nou regim, iar tot ce e nou 
e necunoscut și trezește frică. 
Astfel, acești oameni sunt nos-
talgici după poveștile părinților.

NOUTĂŢILE, AVANTAJOA-
SE PENTRU GUVERN

Pentru că tot ce e nou 
trezește frică, multora li se pare 
mai avantajos să creadă mass-
media rusă, pe care au ascul-
tat-o zeci de ani. Ei sunt tentați 
să creadă informațiile despre 
„raiul” din Rusia (de obicei, 
posturile TV rusești nu arată și 
viața de la sate, unde oamenii 
mor de foame și de frig) și cele 
despre „iadul” din Occident. 

Pe de altă parte, oamenii 
care urmăresc știrile la TV, în 
parte, nu utilizează compute-
rele. Ei nu pot să suprapună 
aceste noutăți cu altele, dar 
nici nu cunosc limbi străine, ca 
să se poată informa din mass-
media occidentală. Astfel, ei 
asimilează noutățile rusești, 
în care este prezentată exclu-
siv latura pozitivă a guvernării, 
mereu gata să ajute pe oricine, 
iar noi am fi  niște ingrați. Re-
cent, președintele F. Ruse, Vla-
dimir Putin, a promis să ajute 
mass-media rusă, care luptă 
cu „clișeele despre Rusia”. Deci, 
dacă jurnaliștii vor scrie așa-
numitul „adevăr” la comanda 
clientului, ei vor fi  generos 
răsplătiți.

Și propaganda locală este 
una activă. Când erau la putere 
comuniștii, funcționa canalul 
NIT, care făcea o propagandă 
activă în susținerea lui Vladi-
mir Voronin, acesta fi ind eroul 
central al tuturor noutăților. 
În 2010, Consiliul Audiovizu-
alului a sancționat NIT-ul. În 
apărarea lor, jurnaliștii cana-
lului ziceau că noua guvernare 
nu suportă critica și că e împo-
triva libertății de exprimare. 
Publicul îi credea pe jurnaliști, 
deoarece vedeau în știri fețele 
cunoscute ale comuniștilor lui 
Voronin, iar noua guvernare 
deja reușise să supere cetățenii 
prin diverse decizii. Consiliul 
Audiovizualului a încercat, în 
repetate rânduri, să închidă ca-
nalul și, într-un fi nal, i-a reușit.

Putem numi, însă, aceasta 
un succes? Aici sunt două fețe 
ale monedei. Pe de o parte, e 
succes, pentru că nu mai exis-
tă propaganda pro-Voronin. 
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STOP FALS!STOP FALS!
editorial

„Pantalonii impotenți” în presa rusă

Rospotrebnadzor a interzis exportul în regiunea Breansk din Federația Rusă a 4658 de perechi de pantaloni produși în R. Moldova
 moyareklama.ru
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Prea multă propagandă și 
prea puțină informație e 

în R. Moldova. Iar propagan-
da este o chestiune extrem 
de păcătoasă pentru oamenii 
de la noi. Nu vreau să jignesc 
pe nimeni, dar când propa-
ganda ajunge la niște oameni 
pentru care educația este 
un moft, o opțiune - aceas-
ta face ravagii. Propaganda 
omoară sufl ete. Trebuie să 
încordezi bine neuronii ca 
să reziști propagandei. Or, 
dacă cetățenii moldoveni 
pică BAC-ul pe capete, iar 
facultățile produc diplome și 
nu specialiști, cum credeți că 
poate rezista acest popor în 
fața unei propagande gândite 
să-l prostească? Nu rezistă...

Sunt jurnalist. După 13 
ani de gazetărie pot afi rma: 
propagandă nu înseamnă 
informare. Propaganda se 
folosește de crâmpeie de in-
formare, de jumătăți de ade-
văruri, pe care le împletește 
cu minciuni, zvonuri, bârfe. 
Rezultatul este un ames-
tec periculos, care ajunge în 
creierul oamenilor săraci cu 
duhul și... explodează. Dacă 
nu ți-ai zidit bine creierul cu 
cărți, dacă nu l-ai antrenat ca 
pe un mușchi să reziste bom-
bardamentului, devii ZOMBI. 
Moldova este plină de zombi. 
Experiența de jurnalist m-a 
învățat cum să mă păzesc ca 
să nu mă transform în zombi. 
Citești, te informezi din mai 
multe surse, te întrebi dacă ar 

De ce este 
periculoasă 
propaganda?

fi  un interes ascuns în spatele 
”informării”, nu pui botul la 
tot felul de surse incredibile și 
necredibile. Nu cunosc încă 
un tratament pentru cei care 
au fost transformați deja în 
zombi.

De pildă, propaganda care 
ne vine din Est este extrem de 
distrugătoare. Zombii cred că 
Rusia nu a invadat Crimeea, 
iar în Uniunea Europeană 
este rău pentru că există gay. 
Este o greșeală să crezi că poți 
lupta cu propaganda rusă. 
Nu ai cum. Pe lângă faptul 
că sunt niște maeștri în do-
meniu, nu e sănătos pentru o 
societate să înlocuiască niște 
zombi cu alții. Cred că poți 
proteja oamenii de propagan-
dă doar educându-i. Personal 
mă feresc și de zombii estici, 
și de zombii vestici.

