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Cuvînt înainte
Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) activează în Republica Moldova de aproape zece ani, timp în care a implementat numeroase proiecte orientate spre consolidarea poziţiei femeii în societate şi abilitarea acesteia în
toate sferele vieţii, promovarea valorilor de gen şi a egalităţii dintre femei şi bărbaţi. Pe parcursul
acestui deceniu, CPD şi-a focusat atenţia pe multe segmente şi componente ale vieţii sociale, iar
mass-media a fost şi rămîne a fi un domeniu de interes major pentru centru. Şi asta pentru că ea
este cu adevărat o putere, iar „istoria” ultimilor decenii ne convinge de faptul că „puterea” mijloacelor de informare în masă creşte vertiginos.
Cea mai mare parte din informaţiile pe care le deţinem despre lumea înconjurătoare nu vin din
propria experienţă: majoritatea cunoştinţelor pe care le avem despre viaţă le obţinem, de regulă,
din „mîna a doua” – ziare şi reviste, televiziune, radio.
Dimensiunea de gen, cu toate implicaţiile sale, este prin excelenţă, un domeniu în care massmedia are un rol crucial. Mass-media face mult mai mult decît doar „reflectă” norme culturale şi
realităţi. De fapt, mass-media (de orice fel!) formează şi re-creează cultura. Media şi discursurile
mediatice socializează, în mare; influenţează deciziile şi comportamentele umane; transmite
stereotipuri şi modele sociale; impune constrîngeri, promovează standarde şi valori. Mass-media
educă şi formează oamenii în ceea ce priveşte, în speţă, rolurile şi expectanţele de gen – felul în
care percepem diferenţa.
Cuvintele sînt simboluri. Deşi sînt doar asta, de regulă, cuvintele (ne) şi (le) „dau lovitura” (cea
de graţie!) mai mult decît un bolovan. Limbajul este o construcţie socială complexă, iar media –
volens-nolens – controlează utilizarea limbajului. Şi chiar mai mult decît asta – tocmai media
„dă tonul”. De aici şi preocuparea constantă a CPD pentru mass-media din Republica Moldova, iar
aşteptarea noastră în acest sens, este următoarea: mass-media (de această dată, nu cea „de orice
fel”, ci una de calitate) are mandatul, voinţa şi dorinţa, precum şi competenţa să promoveze principiile egalităţii/ echităţii de gen şi să dezrădăcineze stereotipurile de gen existente. Cu atît mai facil acest deziderat al CPD pentru mass-media autohtonă, cu cît există şi un cadru legal în acest sens.
Astfel, Legea cu privire la asigurarea de şanse egale între femei şi bărbaţi, adoptată de Parlamentul
Republicii Moldova la 9 februarie 2006, în cap. II, articolul 8, tocmai asta sugerează:
„(1) Mass-media contribuie la promovarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în societate prin elaborarea de programe şi materiale de depăşire a stereotipurilor gender.
(2) Orice discursuri şi materiale publice care prezintă imaginea femeilor sau a bărbaţilor în
manieră de umilinţă a demnităţii lor se consideră inadmisibile şi se contracarează în conformitate
cu prezenta lege”(sic!).
Mass-media nu este doar o „oglindă” a societăţii, ea are şi puterea de a direcţiona această societate. În timp ce producţiile media reflectă diferit şi tendenţios bărbatul şi femeia, în conţinutul
mediatic (la nivel internaţional şi naţional) se constată un dezechilibru cras între cele doua sexe atît
ca pondere, cît şi ca tematici. Astfel, femeile sînt în continuare „grupul marginalizat”, iar bărbaţii
– cel „favorizat”. Altfel spus, mass-media nu oferă o imagine echilibrată a bărbaţilor şi a femeilor,
a implicării şi contribuţiilor acestora în viaţa publică şi privată. Produsele mediatice cu referire la
femei (presa scrisă, audio, video şi electronică) deseori prezintă o imagine degradantă şi negativă
a acestora, ceea ce prejudiciază imaginea femeilor în societate, cauzează repercusiuni grave asupra felului în care acestea se auto- şi hetero-evaluează şi în care sînt percepute de către bărbaţi.
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Mai mult decît atît, produsele media pornografice, violente şi umilitoare, de asemenea, afectează
negativ femeile şi particparea lor în societate.
Actualmente, mass-media nu face decît să perpetueze rolurile tradiţionale şi, implicit, sexiste,
ceea ce tergiversează consolidarea unui echilibru de gen şi a parteneriatului autentic de gen.
Cred că fiecare cititor al acestor rînduri ar fi de acord că aproape toate produsele mediatice
naţionale, cel mai frecvent, oferă următorul tablou:
1. Zonele de „expertiză” ale femeilor sînt: educaţia, familia, învăţămîntul, asistenţa socială
şi sănătatea, produsele de îngrijire, vestimentaţia. Bărbaţii deţin „expertiza” absolută în ceea ce
priveşte: sportul, politica, distracţiile, tehnica, banii.
2. Verbele folosite în raport cu femeile sînt, de regulă: spală, îngrijesc, hrănesc, vorbesc, plîng,
gătesc mîncare, cumpără. Iar cele folosite în raport cu bărbaţii, de cele mai dese ori sînt: gîndesc,
lucrează, planifică, rezolvă, recomandă, repară.
3. Femeia „mediatizată” şi „mediatic vînzabilă” este, cu precădere: mamă, fiică, soţie sau
amantă, îngrijitoare, casnică, sexy, disponibilă, dependentă, inferioară, isterică. Dacă este VIP,
atunci este: cîntăreaţă, manechină, prezentatoare, soţie/ fiică a unui VIP masculin. Bărbatul
în produsele media este, de cele mai dese ori: politician, bancher, superior, protector, salvator, profesionist, dinamic, puternic, eficient, competent, matur şi liber. VIP-urile masculine sînt:
politicieni, oameni de afaceri, fotbalişti.
Relevant în acest context este şi comentariul făcut de dna profesoară universitară, Mihaela
Miroiu (politoloagă şi eticiană, teoreticiană şi cunoscută militantă feministă din Romania, autoare a multor lucrări cu tematică feministă) asupra imaginilor de gen promovate de mass-media:
„Reţeta ca o femeie să fie aproape complet neinteresantă pentru media este să fie profesionistă, elevă
sau studentă. Dacă o femeie este infractoare, are şanse mult mai mari. Dacă sînt pensionare, şansele
mediatice ale femeilor sînt mai mici decît faţă de infractoare, dar de cinci ori mai mari decît ale celor
active profesional”.
***
Lucrarea de faţă vine să încununeze un demers mai complex al CPD, realizat de Programul
Abilitare politică şi Participare comunitară, prin proiectul „Şanse egale la alegerile locale din
2007”. Deşi concepută iniţial într-o altă formă, lucrarea a suferit modificări calitative, pe parcursul
implemenării proiectului. Şi asta pentru că echipa de proiect, lucrînd asupra realizării mai multor
obiective ale acestuia, au ajuns la concluzia că este important să se ofere o informaţia exhaustivă
privind problematica gen. Lipsa unor lucrări de referinţă în domeniul de gen este o realitate tristă
de la noi, iar contextualizarea lui în sfera mediatică este un lucru enorm.
Autoarea, conferenţiara universitară Loretta Handrabura, cunoscută susţinătoare a drepturilor femeii şi politiciană activă, a reuşit să îmbine demersul teoretic, contextul naţional legal şi
instituţional cu studiile efectuate în cadrul electoralelor din 2003 şi 2007.
Această structură a lucrării acordă cititorilor posibilitatea să cunoască fundamentele teoretice ale paradigmei egalităţii şi echităţii de gen (capitolul I); să-şi actualizeze cunoştinţele privind
cadrul juridic autohton şi mecanismele insituţionale în acest domeniu (capitolul I şi Anexe), şi să
urmărească întreaga „bucătărie” (metodologie, instrumente de lucru) a studiului realizat în cadrul
electoralelor din 2003 şi 2007 şi concluziile autoarei, după o amplă analiză imagistică şi de conţinut
a produselor mediatice (capitolul II).
Lucrarea este însoţită de un compartiment valoros, constituit din recomandări practice (capitolul III), care prezintă un mare interes pentru cei preocupaţi de promovarea politicilor de gen, dar şi
pentru producătorii media, în vederea îmbunătăţirii calităţii produselor mediatice.
Compartimentul Bibliografie recomandată va facilita lectura celor preocupaţi de domeniul
mass-media şi dimensiunea de gen, prin oferirea diversităţii de cărţi şi publicaţii, multe dintre care
pot fi găsite chiar la Biblioteca Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare”.
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Perspicacitatea autoarei o ajută să sesizeze multe subtilităţi ale produselor media în raport
cu dimensiunea de gen şi să evidenţize, totodată, anumite inconsistenţe alarmante, care făcute,
cu sau fără ştiinţă, oricum au un impact asupra consumatorilor.
Lucrarea este una fără precedent în Republica Moldova şi are o valoare incontestabilă atît din
punct de vedere informaţional, cît şi prin oferirea metodologiei de monitorizare a produselor
media scrise.
Cu certitudine, CPD îşi propune în continuare lărgirea ariei de studiu în alte segmente ale
mass-media, cu precădere pentru zonele audio şi video, acestea fiind domeniile de interes constant pentru experţii de gen, dată fiind ponderea acestor surse de informare în rîndul populaţiei
din republică.
Mass-media are un rol important în „portretizarea” femeilor şi bărbaţilor, ca membri egali
într-o societate care se vrea democratică nu doar declarativ. Acesta este un deziderat, pentru care
guvernele, instituţiile regionale şi internaţionale ar trebui să coopereze şi să colaboreze cu parteneri din sectorul public şi privat şi reţelele media, atît la nivel naţional, cît şi internaţional, pentru
a promova egalitatea şi echitatea de gen, precum şi ideea că bărbaţii şi femeile sînt egali atît ca
producători de produse media, cît şi în calitate de consumatori. Acest demers presupune şi încurajarea mass-media, şi industriei informaţionale, care împărtăşesc principiul libertăţii de expresie,
să adopte ulterior sau să elaboreze coduri de conduită, recomandări profesionale, regulamente
deontologice şi alte instrumente care să conducă la eradicarea stereotipurilor, clişeelor de gen şi
a mesajelor tradiţionale, precum şi la promovarea valorilor de gen şi a egalităţii de şanse dintre
bărbaţi şi femei.
***
Avînd în vedere specificul lucrării şi complexitatea acesteia, echipa de proiect a apelat deseori la
implicarea şi competenţele persoanelor, prin a căror colaborare acest proiect ambiţios finalizează
cu lucrarea de faţă.
În acest context, aducem mulţumiri expertelor – dna Galina Precup şi dna Antonina
Sîrbu – intervenţiile cărora au condus la îmbunătăţirea considerabilă a lucrării. De asemenea,
ne exprimăm înalta consideraţie pentru amabilitatea dnei Ala Mîndîcanu, care a realizat, cu
mare profesionalism, recenzia lucrării, or opinia domniei sale este una de referinţă în domeniul vizat. Competenţele profesionale ale dlui Vasile Cantarji şi eforturile sale în expertizarea
părţii sociologice a studiului au avut o valoare incontestabilă, motiv pentru care ne exprimăm
admiraţia şi recunoştinţa. Pentru oferirea accesului la ziare şi publicaţii, aducem mulţumiri dlui
Petru Macovei de la Asociaţia Presei Independente, care ne-a facilitat mult lucrul la etapa de
cercetare a produselor media scrise.
Sîntem recunoscători finanţatorilor – Institutul pentru o Societate Deschisă, NewYork şi Fundaţia Soros-Moldova – contribuţia cărora a făcut posibilă realizarea proeictului şi
editarea acestei lucrări.
Daniela Terzi-Barbaroşie
Directoare executivă, CPD
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Argument
Prezentul studiu a fost elaborat cu scopul de a servi drept instrument util pentru producătorii
media, în special pentru cei antrenaţi în reflectarea campaniilor electorale. Importanţa presei în
monitorizarea procesului electoral este una incontestabilă, graţie faptului că ea nu doar informează
opinia publică, ci şi influenţează asupra mentalului colectiv prin comentariile şi luările de atitudine,
prin interesul sau dezinteresul pentru un subiect ori candidat. „Este semnificativ, astfel, faptul că
nici o formaţiune politică, mişcare socială sau culturală nu mai poate cîştiga astăzi aderenţa unor
segmente largi de populaţie fără a utiliza mass-media...”1
Actorii sociali vizaţi în demersul jurnalistic pe acest subiect„fierbinte” din viaţa politică trebuie să
reprezinte echitabil cele două categorii social culturale – bărbaţii şi femeile, fie că aceştia participă
în competiţia candidaţilor pentru funcţiile eligibile din administraţia publică locală/centrală sau
activează în staff-uri, comisii electorale, fie că sunt alegători simpli sau persoane publice (politice,
din societatea civilă) preocupaţi de mersul campaniei şi oferta electorală a candidaţilor.
Coordonata de gen a mesajului mediatic pe problema alegerilor locale generale, dar şi parlamentare, este una importantă şi din cîteva considerente factologice de ordin general. Femeile, în
raport cu bărbaţii, reprezintă 52,1% din totalul populaţiei ţării, 51,3% din forţa de muncă, 52%
din specialiştii calificaţi, 59% din alegători, 49-52% dintre membrii partidelor politice. În pofida
reprezentării cantitative a celor două genuri, sferele decizionale politice de nivel înalt, structurile
de partid sau instituţiile administraţiei publice nu sunt accesibile în aceeaşi măsură femeilor şi
bărbaţilor. Femeile rămîn, cel mai adesea, cantonate în activităţi executive, avînd posibilităţi
limitate de promovare sau de afirmare în prima linie politică. Manifestarea în viaţa politică locală
continuă să fie o cale mai sigură şi mai simplă, confirmată de practica ultimelor trei scrutine locale
(1999, 2003, 2005) şi certificată şi de sondajele de opinie2.

Unde este cel mai simplu pentru o femeie să se afirme,
în politica locală sau cea națională? De ce? (răspuns liber)
În politica socială: 0,5% Greu peste tot: 0,5%
Unde este acceptată de
conducători:1,5%

În funcție de capacități
poate concura cu bărbații
la orice nivel: 1,0%

Și-și:
16,1%
La nivel local, deoarece se
văd mai ușor rezultatele,
cuvîntul și fapta sunt mai
aproape: 54,8%
1
2

Dicţionar de sociologie, coordonatori C. Zamfir, L. Vlăsceanu, Editura „Babel”, Buc., 1998, p. 339.
Cf. studiul Participarea femeilor în viaţa publică şi politică: provocări şi impedimente, ADEPT, Edit. “Gunivas”, Ch., 2006, p. 73.
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Dimensiunea de gen a conţinutului media nu poate fi ignorată sau minimalizată, dacă ţinem
cont şi de unele prevederi legislative, pe care ne-am angajat să le respectăm. Ne referim la: 1.
documentele internaţionale şi europene în domeniul asigurării funcţionării politicilor cu privire la
egalitatea de gen şi şanse egale, ratificate de Republica Moldova, precum şi la cele naţionale; 2.
mecanismele de implementare a echităţii de gen existente la noi în ţară; 3. instrumentele curente
de implementare3.
În contextul ideii de mai sus, ţinem să amintim că Legea cu privire la asigurarea egalităţii de
şanse între femei şi bărbaţi, aprobată la 9 februarie 2006 de Parlamentul Republicii Moldova,
stipulează foarte clar în cap. II. „Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul
public” condiţiile în ceea ce priveşte „Accesul egal la ocuparea funcţiilor publice” (art. 6.), „Egalitatea de şanse în domeniul electoral, în activitatea partidelor şi a altor organizaţii social-politice”
(art. 7)4. Rolul mijloacelor de informare în masă, indicat în art. 8. „Egalitatea de şanse în massmedia”, prevede:
“(1) Mass-media contribuie la promovarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în societate prin elaborarea de programe şi materiale de depăşire a stereotipurilor gender.
(2) Orice discursuri şi materiale publice care prezintă imaginea femeilor sau a bărbaţilor în
manieră de umilinţă a demnităţii lor se consideră inadmisibile şi se contracarează în conformitate
cu prezenta lege.”
Acest demers al egalităţii de şanse este diferit de cel al egalităţii între genuri (gender equality),
centrat pe ideea că cele două genuri trebuie tratate la fel. El se regăseşte în conceptul de abordare integratoare a egalităţii de gen (gender mainstreaming). Introducerea dimensiunii de gen în
toate politicile, programele, practicile şi deciziile sociale se impune a fi un obiectiv de referinţă nu
numai pentru mass-media, ci şi pentru alte instituţii care urmează să-şi asume responsabilitatea
socializării de gen (şcoala de toate nivelele, cultura, arta), dacă tindem cu adevărat, pe de o parte,
să luăm în considerare perspectivele ambelor genuri în funcţionarea societăţii, iar pe de altă parte
– să se ţină cont de efectele pe care diverse măsuri le au asupra femeilor şi bărbaţilor la fiecare
nivel de dezvoltare şi de implementare a unor politici publice.
Prin cele trei capitole ale prezentului studiu, dorim să vă oferim un suport informaţional teoretic
şi juridic în problematica de gen (I – Cadrul conceptual, legal-normativ şi instituţional); să
vă prezentăm rezultatele abordării de către media a scrutinelor locale din 2003 și 2007 sub aspectul
dimensiunii de gen (II – Dimensiunea de gen a discursului mediatic despre scrutinele
locale din 2003 și 2007), cu scopul de a vă motiva şi sensibiliza în ceea ce priveşte importanţa
şi responsabilitatea reflectării echitabile de către presă a participării şi implicării celor două genuri
sociale în competiţiile electorale, precum şi în existenţa noastră de zi cu zi (III – Recomandări
practice). Or, una din garanţiile democraţiei pe care o construim o reprezintă politica ca produs al
interacţiunii şi activităţii bărbaţilor şi femeilor deopotrivă.

3
4

Mai multe detalii găsiţi în capitolul I al prezentului studiu, p. 10.
A se vedea anexa de la pagina 56.
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Capitolul
1.

Cadrul conceptual,
legal-normativ şi
instituţional
1.1. Glosar de concepte cheie
1. Genul
2. Abordarea integratoare a principiului egalităţii de gen (gender mainstreaming)
3. Dreptul la autodefinire
4. Identitatea de gen
5. Socializarea de gen
6. Feminitatea şi masculinitatea
7. Androginia
8. Stereotipurile de gen
9. Rolurile de gen
10. Discursul feminin vs. discursul masculin
11. Egalitatea dintre bărbaţi şi femei
12. Echitatea de gen
13. Acţiunea afirmativă
14. Relaţiile de gen
15. Diferenţa şi segregarea de gen
16. Contractul social între genuri
17. Democraţia paritară
18. Desegregarea pe piaţa muncii
19. Diferenţierea salarială pe criterii de gen
20. Dimensiunea de gen
21. Evaluarea impactului dimensiunii de gen
22. Discriminarea directă
23. Discriminarea indirectă
24. Discriminarea pozitivă
25. Politica socială
26. Formele de degradare a femeii şi femininului/bărbatului şi masculinului:
abuzul emoţional, hărţuirea sexuală, sexismul, limbajul sexist, violenţa domestică, violul
27. Patriarhatul
28. Matriarhatul
29. Ierarhia
30. Misoginismul
31. Polaritatea
32. Feminismul
33. Emanciparea
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1. Genul, în accepţiunea Dicţionarului Explicativ al Limbii Române (DEX), este o “categorie
gramaticală care operează distincţii dintre fiinţe şi obiecte, precum şi dintre fiinţele de sex masculin şi feminin”. Această definiţie vizează deosebirile biologice dintre bărbaţi şi femei, altfel spus
– sexul, care este înnăscut, constant şi universal.
„Gender” este un termen împrumutat din literatura ştiinţifică engleză pentru a defini „genul social”, care desemnează particularităţi psihologice, sociale şi culturale specifice femeii sau bărbatului
în situaţii de interacţiune socială. Genul, aşadar, este construcţia socială şi culturală ale celor două
categorii distincte sau subsisteme sociale – bărbaţi/femei; este un comportament învăţat, care se
schimbă în timp în cadrul aceleaşi culturi, dar şi de la o cultură la alta.
Genul se referă la relaţiile existente între femei şi bărbaţi (de subordonare sau bazate pe parteneriat şi respect reciproc), la rolurile pe care aceştia le pot realiza în viaţa privată şi cea publică,
la oportunităţi, responsabilităţi şi bariere dintr-un context social concret, determinat de diverşi
factori: religie, cultură, etnie, clasă socială, vîrstă, perioadă istorică.
Conceptul de gen presupune abordarea echitabilă a celor două categorii sociale şi promovează
principiul meritocraţiei (meritul personal derivat din competenţa şi profesionalismul fiinţei umane,
indiferent de sex) în aprecierea rolului şi statutului femeii şi al bărbatului.
2. Abordarea integratoare a principiului egalităţii de gen (gender mainstreaming)
este un concept relativ, care presupune:
- integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în
vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi în toate politicile publice;
- mobilizarea politicilor şi măsurilor generale cu scopul de a realiza egalitatea prin luarea în
consideraţie, la etapa planificării, într-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra
situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementare, monitorizare şi evaluare.
Societatea în care trăim este dominată de bărbaţi şi funcţionează fără a ţine cont în mod egal
de nevoile, interesele şi punctele de vedere ale ambelor genuri. Ca urmare, gender mainstreaming
nu înseamnă constituirea unei societăţi matricentrice sau matriarhale, ci luarea în considerare a
perspectivelor ambelor genuri în organizarea şi activitatea societăţii.
Spre deosebire de alte abordări bazate pe ideea de „gender equality – egalitate între sexe”, care
susţine că ambele genuri trebuie tratate la fel, gender mainstreaming insistă tocmai pe specificitatea nevoilor celor două genuri. Diferenţa dintre politica de egalitate şi politica de gender mainstreaming este foarte bine redată în următorul citat: „Tratamentul egal îşi are rădăcina în ideea că
femeile şi bărbaţii trebuie trataţi la fel. Totuşi, în practică aceasta înseamnă adesea că femeile sunt
tratate în acelaşi mod cu bărbaţii. Cu alte cuvinte, bărbaţii reprezintă norma. A trata femeile şi
bărbaţii la fel, nu e acelaşi lucru cu a-i trata egal.”
(Adaptat după G. Ghebrea ş.a., Politici de gen în România, Bucureşti, 2005)

3. Dreptul la autodefinire reprezintă o altă coordonată a conceptului de gen şi se referă
în special la femei. De-a lungul istoriei acestea au fost private de şansa de a spune ele însele (şi
nu bărbaţii) cine sunt. Bărbatul a construit categoria de “femeie” nu prin ea însăşi, ci în raport cu
el – Subiectul, Absolutul. În rezultatul acestei abordări, femeia este percepută ca fiind Celălalt şi
inferioară lui – ideologie de gen care nu mai poate fi tolerată într-un stat de drept şi echitabil.
4. Identitatea de gen este un proces complex şi continuu de interacţiune între sine şi ceilalţi,
ce permite fiinţelor umane să constate asemănările şi deosebirile dintre ele, să interiorizeze psihologic
trăsături feminine/masculine şi, implicit, rolurile sociale pe care le deţin şi aşteptările asociate femeilor/
bărbaţilor. Identitatea de gen interacţionează cu celelalte identităţi: etnică, religioasă, politică etc.
5. Socializarea de gen constituie o componentă a procesului general de socializare prin
care se învaţă, se asimilează şi se transmit normele de gen ale momentului şi locului, încura-
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jîndu-se sau descurajîndu-se anumite comportamente şi atitudini de gen, considerate potrivite
din punct de vedere social şi cultural.
Prin intermediul proceselor complexe de socializare şi autosocializare de gen, indivizii îşi dobîndesc (învaţă şi îşi interiorizează) identitatea de gen. Socializatorii direcţi (părinţii) şi indirecţi (prietenii,
literatura, televiziunea, limbajul, jucăriile, muzica etc.) produc socializarea diferenţiată a fetelor/femeilor şi a băieţilor/bărbaţilor prin mecanisme specifice (tratament diferenţiat, identificare etc.).
6. Feminitatea şi masculinitatea sunt două concepte asociate, articulînd dimensiunea
sexuală cu cea de rol social. Devenirea umană este în corelaţie cu un set de reguli ce guvernează
comportamentul şi înfăţişarea femeilor/bărbaţilor. Aceste reguli subsumează existenţa feminină
“eticii grijii”, sacrificiului de sine pentru realizarea celuilalt (soţ, copii) şi conformării la un model
masculin de atractivitate sexuală. Existenţa masculină este asociată “eticii dreptăţii”, controlului,
deciziei şi modelului singular în accepţiunea culturii patriarhale.
(Adaptat după D. Rovenţa Frumuşani, Lexicon feminist, Iaşi, 2002)

7. Androginie provine de la lat. andros-bărbătesc, gynes-feminin. După psihologul american S. Bem,
androgine sunt persoanele ce îmbină în sine trăsături psihologice tradiţional masculine şi feminine.
8. Stereotipurile de gen sunt “convingerile, ideile, credinţele pe care le au oamenii dintr-o societate în privinţa atributelor şi aşteptărilor comportamentale ale bărbaţilor şi femeilor”.
Acestea se împart în două categorii:
a) culturale – imagini formate sub influenţa propriei noastre culturi prin intermediul şcolii, bisericii, artei, cărţilor, filmelor, muzicii, presei şi, mai nou, publicităţii. Cercetările de referinţă în domeniu, precum şi cele efectuate de noi (vezi L. Handrabura, Stereotipuri de gen în mass-media, în Didactica
Pro..., nr. 2 (24), 2004, p. 53-55 şi nr. 1 (27), 2005, p. 114-126 (partea a II-a)), indică vădite asimetrii de
imagine. Deşi femeile constituie mai mult de jumătate din populaţia lumii, ele sunt subreprezentate
ca imagine publică, fiind prezentate ca persoane pasive, subordonate, cu influenţă slabă. Bărbaţii,
însă, întotdeauna sunt persoane active, cu influenţă, experţi şi conducători.
b) personale – propriile noastre convingeri în ceea ce priveşte trăsăturile bărbăteşti şi cele femeieşti
sau cum este şi trebuie să fie un bărbat şi o femeie. Acestea sunt, în mod obişnuit, următoarele:
Trăsături bărbăteşti

Trăsături femeieşti

Independenţă
Raţionalitate
Agresivitate
Obiectivitate
Încredere în sine
Spirit de competiţie
Capacităţi analitice
Înclinaţie spre esenţă
Tărie
Înclinaţie spre ştiinţe
Ambiţie
Autoafirmare

Dependenţă
Emotivitate
Blîndeţe
Subiectivitate
Nevoie de protecţie
Teama de a nu-i răni pe alţii
Sensibilitate la context
Înclinaţie spre detaliu şi aparenţă
Slăbiciune
Înclinaţie spre arte
Tact
Grijă faţă de alţii

