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Către:
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Consiliul de Presă din Republica Moldova
Asociația Presei Indepedente

Legislația Republicii Moldova, prin legea nr.71 din 14.04.2016 interzice utilizarea unui limbaj
discriminatoriu și sexist, a expresiilor și adresărilor ce prezintă femeia și bărbatul în manieră
umilitoare, ofensînd demnitatea acestor de către instituțiile mediatice. Articolul 8 prevede expres că:
”Mass-media va contribui la promovarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în societate
prin elaborarea de programe şi de materiale cu impact asupra modificării modelelor sociale şi
culturale de comportament al bărbaţilor şi femeilor pentru eliminarea prejudecăţilor, obişnuinţelor şi
a altor practici bazate pe ideea de inferioritate sau de superioritate a unuia dintre sexe sau pe rolurile
stereotipe privind bărbaţii şi femeile”.
Constatăm cu regret că în campaniile elctorale apar cele mai multe materiale mediatice sexiste. În
majoritatea cazurilor de utilizare a unui limbajul sexist în materialele mediatice sunt vizate femeile.
În data de 16.11.16 pe site-ul www.sputnik.md a fost publicat articolul cu titlu ”Află ce cusur are
Maia Sandu ca femeie”1 de către jurnalistul Sergiu Praporșic. Atât titlul, cât și conținutul articolului
sunt sexiste și discriminatorii față de femei prin uz de stereotipuri și prejudecăți, care contribuie la
propagarea unei imagini de inferioritate a acestora, precum că nu ar fi competente și competitive
pentru a se afla într-o cursă electorală. Promovarea unei astfel de imagini a femeilor implicate în
politica contribuie la descurajarea altor femei de a se implica în politică și viața publică a țării.
Autorul articolului a realizat un material mediatic în baza interviului cu analistul politic Corneliu
Ciurea, dar a evidențiat doar mesajul sexist al acestuia, chiar dacă analistul politic a comentat
performanța Maiei Sandu din campania electorală în calitatea sa de candidată, și mai puțin în
calitatea sa de femeie.
Importanţa presei în monitorizarea procesului electoral este una incontestabilă, graţie faptului că ea
nu doar informează opinia publică, ci şi influenţează prin comentariile şi luările de atitudine, prin
modul de prezentare a unei informații. Bărbații și femeile trebuie să fie reprezentate echitabil de
către jurnurnaliștii pe aceste subiecte. Astfel calitatea materialului media este determinată (și) de cel
care realizeză interviu.
Constatăm cu dezamăgire ca un analist politic, care se prezintă și ca expert gender își argumentează
poziția prin a apela la stereotipuri și manipulări sexiste, afirmând următoarele despre o femeie
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politiciană: ”Maia Sandu nu a dat mâna, poate pentru ca este femeie și nu e o obisnuinta pentru
femei să de-a mana". Acestă afirmație este profund manipulatoare prin utilizarea unui stereotip
sexist precum că femeile nu ar da mână pentru că datul mâini e o treabă bărbătească. Afirmația a
fost făcută fără a se analiza contextul local și fără a se ține cont de experiența celor doi candidați,
Maia Sandu și Igor Dodon. Bunăoară, în poza de mai jos se poate vedea clar că Maia Sandu e o
politiciană care dă mâina unui bărbat și datul mâinii nu are nicio legătură cu sexul biologic al
acesteia. Mai mult, Igor Dodon nu s-a grăbit să-i dea mâina câștigătorului (un bărbat, Dorin
Chirtoacă) din alegerile locale din 2010, atunci când a pierdut cursa pentru funcția de primar
general. Așadar, datul mânii nu ține de sexul candidatului, ci de nivelul de cultură politică a acestuia
și de tradiția electorală stabilită între învingători și pierzanți în urma unei curse pentru o funcție de
stat, ceea ce lipsește cu desăvârșire în contextul din Moldova.
În acest context solicităm:



Sancționarea jurnalistul Sergiu Praporșic și instituția mediatică Sputnik.md. conform prevederilor
legale.
Atenționarea și informarea instituții mediatice Sputnik.md cu privire la neutilizarea unui
limbaj sexist.