Apropo, propaganda in-
ternă, moldovenească, s-a 
profesionalizat în ultimii ani. 
Pe vremea comuniștilor, Mol-
dova 1, NIT ne spunea cât de 
perfect este Voronin. Pe vre-
mea neocomuniștilor de azi, 
propaganda nu se limitează 
la televiziune. Astăzi avem si-
te-uri, bloguri, postaci plătiți 
pe facebook. Ei bine, aceștia 
se concentrează mai mult pe 
murdărirea opozanților, decât 
pe lăudarea patronului. Altfel 
zis, opozantul patronului poa-
te fi  Sfânta Maria, nu contea-
ză. Propaganda o să ne spună 
de ce să nu-l credem, iar cei 
săraci cu duhul vor crede.

Pe de altă parte, cu toate că NIT-
ul, într-adevăr, nu prezenta 
obiectiv știrile, anume guverna-
rea a infl uențat decizia Consiliu-
lui, deci, în așa mod, autoritățile 
au decis să scape de concurenți.

Au rămas canalele (cu mici 
excepții) care tot făceau pro-
pagandă, doar că în favoarea 
guvernării. Primul lucru care-ți 
captează atenția este publici-
tatea ascunsă a organizației 
caritabile Edelweiss pe PRIME 
TV. Cât de mult a ajutat un 
copil, apoi altul... Nu ar fi  vreo 
problemă, dar Edelweiss se afl ă 
sub patronajul lui Vlad Plahot-
niuc, fapt ofi cializat și pe site-ul 
organizației. Respectiv, făcând 
publicitate acestei organizații, 
canalul îi făcea publicitate și 
patronului, și asta în pofi da fap-
tului că fundația EDELWEISS 
se declară drept o „organizaţie 
neguvernamentală, nonprofi t și 
apolitică”. În prezent, toți știu că 
4 canale de televiziune aparțin 
lui Vlad Plahotniuc: Publika, 
Canal 2, Canal 3, Prime.

ARESTUL – CA MIJLOC 
DE PROPAGANDĂ

Primarul de Bălți, liderul 
„Partidului Nostru”, Renato 
Usatîi, pe 19 octombrie a făcut 
publice mai multe interceptări 
telefonice între fostul prim-mi-
nistru Vlad Filat și primarul de 
Orhei Ilan Șor. Interceptările 
se presupune că au fost făcute 
în perioada septembrie-oc-
tombrie 2015. Pe 23 octombrie, 
Usatîi a fost reținut în Aeroport, 

fi ind învinuit de violarea drep-
tului la secretul coresponden-
ţei, art. 178, punct 2 (b), Cod 
Penal al R. Moldova. Ulterior, 
a fost informat că va rămâne în 
arest pentru 72 de ore. Mass-
media, bineînțeles, și-a anunțat 
publicul. În timp ce Centrul 
Național Anticorupție (CNA) 
interoga liderul „Partidului 
Nostru”, în fața CNA s-au adu-
nat susținătorii lui Usatîi, ce-
rând eliberarea acestuia.

Pe 25 octombrie, Judecătoria 
Centru, după ce a studiat cere-
rea procurorilor ca Renato Usat-
îi să fi e ținut în arest 30 de zile, a 
decis ca liderul „Partidului Nos-
tru” poate fi  cercetat în liberta-
te. Când a fost eliberat, acesta 
a ținut un întreg discurs în fața 
oamenilor care-l așteptau afară. 
Respectiv, arestul nu doar că nu 
i-a știrbit din imagine, dar, mai 

curând, a avut un efect invers. 
Arestul a contribuit la creșterea 
popularității lui Usatîi, ridicân-
du-l, se pare, la nivelul de erou 
național.

PORNO-PROPAGANDA

Pe 15 octombrie, a fost 
reținut ex-premierul Vlad Filat, 
fi ind acuzat de corupţie pasivă și 
trafi c de infl uenţă. Cazul a fost 
mediatizat pe larg, ceea ce poate 
fi  justifi cat, având în vedere că 
este primul caz de acest fel din 
țara noastră. În fi ecare zi apar 
noi informații despre ce au gă-
sit procurorii și reprezentanții 
CNA în casa liderului PLDM 
sau despre condițiile luxoase 
în care se deține acesta, pentru 
ca, într-o seară, pe un portal de 
știri să apară un video în care 
Vlad Filat e surprins în iposta-

ze intime cu o tânără. Pe lângă 
faptul că sursa unui material 
jurnalistic a devenit un site por-
no, identitatea fetei cu care se 
afl a ex-prim-ministrul este ușor 
identifi cabilă. Anterior, când pe 
unul din canale a fost publicat 
un video cu scene intime cu o 
profesoară, societatea, dar și alți 
jurnaliști au sărit în apărarea 
protagonistei, a cărei viață pri-
vată fusese făcută publică.