Suntem înclinaţi să aplicăm judecăţi stereotipe atunci cînd ştim foarte puţine lucruri despre
cineva. De exemplu, cînd într-o emisiune TV consacrată unei dezbateri publice sunt cîteva femei şi
mai mulţi bărbaţi ne aşteptăm ca ele să aibă un rol mai degrabă decorativ.
Care sunt riscurile stereotipurilor de gen?
1. Ele suprasimplifică, conduc la exagerări şi la judecăţi greşite.
2. Femeile sunt considerate ca mai puţin capabile de performanţă.
3. Stereotipurile tind să devină profeţii care se autoîmplinesc.
4. Explicaţia succesului şi eşecului este influenţată de gen.
(Adaptat după M. Miroiu, Gen şi societate, Bucureşti, 1997)
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9. Rolurile de gen sunt activităţile pe care trebuie să le facă băieţii/bărbaţii, respectiv fetele/
femeile, datorită diferenţelor de sex. În societatea noastră, ca şi în majoritatea altor ţări, bărbaţii
au, în general, doar un rol productiv (activităţi plătite: serviciu, afaceri etc.). Femeile au atît un rol
productiv, cît şi unul reproductiv. Ne referim la naşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi
alte activităţi casnice neremunerate care cad, de obicei, pe umerii femeilor: menajul, prepararea
mîncării, cumpărăturile etc. şi care, de fapt, nu sunt recunoscute şi apreciate drept muncă. Cu toate
că în ultimii ani munca domestică s-a redus considerabil graţie dezvoltării sistemului de deservire socială şi a noilor tehnologii, volumul acesteia oricum este mare. Cercetările de specialitate
estimează că numai menajul solicită circa 30 de ore săptămînal în ţările dezvoltate şi aproximativ
40 de ore în cele postsocialiste, inclusiv în Moldova. În general, sarcina totală de muncă reproductivă
a femeilor alcătuieşte 70-80 de ore pe săptămînă, ceea ce le reduce substanţial volumul timpului
liber, care este de 1,5 ori mai mic decît la bărbaţi.
Rolul comunitar se referă la un alt set de activităţi. Acestea sunt realizate la nivelul comunităţii,
de regulă de femei, pe bază de voluntariat: organizarea serbărilor şcolare, îngrijirea bătrînilor, ajutorul dat la botezuri, nunţi, înmormîntări, diverse activităţi de binefacere etc.
Orice rol de gen presupune anumite responsabilităţi. Ele diferă de la o cultură la alta şi se
schimbă în timp. De exemplu, în ţările Europei Occidentale, sub influenţa transformărilor socioculturale, tot mai mulţi bărbaţi consimt că este echitabil să-şi asume roluri casnice şi comunitare.
În Republica Moldova responsabilităţile femeii sunt multiple şi neechitabile. Şcoala le
încurajează prin recomandările puternic diferenţiate ale meseriilor pentru fete (asistentă medicală,
coafeză, secretară, profesoară, contabilă, baby sitter ş.a.) şi băieţi (informatician, politician, teolog,
mecanic auto, poliţist etc.), care transpar foarte clar la orele de educaţie tehnologică sau diriginție,
dar şi din conţinuturile şi imaginile manualelor la diverse discipline. În rezultatul unei asemenea
politici, constatăm o segregare profesională a locurilor de muncă, concentrarea bărbaţilor în diferite tipuri de activităţi şi limitarea femeilor la o gamă restrînsă de ocupaţii (segregare orizontală)
şi la niveluri inferioare de responsabilitate, subordonate (segregare verticală – ierarhică). Acest
fenomen implică, desigur, o discriminare de gen sesizată atît de femei, cît şi de bărbaţi.
10. Discursul feminin vs. discursul masculin. În mod tradiţional şi stereotip, discursul
masculin este asociat, de regulă, vieţii publice. El a fost caracterizat printr-o capacitate mai mare
de abordare a gîndirii abstracte, prin organizare logică mai coerentă, argumentare mai clar expusă,
concentrare mai pronunţată asupra subiectului discutat, utilizarea întrebărilor retorice, accentuarea punctelor principale, formularea concluziilor concrete.
Discursul feminin a fost asociat unui limbaj al emoţiilor, al vieţii private (familie, copii, probleme personale sau care ţin de binele „sufletesc” al celorlalţi), favorizînd aluzia, eufemismul mai
degrabă decît concentrarea logică, evitarea oricărei teorii abstracte.
(Adaptat după O. Dragomir, Lexicon feminist, Iaşi, 2002)

11. Conceptul Egalitatea dintre bărbaţi şi femei presupune un nivel egal de autonomie,
de responsabilitate şi de participare a ambelor genuri umane în toate sferele de activitate. Egalitatea genurilor a fost definită ca „faptul de a oferi fetelor şi băieţilor, femeilor şi bărbaţilor drepturi
egale, şanse egale, condiţii şi tratamente egale în toate domeniile vieţii şi de activitate socială.”
Este esenţial să se înţeleagă că, într-o oarecare măsură, modul de viaţă al bărbaţilor diferă de cel al
femeilor din cauza funcţiei de reproducere a acestora.
Pentru a defini egalitatea între femei şi bărbaţi, trebuie de ţinut cont de două aspecte principiale: construcţia socială a genului (masculin sau feminin) şi relaţia între sexe. Important e să
ne asigurăm că definiţia socială a sexelor include ideea diferenţei, fără a se sprijini pe o ierarhie ce
plasează bărbaţii la nivel superior. Ea implică constituirea unui adevărat parteneriat femei-bărbaţi
şi o împărţire a responsabilităţilor în vederea eliminării dezechilibrelor existente în cadrul vieţii
publice şi private.
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Este vorba de punerea în aplicare a competenţelor şi talentelor fiecărui cetăţean, astfel încît
femeile şi bărbaţii să participe, în egală măsură, la construcţia sau la reconstrucţia societăţii şi la
rezolvarea problemelor existente. Pentru a se dezvolta, societatea trebuie să folosească resursele şi
capacităţile tuturor membrilor săi.
Obiectivele care trebuie realizate, în vederea respectării acestui principiu, sunt:
A. recunoaşterea şi respectarea neabătută a drepturilor femeilor, ca parte integrantă a drepturilor general-umane;
B. dezvoltarea şi ameliorarea reprezentativităţii democratice;
C. independenţa economică a femeilor;
D. educaţia.
12. Echitatea de gen. În prezent tot mai mulţi specialişti în probleme de gen pledează
pentru utilizarea termenului echitate de gen în locul celui de egalitate de gen. Argumentele sunt
următoarele:
Egalitate de gen
Echitate de gen
Principiu potrivit căruia tuturor oamenilor li se
recunosc aceleaşi drepturi şi li se impun aceleaşi
îndatoriri, prevăzute de normele de drept.
Femeile au dreptul, pot şi trebuie să facă
acelaşi lucru ca şi bărbaţii în diferite instituţii şi
practici sociale.
Femeile sunt capabile să atingă idealurile şi să
urmeze normele şi rolurile masculine în condiţiile
patriarhale ale relaţiilor de gen, chiar dacă au
obţinut dreptul să fie subiecţi ai cunoaşterii,
moralei, politicii.
Posibilitatea femeii să deţină/performeze
funcţii bărbăteşti – abordare androcentristă.

Egalitate, dreptate, nepărtinire.
Comportare bazată pe respectarea riguros reciprocă a drepturilor şi obligaţiilor, pe satisfacerea în mod egal a intereselor
fiecăruia.
Accentul cade pe dreptate şi corectitudine, nu doar pe egalitate. Este o dovadă de egalitate ca femeile să urmeze valori şi
norme masculine, dar nu este o dovadă de dreptate.
Se consideră dreptate ca femeile să fie subiecţi ai istoriei,
ţinînd cont de experienţa lor ca femei şi ca persoane, de
particularităţile vieţilor lor.
Corect este ca ele să participe ca partenere prin diferenţă la
construcţia instituţională, normativă, la producerea cunoaşterii.

(Adaptat după M. Miroiu, Politici ale echităţii de gen, text de seminar, Chişinău, 2002)

13. Acţiunea afirmativă reprezintă o acţiune specială, temporară, de accelerare a obţinerii
unei egalităţi reale între femei şi bărbaţi în economie, învăţămînt, muncă, politică. Drept exemplu
ne poate servi sistemul de promovare a ambelor genuri pe listele electorale şi în organele de conducere a partidelor cunoscut ca sistemul de cote de 30-40-50 %. Primul pas spre această acţiune
afirmativă a fost făcut în Republica Moldova prin Legea privind partidele politice (1999), Art. 9
(6), care stipulează: “Partidele şi alte organizaţii social-politice vor promova principiul egalităţii
femeilor şi bărbaţilor în organele decizionale de toate nivelurile”. Ulterior, sistemul de cote „minim
30% femei” a fost introdus în statutul mai multor formaţiuni politice, cu intenţia de eliminare şi
prevenire a discriminării ori a dezavantajelor ce rezultă din atitudinile, comportamentele şi structurile existente, tradiţional dominate de bărbaţi.
14. Relaţiile de gen. Noua paradigmă a echităţii de gen promovează relaţiile parteneriale de
gen în locul celor patriarhale. În ce constă diferenţa dintre acestea?
Relaţii patriarhale de gen
Relaţii parteneriale de gen
- relaţii de dominare-supunere: persoana care domină –
bărbatul, persoana care se supune – femeia;

- relaţii de reciprocitate între persoane libere şi autonome; bărbatul şi femeia sunt parteneri egali;

în plan logic
- este logica lui „sau-sau”;

în plan logic:
- logica lui „şi-şi”, a demersului în comun;
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în plan moral:
- morala lui „se cuvine ca…”: cel care face norma
poate fi doar bărbatul, înzestrat cu raţiune şi apt de a
discerne; femeia poate fi doar obiect al moralei, cea care
se supune;
- se aplică morala dublului standard (norme diferite,
tratament inegal de gen) – legiuitorul este autoritatea
masculină care face legea, norma, astfel încît aceasta să
fie în avantajul său;

în plan moral:
- morala „convenirii”, a înţelegerii, fiecare partener aduce
ceva personal în relaţia, care se construieşte astfel încît şi
EL, şi EA sunt atît subiect, cît şi obiect;
- se aplică morala standardului unic, al tratamentului
egal de gen;
- acţiunea este afirmativă;
- legiuitorul, femeie sau bărbat, face legea sub „vălul
ignoranţei”, fără a şti că va fi părinte de fată sau de băiat;

în plan valoric:
- între genuri nu este loc pentru echitate;
- un gen (masculinul) este superior celuilalt (femininul)
– „bărbatul este capul familiei”;

- în plan valoric:
- cele două genuri sunt parteneri egali;
- toleranţa, respectul reciproc;
- încredere în sine, respect faţă de sine şi faţă de celalalt;

în planul acţiunii:
- autoritatea (masculinul) dictează, iar celălalt (femininul)
se supune, execută ceea ce i se cere şi ceea ce „se cuvine”;
- EL – EA există fiecare în parte, nu există NOI.

în planul acţiunii:
- se comunică, se negociază, se decide împreună și de
comun acord;
- EL şi EA devin împreună NOI.

(Buletin informativ, Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii, Chişinău, nr.2 (17), 2003)

15. Termenul diferenţa şi segregarea de gen relevă diferenţele dintre bărbaţi şi femei
din perspectiva a trei dimensiuni: a) accesul la viaţa publică; b) accesul la piaţa muncii salariale; c)
accesul la politicile de asistenţă socială. Tradiţional, diferenţele de gen se explică prin capitalul mai
scăzut de educaţie, calificare şi experienţă în muncă a femeilor (capitalul uman).
Segregarea de gen conduce la excluderea sau marginalizarea femeilor de la profesii sau poziţii profesionale aducătoare de venituri mari şi de prestigiu ridicat. Explicaţiile acestei situaţii se concentrează
în jurul problemei dublei poveri sau a dublei zile de muncă. În culturile patriarhale femeilor le revine
responsabilitatea pentru munca domestică şi creşterea copiilor, fapt care le consumă resursele de timp
necesare dedicării profesionale (în carierele universitare, de exemplu, acest lucru este evident).
Modelul excluderii: femeile sunt excluse de la ocupaţii bine plătite din motive socio-culturale. Femeile sunt identificate cu lucrătorii mai puţin importanţi, profesionişti de mîna a
doua. În cadrul învăţămîntului universitar ele sunt minoritare în poziţii de prestigiu academic
(profesori, decani, rectori).
Modelul aglomerării: femeile sunt „îngrămădite” spre acele profesii şi poziţii mai puţin dezirabile, cele de care bărbaţii vor să se descotorosească (în mediul academic: desfăşurarea seminariilor,
organizarea cercetărilor de laborator, dirijarea practicii studenţilor, pregătirea pedagogică).
Segregarea de gen nu poate să fie depăşită fără: a) parteneriatul de gen în viaţa privată; b)
schimbarea percepţiei despre importanţa unor munci (cele de educaţie, îngrijire); c) stabilirea unor
norme şi înfiinţarea unor instituţii pentru şanse egale; d) promovarea unor politici de recrutare şi
promovare a femeilor şi de paritate de gen în ierarhiile între profesii şi în interiorul unei profesii.
(Adaptat după V. Marinescu, Lexicon feminist, Iaşi, 2002)

16. Contractul social între genuri reprezintă un ansamblu de reguli (norme) implicite ce
guvernează relaţiile între cele două genuri, alocînd bărbaţilor şi femeilor munci şi valori, responsabilităţi
şi obligaţii diferite, stabilite la 3 niveluri: cultural (normele şi valorile societăţii), instituţional (bunăstarea
familiei, educaţia şi sistemul ocupaţional) şi procesele de socializare (mai ales în cadrul familiei).
17. Democraţia paritară este o noţiune care reflectă ideea că societatea este compusă
atît din femei, cît şi din bărbaţi. Deplina şi egala lor participare cetăţenească este subordonată
reprezentării egale în procesul politic decizional, cu o rată de participare apropiată sau echivalentă
a femeilor şi bărbaţilor (într-un raport de la 30/70 pînă la 50/50) în ansamblul procesului democratic şi constituie un principiu al democraţiei.
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18. Desegregarea pe piaţa muncii presupune politici vizînd reducerea sau eliminarea
segregării/discriminării (verticale/orizontale) pe piaţa muncii.
19. Diferenţierea salarială pe criterii de gen – existenţa diferenţelor între salariile
bărbaţilor şi cele ale femeilor, rezultate din segregarea profesională şi din discriminarea directă.
20. Dimensiunea de gen vizează orice aspect care se referă la egalitatea între femei şi
bărbaţi ca parteneri sociali.
21. Evaluarea impactului dimensiunii de gen prevede examinarea obiectivelor politice,
pentru a vedea dacă acestea afectează diferit femeile şi bărbaţii şi de a le adapta pentru a neutraliza eventuale efecte ale discriminării şi a asigura promovarea egalităţii de gen.
22. Discriminarea directă se referă la o situaţie în care o persoană este tratată într-o
manieră defavorizată datorită apartenenţei la un anumit sex.
23. Discriminarea indirectă este situaţia în care o lege, o reglementare, o politică sau o
practică aparent neutră are un impact disproporţionat negativ asupra persoanelor de un anumit
sex, fără ca diferenţele de tratament să poată fi justificate în mod obiectiv.
24. Discriminarea pozitivă prevede măsuri avînd durată limitată, care vizează un anumit
grup de persoane şi care urmăresc eliminarea şi prevenirea discriminării sau compensarea dezavantajelor rezultate din atitudini, comportamente şi structuri existente.
25. Politica socială. Obiectivul acestei politici îl constituie ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de lucru,
promovarea egalităţii de şanse şi asigurarea unei protecţii sociale minimale în interiorul spaţiului comunitar.
26. Formele de degradare a femeii şi femininului/bărbatului şi masculinului
sunt: abuzul emoţional, hărţuirea sexuală, sexismul, limbajul sexist, violenţa domestică (în familie), violul, prostituţia, pornografia, traficul de fiinţe umane – fenomene explicate şi analizate actualmente frecvent în toate mijloacele de informare în masă şi în diverse studii de specialitate.
Abuzul emoţional se defineşte ca orice formă de violenţă, agresiune sau traumă de natură
emoţională şi psihologică. Abuzul emoţional implică un model de comportament continuu şi stabil
faţă de o persoană, devenind o trăsătură dominantă a vieţii sale.
Forme ale abuzului emoţional:
rejectarea – refuzul de a recunoaşte valoarea sau calităţile unei persoane; devalorizarea ideilor şi sentimentelor sale; tratarea diferenţiată a unei persoane în comparaţie cu colegii săi, fapt
care sugerează resentiment, respingere, nemulţumire;
deprecierea – insultarea; ridiculizarea; imitarea unui comportament care aduce prejudicii
identităţii, demnităţii şi încrederii în sine a persoanei;
terorizarea – ameninţarea; intimidarea; inspirarea sentimentului de groază prin care se
provoacă o continuă stare de frică; plasarea sau ameninţarea persoanei cu plasament într-un mediu ostil, periculos sau privarea ei de libertate;
izolarea – separarea/izolarea persoanei într-o anumită parte a casei; limitarea implicării
acesteia la luarea deciziilor în cadrul familiei sau cu privire la propriul viitor; interzicerea sau limitarea accesului la finanţele personale, la mobilităţi, la comunicarea cu copiii; îndepărtarea persoanei
de societate, de semeni, de rude şi de prieteni.
corupţia, exploatarea – socializarea persoanei astfel încît ea să accepte idei/să adopte comportamente care contravin legislaţiei; folosirea unei persoane pentru obţinere de avantaje/profit;
antrenarea, educarea unui minor pentru a servi interesele abuzatorului.

16

Capitolul I. Cadrul conceptual, legal-normativ şi instituţional
neacceptarea responsabilităţii emoţionale – ignorarea nevoilor emoţionale ale celorlalţi sau
afişarea unei atitudini/comportament detaşat neimplicat.
Cel mai frecvent victime ale abuzului emoţional sunt persoanele care au mai puţină putere fizică
– femeile, copiii şi bătrînii. Au fost identificate două tipuri de abuz emoţional ale căror victime sunt
îndeosebi femeile: abuzul din partea partenerului de viaţă şi hărţuirea sexuală la locul de muncă.
Componentele cele mai răspîndite faţă de femei în cadrul abuzului emoţional sunt: limitarea
libertăţii; ameninţarea fizică; ameninţările cu privire la copii; umilirea; crearea unei dependenţe totale de partener (bărbatul este cel care o face pe femeie să creadă că el este singura persoană din
viaţa ei, că doar el poate avea grijă de ea, o poate proteja şi o iubeşte); manipularea psihologică ce
are drept scop inducerea unei stări de incertitudine şi de confuzie cu privire la propriile capacităţi
şi judecăţi, sugerînd chiar existenţa unei instabilităţi emoţionale, care o va îndepărta de propriii
copii şi prieteni; abuzul financiar ce implică dependenţa totală financiară a victimei de abuzator, ca
mijloc de control al acesteia.
Abuzul emoţional este dificil de detectat. În recunoaşterea fenomenului este deosebit de importantă
înţelegerea cîtorva simptome care apar frecvent la persoanele supuse acestui fel de abuz: depresie, retragere/izolare, stimă de sine scăzută, anxietate, teamă/nesiguranţă, agresivitate, instabilitate
emoţională, probleme/tulburări ale somnului, somatizări, pasivitate excesivă, tentative/discuţii despre
sinucidere, violenţă, abuz de substanţe nocive, evitarea contactului vizual în comunicare cu altcineva.
Hărţuirea sexuală presupune exercitarea asupra persoanei a unor presiuni de natură
sexuală. Este vorba de cererea unor favoruri sexuale, de formularea unor observaţii indecente
sau de comiterea unor gesturi şi acţiuni supărătoare care intimidează persoana cărora li se
adresează. Asemenea presiuni au loc, de obicei, într-un context de inegalitate de putere. Cel
mai frecvent hărţuirea sexuală se exercită la locul de muncă şi este asociată unui şantaj umilitor.
La identificarea fenomenului trebuie să se ţină seama de faptul că presiunile sexuale nu sunt
dorite de persoanele asupra cărora ele sunt orientate.
Din cauza stereotipurilor sexuale (opinie, comportament sau clişeu, rigid sau exagerat, legat de
o percepţie asupra rolurilor sexuale), este uneori dificilă delimitarea hărţuirii sexuale de comportamentele considerate normale. Două mituri contribuie la confuzia dintre normal şi deviant. Primul
vede în bărbat o persoană cu dorinţe sexuale mai puternice decît ale femeii şi, deci, se consideră
firesc ca el să încerce cucerirea „prăzii”. Al doilea vede în femeie o persoană care, de fapt, cere și
merită în mod natural să fie cucerită prin orice mijloace. Astfel, hărţuirea sexuală este deseori
interpretată, de bărbaţi mai ales, ca manifestarea atracţiei sexuale.
Criteriile obiective prin care poate fi identificată hărţuirea sexuală sunt: absenţa
consimţămîntului, inoportunitatea, caracterul ofensator şi insistent, lipsa de rezonabilitate. Actualmente, atît în Republica Moldova cît şi în România, hărţuirea sexuală nu este sancţionată juridic. O primă cercetare sociologică, aplicată pe un eşantion de 206 femei, a fost realizată în 2006
de Asociaţia Femeilor pentru Paritate şi Democraţie. Studiul elaborat în cadrul respectivei cercetări
de Marcela Dilion, dr. în sociologie, conf. univ. la Universitatea de Stat din Moldova, „Hărţuirea
sexuală ca fenomen al discriminării de gen – studiu, analize şi realizări”, demonstrează că fenomenul
hărţuirii sexuale este perceput de femei ca o problemă publică acută şi ca o formă a violenţei sexuale. Absenţa respondenţilor bărbaţi influenţează, în opinia noastră, asupra relevanţei rezultatelor
şi a percepţiei situaţiei din perspectiva ambelor genuri implicate.
Sexismul reprezintă ideologia supremaţiei bărbăteşti, cu întreaga gamă de credinţe care o
alimentează. Patriarhatul este forma de organizare socială care întăreşte această ideologie. Termenul „sexism” a devenit proeminent în dezbaterile anilor ‘60 cu referire la aranjamente sociale,
politici, limbaje şi practici impuse de către bărbaţi şi prin care se exprimă credinţa sistematică,
adesea instituţionalizată, că femeile sunt inferioare şi bărbaţii superiori. Sexismul se manifestă în
religie, mituri, legi, instituţii, filozofie, politică, prin reacţii cotidiene în privinţa genului.
Limbajul sexist conţine nu doar expresii care exclud, jignesc sau trivializează femeile, ci şi un
vocabular cu aceleaşi efecte în cazul bărbaţilor.
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Limbajul sexist este folosit de multe ori neintenţionat, din ignoranţă sau nepăsare (de exemplu,
doamna ministru, doamna rector, doamna primar, doamna profesor în locul celor adecvate doamna ministră, doamna rectoră, doamna primară, doamna profesoară). Situaţia este mai simplu
de exemplificat în limbile care permit acordul de gen.
Modul diferit de numire a femeilor de către bărbaţi, mai ales în spaţiul public, cu numele
mic sau apelative de alint (dragă, drăguţă, scumpă doamnă/domnişoară, duduiţă, cuconiţă) este,
de asemenea, considerat o formă de limbaj sexist, chiar dacă aparent este bine intenţionat şi
prietenos. El reflectă, de cele mai multe ori, întărirea unei poziţii de autoritate, în care femeile
sunt tratate ca subordonate, deci cu condescendenţă. Un astfel de tratament lingvistic nu este
reciproc. Femeilor nu li se îngăduie, în mod tradiţional, să se adreseze public bărbaţilor cu termeni ca drăguţule, domnişorule, scumpe domn, deoarece le subminează autoritatea şi poziţia prin
folosirea acestui tip de limbaj, considerat cel puţin ironic (în cel mai bun caz) sau chiar obraznic.
Violenţa domestică include toate actele de violenţă apărute într-o relaţie de tip familial între rude de sînge, rude prin alianţă, soţi sau concubini. Indiferent de factori ca etnia, mediul cultural de provenienţă, educaţia, culoarea pielii, starea economică, femeile sunt victime predilecte
ale violenţei domestice, sintagma folosindu-se în vorbirea curentă pentru a desemna, de obicei,
violenţa bărbatului împotriva partenerei sale.
Violenţa domestică se poate manifesta prin:
1. abuz fizic, de orice formă, de la bătaie la omucidere, iar în unele culturi de la mutilarea
genitală feminină la uciderea soţiei după moartea soţului sau infanticidul feminin;
2. abuz sexual: viol marital, obligarea partenerei să se prostitueze;
3. abuz psihic şi emoţional: intimidări, ameninţări (inclusiv la adresa copiilor sau altor rude apropiate), agresiune verbală, umilire constantă, folosirea poreclelor, distrugerea demonstrativă a
unor obiecte, lovirea animalelor domestice, confiscarea obiectelor personale, afişarea ostentativă
a armelor, şantajul, izolarea de familie, prieteni;
4. abuz economic: lipsirea de mijloace de subzistenţă (hrană, medicamente), refuzul de a contribui la susţinerea familiei, împiedicarea de a merge la slujbă sau de a lucra, luarea cu forţa de
către partener a banilor cîştigaţi, lipsirea de orice control asupra bugetului comun.
Violenţa domestică este perpetuată de factori
- culturali: socializarea de gen (care presupune atribuirea de roluri concrete femeilor si
bărbaţilor), considerarea bărbaţilor ca superiori apriori femeilor, considerarea familiei ca sferă
privată, controlată de bărbat, „capul familiei”;
- economici: dependenţa economică a femeilor de partenerii lor; accesul limitat al femeilor la
resurse financiare; accesul limitat la piaţa forţei de muncă şi la educaţie;
- legali: lipsa unor reglementări legislative adecvate, care să sancţioneze violenţa în interiorul
cuplului şi discriminarea femeii în societate; proceduri legale greoaie şi defavorizante în cazul
divorţului şi solicitării custodiei copiilor; neimplicarea poliţiei în cazurile de violenţă domestică;
- politici: subreprezentarea femeilor în parlamente, instituţii publice; considerarea violenţei
domestice, în particular, şi a problemelor femeilor, în general, ca fiind subiecte de minim interes
politic; valorizarea excesivă a familiei, prin limitarea intervenţiei statului în viaţa acesteia; neimplicarea femeilor în viaţa politică.
În Republica Moldova, fenomenul violenţei domestice a ajuns pe agenda politică graţie eforturilor organismelor internaţionale şi a societăţii civile (a ONG-ului „Gender Centru”, în special),
care au iniţiat dezbateri, acţiuni de informare şi formare a specialiştilor din mai multe ministere,
precum şi a populaţiei. După dezbateri îndelungate, Proiectul Legii cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie a fost discutat de Parlamentul RM, în a doua lectură, la 01 martie 2007.
Violul constituie un act sexual impus cuiva – adult sau copil, femeie sau bărbat – prin forţă
fizică. Alături de hărţuirea sexuală şi violenţa domestică, violul reprezintă o experienţă predilect
feminină. Refuzul victimei, lipsa consimţămîntului acesteia constituie diferenţa esenţială dintre
viol şi actul sexual voit.
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Violul reprezintă o expresie a sexismului şi a inegalităţii existente între bărbaţi şi femei. Astfel, violul sau ameninţarea cu viol devine o modalitate eficientă de control social asupra femeilor, negîndu-lise acestora dreptul de control asupra propriului corp si limitîndu-li-se libertatea de mişcare.
Pentru femei violul reprezintă o experienţă traumatizantă, motiv pentru care încă din copilărie
sunt „socializate pentru viol” (învaţă mai mult despre acest fenomen, li se transmit normele atitudinal-comportamentale pentru prevenirea unor asemenea situaţii).
În societatea contemporană persistă mai multe prejudecăţi, care nu fac altceva decît să inducă
ideea că întreaga vină pentru agresiunea suferită revine femeii: 1. femeile spun „nu”, dar înţeleg
„da”; 2. violul reprezintă o fantezie sexuală pe care o au, în egală măsură, atît femeile, cît şi bărbaţii;
3. bărbatul a fost „provocat” de comportamentul sau vestimentaţia femeii.
Aceste prejudecăţi sunt întărite şi perpetuate de imaginile pornografice difuzate de mass-media; pornografia este cea care susţine prin mesajul ei, între altele, că femeile incită, încurajează, cer
şi chiar au nevoie de violenţă sexuală. Aproximativ jumătate din violuri sunt comise de bărbaţi pe
care femeia îi cunoaşte şi în care are încredere: un prieten, o rudă, soţul.
În cazul violului între soţi, situaţia nu a fost reglementată juridic decît în puţine ţări din lume. Violul
conjugal (marital) a fost luat în discuţie în mod public abia în ultimele două-trei decenii. Pînă atunci se
considera că nu se poate vorbi de viol în cadrul căsătoriei, pentru că soţia are îndatorirea conjugală de a
întreţine relaţii sexuale cu soţul său, legătura căsătoriei garantînd în principiu consimţămîntul părţilor.
(Adaptat după O. Dragomir, M. Miroiu (edit.), Lexicon feminist, Iaşi, 2002)

27. Patriarhatul. Femeile au făcut istoria alături de bărbaţi, dar odată ce consemnarea istoriei
se bazează pe documente scrise, iar la scris ele nu au avut acces pînă în trecutul recent, contribuţia
lor lipseşte, cu mici excepţii. Istoricii au fost bărbaţi, ei au consemnat ce li s-a părut lor relevant
ca experienţă a bărbaţilor, activitatea femeilor fiind mai degrabă ignorată sau neglijată. Femeile
par astfel marginale în construirea civilizaţiei şi neesenţiale în ce priveşte faptele cu semnificaţie
istorică. Evenimentele cu caracter istoric sunt relatate de jumătatea bărbătească a umanităţii şi
doar din punctul ei de vedere.
Departe de a fi doar un fenomen istoric, patriarhatul persistă în organizarea instituţiilor şi în
practicile cotidiene. De remarcat, că o organizare de tip patriarhal face din bărbat, la orice nivel,
“capul” femeii. Termenul care i se opune nu este cel de matriarhat, ci cel de parteneriat de gen.
O perspectivă din punctul de vedere al echităţii de gen face deopotrivă capabili femeile şi
bărbaţii să îşi elibereze mintea de gîndirea patriarhală, de instituţiile şi practicile ei, ca împreună,
pe bază de paritate, să poată configura o lume liberă de dominare de gen.
(Adaptat după M. Miroiu, Lexicon feminist, Iaşi, 2002)