Acum – nimic! Și asta pen-
tru că eroul central este ex-
prim-ministru. În imaginația 
oamenilor, politicienii nu fac 
sex. Ei nu merg la veceu, sin-
gura lor ocupație fi ind politica. 
Deci, să-i vezi în alte ipostaze 
este neobișnuit, straniu, re-
voltător. Deși este încălcată 
etica jurnalistică, puțini sunt 
interesați de acest fapt. Un 
rest, un video este sufi cient 
ca oamenii să uite, pentru un 
timp, despre furtul miliardu-
lui sau despre majorarea tari-
felor. Imediat ce își vor aminti 
de păcatele guvernării, li se va 
mai arunca un „os”. Cel care a 
inventat acest sistem pare un 
bun strateg. Și nu ne referim 
la denigrarea unui om, a cărui 
reputație deja este la pământ și 
care va trebui să depună mult 
prea mult efort ca să recâștige 
încrederea alegătorilor săi.

Vorbim anume despre mi-
liard. E sufi cient să arăți niște 
nuduri, ca oamenii să uite chiar 
și de „furtul secolului”. Respec-
tiv, e foarte ușor să obții o stare 
de acalmie în societate. Puțină 
„porno-propagandă” și oamenii 
se deconectează imediat de la 
problemele fundamentale.

„Vrăjiți” de mass-media

Oamenii care urmăresc știrile la TV, în parte, nu utilizează computerele. 
Ei nu pot să suprapună aceste noutăți cu altele

dailyalternative.co.uk
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REPORTER DE GARDĂ

Ministrul de Externe al 
Lituaniei, Linas Linke-

vicius, a declarat zilele trecute 
că autoritățile ruse lansează 
un război propagandistic îm-
potriva Lituaniei și altor foste 
state sovietice, iar NATO ar 
trebui să răspundă cu mesaje 
mai efi ciente în apărarea aces-
tor state, indicând că Rusia 
joacă pe arena internațională 
”în baza unor reguli inventa-
te de ei înșiși”, care provoacă 
confruntări și domină statele 
mici din regiune.

El  declară că scopurile Mos-
covei sunt multidimensionale, 
Putin dorind să își extindă sfera 
de infl uență economică, politi-
că și militară creând o uniune de 
state mici pe care le va subordo-
na. Linkevicius a mai declarat că 
sancțiunile împotriva liderilor 
ruși, ca răspuns la anexarea Cri-
meii în anul trecut, sunt nece-
sare, dar ”dacă spui ori faci prea 
puțin și prea târziu”, efi ciența 
acestor acte este limitată. 

Ministrul Linkevicius are 54 
de ani și o experiență diploma-
tică extinsă. El spune că propa-
ganda mediatică rusă devine tot 
mai evidentă, ocupând spații de 

„E un război informațional 
pe care noi îl pierdem”

Linas Linkevicius, ministrul de Externe al Lituaniei
washington post

Circa 85% dintre cetăţenii ruși 
afl ă noutăţile de la televizor, 

însă din ce în ce mai puţini au în-
credere în ele. Un sondaj al Leva-
da face publice date în acest sens, 
scrie tvrain.ru.

Potrivit sociologilor, în anul 
2009, circa 79% din respondenţi 
au declarat că au încredere în 
știrile difuzate la televizor. Acum 
însă, indicatorul a căzut aproxi-
mativ de două ori, până la 41%.

De asemenea, s-a micșorat și 
nivelul de încredere a oamenilor 

în alte surse de informare: de la 
20% în anul 2009 la 18% pentru 
surse online, de la 14% la 12% 
pentru presa scrisă și de la 13% la 
11% pentru radio.

La fel ca și acum șase ani,  19% 
din respondenţi consideră cre-
dibile veștile pe care le aud de la 
prieteni și rude. Același lucru se 
referă și la postările de pe reţelele 
de socializare - 9%. Alți 8% dintre 
intervievaţi nu pot spune nicio 
denumire a unei surse de infor-
mare în care ei ar avea încredere.

emisie tot mai extinse în state-
le din vecinătate. ”Atunci când 
există goluri într-un spațiu de 
infl uență, acestea sunt umplute 
imediat de alții”. 

El susține că după ce Mos-
cova a fost criticată pentru 
intențiile de ocupare a teritorii-
lor georgiene în 2008, a unor te-
ritorii ucrainene în anul trecut, 
acum se pare că s-a implicat în 
escaladarea războiului din Si-
ria. Diplomatul susține că astfel 
guvernarea lui Putin testează 
terenul, ca să vadă cât de depar-
te poate merge. ”Atunci când 

întâlnește rezistență în acțiunile 
sale, așa cum au fost sancțiunile 
impuse după ocuparea Crime-
ii, sau după ce Turcia a doborât 
un avion ce viola teritoriile sale, 
Moscova a acceptat negocieri 
cu Washingtonul”. Linkevicius 
susține că Vestul trebuie să fi e 
ferm și unit în cadrul acestor 
negocieri. ”Nu chem la agresi-
uni, chem să fi m consistenți și 
clari, pentru că politicienii ruși 
sunt capabili să înțeleagă mesa-
jele clare”.