28. Matriarhatul este definit, conform interpretării comune, ca un sistem social în cadrul
căruia femeile domină bărbaţii. O serie de istorici feminişti argumentează că matriarhatul definit
ca „oglindă a patriarhatului” nu ar fi existat niciodată, deşi acceptă că acesta reprezintă sistemul
social normativ al vechii Europe (7000 – 3500 î.Hr.), caracterizat printr-o construcţie ideologică
definită prin armonie, uniune relaţională şi mutualitate.
(Adaptat după A. Jugaru, Lexicon feminist, Iaşi, 2002)

29. Ierarhia se referă la un sistem de subordonare a elementelor, a gradelor, a funcţiilor,
a autorităţilor etc. inferioare faţă de cele superioare. Astfel, puţine persoane care se află în
vîrful piramidei conduc, controlînd resursele de bază ca alimentele, valorile culturale, proprietăţile,
centrele sanitare, de educaţie, finanţele şi piaţa muncii. De vreme ce aceste persoane controlează
resursele vitale, ele domină, de asemenea, şi populaţia care are nevoie de ele.
30. Misoginismul este lipsa de încredere faţă de calităţile morale ale femeilor; atitudine
negativă faţă de femei. Ca una din ideologiile genului, misoginismul este o idee potrivit căreia
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bărbaţii reprezintă norma şi modelul, iar tipul bărbătesc de afirmare drept unicul autentic uman.
Formele frecvente de misoginism sunt cele prin care femeile sunt tratate ca iraţionale, imprevizibile, neinteligibile, naive etc.
31. Polaritatea este un alt concept care a subordonat femeia. Potrivit acestei ideologii, femeia şi bărbatul sunt diferiţi şi, implicit, opuşi, poartă un caracter polar. Din acest punct de vedere,
dacă bărbaţii sunt puternici şi corecţi, femeile sunt slabe şi subiective.
32. Feminismul reprezintă un curent politic în mişcarea socială, care luptă pentru egalitatea în
drepturi a femeilor cu bărbaţii în toate sferele de activitate, pentru emanciparea femeilor şi punerea lor
în valoare. În sens larg, feminismul reprezintă pledoaria pentru drepturile femeilor din raţionamentul că:
a) femeile sunt sistematic aservite (oprimate); b) relaţiile de gen nu sunt naturale şi neschimbătoare; ele
nedreptăţesc femeile şi pentru aceasta se impune o angajare politică pentru schimbarea lor.
Ca mişcare a femeilor, „feminism înseamnă recunoaşterea faptului că, indiferent de timp şi spaţiu,
femeile şi bărbaţii sunt inegali în privinţa puterii pe care o au atît în societate, cît şi în viaţa privată, precum
şi corolarul acestei recunoaşteri: faptul că femeile şi bărbaţii ar trebui să fie egali.” Femeile, “ceea ce este
femeiesc” si “ceea ce este feminin” sunt categorii fundamentale pentru orice abordare feministă.
Conceptul de gen social este menit tocmai a atrage atenţia asupra faptului că ceea ce interesează
mişcarea feministă de astăzi sunt mai degrabă rolurile atribuite bărbaţilor și femeilor, decît anumiţi
bărbaţi și femei, distincţia dintre feminin/masculin (care ţin de genul social) şi femeiesc şi bărbătesc (care
ţin de biologie, de sexul cu care ne naştem). Ideea de patriarhat (cu versiunea alternativă, dar mai rar
întîlnită, androcraţie), în acest sens, constituie un instrument teoretic ce joacă un rol fundamental în iluminarea acestor tendinţe culturale şi politice, de a valoriza pozitiv tot ceea ce ţine de masculin şi negativ
tot ceea ce se referă la feminin, astfel încît este scos la lumină caracterul politic al subordonării femeilor.
(Adaptat după M. Miroiu, Lexicon feminist, Iaşi, 2002)

33. Emanciparea constituie eliberarea femeii de sub dependenţa de orice fel a bărbaţilor şi, ca
rezultat, dobîndirea independenţei şi libertăţii juridice, economice, morale şi culturale. Noţiunea a
apărut în timpul Marii Revoluţii franceze şi s-a răspîndit pe larg în Europa, SUA, Rusia în sec. al XIX-lea.

1.2. Documente internaţionale şi naţionale în
domeniul asigurării funcţionării politicilor cu
privire la egalitatea de gen şi şanse egale
1.2.1. Pe plan internaţional

Promovarea constantă, sistematică şi concertată a principiului egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi, în accepţiunea actuală a noţiunii, constituie o preocupare de dată relativ recentă pentru comunitatea internaţională, deşi diferite aspecte ale egalităţii între femei şi bărbaţi au fost evocate prin
mai multe declaraţii sau tratate internaţionale, respectiv prin:
Carta ONU (1945);
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948) (RM a aderat în 28.07.1990);
Convenţia ONU pentru reprimarea traficului cu fiinţe umane şi exploatării prostituţiei semenilor (1949);
Convenţiile OIM privind egalitatea de şanse (http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm)
Convenţia asupra drepturilor politice ale femeii (1952, intrată în vigoare în 1954) (RM a aderat în
10.09.1991);
Convenţia asupra cetăţeniei femeii căsătorite (1957);
Convenţia nr. 111 privind discriminarea în domeniul forţei de muncă şi exercitării profesiei, adoptată
de Organizaţia Internaţională a Muncii (1958);
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Convenţia privind consimţămîntul la căsătorie, vîrsta minimă pentru căsătorie şi înregistrarea
căsătoriilor (1962);
Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale (1966);
Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice (1966);
Declaraţia privind eliminarea discriminării faţă de femei (1967);
Convenţia ONU asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW), (1979),
la care RM a aderat în 28.04.1994;
Declaraţia şi Platforma de Acţiuni, adoptate la Conferinţa a IV-a Mondială pe Problemele Femeilor (4-15 septembrie 1995, Beijing, China);
Declaraţia Milenară a Organizaţiei Naţiunilor Unite (Rezoluţia 55/2 a Adunării Generale a ONU
din 8 septembrie 2000);
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (2000; obiectivul nr. 3 dintre cele 18 stipulează foarte clar
Promovarea egalităţii genurilor şi împuternicirea femeilor).

1.2.2. Pe plan european

Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Roma, 4
noiembrie 1950) şi Protocoalele adiţionale;
Carta Socială Europeană (1961, intrată în vigoare din 1965);
Tratatul de la Maastricht (1993);
Carta Socială Europeană Revizuită (1996);
Tratatul de la Amsterdam (1999). Prin acesta Uniunea Europeană s-a angajat decisiv să promoveze egalitatea între femei şi bărbaţi (gender equality) şi să integreze dimensiunea de gen la toate
nivelurile şi în toate activităţile comunitare (gender mainstreaming process);
Strategia Comunitară pentru Egalitatea de Gen (2001-2005) urmăreşte să îmbine integrarea
dimensiunii de gen în toate politicile şi programele Uniunii Europene, concomitent cu promovarea
acţiunilor specifice în favoarea femeilor.
Cele 5 obiective majore ale Strategiei se referă la:
1. egalitatea în viaţa economică;
2. participarea egală la procesul decizional;
3. egalitatea în viaţa socială;
4. egalitatea în viaţa civilă;
5. schimbarea rolurilor tradiţionale şi depăşirea stereotipurilor de gen.
Principalele instrumente avute în vedere pentru realizarea obiectivelor menţionate sunt:
• aplicarea planurilor pentru egalitatea de gen;
• introducerea legislaţiei specifice problematicii egalităţii de şanse;
• abordarea integratoare a egalităţii de gen, cu scopul de a produce schimbări structurale ale societăţii.
Recomandarea (2003) 3 a Comitetului de miniştri a statelor-membre (Consiliul Europei) cu privire la participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în procesul de luare a deciziilor în domeniul politic şi al vieţii publice.

1.2.3. Pe plan naţional

Ratificarea Convenţiei asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW),
(1979), la 28 aprilie 1994;
Prevederi referitoare la echitatea de gen atestăm în următoarele acte1:
Legea salarizării Republicii Moldova, Nr.1305-XII din 25.02.93, Art. 3 „ La stabilirea salariului nu
se admite discriminarea pe motive de vîrstă, sex, apartenenţă de rasă şi naţională, convingeri politice,
confesiune şi stare materială”.
Constituţia RM (1994), cap. II, Drepturile Fundamentale: Art. 16 (2) “Egalitatea în faţa legii şi a
autorităţilor publice... fără deosebire de... sex...”; Art. 43-50 “Protecţie împotriva muncii forţate, dreptul
la posesie a proprietăţii private, la grevă, la asistenţă şi protecţie, la asigurare împotriva şomajului”.
1

Problema dată este analizată mai profund în lucrarea semnată de Osmochescu, Eugen, Rotarciuc, Dina ş.a., Analiza Gender a legislaţiei Republicii Moldova, Chişinău, 2004.
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Legea ocrotirii sănătăţii a Republicii Moldova, Nr. 411-XII din 28.03.95, Art. 17 (1) „Locuitorii
republicii au dreptul la asigurarea sănătăţii, fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex, apartenenţă
socială şi religie”.
Legea învăţămîntului Republicii Moldova, Nr.547-XIII din 21.07.95, Art. 6(1)„Dreptul la învăţătură
este garantat, indiferent de naţionalitate, sex, vîrstă, de originea şi starea socială, de apartenenţa
politică sau religioasă, de antecedentele penale”.
Legea privind partidele politice (1999), Art. 9 (6): “Partidele şi alte organizaţii social-politice
vor promova principiul egalităţii femeilor şi bărbaţilor în organele decizionale de toate nivelurile”2.
Sistemul de cote „minim 30% femei” a fost introdus în statutul următoarelor partide: PSL, 9 mai
2001, art.18; PD, art.3 (5), 2003; AMN, art.11 (1) 2005; PPR, art. 12 (7), 2005; PDS, art. 13(9), 2006.
PPCD, deşi a avut 5 femei din 11 deputaţi în Parlament, nu are pînă în prezent o prevedere legală
în Statut sau Program.
Codul Electoral, Art. 11 Dreptul de a alege; Art. 12 Dreptul de a fi ales.
Codul Penal, Art. 176: “Încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, garantate prin
constituţie şi prin alte legi, în dependenţă de [...] sex [...] a) săvîrşită de o persoană cu funcţie
de răspundere; b) soldată cu daune în proporţii considerabile ... Se pedepseşte cu amendă de la
300 la 600 unităţi sau închisoare de pînă la 3 ani...” (Nu a fost înregistrat nici un caz de adresare
în instanţă în baza acestui articol).
Codul Civil, Art. 19 Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice; Art. 20 Capacitatea deplină de
exerciţiu a persoanei fizice.
Codul Căsătoriei şi al Familiei, Art. 14 Vîrsta matrimonială; Art. 51 Dreptul copilului la abitaţie
şi educaţie în familie.
Codul Muncii, Art. 103 Munca de noapte; Art. 126 Concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani; Art. 127 Concediile pentru salariaţii care au adoptat copii
nou-născuţi sau i-au luat sub tutelă.
Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, Nr. 5-XVI din 09.02.2006.
Planul naţional pentru promovarea egalităţii genurilor în societate pentru 2006-2009.
Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (proiect)

1.3. Mecanismele şi instrumentele de
implementare a echităţii de gen
- Structurile funcţionale din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale :
Direcţia asigurări sociale, pensii şi protecţia familiei, 1994-1998
Direcţia protecţia familiei, 1998-1999
Direcţia politici familiale şi oportunităţi egale, 1999-2001
Departamentul oportunităţi egale şi politici familiale, 2001 – aprilie 2005
Direcţia oportunităţi egale şi politici familiale în cadrul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, 2005-2007
Direcţia oportunităţi egale şi prevenirea violenţei în cadrul Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, februarie 2007- prezent
- Subcomisia pentru oportunităţi egale în cadrul Comisiei parlamentare pentru drepturile
omului,cultelor, minorităţilor naţionale şi comunităţilor externe, 1998 – decembrie 2000
- Comisia pentru problemele femeii şi familiei de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, mai
1999 – ianuarie 2001
- Comisia pentru problemele femeii de pe lîngă Guvern, februarie 1999 – prezent, reorganizată
din august 2006 în Comisia guvernamentală pentru egalitate între femei şi bărbaţi
2
Deşi legea cere promovarea egalităţii de gen, iar partidele mai au şi unele prevederi statutare în ceea ce priveşte reprezentarea proporţională a bărbaţilor şi femeilor la diferite nivele,
nu există un mecanism care ar stabili răspunderea pentru încălcarea acestor exigenţe.
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- Focare gender din cadrul ministerelor şi departamentelor, 1999 – prezent
- Specialişti în problemele şanselor egale în cadrul direcţiilor teritoriale pentru protecţia socială din
subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale (februarie 2001 – iunie 2003)
- Clubul Femeilor din Parlament, 2005
Instrumente de implementare aplicate:
- Planul de Acţiuni de la Bejing (1995), semnat la Conferinţa a IV-a Mondială de la Beijing,
realizat parţial
- Planul Naţional de Acţiuni Fortificarea situaţiei femeilor şi creşterea rolului lor în societate (15
ianuarie 1998), realizat, de asemenea, parţial
- Planul Naţional Promovarea egalităţii genurilor umane în societate (2003-2005), aprobat prin
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 218 din 28.02.2003, realizat parţial
- Planul Naţional de Acţiuni în domeniul drepturilor omului (2004-2008), aprobat prin Hotărîrea
Parlamentului Republicii Moldova Nr. 415 din 24 octombrie 2003, care prevede acţiuni de asigurare
a şanselor egale pentru bărbaţi şi femei în cap. 11, Drepturile femeilor. Realizat parţial
- Strategia de Creştere Economică şi Combatere a Sărăciei (2004-2006), aprobată de către Parlament în decembrie 2004, nu conţinea dimensiunea de gen
- Planul de Acţiuni UE - Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 356
din 22 aprilie 2005, prevede asigurarea egalităţii de şanse pentru bărbaţi şi femei în societate
- Planul Naţional Promovarea egalităţii genurilor umane în societate (2006-2009), aprobat prin
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova în august 2006
- Planul Național de Dezvoltare (PND) 2008-2011

1.4. Organizaţii internaţionale de promovare
a drepturilor femeii şi de asigurare
a egalităţii de gen
1.4.1. Organisme ale Organizaţiei Naţiunilor Unite

- Divizia pentru Afirmarea Femeilor (DAW)
- Comisia pentru Statutul Femeii (CSWI)
- Institutul de Studii, Cercetare şi Formare pentru Afirmarea Femeii (INSTRAW)
- Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP)
- Programul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA)
- Fondul Naţiunilor Unite pentru Femei (UNIFEM)
- Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)
- Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO)
- Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO)

1.4.2. Organisme europene

- Uniunea Europeană (UE), structura pentru Egalitate între Femei şi Bărbaţi din cadrul Comisiei
Europene, Departamentul General pentru Muncă şi Probleme Sociale
- Consiliul Europei (CoE), Comitetul Director pentru Egalitatea între Femei şi Bărbaţi din cadrul
Direcţiei Generale pentru Drepturile Omului
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2.

Dimensiunea de gen a
discursului mediatic
despre scrutinele locale
din 2003 şi 2007
„Membrii mass-media şi politicienii se iubesc şi se urăsc în acelaşi timp. Nici unul nu poate supravieţui fără
celălalt. Existenţa lor este interdependentă. Media te poate ajuta să urci, dar te poate şi distruge...”
Danielle Debas, Fondatoare a FRAPPE (Women for Access to Politics and Environment)
Investigaţiile realizate în acest capitol se înscriu în obiectivele şi activităţile prevăzute de proiectul ŞANSE EGALE PENTRU ALEGERILE LOCALE 2007, implementat cu o intenţie absolut
întemeiată de Centrul„Parteneriat pentru Dezvoltare” în anul în care s-a desfăşurat cel de-al cincilea
scrutin electoral local de la obţinerea independenţii RM. Scopul proiectului a constat în crearea
unor premise pentru o participare echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în alegerile locale din 2007
din Moldova. Prin urmare, indicatorul reprezentativ pentru calitatea procesului electoral măsurat
de noi l-a constituit nivelul de asigurare a şanselor egale pentru femei şi bărbaţi în perioada de
participare şi accedere la funcţii de decizie în puterea locală.
Atît cercetarea Analiza componentei de gen a producţiei media despre alegerile locale generale din 2003, cît şi Analiza componentei de gen a producţiei media despre
alegerile locale generale din 2007 reprezintă o premieră în domeniul studiilor de gen şi cel
jurnalistic în Republica Moldova. Prin ele am urmărit scopul de a identifica conţinutul şi mesajul
de gen cuprins în materialele despre alegerile generale locale din 2003, respectiv 2007, inserate
în unele publicaţii, pentru a oferi jurnaliştilor tabloul real al producţiei media care poate promova,
favoriza, dar şi marginaliza sau distorsiona anumite realităţi şi roluri de gen.

Premisele şi obiectivele

Premisele de la care am pornit investigaţia noastră au fost următoarele:
- dimensiunea de gen nu este luată în considerare de producătorii media din 2003 sau foarte
puţin și sporadic de cei din 2007, problematica de gen fiind invizibilă pentru majoritatea dintre ei;
- promovarea unui conţinut de gen unilateral, asimetric, iar în unele cazuri – discriminatoriu
nu este intenţionată, ci reprezintă rezultatul prejudecăţilor, stereotipurilor şi normelor noastre culturale (dominant patriarhale), care se regăsesc deopotrivă în domeniile jurnalistic, politic, precum
şi în alte sfere publice şi instituţii ale statutului şi private;
- prin intermediul presei scrise, instituţie media destul de influentă în procesul de socializare
publică/politică a indivizilor, se conturează, de regulă şi preponderent, modele de lideri politici
bărbaţi, nu şi de femei, fie că acestea sunt şi puţine la număr;
- în rezultatul implicării mai multor femei în competiţia electorală din 2007 şi a sensibilizării de
gen a jurnaliştilor în ultimii ani, discursul media din 2007 trebuie să înregistreze unele reuşite atît
în plan cantitativ, cît şi calitativ în ceea ce priveşte componenta de gen.
Invizibilitatea şi discriminarea de gen nu este voită. Ne-am propus să o relevăm, pentru a contribui la o înţelegere a problemei care există şi, în rezultat, la o modelare adecvată de gen în media
scrisă pentru campaniile ulterioare.
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În acest context, analiza din ambele subcapitole a urmărit patru obiective imediate: 1. descrierea clară,
cu elemente cantitative şi calitative, a realităţilor şi rolurilor de gen, respectiv, a modelelor de candidaţi/te
şi valorilor de gen surprinse şi promovate de presă; 2. abordarea comparativă a rezultatelor monitorizării
presei din 2007 cu a celei din 2003; 3. sensibilizarea producătorilor media, dar şi a partidelor politice, la
aspectele şi mesajul de gen al muncii de informare/educaţie pe care o desfăşoară; 4. formularea unor
sugestii de revizuire a demersului jurnalistic, adresate factorilor decidenţi din domeniu.

Cadrul metodologic

Şi în monitorizarea presei din 2003, şi în a celei din 2007 am aplicat tehnica de analiză care
îmbină metodologia cantitativă cu o metodă calitativă de analiză sistematică, obiectivă şi
cuantificabilă – analiza de conţinut. Demersul analitic vizează trei coordonate: 1. producătorii
informaţiei; 2. imaginile; 3. informaţia propriu-zisă din media scrisă investigată.
Pentru examinarea ziarelor au fost folosite fişe de evaluare, prin care s-au„măsurat” următoarele
aspecte cantitative: a) numărul şi ponderea de gen a echipelor redacţionale şi manageriale, a
subiecţilor publici comunicatori; b) frecvenţa apariţiei în ilustraţii şi materiale din toată grila a
persoanelor de un anumit gen şi, respectiv, numai în informaţiile despre electorala 2003/2007; c)
raportul dintre informaţia propriu-zisă şi publicitatea electorală.
Aspectele calitative investigate s-au referit la următoarele probleme: a) corelaţia dintre autorii materialelor şi produsele lor (modelul de gen promovat, mesajul, genul jurnalistic al materialului, vectorii semantici centrali)1; b) tipul de acţiuni pe care persoanele prezente în imagini
le derulează şi domeniile cu care sunt asociaţi bărbaţii/femeile; c) realităţile şi rolurile de gen
surprinse şi analizate în texte.

2.1. Analiza componentei de gen a producţiei
media despre alegerile locale generale din 2003
Studierea dimensiunii de gen a conţinuturilor media, care abordează subiectul scrutinului de acum
patru ani, o considerăm absolut relevantă, reieşind din raţionamentul participării celor două genuri
în competiţia electorală. Pentru ca studiul să aibă relevanţă naţională, au fost selectate 7 publicaţii de
informaţie şi opinie (6 dintre ele, „Timpul”, „Jurnal de Chişinău”, „GPF Flux”, „Cuvântul liber”, „Unghiul”,
„Observatorul de Nord” – săptămînale (hebdomadare)), corelînd criteriul valoric cu cel al acoperirii
geografice. În cazul GPF Flux ne-am condus şi de ideea că reprezinta/ă tribuna media a unui partid
politic concret, iar Moldova suverană – pe cea oficială, a guvernului Republicii Moldova.
Luînd în considerare faptul că ziua alegerilor a avut loc în data de 25 mai 2003, iar turul doi – la
6 iunie 2003, am analizat numerele (accesibile în arhivă) apărute în perioada 8/9 mai – 6/13 iunie
2003 ale ziarelor selectate, cu un total de 640 pagini. Considerăm că decuparea unei perioade de
aproape o lună de apariţie a ziarelor expertizate este suficientă pentru a „prinde” dimensiunea de
gen în abordarea problemei alegerilor locale generale (vezi tabelul nr.4 din Anexe).

Rezultatele cercetării
2.1.1. Producătorii informaţiei

Dimensiunea de gen infrastructurează atît polul emisiv (cine produce ştirea, interviul etc.), cît
şi pe cel al mesajului (editoriale, articole cu şi despre femei/bărbaţi) şi al receptării. Ziarele studiate
au un număr de 89 de persoane în echipele de redacţie, respectiv – 36 de femei (40,4%) şi 53 de
bărbaţi (59,6%).
1
Ţinem să precizăm că noi vom trece peste aspectul simpatiilor şi tributului politic al jurnaliştilor, implicit, al ziarelor, semnalat şi de C. Tănase în editorial intitulat Turul doi, din 6 iunie
2003, nr. 21 (83), p.7: „Actuala campanie electorală a împărţit, categoric, breasla ziaristică în două tabere. Într-o tabără s-au strîns ziariştii din presa de stat care s-au pus în slujba
Puterii, a partidului de guvernămînt, în cealaltă – ziariştii din presa independentă care au susţinut candidaţii necomunişti. Criteriul polarizării a fost cel ideologic şi politic... A trebuit,
poate, să ne reprimăm unele idiosincrasii, să ne înăbuşim unele simpatii, dar să dăm preferinţă pragmatismului, lucidităţii şi calculului politic realist.”
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Graficul nr.1

Repartiţia pe genuri a echipei redacţionale (nr. persoane)
General

36					

53

Timpul

12					

6

GPF Flux

8					

10

Jurnal de Chişinău

6					

7

Observatorul de Nord

4					

8

Moldova suverană

3					

16

Unghiul

2					

2

Cuvântul liber

1					

4

Femei

Bărbați

Datele obţinute din analiza casetelor redacţionale indică că din cele 89 de persoane ale echipelor de redacţie 65 sunt jurnalişti, dintre care 23 (35%) femei şi 42 (65%) bărbaţi. Dacă studiile
de gen şi cele din comunicare constată că şi în media, ca şi în educaţie, medicină, asistenţă socială,
industrie uşoară etc., are loc o segregare feminină pe orizontală sau o „feminizare a acestor ocupaţii
la bază”, atunci în presa noastră scrisă din 2003 atestăm o tendinţă de segregare masculină şi pe
orizontală („Timpul” şi „Unghiul” nu se înscriu în această formulă), şi pe verticală.

Tabelul 1. Reprezentarea de gen în conducere
Titlul ziarului

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Timpul
Jurnal de Chişinău
GPF Flux
Moldova suverană
Cuvântul liber
Unghiul
Observatorul de
Nord
Total

Dintre care

Directorul
publicaţiei

Redactor- şef

Redactor şef
-adjunct

Secretar
general de
redacţie

12
9
13
13
5
3

F
8
2
6
0
1
2

B
4
7
7
13
4
1

F
-

B
1
1

F
1

B
1
1
1
1
-

F
1
-

B
1
1
1
2
-

F
1
-

B
1
1
1
-

10

4

6

1

-

-

1

-

-

-

-

65

23

42

1

2

1

5

1

5

1

3

Numărul
total de
jurnalişti

Efectul „plafonului invizibil” sau imposibilitatea femeilor din presă (nu şi ale celor antrenate în
producţia revistelor de divertisment, pentru femei, copii) de a accede la funcţii de decizie şi control
continuă să se menţină şi astăzi. Desigur că “Nu este destul să avem mai multe femei în industria
mass-media. Este nevoie de mai multe femei cu o înţelegere politică a modului în care se reproduce
subordonarea femeii şi cu dorinţa de a schimba această stare de lucruri.”2
Jurnalistele, cu excepţia celor de la „Timpul”, pe care le regăsim, practic, în toate rubricile,
tind să preia (sau le sunt asignate) arii ale jurnalismului ce pot fi definite ca o extensiune a
muncilor şi responsabilităţilor domestice (social, sănătate, cultură, relaţii cu publicul, publicitate). Jurnaliştii abordează subiecte tari din sferele publice considerate mult mai importante şi,
respectiv, mai prestigioase – economie, finanţe, administraţie publică, relaţii internaţionale,
politică. Această repartiţie şi specializare de gen pe domenii a jurnaliştilor rezultă şi din datele
tabelului care urmează.
2

Apud St. Allen, News Culture, Buckigham Philadelphia: Open University Press, 1999, p. 156 – subl. n.
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Tabelul 3. Subiecţii comunicatori

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Titlul ziarului

Numărul total
de materiale
despre alegerile
din 2003

Numărul
materialelor
semnate

Timpul
Jurnal de Chişinău
GPF Flux
Moldova suverană
Cuvântul liber
Unghiul
Observatorul de Nord
Total

92
60
51
77
42
42
84
448

57
28
34
27
8
7
37
198

Dintre care
de jurnaliste/şti
25
5
4
1
35

14
13
16
16
6
7
72

de persoane
publice
F
B
18
10
14
1
10
2
1
5
6
24
8
83

Observăm că actul politic şi în intervalul campaniilor electorale – perioada marilor bătălii pentru accedere la putere – este monitorizat, analizat şi evaluat detaşat de bărbaţi fie comunicatori
profesionişti, fie persoane din viaţa publică naţională sau judeţeană/raională, mai puţin locală. „...
datoria ziaristului, afirmă, în acest sens, editorialistul C. Tănase de la „Timpul” (Dureri de cap după
votul cu inima, 16 mai 2003, nr. 18 (80), p.7), e să informeze şi, dacă crede că e necesar, să-şi spună
propriul punct de vedere”.
Ziariştii, precum ne vom convinge şi din subcapitolul Analiza de text, se pronunţă despre
mersul campaniei locale în general cu referire la evenimentele şi persoanele implicate direct/indirect sau îşi exprimă poziţia în favoarea, de obicei, a candidaţilor bărbaţi.
Doar o singură femeie, candidată la funcţia de primar pentru oraşul Ungheni, a avut susţinerea
publică a unui bărbat într-un material de publicitate electorală. De remarcat, că într-un gest de
solidarizare colegială, jurnaliştii de la „Timpul” şi „Jurnal de Chişinău” au luat atitudine faţă de cazul
destituirii Corneliei Cozonac, Directoarea Departamentului de Ştiri al Agenţiei de Stat „MOLDPRES”,
care nu a acceptat transformarea agenţiei în perioada campaniei electorale într-un instrument de
dezinformare şi manipulare a populaţiei, precum i se cerea „de sus” şi a avut curajul să dezvăluie
public această situaţie.
Ca profil identitar, bărbaţii din sfera publică care opinează pe subiectul alegerilor şi a
candidaţilor, reprezintă atît personalităţi politice, cît şi nonpolitice. În primul grup consemnăm
politicieni din ţară – O. Serebrean, preşedintele PSL; I. Klipii, secretar General al PSL, preşedintele
Stafului Electoral al BE PSD-PSL; M. Petrache, preşedintele Alianţei Centriste din Moldova – în
ziarul „Jurnal de Chişinău”; I. Lipciu, preşedintele Partidului Demnităţii – „Moldova suverană”;
M. Ghimpu, preşedintele Partidului Reformei – „Timpul”; An. Chetraru, membru al Biroului
permanent al Consiliului judeţean Lăpuşna – „Cuvântul liber”; candidaţi la funcţia de primar
general al municipiului Chişinău (S. Urecheanu, V. Zgardan, V. Ţopa, V. Cubreacov) sau consilieri
de nivel orăşenesc, sătesc, primari în exerciţiu, precum şi politicieni din străinătate care îl susţin
pe V. Cubreacov: N. Neuhaus, ex-viceprimarul de trier din Germania, H. Estere Ferrer, deputat al
Partidului Popular din Spania, J. Evans, deputat în Parlamentul European din partea Regatului
Unit, M. Laar, deputat în Parlamentul Estoniei, Rene van der Linden, preşedinte al grupului
PPE/CD, E. Brok, preşedinte al Uniunii Europene a Muncitorilor Creştin Democraţi, P. Gulczynski,
preşedinte al Fundaţiei Institutului L. Walensa, Polonia, Ph. Dimitrov, ex-prim-ministru al Bulgariei, G. B. M. Leers, primarul oraşul Maastricht.
Între personalităţile nonpolitice atestăm critici literari și scriitori (M. Cimpoi, Gr. Vieru, V. Vasilache, H. Moraru ş.a. – „Jurnal de Chişinău” şi „Timpul”), experţi în politologie (Pl. Fruntaşu, V.
Berbeca – „Moldova suverană”), experţi ai Comitetului Cetăţenesc pentru Libertatea alegerilor (I.
Popov, Gh. Slobodeniuc, Vl. Cuc, I. Osoianu şi R. Gorincioi – „Timpul”), academicieni (An. Codru, I.
Mahu – „Timpul”), membri ai Uniunii Artiştilor Plastici, un preot (I. Ciuntu – „Timpul”), un jurist (V.
Popa – „Timpul”), un istoric (I. Ţurcanu – „GPF Flux”) ş.a.
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Profilul identitar al femeilor din sfera publică nu este relevant ca efect electoral nici cantitativ,
nici calitativ în raport cu cel al bărbaţilor. Cinci femei candidate la funcţia de consilier semnează
pentru sine în publicitate electorală („Observatorul de Nord”), iar N. Ţurcan se pronunţă asupra unei
probleme de natură electorală (Lista donatorilor... pentru candidaţii PD – „Moldova suverană”), în
calitatea sa profesională de trezorier.