Diplomatul susține că SUA 
și UE trebuie să înțeleagă că 

Rusia este mult mai efi cientă 
în aducerea mesajelor sale către 
milioanele de cetățeni din fosta 
URSS; prin dominarea și con-
trolul asupra mass-media. El 
susține că 60% din televiziunile 
transmise prin cablu în Lituania 
sunt în limba rusă și prezintă 
realități din Rusia, în pofi da fap-
tului că doar 12% din populația 
de circa 3 milioane vorbește 
limba rusă. Și dintre vorbitorii 
de limbă rusă doar circa 8% ar 
fi  etnici ruși. 

El mai susține că sunt ne-
cesare acțiuni relevante de a 
limita extinderea în aceste sta-
te a televiziunii Russia Today, 
care este o proprietate a Gu-
vernului rus și reprezintă vocea 
autorităților ruse. ”Este un răz-
boi informațional și noi îl pier-
dem”, susține diplomatul.

Lituania este membră a 
Uniunii Europene și a NATO 
începând cu anul 2004, fi ind 
implicată de curând în Unitatea 
de Comunicare Strategică a UE, 
care analizează și contracarea-
ză dominația imfromațională 
rusească în Europa de Est și în 
zona eurasiatică.

Tradaptare după un 
articol de Guy Taylor, 
publicat în Washington Post, 
8 decembrie 2015

În Rusia, numărul celor care au încredere în 
știrile difuzate la TV s-a redus dramatic

elas-lyste.blogspot.com



– Majoritatea cetățenilor 
din statele post-sovietice au 
rămas cu imaginea că NATO 
este un bloc militar agre-
sor. Cum ați explica acestor 
cetățeni ce este NATO? 

– NATO reprezintă un grup 
de țări democratice care s-au 
adunat să se protejeze reciproc. 
Principiul de bază al NATO e toți 
pentru unul și unul pentru toți. E 
o familie apropiată, o alianță care 
include 28 de țări, din America 
de Nord până în Europa. Poate 
e interesant pentru cetățenii R. 
Moldova să știe că 22 din cele 
28 de state membre NATO fac 
parte și din Uniunea Europeană 
și că 9 din 10 cetățeni europeni 
trăiesc sub protecția NATO.  
NATO și UE s-au dezvoltat în 
paralel, ca instituții ale unei lumi 
libere și prospere, unde fi ecare 
are ocazia să se dezvolte așa cum 
dorește în pace și siguranță. Nu e 
o organizație ofensivă, e o alianță 
defensivă, pentru protecția aces-
tor 28 de țări, care în curând vor 
fi  29.  Există multe mituri despre 
NATO. Chiar și pentru mine, 
crescută la București în comu-
nism, cu 20 de ani în urmă pă-
rea de neconceput să ajung aici. 
Sunt prima cetățeană a Români-
ei ajunsă purtătoare de cuvânt și 
prima femeie în această funcție, 
ca să înțelegeţi cât de multe s-au 
schimbat la capitolul deschidere 
a NATO.

– Deși e cel mai puternic bloc 
militar din lume, având în 
componența sa 28 de state 
dezvoltate, NATO, totuși, se 
pare că a pierdut războiul 
propagandistic cu Rusia.  
Cum ar putea să-l recâștige?

– Imediat după declanșarea 
acțiunilor agresive ale Rusiei îm-
potriva Ucrainei, am observat și 
o intensifi care a propagandei 
rusești împotriva Occidentului, 
împotriva NATO, a Uniunii Eu-
ropene și a diverselor țări mem-
bre ale celor două organizații, în 
special, dar și împotriva Statelor 
Unite. E foarte regretabil, pen-
tru că, după căderea Zidului de 
la Berlin, NATO a făcut efor-
turi considerabile nu să izoleze 
Rusia, ci să o integreze într-un 
parteneriat strategic, acesta 
era obiectivul. Rusia a avut un 
parteneriat deosebit cu NATO, 
prin crearea consiliului NATO-
Rusia, prin activități apropiate. 
Chiar înainte de anexarea ilega-
lă a Crimeii, NATO și Rusia se 
pregăteau de o misiune comu-
nă pentru eliminarea armelor 
chimice din Siria, deci lucram 
foarte intens la pregătirea ulti-
melor detalii ale acestei misi-
uni. E falsă percepția că NATO 
a încercat să izoleze Rusia sau 
să ignore interesele Rusiei. Fără 
discuție, însă, acest parteneriat 
dintre NATO și Rusia trebuie să 
se bazeze pe respect reciproc și 
pe respingerea ideii de sferă de 

Cea mai bună metodă de 
a contracara propaganda 
este adevărul

Oana Lungescu este purtătoarea de cuvânt a 
NATO, dar și prima femeie și primul cetățean 
român care deține această funcție. A vizitat 
Moldova pentru prima dată la 27 august 
1991, atunci când a fost votată Declarația 
de independență, � ind la acel moment cores-
pondentă BBC. Oana Lungescu ne-a oferit un 
scurt interviu, explicând ce este NATO și de 
ce 28 dintre cele mai dezvoltate state ale lumii 
fac parte din acest bloc militar.

INTERVIU

infl uență, care nu-și mai are lo-
cul în Europa secolului 21. 

Cea mai bună metodă de 
a contracara propaganda este 
adevărul, sunt faptele și re-
alitatea. Nu dorim să ne 
angajăm într-o altă pro-
pagandă ca să luptăm cu 
propaganda rusă. Sigur 
că uneori neadevărurile 
pot să convingă pe unii, 
dar pe termen lung 
adevărul, oricum, va 
ieși la suprafață și se va 
dovedi că este cel mai 
puternic. Există un in-
teres foarte intens privind 
activitatea NATO din partea 
instituțiilor mass-media din Ru-
sia, adesea se întâmplă ca știrile 
privind NATO să fi e ori trunchi-
ate, ori incorecte, chiar agresiv-
incorecte. Atunci luăm legătura 
cu ziariștii respectivi și le solici-
tăm să acționeze profesionist și 
să corecteze ceea ce transmit. 
În plus, încercăm să invităm cât 
mai mulți ziariști ruși să vină aici 
la NATO. Am avut, de exemplu, 
un grup de ziariști din Rusia la 
întâlnirea ministerială recen-
tă, reporterii au putut să vadă 
că NATO nu este o organizație 
care a rămas cantonată în răz-
boiul rece, e o organizație cu 
oameni normali, deschiși, gata 
să poarte un dialog. Vom conti-
nua  să facem asta, e important 
să menținem acest dialog și cu 
mass-media din Rusia, și cu 
studenții sau profesorii univer-
sitari, sau cu istoricii ruși. Nu 
e totdeauna ușor, uneori sun-
tem și noi foarte tranșanți.  De 
exemplu, în momentul în care 
Rusia și-a publicat doctrina 
militară actualizată, în decem-
brie 2014, descriind NATO ca o 
amenințare la adresa Rusiei, am 
acționat imediat, am transmis 
inclusiv prin Twitter că NATO 
nu este o amenințare la adresa 
Rusiei, că are principii foarte cla-
re și a încercat să aibă o relație de 
parteneriat cu Rusia. Deci încer-
căm să folosim toate metodele 
ca să putem să ne menținem în 
limitele unui profesionalism și 
ale principiilor democratice care 
stau la baza acestei alianțe. 

– La Chișinău urmează să fi e 
deschis în curând un ofi ciu 
NATO, o ambasadă?

– Nu e chiar o ambasadă, e 
doar un ofi ciu de legătură, e un 
mic birou, așa cum are NATO 

deja la Moscova, la Kiev, la Tbi-
lisi, la New York, la Națiunile 
Unite. E o posibilitate ca acti-
vitatea NATO să fi e mai bine 
cunoscută în R. Moldova, prin 
contacte directe, de la om la om; 
și pentru NATO, de asemenea, 
va fi  mai simplu să înțeleagă 
ce se întâmplă în R. Moldova. 
Totdeauna, atunci când ești la 
fața locului, înțelegi mai bine 
mentalitatea, schimbările, 
tendințele și poți să reacționezi 
mai repede dacă apar probleme. 
E un semnal că relația dintre 
NATO și R. Moldova, cu acest 
parteneriat al său, progresează, 
că este un interes reciproc să 
ne cunoaștem mai bine, să lu-
crăm mai apropiat. Acest fapt 
are și o valoare simbolică, dar și 
practică. Este un simbol al în-
tăririi parteneriatului dintre R. 
Moldova și NATO și al dorinței 
reciproce de a face mai mult îm-
preună, pe măsura dorințelor 
și necesităților Moldovei. Se 
lucrează foarte activ la fi naliza-
rea acestui birou, la începutul 
anului viitor se vor încheia pre-
gătirile. 

– Zilele trecute Muntene-
gru și-a declarat intenția să 
intre în NATO. Între timp, 
a și atras amenințări de la  
Kremlin.  Va asigura NATO 
cumva securitatea acestei 
țări până la aderare? Nu va 
păți așa cum a pățit Ucraina, 
căreia i s-au răpit și teritorii 
când s-a declarat potențială 
membră a UE?

– Miniștrii de Externe ai 
NATO au convenit recent, prin 
consens, să invite Muntenegru 
să înceapă negocierile de adera-
re. E o decizie istorică, care tri-

mite un semnal de stabilitate și 
de securitate pentru Muntene-
gru, pentru Balcanii Occiden-
tali și pentru întreaga Europă, 
pentru că acest proces al NATO 
și al UE, care au mers în mare 
parte în paralel, a extins zona 
de securitate, de stabilitate, de 
democrație și prosperitate în 
Europa după căderea sistemu-
lui comunist. Aderarea Munte-
negrului la Alianță este decizia 
muntenegrenilor, și a celor 28 
de țări aliate. Nu se cade ca alt-
cineva să intervină în acest pro-
ces, care reprezintă decizia unor 
țări democratice. E un principiu 
unanim recunoscut în Europa 
că fi ecare țară are dreptul su-
veran să își aleagă calea pe care 
dorește să meargă, să aleagă 
dacă să facă parte sau nu dintr-o 
alianță militară, dacă dorește 
sau nu să rămână neutră, sau să 
ia alte decizii. La aceste principii 
a subscris și Rusia atunci când a 
semnat actul fi nal de la Helsinki 
și toate celelalte acte pe care se 
bazează ordinea în Europa. 