2.1.2. Analiza imagistică

Studiul imaginilor din presă este destul de important, cunoscut fiind impactul pe care acestea
îl au asupra consumatorilor media. La această etapă a analizei se observă lesne că ziarele independente „Jurnal de Chişinău” şi „Timpul” conţin mai multe ilustraţii neutre la gen (majoritatea
cu caracter de publicitate), pe cînd cele din judeţe în special reprezintă o lume dominată de masculinitate (vezi graficul nr. 2). Aceasta rezultă şi din ilustratele statice (peste 55 la sută), şi din cele
dinamice, care comunică şi accentuează despre o acţiune dintr-un anumit spaţiu a personajului
prezentat şi despre care se relatează, de regulă, în textul alăturat.

Graficul nr.2

Ponderea ilustraţiilor cu persoane în totalul ilustraţiilor
Total
Observatorul de Nord

29.0			

13.6

9.9

15.8

61.1				

19.0

Unghiul

48.8			

29.1

Cuvântul liber

42.9			

Moldova suverană

38.0		

GPF Flux

35.3		

Jurnal de Chişinău

31.6

Timpul

27.1
Bărbați

6.4
25.9

12.7
17.6
Femei

8.3

11.5
15.7

14.4

16.7

24.0

14.7

23.3

25.6

17.2

21.9

9.6

46.1

8.2		

47.1

Mixte

Neutre

Bărbaţii sunt prezentaţi numai în ipostaze de acţiuni publice, întărindu-se prin aceasta ideea
că preocuparea lor de bază sunt problemele politice şi administrative. Femeile, asociate tradiţional
cu viaţa privată, se regăsesc în ipostaze publice foarte puţin („Timpul” – 3 ilustraţii; „Jurnal de
Chişinău”, „GPP Flux”, „Cuvântul liber” – cîte 2 ilustraţii; „Unghiul” şi „Observatorul de Nord” – cîte 1
ilustrată; „Moldova suverană” – 0 ilustrate).
Puţine la număr şi nesugestive ca mesaj (cele mai multe sunt ilustraţii din publicitate sau de
la rubricile Vip-uri; Cătălin şi Cătălina, Felicitări ş.a.) sunt şi imaginile mixte din sfera privată, în
care ne aşteptam să-i regăsim pe bărbaţi şi femei ca parteneri în acţiuni ce denotă o implicare şi
responsabilitate comună.
În ceea ce priveşte apariţiile bărbaţilor/femeilor în ilustraţii ce se referă la electorală (cu caracter
de publicitare electorală şi nepublicitare), atestăm un dezechilibru şi mai mare (vezi graficul nr. 3).
„Moldova suverană” nu inserează nici o imagine cu femei, iar „Cuvântul liber” nici una mixtă. Şi în
acest context prevalează detaşat ilustraţiile cu persoane în sfera publică, realitate absolut explicabilă şi
obiectivă, deoarece activitatea politică valorifică prioritar acţiunile, abilităţile, reuşitele profesionale şi
cele publice ale persoanelor afiliate politic sau ale unor lideri de opinie influenţi din societatea civilă.
Rolurile de gen „desprinse” din imaginile dinamice certifică observaţiile noastre din graficele
nr. 2-3 şi reconfirmă, în acelaşi timp, stereotipurile încetăţenite cu privire la domeniul şi natura
activităţilor prestate de fiecare gen în parte (vezi tabelul nr.2 din Anexe).
Tabloul consemnat amplifică tipurile cunoscute de feminitate şi masculinitate (faptul că
bărbaţii „îşi fac pedichiura”, iar femeile „fumează” nu mai este catalogat categoric drept un com-
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Graficul nr.3

Ponderea ilustraţiilor cu persoane referitoare
la electorala din 2003
Total
GPF Flux
Timpul
Jurnal de Chişinău
Unghiul

55.0			

11.9

23.2

82.4					
64.2				
61.1

			

20.0

Moldova suverană

0.0

Cuvântul liber

42.9			

28.6

38.3		

0.0

Mixte

8.8 0.0
16.0

15.7
6.7

26.3

5.0 4.3
Femei

7.4

20.4

56.7				

Bărbați

8.8
12.3

55.3			

Observatorul de Nord

9.8

2.8

16.7
18.4
28.6
52.5

Neutre

portament nespecific sau deviant pentru un gen sau altul). Bărbaţii sunt prezenţi practic în majoritatea sferelor publice (administraţie publică centrală şi locală, industrie, medicină, armată, cultură,
sport). Ei sunt cei care produc cunoaşterea în sensul larg, o comunică altor specialişti sau maselor,
iniţiază şi realizează proiecte, negociază, evaluează, aleg, se odihnesc activ. Acţiunile femeilor din
imagini conduc spre o percepţie distorsionată şi unilateral stereotipizată. Dacă bărbaţii acţionează
mai mult pentru un interes public de nivel naţional sau local, femeile par a fi preocupate mai mult
de sine (ca şi corp în special), de cei din preajmă (copii, soţi) şi sunt subreprezentate în plan social
şi politic. Prezentaţi împreună, bărbaţii şi femeile relaţionează puţin în acţiuni de colaborare sau
cooperare şi mai mult co-participă în activităţi publice.
În analiza imagistică reţine atenţia şi un alt indicator de reprezentare şi angajare a genului în
electorală – cel al subiecţilor publici, care scriu3 sau/şi sunt vizaţi, implicit, şi în demersul textului
alăturat. Cantitativ, proporţia acestora este următoarea: procentul de femei din totalul subiecţilor
publici apăruţi este de 30.7%, iar raportul dintre cantitatea apariţiei femeilor subiecţi apăruţi şi a
bărbaţilor subiecţi este respectiv de 44.3% (vezi tabelul nr.3).

Tabelul 3. Subiecţii publici din ilustraţii

Fără repetări

Număr
% electorală

Total
47

Femei
Electorală
20
42,5

Total
106

Bărbaţi
Electorală
66
62,3

Ponderea apariţiilor subiecţilor publici cu referire la electorală în totalul apariţiilor, de asemenea, înregistrează o disproporţie. Ponderea nominală a persoanelor publice ce apar în ilustrate,
precum şi datele despre funcţia şi poziţia lor profesională, politică, conturează, şi în acest caz, un
dezechilibru de participare politică şi implicare publică ale celor două genuri în cadrul dialogului
electoral, monitorizat şi facilitat de presă (vezi tabelul nr.3 din Anexe).

2.1.3. Analiza de text

Datele obţinute prin analiza de conţinut demonstrează că prezenţa bărbaţilor este şi mai
puternică la nivel de text (vezi tabelul nr.4). Acest lucru se datorează, bineînţeles, unor factori
socio-culturali obiectivi care se înregistrează la moment şi care nu depind de presă. Ne referim,
în primul rînd, la numărul mult mai mare al candidaţilor bărbaţi pentru mandatele de consilieri şi
3
La acest capitol situaţia este aproape identică cu cea pe care am atestat-o în analiza despre Producătorii informaţiei. Observaţia suplimentară care se impune se referă la faptul că
fotografiile jurnalistelor care semnează materiale despre campanie nu apar deloc (A. Anghel, I. Prisăcaru din „Timpul”; L. Popuşoi, L. Istrate din „GPF Flux”) sau numai o singură dată (N.
Costaş din „Jurnal de Chişinău”) din 4 materiale semnate, pe cînd cele ale jurnaliştilor bărbaţii – mult mai frecvent.
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primari din ţară, iar în al doilea rînd la lipsa candidaţilor femei din competiţia pentru funcţia de primar general al municipiul Chişinău. Factorii subiectivi, pe care presa ar trebui să şi-i asume, rezidă
în focusarea ziarelor („Timpul”, „Jurnal de Chişinău”, „GPF Flux”, „Moldova suverană”) preponderent
pe lupta electorală pentru portofoliul de primar general al capitalei şi omiterea, practic, totală a
informaţiilor cu şi despre persoanele ce vor candida pentru funcţiile de consilier ai municipiului4
sau de primari şi consilieri locali ai suburbiilor.

Tabelul 4. AnalizA cantitativă a informaţiei
Dintre acestea, cu personaje în mediile
public
privat

Denumirea
publicaţiei

Total
materiale

Dintre ele,
despre
alegerile
din 2003

F

B

Mixte

Neutre

F

B

Mixte

Neutre

1.

Timpul

427

92

3

60

13

15

-

-

-

1

2.

Jurnal de
Chişinău

503

60

1

39

9

11

-

-

-

-

3.

GPF Flux

238

51

-

35

5

10

1

-

-

-

4.

Moldova
Suverană

513

77

-

51

8

18

-

-

-

-

5.
6.

Cuvântul liber
Unghiul

99
318

22
42

1
10

8
15

2
11

9
6

-

1
-

1
-

-

7.

Observatorul
de Nord

277

84

4

33

21

26

-

-

-

-

Total

2375

428

19

241

69

95

1

1

1

1

În analiza cantitativă a producţiei mediatice nu am făcut o distincţie între cele două componente
esenţiale5: informaţia propriu-zisă şi publicitatea. Le-am măsurat pe ambele, pentru a vedea ponderea
lor în spaţiul concret al fiecărui ziar şi, respectiv, contribuţia „personală” a publicaţiei în reflectarea
subiectului despre alegeri. Tendinţa înregistrată în acest sens este reflectată în graficul care urmează.

Graficul nr.4

Informație propriu-zisă vs publicitate electorală
Timpul
Observatorul de Nord

57					
18			

66

Moldova suverană

71				

Jurnal de Chişinău

35			

GPF Flux

50			

Unghiul

4

Cuvântul liber

35

6

25
1

38

16

6

Informație propriu-zisă

Publicitate electorală

După cum se observă, publicaţiile „Timpul”, „Jurnal de Chişinău” şi „Cuvântul liber” prezintă un
raport mai mult sau mai puţin echilibrat între cele două componente de informare. „GPF Flux” şi
oficiosul „Moldova suverană”, deoarece reprezentă nişte formaţiuni politice concrete, manifestă un
interes justificat ca şi politică editorială pentru candidaţii săi. Prin aceasta şi se explică numărul
redus al publicităţii electorale. Foarte modestă este implicarea şi vocea propriu-zisă a ziarelor
judeţene „Unghiul” şi “Observatorul de Nord”. Or, în acest caz, explicaţia lipseşte.
4
Singura informaţie atestată este în „Jurnal de Chişinău” din 23 mai 2003, an. III , nr. 179, Rubrica Actualitate, despre primii 10 Candidaţi la funcţia de consilier ai Blocului Electoral
PSD-PSL; Blocului Electoral ASL „Moldova Noastră” şi PPCD.
5
G. Lochard, H. Boyer, Comunicare mediatică, Edit. Institutului European, 1998, p. 9-13.
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Împărţirea textelor din presă după genul materialului se înscrie în aceeaşi logică a aportului
şi mai cu seamă a importanţei pe care o conferă jurnalistul/a în particular şi ziarul în general prin
politica sa redacţională evenimentelor şi/sau candidaţilor/necandidaţilor angajaţi în campania
electorală (vezi tabelul nr.5).

editoriale

articole/comentarii/opinii

interviuri

sondaje

ştiri

Hotărîri ale CEC

publicitate

altele

Total

Observatorul
de Nord

Unghiul

Cuvântul liber

Moldova
Suverană

GPF Flux

Jurnal de
Chişinău

Timpul

Tabelul 5. Genul materialului ce abordează problema electoralei 2003

F

-

-

-

-

-

-

-

0

B

3

3

1

3

1

-

-

11

M

-

1

-

-

-

-

-

1

N

1

-

1

-

3

-

2

7

F

1

1

-

-

-

1

-

3

B

19

11

15

12

2

-

-

59

M

3

1

-

1

-

-

-

5

N

4

4

4

3

2

1

1

19

F

2

-

1

-

-

-

-

3

B

5

2

2

2

1

1

2

15

M

-

-

1

-

-

-

-

1

N

-

-

-

-

-

-

-

0

F

-

-

-

-

-

-

0

B

1

1

-

-

-

-

-

2

M

2

2

-

-

-

-

1

5

N

-

-

-

-

-

-

-

0

F

-

-

-

-

-

-

-

0

B

6

2

14

18

2

1

-

43

M

1

-

1

4

-

-

-

6

N

2

-

3

11

2

-

-

18

F

-

-

-

-

-

-

-

0

B

-

-

-

5

-

-

-

5

M

-

-

-

2

-

-

-

2

N

-

-

-

1

-

-

-

1

F

-

-

-

-

1

9

4

14

B

22

15

1

6

3

13

29

89

M

6

5

-

-

2

11

16

40

N

7

5

-

-

-

4

17

33

F

-

-

-

-

-

-

-

0

B

6

5

2

5

-

-

2

20

M

1

-

3

1

1

-

4

10

N

1

2

2

3

3

1

6

18

La itemul „altele” semnalăm eseurile lui A. Busuioc din „Timpul”; Mesaje din inimă pentru Vlad
Cubreacov din „GPF Flux”; apelurile, declaraţiile şi scrisorile candidaţilor, a persoanelor publice nonpolitice, sesizările şi mulţumirile publice post-electorale exprimate alegătorilor de unii candidaţi
electorali şi lideri de partid. Tot aici am inclus şi materialele care se înscriu în contractul de divertisment6, cu o priză specială la cititorul – alegător:
6
Noţiunea contractului de comunicare (contractul de informare, de comunicare publicitară şi de divertisment) pe care se sprijină activitatea mediatică a fost dezvoltată în domeniul
ştiinţelor limbajului de P. Charaudeau în lucrarea Langage et Discours, apud G. Lochard, H. Boyer, Comunicare mediatică, Edit. Institutului European, 1998, p.14.
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> concursuri (Alege-ţi primarul!, în „Timpul”, 9 mai 2003);
> topuri originale (Topul electoralei 2003, Rubrica Citeşte şi meditează, inserat într-o pagină
specială îngrijită de A. Anghel şi I. Prisăcaru, 23 mai 2003, nr. 19 (81), p.11, „Timpul”));
> parabole, epigrame, satire, aforisme anti-Urecheanu (pagina Chipăruşul. Revistă bilunară de
satiră şi umor, 15 mai 2003, nr. 87-88 (20266-20267), Din cartea înţelepciunii. Despre alegeri, aleşi
şi alianţe, selecţie V. Marin, 15 mai 2003, p.4, „Moldova suverană”);
> istorioare cu caracter popular (Dialog electoral, I. Mititelu, despre o babă şi un moşneag care
discută despre alegeri; Să lăsăm prăşitul pentru luni, I. Mititelu, neutră la gen, 23 mai 2003, nr. 19
(225), p.2, „Cuvântul liber”);
> poezii, epigrame de inspiraţie electorală (Votaţi soarele!, 16 mai 2003, p.3; Toată lumea
– la votare!, p.1; Tu cu cine votezi?, 23 mai 2003, semnate de V. Cojocaru, s. Parcani, „Observatorul de Nord”);
> ştiri, interviuri, barometre fictive (Rubrica Alb şi Negru. Ştiri de sîmbăta asta (sosite după ce
ziarul a ieşit de sub tipar). Voronin va vota pentru Urecheanu, semnate de N. Negru şi „I. Buraga”, 6
iunie 2003, p.6, „Jurnal de Chişinău”)).
În analiza calitativă a textului am investigat doar discursul informaţiei, care pune în scenă
discursivă subiectul alegerilor ca eveniment de actualitate în rubrici speciale de genul Electorala
2003, dar şi Politic, Actualitate („Timpul”, „Jurnal de Chişinău”, „GPF Flux”, „Moldova suverană”, „Cuvântul liber”); Investigaţii („Timpul”); Întrebaţi-o pe Natalia! („Jurnal de Chişinău”); Alegeri – 2003
(„Jurnal de Chişinău”, „Observatorul de Nord”); Ascultă-ţi inima („GPF Flux”); Bastilia corupţiei;
Ştirile urbei („Moldova suverană”). Comunicarea publicitară a oponenţilor politici sau a societăţii
civile7 nu a intrat în obiectivele acestei cercetări, ea prestîndu-se unei alte abordări, destinată
partidelor politice şi societăţii civile.
Informaţia propriu-zisă analizată nu are, în opinia noastră, relevanţa de gen scontată, din simplul considerent că avem numai 3 texte despre femei candidate şi 4 – necandidate, în raport cu cele
150 despre şi cu bărbaţi candidaţi/necandidaţi (vezi graficul nr. 5).

Graficul nr.5

Componenta de gen a informaţiei propriu-zise
Bărbaţi: 150
Mixte: 27

Femei: 7
Cercetarea comparativă a textelor cu şi despre candidaţii bărbaţi/femei ne arată că reprezentările
acestora sunt construite pe baza unor scheme dihotomice, stereotipe. Temele despre candidaţii bărbaţi la
funcţiile de primar general pentru Chişinău (S. Urecheanu, V. Zgardan, V. Cubreacov), primar de Hînceşti
(V. Colţa), consilier muncipal (An. Ţurcanu), răspund criteriului„de actualitate” şi celui de proximitate.
Exemplificăm, începînd cu S. Urecheanu, primarul general al Chişinăului, candidatul BE ASL
„Moldova noastră”, despre care s-a scris cel mai mult. În cazul lui se vehicula că:„ar putea fi răpit” (Va
7
În „Timpul”, „Jurnal de Chişinău” şi în „Observatorul de Nord” Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) semnează un fluturaş informativ, cu scopul educaţiei electorale a
cetăţenilor, intitulat Ce fac cei pe care îi alegi? (De ce votezi?; Consiliile raionale/locale/primarul; Pentru cine votezi la alegerile locale?).