Este un pas înainte foarte 
important pentru Muntenegru, 
dar nu este sfârșitul drumului, 
pentru că Muntenegrul mai are 
anumite reforme pe care tre-
buie să le continue, trebuie să 
continue să lupte cu corupția și 
să informeze populația despre 
ce înseamnă această aderare. 
Negocierile de aderare la NATO 
sunt un proces care durează, de 
regulă, câteva luni, după care 
sperăm ca Muntenegru să fi e 
țară invitată la summitul de la 
Varșovia din iulie anul viitor. 
Deci va fi  integrat cât mai mult 
în activitățile Alianței. 

ALINA RADU, ZdG, 
VASILE BOTNARU, RFERL

nato.int

ALIONA CIURCĂ

Ioana Avădani, directoarea 
Centrului pentru Jurna-

lism Independent (CJI) din 
România, ne-a împărtășit 
experiența României în ce 
privește combaterea propa-
gandei și manipulării publicu-
lui de către mass-media.

„Accesul publicului la 
rețelele de socializare, accesul la 
noile tehnologii permite oricui 
să facă ceea ce ar trebui să facă 
jurnalistul, sau ceea ce făcea 
până acum jurnalistul: să preia 
informația, s-o proceseze mai 
mult sau mai puțin logic și apoi 
s-o transmită publicului. Cu un 
telefon mobil poți să faci lucrul 
acesta oriunde te-ai afl a. Fil-
mezi, și dacă ai o conexiune la 
internet, pui direct pe facebook. 
Deci, plasezi informația aco-
lo, mai ai 3-4 prieteni care dau 
share și, foarte curând, aceasta 
ajunge la mii de oameni. Tele-
viziunile clasice care încearcă 
să prezinte trunchiat realitatea 
ar trebui să țină cont de acest 
fapt. Nu mai poți ascunde ni-
mic. Odată cu apariția rețelelor 
de socializare, informația nu 
mai poate fi  ascunsă. Așa în-
cearcă publicul să sancționeze 
jurnaliștii sau  mediile incorec-
te”, opinează Avădani.

REMINISCENŢE ALE 
SISTEMULUI SOVIETIC

Directoarea CJI din Ro-
mânia s-a referit și la încercă-
rile jurnaliștilor români de a 
sancționa erorile intenționate 
de conținut ale mediilor de aco-
lo. „Pentru sancționarea medii-
lor audiovizuale, există Consi-
liul Național al Audiovizualului 
care dă sancțiuni. Dacă le dă, le 
dă cu efi ciența pe care o au. În 
presa scrisă, nu există sancțiuni. 
Nu există o instituție, un forum 
al jurnaliștilor care să spună: 
„Tu ai greșit, tu ai făcut corect”.  
A încercat, la un moment dat, 
Clubul Român de Presă să aibă 
o Comisie de etică, un Consiliu 
de onoare, care n-a funcționat, 
pentru că prieteniile, legătu-
rile dintre membrii consiliu-
lui erau mai puternice decât 
atașamentul față de standarde. 

Avădani povestește că, în 
România, nu se prea vorbește 
despre propaganda rusă. „Nu 
este neapărat foarte vizibilă, 
dar există și se vorbește despre 

ea ca despre un pericol real. Și 
nu doar în cazul Moldovei, se 
vorbește despre ea și în cazul 
Ucrainei, și în cazul altor repu-
blici din fosta URSS. Din păcate, 
măsurile care se propun sunt la 
fel de sorginte comunistă: să li 
se taie antena, să nu mai aibă 
voie, să nu primească licență de 
emisie sau să li se retragă licența 
de emisie. Dacă te lauzi că ești 
o țară democratică, cu standar-
de în materie de libertatea de 
exprimare, încerci să găsești 
soluții pentru a combate discur-
sul de propagandă în limitele 
libertății de exprimare. Dacă 
au încălcat legea, atunci da, îi 
sancționezi, dar simplul fapt că 
fac propagandă sau răspândesc 
idei care ție nu-ți sunt pe plac 
nu este un temei pentru tăierea 
dreptului la exprimare”, conclu-
zionează jurnalista.

VACCIN ÎMPOTRIVA 
MANIPULĂRII

Vorbind de gândire critică 
și de faptul că aceasta este sin-
gura soluție pe termen lung ca 
instrument de luptă împotriva 
propagandei, jurnalista a sub-
liniat că o astfel de gândire se 
formează în școală. „Din păcate, 
educație mediatică nu se face 
în mod sistematic sau în mod 
obligatoriu în școlile din Ro-
mânia. Există inițiative, există 
un curs de educație media, de 
„competență media”, așa i se 
spune, un fel de alfabetizare. 
Cum îi înveți pe copii să citeas-
că, îi înveți să privească la tele-
vizor sau să interpreteze o recla-
mă. Este un curs facultativ. Dacă 
există un profesor în școală care 
vrea să facă acel curs, cere voie 
direcției, care, ulterior, cere voie 
inspectoratului și atunci cursul 
se realizează. Ceea ce încercăm 
noi să facem la CJI, e să lucrăm 
cu profesorii, ca ei să introdu-
că elemente de gândire critică 
mediatică în cadrul cursurilor, 
indiferent de materia predată”.

În opinia Ioanei Avădani, 
singurul vaccin efi cient împo-
triva manipulării este să-i înveți 
pe oameni să gândească cu min-
tea lor. Când citesc o informație, 
s-o verifi ce. „A trecut vremea în 
care luai de bun ceea ce citeai în 
presă. Probabil, în Moldova, ca 
și în România, există această ex-
presie: „E-adevărat, am auzit eu 
la radio”. Sau: „E adevărat, am 
citit în ziar”. Nu mai este chiar 
atât de simplu. De aceea, e  ne-
voie de gândire critică.

Vaccin împotriva 
manipulării: oamenii 
trebuie învățați 
să gândească singuri

Ioana Avădani, directoarea CJI din România
publika.md
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Asociatia Telejurnalistilor Independenti

din R. Moldova

REPORTER DE GARDĂ

Un studiu recent al Pew 
Research Center din Wa-

shington DC (PEW) arată că, 
la nivel global, oamenii apre-
ciază și vor să se bucure de 
drepturile lor fundamentale 
garantate în ţările democra-
tice. Rezultatele mai arată că 
jumătate din populaţia glo-
bului dorește să trăiască în 
ţări care garantează libertatea 
de expresie, unde presa și in-
ternetul nu sunt cenzurate. 
Ucrainenii și rușii se situează 
la polul opus, considerând că, 
deși ar dori să benefi cieze de 
aceste libertăţi, ele nu repre-

zintă o prioritate în vieţile lor. 
Din cele 38 de naţiuni anali-
zate, americanii se detașea-
ză clar în privinţa valorizării 
libertăţii de expresie. 95% 
dintre americani spun că este 
extrem de important pentru ei 
să vorbească liber și să se poată 
informa din articolele produse 
de o presă liberă. 

Directorul centrului de 
cercetare PEW, Richard Wike, 
spune într-un interviu acor-
dat postului de radio Europa 
Liberă că în societăţile demo-
cratice nu ar fi  posibilă apariţia 
unor grupări precum Statul Is-
lamic. „Apariţia unor grupări 
ca Statul Islamic are legătură 
cu opinia publică din zona în 
care acest lucru se întâmplă”, 

explică Richard Wike, preci-
zând că datele PEW arată că, 
în prezent, în Ucraina, spre 
deosebire de alte ţări europe-
ne, principiile și instituţiile 
democratice nu reprezintă o 
prioritate pentru populaţie. 
Explicaţia ar putea fi , în opinia 
lui Wike, că ţara se confruntă 
cu numeroase probleme difi -
cile, oamenii au multe de re-
zolvat și de aceea alte lucruri 
au prioritate pentru ei. „Liber-
tatea de expresie, instituţiile 
și drepturile democratice au 
prioritate scăzută în Ucraina 
în comparaţie cu europenii 
din alte ţări de pe continent”, 
susţine Richard Wike, adu-
când și exemplul Rusiei, în 
care democraţia se confruntă 

cu o susţinere relativ redusă. 
„Oamenii spun că e importan-
tă, dar nu fac o prioritate din 
asta”, punctează Wike. 

Richard Wike mai susţine 
că guvernele nu ar trebui să 
intervină și să prevină publi-
carea unor informaţii care ar 
putea avea un impact negativ 
asupra situaţiei economice. 
„Doar dacă această eventuală 
problemă economică dezechi-
librează atât de mult societa-
tea și economia, încât devine o 
ameninţare la securitatea ţării, 
atunci da, oamenii cred că gu-
vernul ar trebui să cenzureze 
aceste informaţii”, a mai de-
clarat directorul centrului de 
cercetare PEW pentru Europa 
Liberă.

REPORTER DE GARDĂ

Comisia Lituaniană de 
Radio și Televiziune a 

obligat operatorii de cablu 
tv să difuzeze postul rusesc 
„RTR-Planeta”  în regim de 
televiziune cu plată, potrivit 
Delfi .

„Această soluţie Comisia 
a adoptat-o în unanimitate 
după ce s-a ajuns la conclu-
zia că postul tv incită la răz-
boi și intoleranţă”, se arată în 
declaraţia Comisiei.

Potrivit deciziei, se va in-
terzice subvenţionarea pa-
chetelor suplimentare care 

DECLARAŢIE DE PRESĂ

Organizaţiile neguver-
namentale din dome-

niul mass-media, API, CJI, 
APEL, ATVJI,  Acces-info, 
CIN, UJM, își exprimă îngri-
jorarea în legătură cu inten-
sifi carea controlului politic 
asupra conţinutului editorial 
al instituţiilor mass-media 
autohtone și semnalează ine-
fi cienţa activităţii Consiliului 
Coordonator al Audiovizua-
lului (CCA) pentru asigurarea 
respectării principiului echili-
brului și pluralismului politi-
co-social, obligatoriu pentru 
toţi radiodifuzorii din R. Mol-
dova, inclusiv pentru cei care 
retransmit posturi de televizi-
une și radio din străinătate.