32

Capitolul II. Dimensiunea de gen a discursului mediatic despre scrutinele locale din 2003 şi 2007
fi răpit primarul S. Urecheanu?, D. Lazăr, 9 mai 2003, p.7, „Jurnal de Chişinău”; Urecheanu promite să
dispară, V. Speianu, 9 mai 2003, p.5, „Moldova suverană”; Ultima carte. Voronin a ordonat arestarea
primarului Chişinăului, S. Ştefîrţă, 23 mai 2003, p.3, „Timpul”; Urecheanu a încercat să dispară după
exemplul lui Cubreacov, I. Berlinski, 6 iunie 2003, p.1, „Moldova suverană”); colaborează, în opinia
unora, şi promovează interesele ruşilor (Birştein îl susţine pe Urecheanu, iar Lucinschi l-a asigurat
de sprijinul ruşilor, I. Manole, 9 mai 2003, p.12; Primarul Moscovei face lobby pentru S. Urecheanu/
candidatul fatal, V. Popa, 9 mai 2003, p.2; articol repetat şi pe data de 16 mai 2003, p.14, „GPF
Flux”)8.
V. Zgardan, Ministru al Transporturilor, candidatul PCRM la funcţia de primar general al
Chişinăului, este învinuit de comiterea unor fraude băneşti şi acuzat „că tăinuieşte o proprietate neproporţională cu veniturile sale de funcţionar de stat” (Trăiască 1 mai şi cine o mai fi să
supravieţuiască!, V. Botnaru, 9 mai 2003, p.9, „Jurnal de Chişinău”; Chişinăuenii pichetează palatul
proletarului Zgardan, A. Anghel, 16 mai 2003, p.2, „Timpul”; Zgardan a uitat cîţi metri patraţi are
coliba sa, L. Istrate, 16 mai 2003, p.2, CEC a constatat că Zgardan a încălcat legea, E. Munteanu şi
Vasile Zgardan patronează ruta Tiraspol-Berlin, I. Manole, 16 mai 2003, p.12, toate în „GPF Flux”;
Sobarul lui Zgardan a fost eliberat, D. Lazăr, 23 mai 2003, p. 5, „Jurnal de Chişinău”; Zgardan(ul) şi
cîrlanul, P. Toderan, 30 mai 2003, p.17, „Timpul”)).
V. Cubreacov, candidatul PPCD la funcţia de primar al municipiului Chişinău, este prezentat ca
un susţinător al jurnaliştilor intimidaţi şi persecutaţi de partidul de guvernămînt în perioada campaniei electorale (Marşul libertăţii, T. Moraru, 9 mai 2003, p.1, „GPF Flux”); continuă investigaţia în
cazul răpirii sale (Cine sunt răpitorii lui Vlad Cubreacov?, nesemnat şi Vlad Cubreacov va sesiza CEDO
în cazul răpirii sale, V. Călugăreanu, 16 mai 2003, p.4-5, „GPF Flux”).
V. Colţa, primarul de Hînceşti, este arestat în timpul campaniei sub acuzaţia de deturnare de
fonduri publice (Ferma idioţilor, Val Butnaru, 9 mai 2003, p.5, „Jurnal de Chişinău”; Vînători electorale, I. Mititelu, 9 mai 2003, p.2, „Cuvântul liber”).
De remarcat, că presa a monitorizat şi alte cazuri înregistrate în perioada campaniei
electorale. Astfel, cititorul a aflat, că lui O. Munteanu, candidat PPCD, i s-a deschis dosar penal
„cusut cu aţă albă” (Primarul de la Corneşti – intimidat de procuratură, D. Lazăr, 23 mai 2003,
p.5, „Jurnal de Chişinău”), ca şi viceprimarului de Chişinău, An. Ţurcanu şi altor concurenţi din
partea forţelor democratice.
În informaţia propriu-zisă despre candidaţii bărbaţi remarcăm, de asemenea, o atenţie
sporită a subiecţilor comunicatori pentru două coordonate din activitatea lor publică: antecedentele profesionale pozitive sau negative şi experienţa politică. În mod special se remarcă interesul pentru realizările obţinute (vectorii semantici centrali din răspunsul lui S. Urecheanu la întrebarea Care sunt pîrghiile prin care a devenit „constant adoratul tuturor categoriilor de cetăţeni
ai capitalei”? indică: Am spus şi repet: dintotdeauna mi-am îndeplinit obligaţiile de angajat al
chişinăuenilor; încerc să fac tot posibilul; am desfăşurat o mulţime de acţiuni; amintesc: am acordat înlesniri la transportul pentru pensionari; noi am redresat situaţia... (S. Urecheanu: Eu sunt
angajatul chişinăuenilor şi numai lor trebuie să le dau darea de seamă, 23 mai, p.8, „Jurnal de
Chişinău”)), mai rar pentru eşecuri, în domeniile de activitate prestată (vectorii semantici centrali din articolul De unde şi cum a ajuns în politică Vasile Zgardan, Alina Anghel, 23 mai 2003,
p.4, „Timpul” sunt: funcţia de director al BIT (astăzi Oficiul cadastral din Chişinău); alungat pentru
numeroase încălcări ale disciplinei de muncă, abuzuri de serviciu şi unele vicii; mustrare aspră;
şomer; director DOSAAF; făcea bişniţă; ia un credit de la „Victoriabank”; nu-l restituie, cedează
imobilul şi o parte din utilajele DOSAAF … etc.). Ţinem să precizăm că materialele din presă
despre aceşti doi emuli politici ai alegerilor 2003 pentru primăria Chişinău, la care am făcut
referinţă, reflectă atît experienţele lor profesionale şi politice pozitive, cît şi negative.
8
Pentru a întări o poziţie, în acest caz denigratoare la adresa unor candidaţi, am descoperit că şi alte articole din „GPF Flux” au fost reproduse de cîte 2 ori: De ce îl voi vota pe Vlad
Cubreacov, editorial, P. Bogatu, 15 aprilie 2003/16 mai 2003; Urecheanu trebuie să se retragă, editorial, P. Bogatu, 24 aprilie 2003/16 mai 2003; Guţu şi Urecheanu nu pot împărţi
sacul cu bani, ştire, I. Manole, 9 mai 2003/16 mai 2003; CEC a constatat că Zgardan a încălcat legea, ştire, E. Munteanu, 16 mai 2003/ Candidatul comunist încalcă legislaţia în
vigoare, ştire, V. Drăgan, p.14, doar cîteva detalii suplimentare.
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Prin asemenea prezentări se induce în conştiinţa alegătorilor doza de credibilitate/rezervă
vis-a-vis de competenţele candidatului concret, căruia trebuie sau nu să-i oferi votul de încredere. Alte titluri relevante în acest context: Candidatul care tace mîlc, I. Burciu, 9 mai 2003,
p.1, „GPF Flux” – despre nereuşitele lui V. Zgardan; Prosto Vasea nu-i chiar ... prosto Vasea, A.
Anghel, 8 mai 2003, p. 4, „Timpul”; Omul născut să construiască, 14 mai 2003, p.3, „Moldova
suverană” - despre I. Gheorghe, candidat la funcţia de primar în orăşelul Codru; Chişinăul are
o singură şansă, academician M. Cimpoi, academician Gr. Vieru, 16 mai 2003, p.5, „Timpul” –
despre S. Urecheanu; V. Zgardan: „După proiectele începute de mine în cadrul ministerului, oamenii vor continua să lucreze”, interviu, 21 mai 2003, p.3, „Moldova suverană”; P. Braşoveanu: Un
conducător trebuie să-şi folosească energia doar pentru a face bine oamenilor, 21 mai 2003, p.4,
„Moldova suverană”; PRO V. Vrabie, candidatul nr.1 la funcţia de primar al oraşului Ungheni, 23
mai 2003, p.2, „Unghiul”; Alegătorul revoltat. Şeful statului în gura satului, V. Toma, alegător din
Chişinău, 30 mai 2003, p.3, „Timpul” ş.a.
Experienţa politică a candidatului pare să intereseze mai puţin în alegerile locale chiar şi pentru
municipiul Chişinău şi practic deloc la nivelul judeţului şi al satelor: După ce a trecut „prin Snegur şi
Lucinschi”, Zgardan şi-a pierdut virginitatea politică, A. Anghel, 16 mai 2003, p.2,„Timpul”; Clopotniţa
lui S. Urecheanu şi bisericuţele noastre, H. Moraru, 23 mai 2003, p.12, „Jurnal de Chişinău”; Vlad Cubreacov va aduce adevărata schimbare, Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă Creştini Democraţi, 16 mai
2003, p.1, „GPF Flux”. Vectorii semantici centrali din crochiul despre Vlad Cubreacov sunt: singurul
reprezentant veritabil al forţelor democratice, capabil să asigure o schimbare radicală în oraş; politician de forţă nouă; deputat în parlamentul Moldovei; competenţă; profesionalism; consecutivitate în
promovarea ideilor modernizatoare; verticalitate şi înaltă probitate morală; va găsi soluţii optime;
acordă atenţie primordială aspectelor sociale; are enorme posibilităţi să aducă investiţii substanţiale;
echipa lui Cubreacov va transforma Chişinăul într-un oraş modern, european.
Pentru alegător, contează candidatul „... carismatic şi, de dorit, curat; lider puternic, un tătucă”9
şi foarte puţin sau deloc doctrina politică. Studiile de liderism politic demonstrează că, pentru
a satisface rigorile electoratului, candidatul, indiferent de gen, ar trebui să corespundă şi altor
calităţi, precum ar fi consecvenţa, seriozitatea, onestitatea, profesionalismul („Satele Moldovei au
nevoie de specialişti competenţi, de adevăraţi profesionişti care să trăiască cu grijile pămîntului şi ale
ţăranilor. Anume aceşti oameni trebuie promovaţi şi susţinuţi, dacă dorim cu adevărat să prospere
agricultura ţării.”, în articoul Un conducător trebuie să-şi folosească energia doar pentru a face bine
oamenilor de P. Braşoveanu, 21 mai 2003, p.4, „Moldova suverană”).
Analiza calitativă de conţinut a textelor nepublicitare conturează elementele de portret ale
candidatului şi prin alte caracteristici: competenţa, abnegaţia cu care va şti să apere interesele
comunităţii, conducător cu voinţă de învingător, gospodar harnic şi administrator priceput,
descurcăreţ, „un talentat dirijor în această orchestră mare – urbea noastră”, om între oameni, un
cunoscător al problemelor din sat, comună, judeţ, oraş.
La bază informaţiei despre femeile candidate/necandidate regăsim, în primul rînd, criteriul
psiho-afectiv îmbinat cu cel de actualitate. Este un alt tip de logică, ce conduce la scoaterea în
evidenţă a evenimentelor dotate cu o puternică rezonanţă emoţională şi imaginară, determinată
de situaţia excepţională sau dramatică descrisă. În susţinerea ideii expuse, facem trimitere la cele
3 materiale despre femeile candidate, una dintre ele – la funcţia de primară (articolul Primăriţa
nefericită din Roşcani, Rubrica Patimi electorale, 9 mai 2003, p.12, N. Costaş în „Jurnal de Chişinău”),
iar altele două – la cea de consilieră (interviul Portret electoral. O liceană candidează la funcţia de
consilier al Chişinăului, Rubrica Carte de vizită, 23 mai 2003, p.15, I. Prisăcaru în „Timpul” şi miniintreviul realizat cu Adriana Chiriac, directoare de comunicare şi relaţii externe, Grupul „Union
Fenosa” în RM, Chişinăuenii vor avea de cîştigat dacă îl vor alege pe Vlad Cubreacov, nesemnat, 23
mai 2003, p.2, „GPF Flux”).
9
P. Fruntaşu, V. Berbeca, Între cultura politică şi etica electorală, „Moldova suverană”, 15 mai 2003, p.5. Cf. şi interviul lui V. Voronin, Puterea locală – principala putere în ţară, idem,
p.1: „Oraşul are nevoie de un adevărat gospodar, dar nu de un politic şi un boier care împarte pomeni pe la sărbători”.
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În acelaşi context criterial se înscriu două interviuri cu soţiile unor candidaţi (Lidia Colţa, consoarta primarului de Hînceşti: CAZUL COLŢA „Dosarul soţului a fost fabricat la comanda verişoarei
mele”, N. Roibu, 8 mai 2003, p.3, „Timpul”, preluat parţial şi de „Cuvântul liber”, 23 mai 2003, p.2;
Natalia Cubreacov despre soţul ei: Blîndeţea îl caracterizează pe Vlad, L. Popuşoi, 23 mai 2003,
p.6, „GPF Flux”), un articol despre Galina Gherciu, preşedinta Asociaţiei văduvelor de război din
Hînceşti, care se pronunţă în apărarea lui V. Colţa (Hînceştii dezminţesc acuzaţiile aduse lui Colţa, N.
Cojocaru, 23 mai 2003, p. 13, „Timpul”) şi altul despre Corneliu Cozonac (Preşedinţia caută „compromat” pentru Cornelia Cozonac, N. Cojocaru, 30 mai 2003, p.3, „Timpul”), la care ne-am referit deja.
Articolul Primăriţa nefericită din Roşcani din „Jurnal de Chişinău” relatează despre necazurile din
familia Ludmilei Ceaglic, survenite din cauza că ea deţine o funcţie înaltă în administraţia publică
locală. Modelul conturat se înscrie perfect ca stil de abordare şi prezentare în tiparele tradiţionale
ale femeii suferinde, neînţelese, contestate şi perdante în planul vieţii private, atunci cînd se
implică în viaţa publică şi devine „şefă”.
„Povestea Ludmilei Ceaglic... nu este una «pieptănată»”, precizează autoarea chiar din aliniatul
doi al textului. „Ea crede că nu are rost să ne povestească istoria vieţii doar pe jumătate. Să le fie
şi altora de învăţătură.” Mesajul informaţiei, centrată pe un eşec lamentabil în sfera casnică al femeii primară este unul dezarmant şi neînţeles ca şi intenţie de a-l comunica în timpul campaniei
electorale. Cîte femei, ne întrebăm, îşi vor mai asuma asemenea riscuri, inerente într-o societate
cu reguli încă patriarhale? Cîţi bărbaţi şi femei alegători vor vota femei candidate la funcţia de primar cunoscînd asemenea modele? Se pare că jurnalista N. Costaş nu s-a gîndit la efectul electoral
negativ ce va plana nu numai asupra protagonistei care intenţionează să candideze încă pentru un
mandat şi are nevoie de susţinerea alegătorilor, ci şi asupra altor candidate care au acceptat, pe
lîngă rolul reproductiv şi productiv, şi pe cel de persoană publică.
Interviul O liceană candidează la funcţia de consilier al Chişinăului consemnează, chiar din titlul,
despre o situaţie electorală mai rar întîlnită. O liceană numai de 18 ani, Tatiana Vîlcu, anonimă pînă
în acel moment, candidează din partea PRM-ului la funcţia de consilieră în municipiul Chişinău.
Întrebările se centrează pe coordonata motivaţiei de participare, pe cea a vîrstei, a domeniului de
implicare în calitate de consilieră, a planurilor de viitor în sfera personală şi cea profesională. În pofida rezervei stereotipice de credibilitate a cititorului faţă de o femeie candidată şi în plus foarte
tînără, declanşată de însuşi titlul informaţiei, jurnalista I. Prisăcaru a reuşit să contureze un portret
pozitiv prin relevarea nivelului de pregătire intelectuală a tinerei, de cunoaştere a domeniilor problematice ale urbei, de intenţionalitate, hotărîrea de angajare şi schimbare.
În răspunsul la singura întrebare personalizată din miniinterviul cu Adriana Chiriac (Chişinăuenii vor
avea de cîştigat dacă îl vor alege pe Vlad Cubreacov din „GPF Flux”) – Ce va decis să candidaţi la funcţia de
consilier municipal anume pe listele PPCD? –, candidata, cu vechime de partid şi o poziţie profesională
importantă, invocă intenţia de a promova schimbarea şi ideile noi. Această intenţie o regăsim, de regulă,
în discursul tuturor concurenţilor electorali, indiferent de gen, spre deosebire de următoarea, specifică
ofertei feminine – „ideea de a promova ... protagonismul femeii în viaţa publică a capitalei”.
Valorile şi principiile de care se ghidează candidata în demersul său electoral indică:
ataşamentul faţă de formaţiunea pe care o reprezintă; „verticalitatea, curajul şi sacrificiul” liderilor
de partid; „dorinţa sinceră de a contribui la renovarea oraşului şi a administrării sale pe principii de
transparenţă totală, excluzînd birocraţia şi corupţia”; aprecierea spiritului de echipă.

2.1.4. Concluzii

Problematica de gen, în sensul ei larg, nu pare a fi conştientizată/asumată de ziarişti. Modul
în care informaţiile sunt selectate, elaborate se realizează, cu mici excepţii, indiferent de genul persoanei care face trierea, şi, de regulă, presupunem că în conformitate cu grila de selecţie şi politica
de redacţie aplicată de fiecare ziar în parte. În aceste condiţii, desigur că este important şi prioritar
să sensibilizăm pe subiectul respectiv atît persoanele din categoriile superioare de conducere care
au puterea de decizie şi control, cît şi pe cele de la baza piramidei de producere.
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Vizual şi textual, mijloacele de informare investigate construiesc pe ansamblu o lume politică
dominant masculină. Bărbaţii sunt cei care îşi asumă competiţia electorală, riscurile de a candida,
decizia şi construcţia socială, altfel spus sunt subiecţii acţiunilor politice/publice. Lor le este proprie
creativitatea socială şi intervenţia efectivă în lumea politică. Femeile, deşi sunt tot mai angajate în
relaţii sociale şi politice, prezintă interes public, cu titlu de excepţii situaţionale, în calitatea lor de
alegătoare (anonime), colege ale unor bărbaţi publici sau de soţii, preocupate de cariera, confortul
şi securitatea soţului demnitar. Ele sunt practic invizibile în informaţia propriu-zisă a ziarelor în
calitatea lor de candidate pentru mandatele din administraţia publică locală.
Tot bărbaţii sunt preponderent şi subiecţii comunicatori (jurnalişti, persoane publice
politice sau în afara politicii, simpli cetăţeni), care asigură cunoaşterea şi explicarea evenimentului alegerilor, furnizează repere şi sfaturi beneficiarilor – consumatori de medii, care trebuie
să-şi exprime votul pentru un candidat sau altul. Numai la ziarul „Timpul” semnalăm o situaţie
diametral opusă, probabil datorită numărului mai mare al jurnalistelor în echipa redacţională, care
investighează, opinează şi semnează materiale cu caracter electoral.
Dacă comparăm indicele de participare a bărbaţilor şi femeilor în competiţia electorală cu
indicele de mediatizare, constatăm o asimetrie prea mare în cazul femeilor. Spre deosebire de
bărbaţii candidaţi/alegători, femeilor candidate, ca şi femeilor alegătoare, nu li se oferă şansa şi
accesul la „propria privire/perspectivă” în domeniul administraţiei publice locale şi centrale.
În discursul informaţiei analizate se face apel la stereotipuri şi imagini recurente. În acest
sens, ne referim şi la raportul Comisiei Europene din 199910. Femeile sunt nu doar mai puţin
vizibile decît bărbaţii, ci şi tratate după alte standarde. Spre exemplu, în timp ce pentru bărbaţii
candidaţi contează antecedentele şi experienţa politică, pentru femei esenţialul continuă să fie
situaţia familială, impactul angajării ei în viaţa politică asupra căminului familial, şi mai puţin asupra comunităţii. Din punctul de vedere al comunicării, tendinţa de stereotipie observată nu are
nimic, desigur, surprinzător, deoarece se înscrie în logica empatiei. Efectul, însă, al acestui clişeu
în imaginarul colectiv constă în aceea că el tinde să dea unui grup şi unei practici sociale o viziune
înţepenită şi marginalizată.
Analiza conţinutului mediatic a relevat, de asemenea, şi pregnanţa reprezentărilor conservatoare, perpetuate nu numai prin anihilarea simbolică a femeii din viaţa publică, în general, şi din
competiţia electorală locală, în special, ci şi prin identificarea actului politic cu modelul masculin,
promovarea femeilor în poziţiile superioare, decizionale de către un bărbat.
Presa, ca şi celelalte mijloace de informare în masă, nu doar reflectă realitatea actuală,
dominată în continuare de modelul masculin, ci o construieşte şi reconstruieşte prin reprezentările
sociale din discursul public. În acest context, ea trebuie să fie tribuna care promovează şi produce
noile mentalităţi, valori, principii şi idei, înglobate în conceptele ce fundamentează demersul
democraţiei participative – şanse egale pentru toţi, parteneriat public şi privat.

2.2. Analiza componentei de gen a producţiei
media despre alegerile locale generale din 2007
Alegerile locale din 2007 au reprezentat şi un veritabil test de maturitate pentru democraţia din
Republica Moldova, evaluată pe diferite paliere instituţionale de o importanţă majoră şi interdependente totodată în ceea ce priveşte conjugarea eforturilor de a respecta angajamentele asumate
în implementarea principiilor unui stat de drept, social echitabil şi democratic. Ne referim, în special, la autorităţile puterii centrale şi locale, partidele politice, mass-media şi societatea civilă.
Fiind un factor central în schema de comunicare socială, mass-mediei îi revine un rol semnificativ în procesul electoral, formarea conştiinţei de gen, socializarea de gen, înţelegerea şi imple10
L ‘image de la femme dans les medias. Raport sur les recherches existant dans l ‘Union Europeene, 1999, apud D. Rovenţa Frumuşani, Gen şi mass-media, în vol. Lexicon feminist,
Edit. „Polirom”, Iaşi, 2002, p. 165-168.
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mentarea în practică a dezideratului vehiculat în principiul „democraţie participativă”, promovarea
parteneriatului de gen, respectarea prevederilor din Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi, aprobată acum un an.
Scopul monitorizării propriu-zise a fost de a identifica şi analiza componenta de gen a materialelor despre scrutinul din 2007 în comparaţie cu situaţia stabilită în alegerile anterioare. Obiectivele de referinţă şi cadrul metodologic sunt aceleaşi ca şi în cazul investigării presei din 2003, pe
care le-am enunţat la începutul capitolului.
Monitorizarea s-a efectuat pe 10 publicaţii: „Komsomolskaya Pravda v Moldove”, „Argumentî
i Factî Moldova”, „Jurnal de Chişinău”, „GPF Flux”, „Timpul”, „Moldavskie vedomosti”, „Moldova
suverană”, „Cuvântul liber”, „Unghiul”, „Observatorul de Nord”. Conform tirajului, acestea sunt cele
mai bine cotate pe piaţa media. Dintre ele, 7 au acoperire naţională şi 3 locală (reprezintă regiunea
de nord, centru şi sud); 3 sunt scrise în limba rusă şi 7 în limba română. Perioada de monitorizare
cuprinde intervalul 2/3 mai – 8/12 iunie 2007. În total au fost analizate 111 numere ale ziarelor şi,
respectiv, 1244 pagini (cf. Tabelul nr.4 din Anexe).
Conţinuturile cu referire la alegerile locale generale din 2003 din şase publicaţii – „Timpul”, „Jurnal de Chişinău”, „GPF Flux”, „Moldova suverană“„Cuvântul liber”, „Unghiul”, „Observatorul de Nord” – le-am analizat şi în subcapitolul anterior Analiza componentei de
gen a producţiei media despre alegerile locale generale din 2003. Rezultatele
obţinute ne-au permis să urmărim ce s-a schimbat în presă sub aspectul dimensiunii de gen
în special şi în abordarea media despre scrutinele electorale locale în genere. Perspectiva
comparativă a fost posibilă şi din considerentul că am aplicat aceleaşi fişe de evaluare şi
aceeaşi itemi pentru monitorizare.

Rezultatele monitorizării
2.2.1. Producătorii informaţiei

Ziarele monitorizate înregistrează un număr de 77 de jurnalişti în echipele de redacţie, respectiv, 39 de femei (50,6%) şi 38 de bărbaţi (49,4%) (vezi Tabelul nr. 1.).

Tabelul nr. 1. Reprezentarea de gen în conducere
Titlul ziarului

Numărul
total de
jurnalişti din
echipa de
redacţie

Dintre care

Directorul
publicaţiei

Redactorşef

Redactorşef adjunct

Secretar
general de
redacţie

F

B

F

B

F

B

F

B

F

B

1

Komsomolskaya
Pravda v Moldove

2

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

2

Argumentî i Factî
Moldova

7

3

4

-

1

-

-

-

-

-

1

3

Jurnal de
Chişinău

11

6

5

-

1

1

-

1

-

-

-

4

GPF Flux

19

10

9

-

-

-

1

-

1

-

-

5

Timpul

15

9

6

-

1

1

-

1

1

-

1

6

Moldavskie
vedomosti

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

7

Moldova
suverană

10

4

6

-

-

-

1

-

2

-

1

8

Cuvântul liber

5

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Unghiul

3

1

2

-

1

2

-

-

-

-

-

10

Observatorul de
Nord

4

2

2

1

-

-

1

-

-

-

-

Total

77

39

38

1

5

4

4

3

4

0

3
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Aspectul cantitativ înregistrat întăreşte nişte tendinţe generale, atestate şi în alte ţări, dar
înregistrează şi unele schimbări cantitativ-calitative pozitive:
- prezenţa tot mai vizibilă a jurnalistelor la polul emisiv (în 2003 raportul era de 23 de femei
(35%) la 42 de bărbaţi (65%)) şi în ocuparea funcţiilor de redactor-şef, redactor-şef adjunct, în
comparaţie cu situaţia de acum 4 ani cînd raportul era de 1 la 5;
- menţinerea dominaţiei masculine în poziţia decizională superioară de director al publicaţiei,
funcţie care îmbină abilităţile manageriale cu cele profesionale;
- specializarea, de regulă, a jurnaliştilor în analize şi comentarii politice, economice, sportive,
respectiv asumarea rolului de experţi şi analişti, editorialişti;
- specializarea jurnalistelor în relatări de ştiri, articole din domeniile social, cultural mai rar din
cel economic sau politic, deşi, în comparaţie cu scrutinele anterioare, observăm/auzim totuşi mai
multe „voci” feminine care se pronunţă, şi desigur preocuparea exclusiv feminină pentru sănătate,
frumuseţe, poveştile şi reţetele de succes în afaceri, dragoste, familie, întreţinerea corpului, divertisment, concursuri, relaţii cu publicul etc.
Mersul campaniei a fost reflectat, din punctul de vedere al numărului de materiale semnate, într-un
raport aproape proporţional de jurnalişti (130) şi de jurnaliste (115) (vezi Tabelul nr. 2). Acest indicator
demonstrează că raza de acţiune şi influenţă de opinie a jurnalistelor se extinde, dacă luăm în considerare
faptul că în scrutinul din 2003 materialele despre electorală au fost semnate preponderent de bărbaţi.

Tabelul nr. 2. Subiecţii comunicatori
Titlul ziarului

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Komsomolskaya
Pravda v Moldove
Argumentî i Factî
Moldova
Jurnal de Chişinău
GPF Flux
Timpul
Moldavskie
vedomosti
Moldova suverană
Cuvântul liber
Unghiul
Observatorul de
Nord
Total

Numărul
total de
materiale/
texte

Despre
alegerile
din 2007

Nr. materialelor
semnate

de jurnaliste/şti

de persoane publice

F

B

F

B

Mixte

439

20

6

3

3

-

-

-

229

28

12

4

6

1

1

-

1043
892
1479

134
184
251

65
95
137

23
19
57

18
47
37

4
10
5

16
19
38

2
-

Dintre care

363

40

12

1

10

-

1

-

666
168
415

26
38
72

14
7
16

1
6

6
1

3
-

5
3
8

1
1
1

249

76

30

1

2

5

20

2

5943

869

374

115

130

28

111

7

Remarca ce se impune în acest caz este că jurnaliştii au abordat problema alegerilor locale în
genuri jurnalistice mult mai prestigioase (editoriale, comentarii, opinii, pamflete, interviuri), avînd
rezervate şi rubrici speciale permanente sau ocazionale11. Jurnalistele au semnat ştiri, articole12
sau/şi au realizat sondaje, interviuri, au îngrijit anumite rubrici, pagini consacrate electoralei.
Observăm că rămâne în continuare foarte mic numărul persoanelor publice femei (28)13 în
comparaţie cu cel al persoanelor publice bărbaţi (111) din ţară şi de peste hotare, care îşi exprimă
atitudinea profesională, politică sau civică faţă de mersul campaniei electorale, programul electoral, calităţile sau viciile candidaţilor, încurajează prin scrisori candidaţii la funcţia de primar general
sau se adresează locuitorilor din municipiul Chişinău.
11
Vezi editorialele lui Sergiu Praporşic din „GPF Flux”; ale lui Constantin Tănase de la Rubrica Vector din „Timpul”; ale lui Oleg Cristal şi Ion Berlinski din „Moldova suverană”;
analizele şi comentariile lui Petru Bogatu, Nicolae Negru de la Rubrica Politică sau cele ale lui Constantin Cheianu de la Rubricile Focus, Scrutin 2007 din „Jurnal de Chişinău”; cele
ale lui Dmitrii Ciubaşenko şi Timur Tcaciuc de la Rubricile Politică, Lege, Alegeri, din „Moldavskie vedomosti” ş.a.
12
Semnalăm, în primul rînd, singurul editorial semnat de o jurnalistă, Alina Ţurcanu, Nu au ”ceva de spus”? din cotidianul ”Timpul”, an. VI, nr. 81 (584), 23 mai 2007, p.1,3 şi, în
special, articolele consistente plasate în prima pagină sau la Rubricile Actual, Eveniment din cotidianul „Timpul” ale Alinei Ţurcanu, Valentinei Basiul, Nataliei Hadârcă, Angelinei
Olaru; ale Raisei Lozinschi, Marianei Raţă de la Rubricile Viaţa ca o pradă, Realitatea, Scrutin 2007 din „Jurnal de Chişinău”; cele ale Lilianei Istrate din „GPF Flux”.
13
Reţinem, în special, comentariul pertinent, postelectoral, al dr. Aurelia Peru, jurnalistă şi politologă – Chişinău -2007: PR ”negru” şi strategii de imagine („Timpul”, an. VI, nr. 93
(596), 8 iunie 2007, p. 6-7)). Celelalte informaţii sunt semnate de o preşedintă de partid, o profesoară, o studentă – necunoscute publicului larg.
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Bărbaţii din sfera publică care opinează pe subiectul alegerilor şi a candidaţilor, reprezintă în
special personalităţi politice (preşedinţi de partid, politicieni din străinătate, candidaţi), dar şi nonpolitice (reprezentanţi ai societăţii civile, oameni de cultură, cadre didactice universitare, sociolog)
cunoscute.

2.2.2. Analiza imagistică

Din totalul ilustraţiilor inserate în paginile ziarelor, cele despre electorală constituie 25,8%
(vezi graficul nr.1), mai puţine fiind înregistrate în „Moldova suverană” şi „Komsomolskaya Pravda v
Moldove”, iar cele mai multe - în „Unghiul”.

Graficul nr.1

Ponderea ilustraţiilor despre electorală din totalul materialelor
TOTAL

25.8

Moldova suverană

3.1

Komsomolskaya Pravda v Moldove

7.0

Jurnal de Chişinău

23.4

Moldavskie vedomosti

23.9

Cuvântul liber

24.3

Argumentî i Factî Moldova

26.5

Timpul

29.7

GPF Flux

29.7

Observatorul de Nord

34.8

Unghiul

54.0

Proporţia dintre ilustraţiile care însoţesc textele pe tema electoralei şi cele de publicitate electorală
este de 60,9% la 39,1% şi indică clar contribuţia presei luată în ansamblu (vezi graficul nr.2).

Graficul nr.2

Ilustraţii - publicitate electorală din totalul ilustraţiilor
cu caracter electoral
Ilustraţii care însoţesc
texte: 60.9%

Ilustraţii - publicitate
electorală: 39.1%
Menţionăm, în acest sens, în primul rînd, ziarele cu acoperire naţională „GPF Flux”, „Timpul” şi „Jurnal
de Chişinău”, apoi „Moldavskie vedomosti”, „Argumentî i Factî Moldova”, „Moldova suverană”. Dintre cele
trei publicaţii cu acoperire regională, „Unghiul” şi „Observatorul de Nord” în special, ca şi acum patru ani,
înregistrează o cifră mult mai mare de ilustraţii cu caracter de publicitate electorală. Această tendinţă noi
o explicăm prin numărul sporit de solicitări din partea candidaţilor din regiune, care nu beneficiază decît
de aceste„tribune” ale presei, prin care ajung la alegătorul ţintă din oraş, sat (comună) şi raion.
Chiar dacă la scrutinul din 03 iunie 2007 a crescut numărul de femei candidate pentru funcţiile
eligibile de toate nivelele, ponderea ilustraţiilor cu bărbaţi şi femei fie din publicitatea electorală,
fie din imaginile care însoţesc texte este detaşat în favoarea bărbaţilor (vezi graficul nr.3).
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Graficul nr.3
57.5
41.4

14.5

11.3
Femei

Bărbaţi

Mixte

16.7

39.5

11.9

Neutre

Femei

Ilustraţii care însoţesc texte

7.2
Bărbaţi

Mixte

Neutre

Ilustraţii - publicitate
electorală

Cifra imaginilor mixte indică faptul că la nivelul puterii, competiţiei politice, ca de altfel şi în
alte sfere, relaţiile dintre cele două genuri se mişcă lent spre colaborare şi parteneriat, menţinînduse deocamdată raportul de dominare masculină.
Aceeaşi asimetrie de gen se conturează şi în analiza ponderii de gen din fiecare ziar monitorizat,
aplicată numai în ilustraţiile care însoţesc texte (vezi graficul nr.4).

Graficul nr.4

Ponderea de gen în ilustraţiile care însoţesc texte
TOTAL

11.3		

57.5		

GPF Flux

14.7		

62.7

Argumentî i Factî Moldova

14.3

Moldova suverană

13.3

Unghiul
Komsomolskaya Pravda v Moldove

		

		

		

Cuvântul liber

8.3		

58.3

6.3

Observatorul de Nord

5.9		
Femei

25.0
11.1
13.9

		

12.3
43.8

58.8
Bărbați

Mixte

26.2
16.7

58.8		
37.5

7.1

77.8		

49.4		

Moldavskie vedomosti

9.5

6.7 6.7

62.5			

10.5		

7.0

13.1

73.3		

Timpul

Jurnal de Chişinău

16.7

78.6			

12.5		
11.1

14.5

16.7
21.9
12.5

23.5

11.8

Neutre

Subiecţii publici din ambele tipuri de ilustrate îi reprezintă pe candidaţii/tele angajaţi/te în
cursa electorală, preşedinţii formaţiunilor politice, şeful statului, preşedintele Parlamentului,
reprezentanţii CEC, ai societăţii civile, deputaţi şi politicieni străini, jurnalişti/ste, interprete/ţi din
ţară şi din România, oameni de cultură. Analiza cantitativă conturează următorul tablou al actorilor publici din ilustraţii dezagregaţi pe criteriul de gen (vezi graficul nr.5).