Solicităm CCA să nu se 
comporte doar ca un agent 
constatator, ci să întreprindă 
acţiuni imediate și energice 
pentru a determina radiodifu-
zorii, proprietarii cărora sunt 
politicieni sau oameni de afa-
ceri apropiaţi partidelor politi-
ce, să respecte prevederile art. 
7 al Codului Audiovizualului 
(„Echilibrul și pluralismul 
politico-social”). CCA trebuie 
să monitorizeze permanent 
posturile audiovizuale, în spe-
cial pe cele care anterior au 
fost sancţionate pentru astfel 

de încălcări, și să urmărească 
dacă au fost luate măsuri pen-
tru echilibrarea politicilor edi-
toriale și asigurarea unui plu-
ralism de opinii real, aplicând 
sancţiunile cele mai dure pre-
văzute de legislaţia în vigoare. 
În baza rezultatelor monitori-
zărilor anterioare, inclusiv în 
campania electorală, CCA ar 
trebui să ceară Parlamentului 
R. Moldova înăsprirea sancţi-
unilor prevăzute de lege, ceea 
ce ar putea asigura efi cienţa 
procedurii de sancţionare.

Totodată, organizaţiile sem-
natare cer CCA, în calitate de 
reprezentant și garant legal 
al interesului public în do-
meniul audiovizualului, să 
nu admită retransmisiunea 
pe teritoriul R. Moldova a 
buletinelor de știri și a emi-
siunilor informativ-analitice 
ale televiziunilor din Fede-
raţia Rusă care încalcă grav 
principiul echilibrului so-
cial-politic, echidistanţei și 
obiectivităţii, prevăzut în le-
gislaţia R. Moldova, încălcări 
confi rmate prin monitoriză-
rile CCA desfășurate în 2014 
și 2015. În pofi da sancţiunilor 
impuse prin deciziile CCA, 
încălcările continuă, iar ce-
rinţa de a lua măsuri pentru 
lichidarea încălcărilor ates-
tate nu a fost îndeplinită de 
radiodifuzorii care retrans-
mit aceste posturi. 
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În timpul vizitei la Kiev a 
vicepreședintelui SUA Joe 

Biden pe reţelele de sociali-
zare și unele site-uri pro-ruse 
a fost publicată o fotografi e 
în care oamenii stau în ge-
nunchi pe strada Grușevski. 
În legenda fotografi ei se 
menţiona că, astfel, kievenii 
„îl roagă pe Biden să-i „salve-
ze” de Iaţeniuk”.

Iniţial, fotografi a a apă-
rut pe data de 6 decembrie 
pe blogul LiveJournal al uti-
lizatorului petroreloii. Pe 8 
decembrie despre aceasta a 
scris site-ul agenţiei de știri 

Novorossia. Pe Facebook 
poza a fost publicată de uti-
lizatorul pe nume Serghei 
Gheorg Sretenski în grupul 
Russkie Reghiony (până pe 
12 decembrie postarea a fost 
distribuită de 600 de ori). Pe 
reţeaua de socializare Odno-
klassniki – în grupul Anti-
maidan.

Cu ajutorul site-ului de 
căutare a imaginilor Tineye, 
am reușit să găsim originalul 
fotografi ei, care a fost făcu-
tă pe 18 ianuarie 2015 pe str. 
Grușevski. Atunci, mii de 
oameni au ieșit în centrul 
Kievului pentru a comemora 
primele victime ale ciocniri-
lor din perioada Euromaida-
nului.

Guvernul ar trebui să cenzureze 
doar informaţiile care prezintă 
o ameninţare la securitatea ţării

vor include „RTR-Planeta”, 
oferirea de sprijin fi nanciar 
sau discont.

Decizia de verifi care a 
canalului a fost luată după 
ce postul de televiziune, în 

cadrul emisiunii „Voskres-
nîi Vecer s Vladimirom So-
loviovîm”, a dezbătut inci-
dentul aviatic între Turcia 
și Rusia.

Președintele Comisiei, 
Edmundas Vaitiekunas, a de-
clarat că experţii au înregis-
trat încălcări ale legislaţiei în 
vigoare, informaţiile trans-
mise în cadrul emisiunii in-
citând la ură faţă de NATO și 
Statele Unite.

Amintim că în această pri-
măvară, Comisia Lituaniană 
de Radio și Televiziune a mai 
penalizat postul RTR-Plane-
ta, suspendând retransmite-
rea canalului rus timp de 3 
luni.

Ce decizie a luat Lituania pentru 
a evita propaganda unui post tv rusesc

ONG-urile de media cer 
CCA să intervină pentru 
depoluarea spaţiului mediatic

Fotofake: kievenii - în 
genunchi în faţa lui Biden

OPINII

Experţii internaţionali consideră că autorităţile statului nu au dreptul să cenzureze informaţii decât atunci când acestea prezintă riscuri pentru securitate
pewresearch.org

În Lituania, emisiunea „Voskresnîi Vecer s Vladimirom Soloviovîm” 
de la postul TV „RTR-Planeta” poate �  vizionată doar contra-plată 

paginaderusia.ro

twitter.com
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