40

Capitolul II. Dimensiunea de gen a discursului mediatic despre scrutinele locale din 2003 şi 2007

Graficul nr.5

Subiecţii publici din ilustraţii
TOTAL

11.6		

GPF Flux

15.7

Unghiul

14.1		

50.5

11.3
59.3		

13.3			

Jurnal de Chişinău

11.1		

Timpul

10.5		

40.1

13.7
29.2

Argumentî i Factî Moldova

10.2

67.3		

6.9		

Observatorul de Nord

5.2

47.2

5.6

22.9

34.5

7.8
Mixte

18.4

38.9

58.6			

Bărbați

27.3

4.1

48.3		

Femei

39.1

48.5		
37.5		

Komsomolskaya Pravda v Moldove

26.7
6.7 6.7

9.7		

10.4

8.3		

10.4

13.0

73.3		

Moldavskie vedomosti

Cuvântul liber

12.0

48.9		

Moldova suverană

26.6

38.8
Neutre

Relevantă, în opinia noastră, este şi componenţa nominală a acestora (vezi Tabelului nr.5
din Anexe). Frecvenţa apariţiei pe care, de asemenea, am înregistrat-o, indică clar că femeile
candidate sau cele implicate în electorala din 2007 au avut mai puţine şanse de vizibilitate în
media în raport cu colegii bărbaţi, dar mai multe decît femeile antrenate direct sau indirect
în scrutinul din 2003.
Analiza Tabelului nr.6 Acţiuni ale persoanelor din imagini din Anexe ne conduce şi spre
alte observaţii:
- în publicitatea electorală prevalează fotografiile statice ale candidaţilor/telor, pe cînd în
ilustraţiile care însoţesc textele semnate de jurnalişti/te – cele dinamice, fapt salutabil şi demn de
remarcat, care denotă, după noi, creşterea gradului de profesionalism, dar şi percepţia campaniei
ca fiind una dinamică (vezi graficul nr.6);

Graficul nr.6

Acţiuni statice vs dinamice pe tipuri de ilustrate
(segregate pe gen)
Mixte
Femei
Bărbaţi

publicitate 		
texte

16.8

82.4			
		

publicitate 		
texte

texte

83.2
82.7			

42.9			

publicitate 		

17.3
57.1

80.3		

41.2			
acţiuni statice

17.6

19.7
58.8

acţiuni dinamice
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- persoanele din ilustrate sunt prezentate practic numai în rolurile lor profesionale sau/şi publice şi sporadic – în cele din viaţa de familie;
- spectrul acţiunilor pare a fi unul redus, de suprafaţă şi festivism, dar conturează una din
faţetele de bază a activităţii candidatului/ei sau a persoanei publice, mai vizibile publicului larg –
cea de comunicare şi inter-relaţionare la locul de muncă sau la diferite evenimente publice.

2.2.3. Analiza de text

Electorala 2007 a fost un subiect „fierbinte” şi s-a aflat în centrul atenţiei opiniei publice, graţie
mai multor factori:
a) atenţia sporită a organizaţiilor internaţionale şi europene, a societăţii civile din ţară;
b) numărul mare de candidaţi pentru funcţiile de primar, consilier raional (municipal), sătesc
(comunal), situaţia care nu a mai fost înregistrată pînă la acest scrutin;
c) caleidoscopia ofertei electorale şi a strategiilor de desfăşurare a campaniei;
d) tehnologiile de denigrare a unor candidaţi, aplicate de alţi contracandidaţi;
e) intimidările şi presiunile din partea partidului de guvernămînt asupra contracandidaţilor şi
susţinerea deschisă, privilegiată a celor care candidau pe listele PCRM de către primele persoane
din stat, deputaţi şi funcţionari publici;
f) implicarea preşedintelui RM, a preşedintelui Parlamentului, a unor miniştri, deputaţi şi
funcţionari publici în campania electorală prin susţinerea directă a candidatului PCRM la funcţia
de primar general al municipiului Chişinău, dar şi a candidaţilor PCRM din teritoriu;
g) utilizarea pe larg de către autorităţile publice centrale şi locale nu numai a resurselor administrative, ci şi a resurselor publice financiare pentru promovarea candidaţilor partidului de
guvernămînt ;
h) favorizarea unor candidaţi de cîteva publicaţii naţionale, locale şi instituţii media publice
TV şi Radio şi luarea de atitudine promptă a societăţii civile care s-a reunit în Coaliţia 2007 şi a
monitorizat campania;
i) prevederile CEC pentru mass-media şi calitatea dezbaterilor TV şi Radio ş.a.
Pe aceste teme de actualitate s-au pronunţat mai frecvent în perioada de desfăşurare a campaniei şi subiecţii comunicatori (jurnalişti, persoane publice). Materialele despre electorală au
constituit 15% din totalul materialelor în ziarele monitorizate. Cel mai mare spaţiu alocă problemei alegerilor „Observatorul de Nord”, iar cel mai puţin – „Komsomolskaya Pravda v Moldove” şi
oficiosul „Moldova suverană” (vezi graficul nr.7).

Graficul nr.7

Ponderea materialelor despre electorală din totalul materialelor
TOTAL

14.6

Moldova suverană

3.9

Komsomolskaya Pravda v Moldove

4.6
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Moldavskie vedomosti

11.0

Argumentî i Factî Moldova

12.2

Jurnal de Chişinău

12.8

Unghiul

17.3

Timpul

17.0

GPF Flux

20.6

Cuvântul liber

22.6

Observatorul de Nord

30.5
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Dacă măsurăm raportul dintre cele două componente de informare – informaţia propriu-zisă şi
publicitatea – reţinem două momente: 1) contribuţia personală a producătorilor media de la„Timpul”,
„GPF Flux” şi „Jurnal de Chişinău” în reflectarea subiectului electoralei 2007 (vezi graficul nr.8).

Graficul nr.8

Total informaţia propriu-zisă despre alegerile din 2007
Timpul

200

GPF Flux

149

Jurnal de Chişinău

89

Cuvântul liber

31

Moldavskie vedomosti

31

Observatorul de Nord

25

Moldova suverană

25

Unghiul

22

Argumentî i Factî Moldova

17

Komsomolskaya Pravda v Moldove

8

2) prevalenţa publicităţii contracandidaţilor afiliaţi politic sau independenţi şi a societăţii
civile asupra informaţiei propriu-zise în „Unghiul” şi „Observatorul de Nord” relevă o situaţie
asemănătoare cu cea de acum patru ani (vezi graficul nr. 9).

Graficul nr.9

Informaţie propriu-zisă vs publicitate electorală
TOTAL
Moldova suverană
Cuvântul liber

597			
			
		

Timpul

25
31

GPF Flux
		

1
7

149			

35

		

51

31			

Jurnal de Chişinău

89			

Argumentî i Factî Moldova

17			

Komsomolskaya Pravda v Moldove

8			

Observatorul de Nord

25				

Unghiul

		

		

200

Moldavskie vedomosti

272

22			
informaţie propriu-zisă

9
45
11
12

51
50

publicitate electorală

Scrutarea componentei de gen a informaţiei propriu-zise din paginile fiecărui ziar ne arată clar că
protagoniştii campaniei electorale rămîn, ca şi pînă la acest scrutin de la 1991 încoace, bărbaţii. Femeile continuă să fie invizibile, secundare, de fundal sau inexistente chiar (cf.„Komsomolskaya Pravda v
Moldove”, „Argumentî i Factî Moldova”, „Cuvântul liber”, „Unghiul”) pentru media scrisă şi, implicit, pentru cititorii-alegători (vezi graficul nr.10). Se observă, totodată, în acest context, un număr mai mare de
informaţii despre reprezentanţii ambelor genuri (mixte) şi o scădere a materialelor neutre la gen.
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Graficul nr.10

Componenta de gen în informaţia propriu-zisă
TOTAL

2.7

51.3		

Moldavskie vedomosti

12.9		

Moldova suverană

8.0		

Argumentî i Factî Moldova

5.6

Observatorul de Nord

4.0

Jurnal de Chişinău

2.2

Timpul

2.0

GPF Flux

24.8

45.2

35.5		

60.0			

40.0

41.0		

74.5			

18.2		

59.1		

Cuvântul liber

29.0		

41.9		

Bărbați

8.0

28.1
20.0		

			

11.1

48.0

50.6			

Femei

4.0

27.8
		

1.3

6.5

28.0

55.6

Unghiul

Komsomolskaya Pravda v Moldove

21.2

19.1
37.0
16.1

8.1

22.7
29.0

100.0
Mixte

Neutre

Asimetria de gen consemnată, desigur, surprinde, în condiţiile în care şi în competiţia pentru
primăria municipiului, şi în cele pentru primăriile din suburbii, orăşele şi sate (comune) au participat 23.5% de femei din totalul candidaţilor14; 33,2% – consiliere raionale; 34,6% – consiliere locale.
Disproporţia dintre materialele despre candidaţii femei (16) şi bărbaţi (300) este, totuşi, foarte mare,
constituind doar circa 5%, chiar dacă luăm în considerare nişte factori obiectivi ce ar putea fi invocaţi
ca şi argument:
- cele 7 publicaţii cu acoperire naţională au reflectat prioritar campania din municipiu, principalul
„teatru de război”, unde au candidat 14 bărbaţi şi 5 femei pentru funcţia de primar general;
- anonimatul candidatelor pentru publicul larg, precum s-a afirmat şi în presă (numai Vitalia Pavlicenco are experienţă politică şi este o persoană publică cunoscută), în raport cu recunoaşterea lui
Dumitru Braghiş şi ”semi-anonimatul candidaţilor bărbaţi” (Vladimir Filat, Leonid Bujor, Alexandru
Corduneanu, Dorin Chirtoacă, Eduard Muşuc), mediatizaţi mai frecvent în perioada preelectorală
graţie poziţiei politice din partid sau/şi din administraţia publică centrală/locală;
- nici una dintre candidate nu a avut o forţă politică puternică în spate;
- opinia publică a stabilit liderii campaniei pentru fotoliul de la primărie (Veaceslav Iordan, Vladimir Filat, Dumitru Braghiş, Dorin Chirtoacă), iar presa a întreţinut practic interesul pentru „candidaţii
cu cele mai multe şanse de cîştig” prin materiale atît cu caracter pozitiv, cît şi negativ.
Tabelul 3 care urmează certifică o dată în plus că atenţia presei pentru alegerile din 2007 a fost mai
mare decît acum 4 ani, iar abordarea – mai consistentă şi datorită genului jurnalistic utilizat. Atestăm
mai multe articole/comentarii/opinii decît ştiri, dar şi editoriale (cf. „Timpul, „Jurnal de Chişinău” şi
„Moldova suverană”).
14
Constituirea profilului candidatului la funcția de primar se bazează pe informaţiile sistematizate despre candidaţii la primari din 185 primării din 10 unităţi teritorial administrative r-le Cahul, Căuşeni, Drochia, Hînceşti, Orhei, Rezina, Rîşcani, Soroca, inclusiv mun. Chişinău şi mun. Bălţi.
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Unghiul
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F

Cuvântul liber
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Timpul

sondaje
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Jurnal de Chişinău

articole/comentarii/
opinii/crochiuri

Argumentî i Factî Moldova

editoriale

Komsomolskaya Pravda v Moldove

Tabelul 3. Genul materialului ce abordează problema electoralei 2007
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Unele Hotărîri ale CEC-ului le regăsim acum şi în paginile altor ziare, spre deosebire de perioada alegerilor din 2003 cînd erau publicate numai de „Moldova suverană”. Precizăm că la „altele”
am inclus celelalte materiale atestate, jumătate dintre ele neutre la gen, unele specifice pentru
electorală (mesaje de la candidaţii la funcţia de primar general pentru locuitorii municipiului
Chişinău sau scrisori de mulţumire pentru susţinere, declaraţii), altele exclusive şi destul de originale ca şi concept, mesaj: rubrica „Linie directă” îngrijită de Daria Zimbeliskaia din „Komsomolskaya Pravda v Moldove”; scrisori din casa de nebuni semnate de Ion Buraga, rubrica „Fii activ!” din
„Jurnal de Chişinău”; rubricile „Dezbateri electorale”, „Linia fierbinte”, „Echipa Flux la Orhei, ...” din
„GPF Flux”; rubricile „Întreabă-ţi primarul” (îngrijită de Natalia Hadârcă), „Săptămîna electorală”,
ABC Electoral, Breviar electoral, epigrame semnate de Ion Deviza, bancuri, aforisme, parabole, fabule
referitoare la electorale, „Ochiul lui Alex”, ediţia specială „Timpul Satiric” – ediţie de rîs pe timpuri de
plîns (nr. 87, 31 mai 2007) din „Timpul”.
Analiza calitativă a discursul mediatic sub aspectul dimensiunii de gen relevă, de asemenea, şi:
- o schimbare de accente în abordarea candidaţilor. În informaţia propriu-zisă din 2003 despre
candidaţii bărbaţi remarcam că atenţia subiecţilor comunicatori se focusa pe două coordonate din
activitatea lor publică: antecedentele profesionale pozitive sau negative şi experienţa politică. La
bază informaţiei despre femeile candidate atestam, în primul rînd, criteriul psiho-afectiv îmbinat
cu cel de actualitate. În 2007, indiferent de genul concurenţilor electorali, observăm că interesează,
înainte de toate, cunoaşterea problemelor existente în urbe/oraş şi soluţiile propuse, priorităţile
din platforma electorală şi argumentarea lor. Antecedentele profesionale pozitive sau negative şi
experienţa politică apar sporadic.
- sondajele realizate, fie după criteriul categoriilor sociale (cf. „Timpul” din 4, 16, 22 mai 2007),
fie aleatoriu, reprezintă practic proporţional opinia ambelor genuri. În cele aleatorii recomandăm
să se ţină cont şi de componenta profesională a respondenţilor femei/bărbaţi, pentru a nu crea
dezechilibre de credibilitate. Ne referim la situaţiile cînd femeile chestionate pe subiectul Ce aştepţi
de la viitorul primar? reprezintă o casnică, o şomeră şi o cerşetoare, iar bărbaţii – un liber profesionist şi un profesor universitar;
- neangajarea femeilor candidate în proiecte jurnalistice speciale, care au avut ca scop testarea,
evaluarea și „developarea” competenţei concurenţilor pe anumite probleme, de genul „Întreabă-ţi
primarul” („Timpul”, 15, 21, 29 mai 2007), chiar şi în condiţiile de posibile şanse, pentru a le solicita
părerea atunci cînd întrebările nu vizau un nume concret (vizăm „Timpul” din 15 mai 2007).

2.2.4. Concluzii

Reprezentarea de gen la polul emisiv şi la cel al conducerii tinde spre un echilibru şi desegregare
pe orizontală şi verticală. Dominaţia masculină se mai păstrează la nivelul poziţiei de director.
Spre deosebire de colegii lor, jurnalistele care semnează materiale consistente la anumite
rubrici sau chiar în prima pagină apar, cu cîteva excepţii, fără fotografie (a se vedea ziarele „Timpul”,
„Jurnal de Chişinău”, „GPF Flux”).
Subiectele puse în discuţie, rubricile şi genurile jurnalistice continuă, în mare, să coreleze
tradiţional cu un gen sau altul al producătorilor media (domeniile, rubricile şi genurile considerate
prestigioase, „cu greutate” sunt rezervate jurnaliştilor, iar celelalte – jurnalistelor). Atestăm însă
pe prima pagină a unor ziare precum „Timpul”, „Jurnal de Chişinău”, „GPF Flux” articole şi un editorial pe probleme abordate pînă de curînd preponderent de bărbaţi (politice, economice, despre
electorală) semnate şi de jurnaliste.
Şi ilustratele cu caracter electoral care însoţesc texte, şi cele de publicitate electorală
înregistrează o asimetrie de gen evidentă. Ea corespunde realităţii de „prim-plan”, nu şi a celei
de ansamblu, ce atestă o implicare mai mare a bărbaţilor decît a femeilor în campania locală din
2007, fie că această implicare este directă (mai mulţi bărbaţi candidează în special pentru funcţiile
de primar şi consilier raional) sau indirectă (graţie poziţiei publice pe care o au şi oportunităţii de a
fi solicitaţi mai frecvent de presă pe o problemă sau alta).
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Capitolul II. Dimensiunea de gen a discursului mediatic despre scrutinele locale din 2003 şi 2007
Frecvenţa apariţiei subiecţilor publici în ilustrate, pe care, de asemenea, am înregistrat-o,
indică clar că femeile candidate sau cele implicate în electorala din 2007 au avut mai puţine şanse
de vizibilitate imagistică în raport cu colegii bărbaţi, dar mai multe decît femeile antrenate direct
sau indirect în scrutinul din 2003.
Sporadic apar şi informaţii despre consilierii municipali, cu scopul declarat al redacţiei „să vă
venim în ajutor, ... să vedeţi cine sunt”, fie că sunt citaţi primii cinci de pe listele partidelor înscrise
în cursa electorală (Vreau să fiu primar (1) şi (2), „Timpul”, 8-9 mai 2007, p.5 ) sau intervievaţi cei
mai cunoscuţi opiniei publice datorită activităţii profesionale (ex-vicedirectoarea postului de radio
„Antena C”, Ecaterina Stratan) sau/şi calităţii de membru/ă a unei formaţiuni pe care favorizează
publicaţia (candidaţii din partea PPCD în „GPF Flux”).
Ziarele, luate în ansamblu, s-au angajat în modul cel mai activ în reflectarea evenimentelor
legate de electorală şi a personalităţii candidaţilor la funcţia de primar general al municipiului
Chişinău, de oraş sau sat, mai rar – de consilieri. „Timpul”, „Jurnal de Chişinău”, „GPF Flux”, „Moldova
suverană” au elucidat preponderent lupta electorală pentru portofoliul de edil al capitalei. Atestăm
consemnarea nominală a primelor 5 candidaţi la funcţia de consilieri municipali de pe listele de
partid numai în cotidianul „Timpul” şi omiterea informaţiei despre candidaţii la primari şi consilieri
din suburbiile municipiului.
Proporţia dintre ilustraţiile care însoţesc textele pe tema electoralei şi cele de publicitate
electorală, precum şi a materialelor este de 60,9% la 39,1% şi indică clar contribuţia presei luată în
ansamblu, chiar dacă CEC-ul a impus restricţii drastice.
Reţinem, de asemenea, că cele 5 candidate la funcţia de primar general al municipiului
Chişinău din partea unor partide politice au plasat foarte puţină publicitate electorală (imagini
şi text) în paginile ziarelor de circulaţie, în comparaţie cu contracandidaţii bărbaţi. Explicaţia, în
opinia noastră, constă în incapacitatea lor de a-şi finanţa campania şi dependenţa de fondurile
partidului (a se citi colegilor/bărbaţilor, care dirijează).
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Capitolul
3.

Recomandări
practice
Reieşind din datele analizei cantitative şi calitative realizate pe cele mai reprezentative ziare din
Republica Moldova (”Komsomolskaya Pravda v Moldove”, ”Argumenîi i Factî Moldova”„Timpul”, „Jurnal
de Chişinău”, „GPF Flux”, ”Moldavskie vedomosti”, „Moldova suverană”, „Cuvântul liber”, „Unghiul”, „Observatorul de Nord”), dar şi din cercetările anterioare asupra componentei de gen din presă şi a tendinţelor
pe care le-am atestat, considerăm că media scrisă este capabilă şi chiar datoare să-şi revizuiască politica
redacţională în ceea ce priveşte reflectarea echitabilă a prezenţei şi contribuţiei fiecărui gen uman în societate. Acest demers este posibil chiar şi în pofida unor stereotipuri1 de justificare vehiculate:
- media comercială/privată nu poate promova eficient egalitatea/echitatea de gen, deoarece
acest aspect nu este unul de interes major pentru cititori, ci unul plicticos, iar presa comercială
trebuie să ofere ceea ce se cere pe „piaţă”;
- egalitatea de gen poate fi promovată de media„serioasă”, cea academică, de specialitate sau politică;
- ideile ori comentariile care susţin anumite stereotipuri de gen sunt întîlnite doar în articolele
de analiză, nu şi în reportaje sau interviuri;
- egalitatea de şanse poate fi promovată doar prin articolele despre tematica de gen.
Un mod eficient de a promova echitatea de gen în mass-media este utilizarea unor „lentile
de gen”. Aceasta înseamnă capacitatea de a descrie o situaţie, de a analiza o problemă luînd în
consideraţie două coordonate:
a) aspectele de gen care se regăsesc la nivelul de interese, responsabilităţi, nevoi, percepţii,
abordări, atitudini şi comportamente comune bărbaţilor şi femeilor, dar şi speciale, diferite ale
acestora. Un exemplu plauzibil îl constituie recunoaşterea şi evidenţierea faptului că, prin prezenţa
femeilor în funcţii de decizie, s-a schimbat şi demersul politic în general, deoarece au fost incluse
pe agenda publică şi alte chestiuni sociale de interes, cum ar fi condiţiile de muncă, discriminarea
în bază de gen, salarizarea în funcţie de sexul persoanei, sănătatea femeilor, îngrijirea copiilor,
violenţa domestică, violul intramarital, traficul de femei etc. Odată scoase din „invizibilitatea”
sferei private şi aduse în „vizibilitatea” dezbaterii publice şi aceste probleme, pe care femeile le
cunosc mai bine, există şansa ameliorării calităţii vieţii pentru toţi cetăţenii ţării.
b) discriminările în bază de gen, atestate de media în procesul de participare şi implicare al
persoanelor în viaţa publică, în luarea deciziilor, în soluţiile şi practicile aplicate, în împărţirea
responsabilităţilor, în remunerarea muncii ş.a.
Utilizarea „lentilelor” este un mod eficient şi destul de facil pentru a ne asigura că la toate etapele
muncii jurnalistice (stabilirea grilei tematice, documentarea, identificarea surselor, elaborarea
informaţiei, utilizarea imaginilor, formularea mesajului ş.a.) se ţine cont de dimensiunea de gen.
Problematica de gen trebuie conştientizată/asumată nu numai la polul emisiv al informaţiei, ci
şi la cel al receptării. Subiecţii comunicatori vor reuşi să-i sensibilizeze pe consumatorii media, bărbaţi
şi femei, numai în cazul în care vor fi valorificate experienţele şi potenţialul profesional al ambelor
categorii sociale. Acest deziderat derivă din însăşi esenţa sistemului politic democratic, care trebuie să
aibă un echilibru de gen, pentru a fi cu adevărat reprezentativ la toate nivelele vieţii publice.
1

Consultă, în acest sens, The Gender&Media Handbook, Mediterrranian Institute of Gender Studies, Reporting Diversity Manual, Media Diversity Institute, London, 2002.

48

Capitolul III. Recomandări pentru media scrisă
Rolul presei, ca unul din mijloacele de informare în masă, este esenţial în formarea imaginii
asupra realităţilor sociale noi, în popularizarea unor modele publice/politice contemporane, în
promovarea mai intensă a mesajelor pozitive în privinţa parteneriatului de gen şi a participării
sociale a femeilor. Prin utilizarea în continuare a unui discurs conservator, în conştiinţa publică
se perpetuează modele deformate de reprezentare a femeilor şi bărbaţilor, precum ar fi cel al
masculinităţii raţionale şi feminităţii emoţionale care derulează activităţi pe potrivă.
Problemele de natură politică, economică, educaţională, medicală, culturală etc. ne
vizează şi afectează deopotrivă în calitatea noastră de cetăţeni, locuitori ai unui spaţiu public
sau privat, angajaţi ai unui domeniu. Femeile, ca şi bărbaţii, nu trebuie să apară doar în articolele despre problemele femeilor, respectiv ale bărbaţilor. Producătorul de informaţie trebuie
să se asigure că citează sau are drept sursă şi femei, şi bărbaţi, oricînd acest lucru este posibil,
pentru a nu prezenta realitatea unilateral, din perspectivă pur feminină sau pur masculină.
Aceasta nu înseamnă că bărbaţii sau, în special, femeile, deoarece anume ele lipsesc adesea din
abordările media pe probleme de natură politică, economică, trebuie să constituie un aspect
artificial, obligatoriu al materialului, ci mai degrabă o posibilitate pentru ele/ei să-şi exprime
punctul de vedere.
Pentru a nu întări supoziţia că experţii sau liderii de opinii sunt, de obicei, bărbaţii, e
necesar să fie făcute vizibile şi auzite şi „vocile” liderelor de opinie femei, chiar dacă şi sunt mai
puţine la număr decît bărbaţii în unele sfere publice sau sunt cunoscute numai în domeniul lor
de activitate şi de un segment mic de consumatori media.
Ne referim la exemple de genul celui care urmează. Într-un material din electorala 2003,
turul doi, ziarul „Timpul”, nr. 20 (82) din 30 mai, p.1, intitulat Chişinăul îl poate bloca pe comunistul Zgardan”, la întrebările „1.Cum apreciaţi rezultatele alegerilor locale, inclusiv cele din
Chişinău? 2.Pe cît este de real pericolul cîştigării de către V. Zgardan al celui de-al doilea tur de
scrutin? 3.Ce trebuie să întreprindă societatea civilă, partidele politice de opoziţie pentru a bloca
accesul comuniştilor la primărie? 4.Care au fost cele mai murdare elemente şi tehnologii în această
campanie? Cum apreciaţi comportamentul mass-media de stat? au fost solicitate opiniile a 5
bărbaţi – doi analişti politici şi trei concurenţi electorali pentru funcţia de primar general.
Dacă în cazul concurenţilor electorali nu exista alternativa, pentru că au candidat numai
bărbaţi, atunci din partea societăţii civile puteau să se pronunţe şi femei specializate în politologie din mediul academic, universitar, care rămîn în anonimat, ca şi cele din ONG-urile care au
programe de participare politică. Or, liderii de opinii cresc, devin mai competenţi, mai „ascultaţi”
şi în funcţie de solicitarea lor pe piaţa publică vs media.
Se recomandă ca lista de surse la care, de regulă, apelează producătorul media atunci
cînd dezvoltă un material de presă să fie reevaluată. În cazul în care lista este alcătuită, în mare
parte, din bărbaţi – ei pot fi mai uşor depistaţi şi graţie faptului că sunt mai solicitaţi de media
electronică și audio-vizuală, dar şi mai disponibili decît femeile, care mai au şi povara casei,
unde calitatea de experte le este „cedată” fără competiţie –, este oportun de a identifica şi a include în ea şi femei competente, care se pot pronunţa asupra problemelor din domeniile publice
discutate. Nu trebuie de limitat, însă, opiniile numai la cele ale femeilor vedetă şi ale bărbaţilor
din sfera culturii în probleme de interes general pentru toate categoriile de cetăţeni, precum
atestăm în miniinterviurile despre electorala 2003, din „Timpul”, nr. 20 (82) din 30 mai, p.4, La 8
iunie Intelectualitatea îi cheamă pe chişinăueni la votare:
1. Zinaida Julea, cîntăreaţă de muzică populară
2. Glebus Sainciuc, artist plastic
3. Anatol Petrencu, prof. univ., preşedintele Asociaţiei Istoricilor din R. Moldova
4. Aura, interpretă de muzică uşoară
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5. Spiridon Mocanu, maestru-coregraf
6. Iurie Sadovnic, cîntăreţ de muzică uşoară
7. Ion Paulencu, cîntăreţ de operă, artist al poporului
8. Petru Soltan, academician
9. Olga Ciolacu, cîntăreaţă
10. Mihai Ciobanu, cîntăreţ de muzică populară
Or, intelectualitatea presupune personalităţi ce reprezintă diverse domenii ale vieţii publice, care puteau fi chestionate pe acest subiect, aşa încît cititorii să beneficieze de o viziune
mai complexă.
În calitate de a patra putere în stat, dar şi ca parte componentă a societăţii civile, este
imperios necesar ca mass-media să promoveze o imagine echilibrată şi non stereotipă, în special a femeilor, asociate tradiţional mai mult cu viaţa privată şi, respectiv, cu „etica grijii”, dar
şi a bărbaţilor, identificaţi cu viaţa publică şi, implicit, cu „etica dreptăţii”. O simplă parcurgere
a rubricilor din ziare demonstrează că în zona actualului, politicului, economicului domină
bărbaţii ca actori sociali, iar femeile se aglomerează pe domenii precum sănătatea, socialul,
divertismentul, viaţa mondenă.
Este necesar ca presa să le scoată pe femei din anonimatul public, iar pe bărbaţii – din cel
privat; să-i valorifice ca persoane cu roluri, nevoi şi responsabilităţi comune, dar şi diferite şi în
aceste sfere, de unde au fost şi mai sunt „excluşi” la nivelul discursului public din media.
Este indicat ca în orice material despre o femeie în sfera publică să se conţină aceleaşi
referinţe generale care se fac unui bărbat şi viceversa.
Dacă nu practicaţi, în general, să descrieţi stilul vestimentar, viaţa privată ale unui politician bărbat/manager, nu faceţi aceste referiri faţă de o politiciană/manageră. Abordaţi-o ca
pe o profesionistă, care cunoaşte problemele din activitatea pe care o prestează şi are şi soluţii.
Nu transferaţi imediat accentele discursului pe exteriorul fizic, impedimente la serviciu din
partea colegilor sau secretul îmbinării reuşite a responsabilităţilor de familie cu cele publice.
Informaţia despre viaţa privată a persoanei publice, dacă se consideră a fi relevantă,
trebuie să fie regăsită şi în materialele despre bărbaţi. Viaţa lor de familie este, de obicei,
omisă sau doar consemnată în interviuri mai ample2. Ei, însă, pe lîngă rolul profesional, public
mai au şi rolul de tată al unor copii, de care trebuie să se îngrijească şi să le cunoască problemele, la fel ca şi mamele lor. Totodată, bărbaţii sunt şi soţii, partenerii unor femei, care, în
marea lor majoritate au o carieră profesională, despre a căror preocupări, priorităţi trebuie să
fie la curent şi să le susţină, precum obişnuiesc să procedeze ele.
Orice producător media urmează să fie precaut, pentru a nu reduce prin discursul public
şi simbolurile utilizate:
a) personalitatea femeilor la ”funcţiile” de mamă, gospodină sau femeie de consum, percepute ca standarde de comportament. Fiind funcţii culturale, ele sunt şi relative, absurde chiar
pentru că între femei si bărbaţi nu mai există diferenţe economice şi formative cum erau cele din
trecut. Nimic nu mai justifică acum „obligaţia” femeilor de a se dedica ”cu trup şi suflet” ordinii
private, în condiţiile în care au solicitări egale cu ale bărbaţilor pe piaţa muncii, și în multe
cazuri sunt cele care asigură financiar familia, iar bărbaţii, în lipsa unui loc de muncă, se ocupă
de casă şi gospodărie.
b) imaginea femeii moderne la preocupările obsesive pentru corp (reţete de slăbire, de
întreţinere şi întinerire, modă, machiaj, coafură) şi, tot mai frecvent, pentru carieră, în detrimentul instituţiei familiei, tendinţe întreţinute prin ultimele pagini ale mai multor cotidiene.
2

Ne referim la genul de materiale cum ar fi cele de la rubrica Cronos din ziarul „Timpul”.
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Nu se recomandă a face anumite supoziţii în materialele cu subiecţi numai femei sau numai
bărbaţi, prin care este „multiplicată”, de fapt, aceeaşi schemă de abordare. Nu toate femeile sunt
interesate exclusiv de modă, bucătărie, cumpărături, bărbaţi asiguraţi, precum nu toţi bărbaţii sunt
ahtiaţi de fotbal, maşini luxoase, femei top model. Identificarea femeilor/bărbaţilor care se conduc
şi de alte valori şi principii în relaţiile lor inter şi intragenuriale, decît cele „clişeu”, care acceptă şi
alte roluri de gen în afară de cele prestabilite de cultura noastră patriarhală, chiar dacă acestea
vin în contradicţie cu percepţiile generale de gen, constituie un act de recunoaștere și acceptare a
alterității de facto.
Limbajul utilizat este cel ce dă formă conştiinţei noastre. Noi ne formăm în şi prin el,
iar într-o lume care, totuşi, se schimbă, inerţia limbii face jocul tuturor conservatorismelor
– politice, sociale sau culturale.
E necesar de evitat conservatorismul lingvistic şi mecanismele discursive de invizibilizare,
precum ar fi:
a) hipertrofierea identităţii de gen în detrimentul identităţii profesionale (multstimată/
dragă/scumpă domnişoară/doamnă, în loc de dră/dnă notar, asistentă, psihologă etc.);
b) utilizarea profesiilor şi a poziţiilor publice prestigioase doar la masculin (dnă decan,
dnă deputat, dnă secretar general, contabil, merceolog, pe de o parte, dar primăriţă, poştăriţă,
şoferiţă, doctoriţă, frizeriţă, pe de altă parte).
Nu perpetuaţi formele de masculin atunci cînd avem corespondentul feminin, pentru că social
funcţiile sau ocupaţiile au încetat să mai fie exclusive. Cum se justifică faptul că poţi fi deja profesoară,
doctorandă, filosoafă, candidată, dar nu şi avocată, ministră, primară, consilieră, politologă; poţi fi
prostituată, dar nu şi prostituat (e preferabil gigolo, căci e mai exotic şi lipsit de conotaţii peiorative); poţi fi coafeză, dar nu şi coafor (în uz el a început a se numi stilist, ca şi cum exercitarea de
către un bărbat a unei asemenea profesii lipsite de măreţie, precum pieptănatul femeilor, nu s-ar
putea face decît printr-o metamorfozare – lingvistică cel puţin – care să o transforme în artă) ş.a.
Se cere imperios de evitat anumite cuvinte vagi pentru auditoriul larg de cititori, cum ar
fi „feminin”, „masculin”, „emancipată”.
Fiţi mai specifici (mergea graţios, vorbea calm şi argumentat, era atentă la detalii sau mergea
hotărît, vorbea încrezut, se referea la cadrul general) şi mai expliciţi. Evidenţiaţi simbioza unor categorii/caracteristici mult timp separate, precum sunt raţionalul şi afectivitatea, expertiza şi empatia,
conţinutul şi relaţia etc., pe care le putem atesta la o persoană atît de gen feminin cît şi masculin.
Stabilirea contactelor cu ONG-urile care activează în domeniul promovării echităţii şi
parteneriatului de gen poate fi foarte utila.
Consultaţi-le atunci cînd aveţi nevoie. Încurajaţi-le să vă informeze în cazul în care ele dispun
de anumite noutăţi în domeniu, despre care este bine să știe și publicul larg.
Încercaţi să oglindiţi mai frecvent cazuri şi situaţii ce ţin de violenţa domestică/în familie, hărţuirea sexuală, limbajul sexist. Aceste probleme ale societăţii sunt, de cele mai multe
ori, ignorate sau trivializate. Presa ar putea să contribuie la punerea în discuţie a chestiunilor
respective pe agenda publică, pentru a le combate şi preveni.
În cazul în care reflectaţi un caz de violenţă în familie, nu descrieţi victimele (care de obicei
sunt femei, copii, bătrîni) drept total neajutorate. De multe ori victimele sunt în stare să se
apere, doar că poliţia şi atenţia publicului se concentrează asupra acţiunilor agresorului. Sunt
frecvente cazurile în care mass-media relatează cazuri de „viol eşuat” şi nu cazuri în care victima a fost în stare să se apere. Nu ignoraţi situaţiile în care organizaţiile şi grupurile de femei
s-au asociat sau luptă/protestează pentru a-şi apăra drepturile.
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Marginalizarea şi distorsionarea de gen ca mecanisme de reflectare mediatică,
neconştientizate de cele mai multe ori de subiecţii comunicatori, fiindcă plătesc şi ei tribut prin
educaţie și socializare unor prejudecăţi de cultură care plasează cetăţenii în raport ierarhic,
trebuie contracarate. Cifrele ultimelor scrutine electorale locale, parlamentare demonstrează
că mult mai multe femei candidează decît media sugerează. Mai multe femei iau atitudine
faţă de mersul campaniei electorale, calitatea candidaţilor decît media informează. „În prezent, susţine, în acest sens, Mary Robinson, Înalt comisar ONU pentru drepturile omului, nu
se mai pune problema dacă femeile au ceva de spus, ci cum se pot crea cele mai bune condiţii
astfel încît ele să-şi susţină punctul de vedere mai eficient.”3 (subl.n.)
Reprezentarea obiectivă şi nepărtinitoare în presă a participării femeilor şi bărbaţilor la
actul politic ar asigura articularea şi apărarea intereselor ambelor genuri. Subreprezentarea
femeilor în zona conţinutului de informaţie despre campania electorală şi politică în general
nu fac decît „să sprijine tendinţa ca deciziile politice să rămînă apanajul bărbaţilor.”4 Or, nu
putem să neglijăm la nesfîrşit faptul că anume femeile resimt mai bine efectul „clopotului de
sticlă al politicii” sub care se află interesele lor şi absenţa politicienelor care să le reprezinte
nevoile în toate structurile de decizie. Multe dintre politicile care se adoptă sunt realizate din
punctul de vedere al bărbaţilor şi se consideră, „by default”, în folosul tuturor. Dacă 78,3%
dintre legislatorii noştri sunt bărbaţi, evident că legile vor purta amprenta acestei implicite
părtiniri, iar problemele cu care se confruntă, de obicei femeile, nu îşi vor găsi locul pe agenda
politică, decît în urma constrîngerilor internaţionale.
Prezenţa slabă a femeilor la putere nu trebuie explicată astăzi atît prin existenţa unor
discriminări majore, explicite, cît prin teoria acumulării dezavantajelor de natură culturală,
economică, mediatică care se regăsesc în viaţa privată, publică/politică. Diverse aspecte,
situaţii, conjuncturi la care contribuie bărbaţi şi femei deopotrivă creează, fiecare în parte
şi toate la un loc, bariere în calea unei prezenţe mai vizibile a femeilor în viaţa politică
moldovenească. Între acestea, respondenţii unui chestionar (membri ai formaţiunilor politice
din RM – 66,8%; ONG-uri – 27,6%; mass-media – 1,5%)5, invocă că şi Presa creează femeilor
imaginea de incapabile.
Mobilizarea şi implicarea tot mai activă a femeilor în structurile de decizie după anii 90
ai secolului trecut, proces, totuşi lent, au scos în evidenţă contribuţia distinctă a acestora în
procesul democratic, acceptată de marea majoritate a actorilor publici şi manifestată prin:
- impunerea unui spirit tolerant la nivelul atitudinilor şi comportamentului
- promovarea mai activă a principiilor democratice cum ar fi dreptatea, egalitatea, colaborarea şi cooperarea, acceptarea diferenţelor, transparenţa actului politic/public
- intenţiile şi acţiunile mai explicite, sinceritatea şi moralitatea, mai puţină toleranţă faţă
de corupţie
- perseverenţa în acţiuni şi onoarea personală
- fermitatea poziţiei exprimată împotriva crimelor, războaielor
- abilitatea de a rezolva conflictele
- posedarea unor experienţe de viaţă unice: educaţie, ocrotirea sănătăţii, protecţia bătrînilor,
violenţa în familie, bugete
- receptivitatea faţă de alegători
- redarea încrederii alegătorilor în politică
- capacitatea de a împuternici pe alţii – stil de lider
3
Femeile şi puterea. Calea afirmării femeilor în viaţa politică şi publică, Edit. 100+1 Gramar, Buc., 2000, p.1.
4
Platforma de Acţiuni de la Beijing, paragraful 183; Gallagher, Margaret (în colab. сu My von Evler), An Unfinished Story: Gender Perspective son media Employment, Paris,
UNESCO, 1995.
5
Cantarji, V., Dilion, M., Handrabura, L., Participarea femeilor în viaţa publică şi politică: provocări şi impedimente, Edit. „Gunivas”, Chişinău, 2006, p.53.
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- susţinerea egalităţii de şanse pentru femei și bărbați
- cunoaşterea priorităţilor politice ale femeilor, ce diferă de cele ale bărbaţilor
- capacitatea de a accepta şi o altă viziune fără discriminare ş.a.
Discursul media este bine să scoată în evidenţă, cu orice prilej, care este cîştigul implicării
femeilor, lipsite mult timp în istorie de dreptul de a accede în structurile decizionale.
Experienţele reuşite – nu numai cele care sunt senzaţionale prin scandal, destituiri, probleme
din viaţa privată de genul articolului din „Jurnal de Chişinău”, 9 mai 2003, an. III, nr. 177, p.12,
Primăriţa nefericită din Roşcani – despre primarele şi consilierele de toate nivelele, deputate,
vice-ministre, şefe de departament etc., care există totuşi, trebuie făcute public mai intens.
Alternativa feminină în sfera publică politică generează, desigur, rezistenţă, dar şi o
schimbare. Rezistenţa la schimbare, la informaţiile şi imaginile care produc disconfort cognitiv, scoţîndu-ne din schemele “călduţe” de gîndire este firească. Cu mici excepţii, monitorizarea
realizată în capitolul II al prezentului studiu pe întreg conţinutul celor şapte ziare din campania electorală-2003 și a celor 10 publicații din scrutinul-2007 confirmă faptul că în massmedia din Republica Moldova femeile şi politica par să fie definite prin antiteză, feminitatea
fiind construită mai curînd în contrast cu tot ce ar putea ţine de lumea dură şi lipsită de morală
a politicii. Presa trebuie să susţină şi să popularizeze modelul societal alternativ, bazat pe
dezvoltarea şi afirmarea persoanelor, indiferent de sexul acestora.
În pofida numărului în creştere al jurnalistelor, numărul de femei intervievate (candidate
la funcţiile eligibile din alegerile locale sau centrale, lidere de opinie din societatea civilă, din
domeniile economic, social) este destul de mic. Prezenţa de conţinut a femeilor intervievate
în legătură cu o problemă sau alta în perioada alegerilor să nu se limiteze la calitatea de soţii,
colege sau femei vedetă (interprete), ci şi la femei cu o atitudine de independenţă, activism,
prezentate într-un spaţiu social cu putere decizională.
Din momentul în care mass-media nu mai este considerată „oglinda” realităţii, ci
construcţia socială a acesteia, ea trebuie să pledeze, aşadar:
- fie pentru o relatare neutră, imparţială („gender neutral reporting” – ideal practic imposibil de atins)
- fie pentru echilibru între „vocile” femeilor/bărbaţilor şi alternativele unora sau altora
- fie pentru relaţiile parteneriale de gen în ambele medii – public şi privat
- fie pentru conştientizarea masculinităţii discursului hegemonic: cei care au puterea de a
defini realitatea şi determină ceea ce contează drept adevăr şi prioritate într-o situaţie dată.
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ANEXE
LEGE

cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi
Capitolul II. Asigurarea EGALITĂŢII DE şanse ÎNTRE femei şi bărbaţi
în domeniul public
Articolul 6. Accesul egal la ocuparea funcţiilor publice
(1) În cazul înaintării condiţiilor pentru ocuparea de funcţii publice centrale şi locale, este necesar
să se asigure şanse egale de participare la concurs pentru femei şi bărbaţi.
(2) Stabilirea unor restricţii directe sau indirecte după criteriul de sex în caz de anunţare, organizare
şi admitere la concurs pentru ocuparea unei funcţii publice este interzisă, cu excepţiile prevăzute
de prezenta lege.
(3) Conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alte persoane cu funcţie de
răspundere sînt obligaţi să asigure accesul egal la ocuparea unei funcţii publice în conformitate cu
exigenţele profesionale, fără diferenţiere după criteriul de sex al pretendenţilor.
(4) Nu se permite anunţarea şi organizarea de concursuri numai pentru persoane de un anumit
sex.
Articolul 7. Egalitatea de şanse în domeniul electoral, în activitatea
partidelor şi a altor organizaţii social-politice
(1) Comisia Electorală Centrală, consiliile şi birourile electorale de circumscripţie asigură respectarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în domeniul electoral.
(2) Partidele şi alte organizaţii social-politice sînt obligate să contribuie la asigurarea egalităţii de
drepturi şi de şanse între membrii săi, femei şi bărbaţi, prin:
a) asigurarea reprezentării în organele lor de conducere a componenţei de femei şi bărbaţi
b) asigurarea reprezentării în listele de candidaţi a femeilor şi bărbaţilor fără discriminare după
criteriul de sex.
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Tabelul 1. Publicaţiile analizate

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Titlul şi tipul ziarului,
localitatea

Ziua, anul, data, numărul analizat

Nr. tot.
de pag.

Tirajul
declarat

TIMPUL, Săptămînal
independent, Chişinău

joi, 08 mai 2003, nr. 17 (79)
vineri, 16 mai 2003, nr. 18 (80)
vineri, 23 mai 2003, nr. 19 (81)
vineri, 30 mai 2003, nr. 20 (82)
vineri, 06 iunie 2003, nr. 21 (83)

120 p.
24 p.
-/-/-/-/-

15.603

JURNAL de Chişinău,
Săptămînal independent

vineri, 09 mai 2003, an. III, nr. 177
vineri, 16 mai 2003, an. III, nr. 178
vineri, 23 mai 2003, an. III, nr. 179
vineri, 30 mai 2003, an. III, nr. 180
vineri, 06 iunie 2003, an. III, nr. 181

160 p.
32 p.
-/-/-/-/-

8.900

GPF FLUX, Chişinău,
Cotidian naţional

vineri, 09 mai 2003, an. IX, nr. 15 (395)
vineri, 16 mai 2003, an. IX, nr. 16 (396)
vineri, 23 mai 2003, an. IX, nr. 17 (397)
vineri, 30 mai 2003, an. IX, nr. 18 (398)
vineri, 06 iunie 2003, an. IX, nr. 19 (399)

80 p.
16 p.
-/-/-/-/-

61.615
(15.406)

Moldova suverană,
Chişinău
Fondator: Guvernul Republicii
Moldova

vineri, 09 mai 2003, nr. 83 (20262)
marţi, 13 mai 2003, nr. 84-85 (20263-20264)
miercuri, 14 mai 2003, nr. 86 (20265)
joi, 15 mai 2003, nr. 87-88 (20266-20267)
vineri, 16 mai 2003, nr. 89 (20268)
marţi, 20 mai 2003, nr. 90 (20269)
miercuri, 21 mai 2003, nr. 91-92 (20270-20271)
joi, 22 mai 2003, nr. 93-94 (20272-20273)
marţi, 27 mai 2003, nr. 96 (20275)
miercuri, 28 mai 2003, nr. 97 (20276)
joi, 29 mai 2003, nr. 98 (20277)
marţi, 03 iunie 2003, nr. 101 (20280)
miercuri, 04 iunie 2003, nr. 102 (20281)
joi, 05 iunie 2003, nr. 103 (20282)
vineri, 06 iunie 2003, nr. 104 (20283)

66 p.
4 p.
6 p.
4 p.
6 p.
4 p.
-/-/6 p.
4 p.
-/-/-/-/-/-/-

Cuvântul liber, Publicaţie
periodică independentă,
Leova

vineri, 09 mai 2003, nr. 17 (223)
vineri, 16 mai 2003, nr. 18 (224)
vineri, 23 mai 2003, nr. 19 (225)
vineri, 30 mai 2003, nr. 20 (226)
vineri, 06 iunie 2003, nr. 21 (227)

20 p.
4 p.
-/-/-/-/-

5.500

UNGHIUL, Ziar judeţean,
Ungheni, publicaţie
independentă

vineri, 09 mai 2003, an. VI, nr. 18 (287)
vineri, 16 mai 2003, an. VI, nr. 19-20 (288-289)
vineri, 23 mai 2003, an. VI, nr. 21 (289)
vineri, 30 mai 2003, an. VI, nr. 22 (291)
vineri, 06 iunie 2003, an. VI, nr. 23 (292)

46 p.
10 p.
12 p.
8 p.
8 p.
8 p.

8100

OBSERVATORUL de NORD,
Săptămînal independent de
informare şi atitudine, Soroca

vineri, 09 mai 2003, nr. 18 (213), număr în
limba rusă
vineri, 16 mai 2003, nr. 19 (214)
vineri, 23 mai 2003, nr. 20-21 (215-216)
vineri, 30 mai 2003, nr. 22 (217)
vineri, 13 iunie 2003, nr. 24 (218)

22.208
săpt.
95.494
lunar

48 p.
8 p.
8 p.
16 p.
8 p.
8 p.

7.300
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Tabelul 2. Acţiuni ale persoanelor din imagini
Bărbaţi

Femei

electorală

neelectorală

- scriu (4)
- discută (4), 2 – cu
alegătorii
- vorbesc la
telefon (4)
- vorbesc (3) la
microfon, de la
tribună, în şedinţe
- lucrează (2) în
birou, la computer
- oferă explicaţii,
demonstrează
ceva (2)
- depun coroane de
flori (2)
- votează (2)
- sădesc copaci (2)
- împart fluturaşi
electorali
- citesc
- taie panglica la
deschiderea Centrului Sănătate
- participă la inaugurarea drumului
- încheie acorduri
cu omologi din
străinătate
- se îmbrăţişează
- înmînează medalii
- fotografiază
- construiesc
- sudează

- vorbesc (16) în
şedinţe de guvern,
la telefon (4)
- reflectează (7)
- joacă fotbal (6),
tenis (1)
- discută (5)
- boxează (5)
- citesc (4)
- fumează (3)
- joacă în spectacol
(3)
- cîntă la instrumente (3)
- se deplasează în
transport (2)
- dau mîna 2
(încheie acorduri)
- repară (2)
bicicleta, tractoare
- lucrează la
computer (2)
- acordă interviuri
(2)
- prezintă ceva,
explică (2)
- oferă flori (2)
- cîntă (2)
- discută (2)
- taie panglici
- onorează drapelul
- prezidează
- instruiesc
- protestează
- arestează
- apără ţara
- luptă
- meşteşugăresc
- fotografiază
- operează bolnavi
- tratează copii
- lucrează
- mulg vaca
- arbitrează
- fac sport
- joacă tenis
- aplaudează
- se roagă
- cerşesc
- beau bere
- îşi fac pedichiura

35

97
132
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electorală
- vorbesc despre
soţul candidat (2)
- votează
- lucrează la
computer

4
51

Mixte
neelectorală

electorală

neelectorală

- cîntă (5)
- defilează pe
podium (5)
- vînd (4)
- admiră (4 p.e.)
- vorbesc (3)
- lucrează (2) la
computer, în birou
- citesc (3)
- scriu (2)
- prezintă un produs
feminin (3) ciorapi,
bijuterii (2 p.e.)
- zîmbesc (2)
- explică
- vorbesc la
microfon
- verifică calitatea
produselor
- îngrijesc de prunci
- se uită în oglindă
- se scaldă
- preocupate de
slăbire
- pozează
- se odihnesc pe
bancă
- merg pe cal
- merg pe stradă
- aleargă
- sar
- beau apă
- fumează

- votează (2)
- sărbătoresc evenimente culturale (2)
- participă la
manifestări publice
(2)
- taie panglica
- dau mîna
- vorbesc în faţa
mulţimii
- înmînează
diplome (bărbaţii
femeilor)
- femeile lucrează
în sala de confecţii,
iar bărbatul este
în vizită
- dau interviuri
- discută
- inaugurează
drumuri

- discută (8) în
plen, în şedinţe de
guvern
- protestează (6) în
3 bărbaţii sunt
în prim plan mănîncă (6 p.e.)
- sărbătoresc (4) 1
eveniment privat şi
3 publice
- dansează (3)
- muncesc (3) în
cîmp, pe şantier
- se ocupă, se joacă
cu copilul (3)
- bărbaţii vorbesc,
iar femeile ascultă
(2)
- merg în coloană
(2)
- participă la
competiţii sportive
(2) de turism
montan
- cîntă (2)
- desenează (2)
- răspund (copii) la
ore, la activităţile de
la grădiniţă (2)
- se odihnesc (2)
- vînd la piaţă
- prăşesc
- verifică cîmpurile
semănate
- cercetează
- lucrează în
laboratorul de
telecomunicaţii
- preiau apeluri
telefonice
- citesc
- concertează
- meşteşugăresc
- dau mîna
- vorbesc la
microfon
- oferă şi primesc
premii
- sfinţesc apeductul
- asistă la slujba de
la biserică
- asistă la festivităţi
- ascultă
- merg în maşină
- se îmbrăţişează
- se sărută

47

15

66
81

Tabelul 3. Subiecţii publici din ilustraţii (nominal)
Nr.

Titlul ziarului

Femei

Bărbaţi

1.

Timpul

- G. Gherciu, preşedinta Asociaţiei
Văduvelor de Război din Hînceşti
- T. Vîlcu, liceană, candidată la funcţia
de consilieră, din partea PRM
- C. Cozonac, Directoarea
Departamentului de Ştiri al Agenţiei
de Stat „MOLDPRES”
- S. Ştefîrţă, jurnalistă;
- Aura, interpretă
- Z. Julea, interpretă
- O. Ciolac, interpretă

- S. Urecheanu (de 6 ori, 3 - p.e.), primar general
al Chişinăului, candidat la aceeaşi funcţie din
partea BE ASL „Moldova noastră”
- V. Voronin (de 5 ori), preşedintele RM
- V. Ţopa (de 4 ori, p.e.), candidat din partea
BE PSD-PSL la funcţia de primar general al
Chişinăului
- M. Severovan (de 3 ori, p.e.), candidat
independent la funcţia de primar general al
Chişinăului
- V. Efremov (de 3 ori, p.e.), candidat din partea
PRM la funcţia de primar general al Chişinăului
- V. Zgardan (de 2 ori, p.e.), candidat din partea
PCRM la funcţia de primar general al Chişinăului
- Gr.Vieru (de 2 ori), poet
- V. Popa, jurist, expert
- V. Avram, vicepreşedintele concernului
„Molacom”, candidat în consilier din partea PD
(p.e.)
- Şt. Manic, directorul Rezervaţiei „Codrii”,
candidat în consilier din partea PD (p.e.)
- M. Cimpoi, critic literar, academician
- V. Colţa, primar de Hînceşti, candidatul BE ASL
„Moldova Noastră” pentru primăria Hînceşti
- I. Ciuntu, preot
- A. Codru, scriitor, academician
- O. Serebrean, preşedinte PSL
- Gl. Sainciuc, artist plastic
- A. Petrenco, istoric
- S. Mocanu, maestru coregraf
- I. Sadovnic, interpret
- I. Paulenco, cîntăreţ de operă
- P. Soltan, academician
- M. Ciobanu, interpret
- A. Busuioc (de 2 ori), prozator
- C. Tănase (de 4 ori), editorialist

2.

Jurnal de
Chişinău

- L. Ceaglic (de 2 ori), primară în
s. Roşcani

- S. Urecheanu (de 9 ori, 4 - p.e.)
- M. Severovan (de 4 ori, p.e)
- V. Ţopa (de 4 ori, p.e.)
- V. Zgardan (de 4 ori, 2- p.e.)
- V. Voronin, președintele RM
- V. Tarlev, prim ministru RM
- Val Butnaru (de 4 ori), editorialist
- N. Negru (de 2 ori), jurnalist
- C. Cheianu, jurnalist
- H. Moraru (de 2 ori), jurnalist şi scriitor

3.

GPF Flux

- A. Chiriac, candidată la funcția de
consilieră municipală din partea PPCD
- N. Cubreacov (de 2 ori), soţia
candidatului la funcţia de primar
general al Chişinăului, V. Cubreacov

- V. Cubreacov (de 6 ori), candidat la funcţia de
primar din partea PPCD
- S. Urecheanu şi S. Lujcov, primarul Moscovei
- S. Urecheanu şi P. Lucinschi
- S. Urecheanu, D. Braghiş şi V. Untilă
- D. Diacov şi D. Braghiş

4.

Moldova
suverană

-

- V. Voronin (de 5 ori)
- V. Efremov (de 2 ori, p.e.)
- V. Zgardan (de 3 ori)
- Gh. Gangan, candidat la funcția de primar al
orăşelului Codru
- Alex. Snegur, candidat la funcția de primar al
satului Speia
- S. Urecheanu (p.e.)
- M. Severovan (p.e.)
- P. Braşoveanu, candidat la funcția de primar
al satului Molovata

59

GEN ȘI MASS-media
5.

Cuvântul
liber

- E. Copoţ, secretară a primăriei
Cazangic, candidată la funcţia de
primară (p.e.)

- V. Colţa;
- I. Cvasnei, proprietar de gospodărie
ţărănească de fermieri, candidat la funcţia
de primar al s. Orac, Leova, din partea BE ASL
„Moldova noastră”
- A. Victor, agronom, candidat la funcţia de
primar din partea BE ASL „Moldova noastră”

6.

Unghiul

- Eva Ivanov (de 6 ori), candidată
independentă la funcţia de primară a
oraşului Ungheni (p.e.)

- V. Vrabie, primarul oraşului Ungheni (de 11
ori - 9 p.e.)
- Al. Crăciun, candidat pentru funcţia de primar
al Ungheniului din partea BE PSD-PSL (p.e.)
- V. Gîrcu, candidat la funcţia de primar al
comunei Zagarancea (p.e.)
- V. Bînzaru, candidat pentru funcţia de primar
al Ungheniului din partea BE ASL „Moldova
Noastră” (p.e.)

7.

Observatorul
de Nord

- E. Bodnarenco (de 2 ori), prim
secretară a Comitetului raional Soroca
PCRM (p.e.)
- V. Pletnic, directoarea Colegiului
Pedagogic „M. Eminescu”, Soroca (p.e.)

- E. Agachi (de 2 ori), preşedintele consiliului
judeţean Soroca
- S. Surdu (de 4 ori), prefect al or. Soroca

Tabelul nr.4. Publicaţiile monitorizate
Nr.

1

2

3
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Titlul şi tipul ziarului, localitatea

Komsomolskaya Pravda
v Moldove, săptămînal,
Chişinău

Argumentî i Factî Moldova,
săptămînal, Chişinău

Jurnal de Chişinău, Chişinău

Ziua, data, anul şi numărul analizat

Nr. total
de pagini

Tirajul
declarat

Joi, 3-10 mai 2007, nr.63 –t/18

28

56220

Joi, 10-17 mai 2007, nr.19 –t/66

34

56250

Joi, 17-24 mai 2007, nr.17 –t/20

39

55710

Joi, 24-31 mai 2007, nr.74 –t/21

39

55440

Joi, 31-7 iunie nr.78 –t/22

40

55010

Miercuri, 2-8 mai 2007, nr. 18 (562)

14

24200

Miercuri, 9-15 mai 2007, nr.19 (563)

16

24000

Miercuri, 16-22 mai 2007, nr.20 (564)

15

24100

Miercuri, 23-29 mai 2007, nr. 21 (1386)

17

24000

Miercuri, 30-5 iunie 2007, nr. 22 (1387)

17

24000

Miercuri, 6-12 iunie 2007, nr. 23 (1388)

13

23800

Vineri, 4 mai 2007, anul VIII, nr.570

24

21000

Marţi, 8 mai 2007, anul VIII, nr.571

24

6200

Vineri, 11 mai 2007, anul VIII, nr.572

24

21000

Marţi, 15 mai 2007, anul VIII, nr.573

24

6200

Vineri, 18 mai 2007, anul VIII, nr.574

24

21000

Marţi, 22 mai 2007, anul VIII, nr.575

24

6200

Vineri, 25 mai 2007, anul VIII, nr.576

24

21000

Marţi, 29 mai 2007, anul VIII, nr.577

24

6200

Vineri, 1 iunie 2007, anul VIII, nr.578

24

21000

Marţi, 5 iunie 2007, anul VIII, nr.579

24

6200

Vineri, 8 iunie 2007, anul VIII, nr.580

24

21000

Nr.

Titlul şi tipul ziarului, localitatea

4

GPF Flux – cotidian
naţional, Chişinău

5

Timpul - cotidian naţional
independent, Chişinău

Ziua, data, anul şi numărul analizat

Nr. total
de pagini

Tirajul
declarat

Vineri, 4 mai 2007, nr.18 (599)
Luni, 7 mai 2007, nr.54 (1739)
Marţi, 8 mai 2007, nr.55 (1740)
Vineri, 11 mai 2007, nr. 19 (600)
Luni, 14 mai 2007, nr.56 (1741)
Marţi, 15 mai 2007, nr.57 (1742)
Miercuri, 16 mai 2007, nr. 58 (1743)
Joi, 17 mai 2007, nr.59 (1744)
Vineri, 18 mai 2007, nr.20 (601)
Luni, 21 mai 2007, nr.60 (1745)
Marţi, 22 mai 2007, nr.61 (1746)
Miercuri, 23 mai 2007, nr. 62 (1747)
Joi, 24 mai 2007, nr.63 (1748)
Vineri, 25 mai 2007, nr.21 (602)
Luni, 28 mai 2007, nr.64 (1749)
Marţi, 29 mai 2007, nr.65 (1750)
Miercuri, 30 mai 2007, nr. 66 (1751)
Joi, 31 mai 2007, nr.63 (1752)
Vineri, 1 iunie 2007, nr.22 (603)
Luni, 4 iunie 2007, nr.68 (1753)
Marţi, 5 iunie 2007, nr.69 (1754)
Miercuri, 6 iunie 2007, nr. 70 (1755)
Joi, 7 iunie 2007, nr.71 (1756)
Vineri, 8 iunie 2007, nr.23 (604)
Vineri, 4 mai 2007, anul VI, nr.69 (572)
Luni, 7 mai 2007, anul VI, nr.69 (572)
Marţi, 8 mai 2007, anul VI, nr.70 (573)
Miercuri, 9 mai 2007, anul VI, nr.72 (575)
Vineri, 11 mai 2007, anul VI, nr.73 (576)
Luni, 14 mai 2007, anul VI, nr.74 (577)
Marţi, 15 mai 2007, anul VI, nr.75 (578)
Miercuri, 16 mai 2007, anul VI, nr.76 (579)
Joi, 17 mai 2007, anul VI, nr.77 (580)
Vineri, 18 mai 2007, anul VI, nr.78 (581)
Luni, 21 mai 2007, anul VI, nr.79 (582
Marţi, 22 mai 2007, anul VI, nr.80 (583)
Miercuri, 23 mai 2007, anul VI, nr.81 (584)
Joi, 24 mai 2007, anul VI, nr.82 (585)
Vineri, 25 mai 2007, anul VI, nr.83 (586)
Luni, 28 mai 2007, anul VI, nr.84 (587)
Marţi, 29 mai 2007, anul VI, nr.85 (588)
Miercuri, 30 mai 2007, anul VI, nr.86 (589)
Joi, 31 mai 2007, anul VI, nr.87 (590)
Vineri, 1 iunie 2007, anul VI, nr.88 (591)
Luni, 4 iunie 2007, anul VI, nr.89 (592)
Miercuri, 6 iunie 2007, anul VI, nr.91 (594)
Joi, 7 iunie 2007, anul VI, nr.92 (595)
Vineri, 8 iunie 2007 , anul VI, nr.93 (596)

12
4
4
12
4
4
4
4
12
4
4
4
4
12
4
4
4
4
12
4
4
4
4
12
24+8
8
8
8
24
8
8
8
8
24
8
8
8
8
24
8
8
8
8
24
8
8
8
8

45516
36000
-
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Nr.

6

7

8

9

10

Titlul şi tipul ziarului, localitatea

Moldavskie vedomosti,
bisăptămînal, Chişinău

Moldova suverană - cotidian naţional independent,
Chişinău

Cuvântul liber, săptămînal
independent, Leova

Unghiul, săptămînal independent, Ungheni

Observatorul de Nord,
săptămînal independent,
Soroca
Total

62

Ziua, data, anul şi numărul analizat

Nr. total
de pagini

Tirajul
declarat

Vineri, 4 mai 2007, nr.32 (929)

12

15500

Miercuri, 9 mai 2007, nr.33 (930)

4

-

Vineri, 11 mai 2007, nr. 34 (931)

12

-

Miercuri, 16 mai 2007, nr. 35 (932)

4

-

Vineri, 18 mai 2007, nr.36 (933)

12

-

Miercuri, 23 mai 2007, nr. 37 (934)

4

-

Vineri, 25 mai 2007, nr. 38 (935)

12

-

Miercuri, 30 mai 2007, nr. 39-40 (936-937)

8

-

Miercuri, 6 iunie 2007, nr. 42 (939)

4

-

Vineri, 8 iunie 2007, nr. 43 (940)

12

-

Vineri, 4 mai 2007, nr. 64 (259)

4

Săptămânal –
20276
Lunar – 85943

Marţi, 8 mai 2007, nr. 65 (260)

4

-

Miercuri, 9 mai 2007, nr. 66 (261)

4

-

Vineri, 11 mai 2007, nr. 67-68 (262-263)

4

-

Marţi, 15 mai 2007, nr. 69 (264)

4

-

Miercuri, 16 mai 2007, nr. 70 (265)

4

-

Joi, 17 mai 2007, nr. 71 (266)

4

-

Vineri, 18 mai 2007, nr. 72 (267)

4

-

Marţi, 22 mai 2007, nr. 73 (268)

4

-

Miercuri, 23 mai 2007, nr.74 (269)

4

-

Joi, 24 mai 2007, nr. 75 (270)

4

-

Vineri, 25 mai 2007, nr.76 (271)

4

-

Marţi, 29 mai 2007, nr.77 (272)

4

-

Miercuri, 30 mai 2007, nr.78 (273)

4

-

Joi, 31 mai 2007, nr. 79 (274)

4

-

Vineri, 1 iunie 2007, nr.80 (275)

4

-

Marţi, 5 iunie 2007, nr.81 (276)

4

-

Miercuri, 6 iunie 2007, nr. 82 (277)

4

-

Joi, 7 iunie 2007, nr. 83 (278)

4

-

Vineri, 8 iunie 2007, nr. 84 (279)

4

-

Vineri, 11 mai 2007, nr. 18 (413)

8

5500

Vineri, 25 mai 2007, nr. 20 (415)

8

-

Vineri, 1 iunie 2007, nr. 21 (416)

8

-

Vineri, 4 mai 2007, nr. 18 (494)

8

9100

Vineri, 18 mai 2007, nr. 20-21 (496-497)

12

-

Vineri, 25 mai 2007, nr. 22 (498)

12

-

Vineri, 1 iunie 2007, nr. 23 (499)

12

-

Vineri, 4 mai 2007, nr. 17 (406)

8

7215

Vineri, 11 mai 2007, nr. 18 (407)

8

-

Vineri, 18 mai 2007, nr. 19 (408)

16

-

Vineri, 25 mai 2007, nr. 20 (409)

16

-

111

1244

Tabelul nr.5. Subiecţii publici din ilustraţii (nominal)
Nr.

1

2

3

Titlul
ziarului

Komsomolskaya
Pravda v
Moldove

Argumentî
i Factî
Moldova

Jurnal de
Chişinău

Femei

Bărbaţi

Lorena Bogza (2 p.e.) –
prezentatoare PRO TV

Veaceslav Iordan (6) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PCRM
Ion Mereuţă (2) – candidat la funcţia de primar general al municipiului Chişinău din partea PUM
Iurii Lujcov (1) – primarul Moscovei
Oleg Oniscenco (3) – candidat la funcţia de consilier municipal din
partea PUM
Eduard Muşuc (2) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PSDM
Leonid Bujor (2) – candidat la funcţia de primar general al municipiului Chişinău din partea AMN
Vladimir Filat (1) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PDM
Dumitru Braghiş (1) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PDS
Serafim Urecheanu (1) – preşedintele AMN, deputat

Svetlana Mîsliţcaia (2)
– candidată la funcţia
de primar general al
municipiului Chişinău
din partea PPR
Zinaida Zorina (1) –
candidata la funcţia
de primar general al
municipiului Chişinău
din partea PC
Vitalia Pavlicenco (1)
– candidată la funcţia
de primar general al
municipiului Chişinău
din partea PNL
Ludmila Bolbocean (1)
– candidată la funcţia
de primar general al
municipiului Chişinău
din partea PE

Eduard Muşuc (6) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PSDM
Leonid Bujor (6) – candidat la funcţia de primar general al municipiului Chişinău din partea AMN
Vladimir Filat (6) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PDM
Veaceslav Iordan (2) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PCRM
Alexandru Corduneanu (2) – candidat la funcţia de primar general
al municipiului Chişinău din partea PPCD
Valentin Crîlov (2) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea BE Patria Rodina Ravnopravia
Mihai Petrache (2) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea Uniunea Centristă Moldova
Coneliu Ciurea (1) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PSL
Ion Mereuţă (1) – candidat la funcţia de primar general al municipiului Chişinău din partea PUM
Dorin Chirtoacă (1) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PL
Dumitru Braghiş (1) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PDS
Petru Bodarev (1) – candidat independent la funcţia de primar
general al municipiului Chişinău
Vladimir Voronin (1) – preşedintele RM
Dumitru Diacov (1) – preşedintele PDM, deputat
Iurie Roşca (1) – preşedintele PPCD, deputat
Iurie Ciocan (1) – secretarul CEC
Serafim Urecheanu (1) – preşedintele AMN, deputat

Vitalia Pavlicenco
(11-11 p.e.) – candidată
la funcţia de primar
general al municipiului
Chişinău din partea PNL
Alexandra Can (2 p.e.) –
candidată la funcţia de
consilieră municipală,
PNL
Nighinei Azizov (1 p.e.)
– candidată la funcţia
de consilieră municipală,
PNL

Vladimir Filat (15-8 p. e.) – candidat la funcţia de primar general
al municipiului Chişinău din partea PDM
Leonid Bujor (10-8 p. e.) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea AMN
Petru Bogatu (6) – editorialist
Nicolae Negru (5) – editorialist
Veaceslav Iordan (5) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PCRM
Mihai Severovan (5-5 p. e.) – candidat la funcţia de consilier al
municipiului Chişinău din partea PNL
Serafim Urecheanu (4-3 p. e.) – preşedintele AMN, deputat
Eduard Muşuc (4-2 p. e.) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PSDM
Constantin Cheianu (3) – jurnalist
Mihai Roşcovan (3-2 p. e.) – candidat independent la funcţia de
primar general al municipiului Chişinău
Dumitru Braghiş (2 p. e.) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PDS
Simion Pleşca (2 p. e.) – candidat la funcţia de consilier municipal, PNL
Dumitru Jioară (2 p. e.) – candidat la funcţia de consilier
municipal, PNL

63

GEN ȘI MASS-media

3

4

64

Jurnal de
Chişinău

GPF Flux

Ecaterina Stratan (1
p.e.) – candidată la
funcţia de consilieră
independentă pentru
municipiul Chişinău
Olga Nicolenco (1 p.e.)
– candidată la funcţia
de primar al oraşului
Sîngera din partea PSL
Maria Sarabaş (1) –
artistă a poporului,
Maestră în Artă
Zoia Jalbă (1) –
deputată, ex-preşedintă
a filialei Orhei a PPCD

Vasile Efros (2 p. e.) – candidat la funcţia de consilier municipal,
PNL
Mircea Rusu (2 p. e.) – candidat la funcţia de consilier municipal,
PNL
Constantin Codreanu (2 p. e.) – candidat la funcţia de consilier
municipal, PNL
Octavian Grama (2 p. e.) – candidat la funcţia de consilier
municipal, PNL
Nicolae Spătaru (1 p. e.) – candidat la funcţia de consilier
municipal, PNL
Corneliu Ciurea (1) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PSL
Iurie Roşca (1) – preşedintele PPCD, deputat
Ion Mămăligă (1) – candidat independent la funcţia de consilier
municipal
Eugen Ştirbu (1) – preşedintele CEC
Paul Strutzescu (1) – preşedintele Ligii pentru Apărarea Drepturilor
Omului
Igor Boţan (1) – directorul Asociaţiei pentru Democraţie
Participativă „ADEPT”
Igor Munteanu (1) – directorul Institutului pentru Dezvoltare şi
Iniţiative „Viitorul”
Val Butnaru (1) – directorul ziarului „Jurnal de Chişinău”
Ion Neagu (1) – deputat, ex-secretar general al PPCD
Sergiu Cocoş (1) – director „Foto Rapid”

Lorena Bogza (5 p.e.) –
prezentatoare PRO TV
Vitalia Pavlicenco (1)
– candidată la funcţia
de primar general al
municipiului Chişinău
din partea PNL
Ştefana Mocanu (1) –
candidată la funcţia de
consilieră municipală,
PPCD
Adriana Chiriac (1) –
deputată PPCD
Svetlana Chifa (1) –
candidată la funcţia de
consilieră municipală,
AMN
Valentina Sturza (1) –
candidată la funcţia de
consilieră municipală,
AMN
Ana Iuraşcu (1) –
candidată la funcţia de
consilieră municipală,
AMN

Alexandru Corduneanu (62-13 p. e.) – candidat la funcţia de
primar general al municipiului Chişinău din partea PSL
Iurie Roşca (36) – preşedintele PPCD, deputat
Leonid Bujor (12-2 p. e.) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea AMN
Vladimir Filat (8) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PDM
Traian Băsescu (8) – preşedintele României
Sergiu Praporşcic (8) – redactor şef „GPF Flux”
Veaceslav Iordan (7) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PCRM
Dumitru Braghiş (6) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PDS
Vlad Cubreacov (6) – deputat PPCD
Igor Burciu (5) – redactor şef-adjunct „GPF Flux”
Igor Boţan (5) – directorul Asociaţiei pentru Democraţie
Participativă „ADEPT”
Valentin Krîlov (4) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea BE Patria Rodina Ravnopravie
Dorin Chirtoacă (3) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PL
Oleg Serebrean (3) – preşedintele PSL, deputat
Vitalie Nagacevschi (2) – preşedintele Asociaţiei „Jurnaliştii pentru
Drepturile Omului”
Mihai Adauge (2) – şeful staffului electoral PPCD
Ion Gabura (2) – candidat la funcţia de consilier municipal din
partea PPCD
Iurie Bolboceanu (2) – şeful staffului electoral al PDS
Anatol Rurac (2) – preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici
Eugen Ştirbu (2) – preşedintele CEC
Mihai Godea (2) – secretarul Coaliţiei 2007
Emil Boc (2) – preşedinte PD din România
Petr Bratsky (2) – deputat în parlamentul ceh
Serafim Urecheanu (2) – preşedintele AMN, deputat
Wilfried Martens (2) – preşedintele Partidului Popular European
Ştefan Secăreanu (2) – vicepreşedinte PPCD, deputat
Dumitru Crudu (1) – dramaturg
Sergiu Petrov (1) – student
Petru Hadîrcă (1) – regizor
Ion Triboi (1) – consilier raional PPCD, Nisporeni
Nicu Ţărnă (1) – solist al formaţiei „Gîndul Mâţei”
Pavel Caba (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier municipal din
partea AMN
Mihai Furtună (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier municipal
din partea AMN
Oleg Cernei (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier municipal din
partea AMN

4

5

GPF Flux

Timpul

Mariane Mikko (2) –
europarlamentară din
Estonia
Luminiţa Anghel (2) –
interpretă
Aura (1) – interpretă
Georgeta Voinovan (1) –
interpretă
Alexa (1) – interpretă
Cezara (1) – interpretă

Victor Savin (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier municipal
din partea AMN
Grigore Iovu (1) – director adjunct al Direcţiei Generale Documentare a Populaţiei a Ministerului Dezvoltării Informaţionale
Gary Streeter (1) – deputat în parlamentul Marii Britanii
Cristian Zschaber (1) – Uniunea Creştin - Democrată din Germania
Eduard Muşuc (1) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PSDM
Dieter Boden (1) – şeful Misiunii Oficiului OSCE
Nicolae Andronic (1) – preşedintele PPR
Mihai Petrache (1) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea UCM
Dumitru Diacov (1) – preşedintele PDM, deputat
Mihai Severovan (1) – candidat la funcţia de consilier municipal
din partea PNL
Louis O’neil (1) – şeful Misiunii OSCE în Moldova
Mihai Ghimpu (1) – preşedintele PL
Marian Lupu (1) – preşedintele Parlamentului RM
Petru Movilă (1) – deputat PD, Iaşi
Viorel Ciubotaru (1) – directorul Institutului European pentru
Studii Politice din RM, analist politic
Igor Klipii (1) – deputat PSL
Mihail Ciugureanu (1) – vicepreşedintele Curţii de Apel Chişinău
Vladimir Putin (1) – preşedintele Federaţiei Ruse

Vitalia Pavlicenco (19-18
p.e. ) – candidată la
funcţia de primar
general al municipiului
Chişinău din partea PNL
Svetlana Mîsliţcaia
(17 p.e.) – candidată
la funcţia de primar
general al municipiului
Chişinău din partea PPR
Sanda Filat (4 p.e.) –
soţia lui V. Filat
Lorena Bogza (4 p.e.) –
prezentatoare PRO TV
Ecaterina Stratan (1) –
consilieră independentă
Alina Ţurcan (1) –
jurnalistă
Natalia Hadârcă (1) –
jurnalistă
Corina Cepoi (1) –
directoare de proiect,
Centrul Independent de
Jurnalism
Liliana Viţu (1) –
coordonatoare de comunicare în programul
de la Fundaţia „Eurasia”,
reprezentanţa din
Moldova
Maria Danilov (1) – şefa
Sectorului de istorie
modernă de la Muzeul
Naţional de Arheologie
şi Istorie a Moldovei

Vladimir Filat (36-35 p.e.) – candidat la funcţia de primar general
al municipiului Chişinău din partea PDM
Leonid Bujor ( 23-22 p.e.) – candidat la funcţia de primar general
al municipiului Chişinău din partea AMN
Eduard Muşuc (23-21 p.e.) – candidat la funcţia de primar general
al municipiului Chişinău din partea PSDM
Veaceslav Iordan (22-17 p.e.) – candidat la funcţia de primar
general al municipiului Chişinău din partea PCRM
Dumitru Braghiş (21-19 p.e. ) – candidat la funcţia de primar
general al municipiului Chişinău din partea PDS
Dorin Chirtoacă (21-17 p.e.) – candidat la funcţia de primar
general al municipiului Chişinău din partea PL
Alexandru Corduneanu (19-17 p.e.) – candidat la funcţia de primar
general al municipiului Chişinău din partea PPCD
Corneliu Ciurea (19-17 p.e.) – candidat la funcţia de primar
general al municipiului Chişinău din partea PSL
Petru Bodarev (18-17 p.e.) – candidat independent la funcţia de
primar general al municipiului Chişinău
Valentin Krîlov (17 p.e.) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea BE patria Rodina Ravnopravie
Constantin Tănase (16) – directorul ziarului „Timpul”
Ion Deviza (6) – epigramist „Timpul”
Vladimir Voronin (4) – preşedintele RM
Serafim Urecheanu (4-3 p.e.) – preşedintele AMN, deputat
Vitalie Dogaru (2) – coordonator academic la Şcoala de Studii
Avansate în Jurnalism
Marian Lupu (2) – preşedintele Parlamentului RM
Mihai Roşcovan (2 p.e.) – candidat independent la funcţia de
primar general al municipiului Chişinău
Ion Mămăligă (2) – candidat independent la funcţia de consilier
municipal
Oazu Nantoi (2) – candidat la funcţia de consilier municipal din
partea PDM
Valeriu Streleţ (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier municipal
din partea PSL
Valeriu Pasat (1) – ex-ministrul Apărării
Gheorghe Budeanu (1) – redactor şef-adjunct „Timpul”
Gheorghe Cojocaru (1) – observator politic
Igor Munteanu (1) – director IDIS Viitorul
Nicolae Andronic (1) – preşedintele PPR
Oleg Serebrean (1) – preşedintele PSL, deputat
Emilian Galaicu-Păun (1) – scriitor, redactor-şef la Editura „Cartier”
Marian Stârcea (1) – compozitor, directorul artistic al Filarmonicii
Naţionale „Serghei Lunchevici”
Sergiu Cuzencov (1) – interpret de muzică uşoară
Simion Pleşca (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier municipal, PNL
Dumitru Jioară (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier municipal, PNL
Vasile Efros (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier municipal, PNL
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Timpul

Moldavskie
vedomosti

Moldova
suverană

Cuvântul
liber

Unghiul

Luminiţa Tâcu (1)
– actriţă la Teatrul
Naţional „Mihai
Eminescu”
Alexandra Can (1 p.e.) –
candidată la funcţia de
consilieră municipală,
PNL
Nighinei Azizov (1 p.e.)
– candidată la funcţia
de consilieră municipală,
PNL

Mircea Rusu (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier municipal,
PNL
Constantin Codreanu (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier
municipal, PNL
Octavian Grama (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier municipal, PNL
Nicolae Spătaru (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier municipal, PNL
Constantin Pasecnic (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier
municipal, PNL
Anatol Vidraşcu (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier municipal, PNL
Mihai Severovan (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier
municipal, PNL

Svetlana Mîsliţcaia (11)
– candidată la funcţia
de primar general al
municipiului Chişinău
din partea PPR

Leonid Bujor (4 p.e.) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea AMN
Veaceslav Iordan (4) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău partea PCRM
Vladimir Voronin (4) – preşedintele RM
Iurie Roşca (3) – preşedintele PPCD, deputat
Victor Josu (2) – preşedintele PPR
Valeriu Pasat (1) – ex-ministrul Apărării
Serafim Urecheanu (1) – preşedintele AMN, deputat
Marian Lupu (1) – preşedintele Parlamentului RM

Lorena Bogza (1 p.e.) –
prezentatoare PRO TV
Vitalia Pavlicenco (1)
– candidată la funcţia
de primar general al
municipiului Chişinău
din partea PNL

Oleg Cristal (6) – redactor şef-adjunct „Moldova suverană”
Mihai Conţiu (2) – jurnalist
Veceslav Iordan (1) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PCRM
Dumitru Braghiş (1) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PDS
Dorin Chirtoacă (1) – candidat la funcţia de primar general al
municipiului Chişinău din partea PL

Maria Basarab (1) –
candidată la funcţia de
consilieră locală în s.
Borogani

Eugen Ştirbu (2) – preşedintele CEC
Paul Strutzescu (1) – preşedintele Ligii pentru Apărarea Drepturilor
Omului
Igor Boţan (1) – directorul Asociaţiei pentru Democraţia
Participativă „ADEPT”
Igor Munteanu (1) – directorul IDIS „Viitorul”
Mercuşev Valeriu (1) – candidat la funcţia de primar în or. Leova
din partea PPCD
Serghei Bostan (1 p.e.) – candidat la funcţia de primar în s. Sărata
-Răzeşi, PPCD
Gheorghe Ciobanu (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier
raional în s. Borogani, AMN
Petru Grosu (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier raional în s.
Borogani, AMN
Ion Lungu (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier local în s.
Borogani, AMN
Vasile Coiţan (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier local în s.
Borogani, AMN
Dumitru Lungu (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier local în s.
Borogani, AMN
Gheorghe Butuc (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier local în
s. Borogani, AMN
Vasile Ciubotaru (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier local în
s. Borogani, AMN
Vitalie Caşu (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier local în s.
Borogani, AMN
Vasile Jalbă (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier local în s.
Borogani, AMN

Eudochia Viziru (4) –
candidată la funcţia primar al oraşului Ungheni
din partea PDM
Svetlana Ciobanu (2 p.e.)
– candidată la funcţia
de consilier orăşenesc
Ungheni din partea AMN

Ilie Ciocanu (6) – candidat la funcţia de primar al oraşului Ungheni
Ghenadie Mitriuc (4) – candidat independent la funcţia de
consilier orăşenesc Ungheni
Mihail Ţurcanu (3) – candidat independent la funcţia de consilier
orăşenesc Ungheni
Alexandru Ambros (2) – candidatul la funcţia de primar al oraşului
Ungheni

9

Unghiul

Nina Bînzari (1 p.e.)
– candidată la funcţia
de consilier orăşenesc
Ungheni din partea AMN
Parascovia Crudu (1 p.e.)
– candidată la funcţia
de consilier orăşenesc
Ungheni din partea AMN
Nina Neamţu (1 p.e.)
– candidată la funcţia
de consilier orăşenesc
Ungheni din partea AMN
Ludmila Guzun (1 p.e.)
– candidată la funcţia
de consilier orăşenesc
Ungheni din partea AMN
Maria Florea (1 p.e.)
– candidată la funcţia
de primar orăşenesc
Ungheni din partea PPR
Rodica Dulov (1 p.e.) –
candidată la funcţia de
primar orăşenesc Ungheni din partea Partidul
Legii şi Dreptăţii
Galina Uscatu (1 p.e.)
– candidată la funcţia
de primară a comunei
Negurenii-Vechi

Ştefan Tofan (2 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Ungheni din partea Partidul Legii şi Dreptăţii (PLD)
Alexandru Lipcan (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier
orăşenesc Ungheni din partea AMN
Mihai Macovăz (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Ungheni din partea AMN
Iulian Botnaru (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Ungheni din partea AMN
Mihai Serbianu (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Ungheni din partea AMN
Michael D. Kirby (1) – ambasador SUA
Dumitru Bîlici (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Ungheni din partea AMN
Ion Bernic (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Ungheni din partea AMN
Vasile Bînzaru (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Ungheni din partea AMN
Ghenadie Nicu (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Ungheni din partea AMN
Vitalie Calchei (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Ungheni din partea AMN
Ion Chelaru (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Ungheni din partea AMN
Paul Strutzescu (1) – preşedintele Ligii pentru Apărarea Drepturilor
Omului
Igor Boţan (1) – directorul Asociaţiei pentru Democraţie
Participativă ADEPT
Igor Munteanu (1) – directorul IDIS „Viitorul”
Petru Langa (1 p.e.) – candidat la funcţia de primar al oraşului
Ungheni din partea PDM
Andrei Vortolomei (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier al
oraşului Ungheni din partea PDM
Nicolaie Ungureanu (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier al
oraşului Ungheni din partea PDM
Cristian Jandar (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier al oraşului
Ungheni din partea PDM
Iurie Petriciuc (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier al oraşului
Ungheni din partea PDM
Valeriu Toporeţ (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier al oraşului
Ungheni din partea PDM
Grigore Neagu (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier al oraşului
Ungheni din partea PDM
Nicolaie Chirinciuc (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier al
oraşului Ungheni din partea PDM
Ion Cibotaru (1 p.e.) – candidat la funcţia de primar al oraşului
Ungheni din partea PSL
Dionis Cojocarui (1) – candidat la funcţia de primar
Ion Harea (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Ungheni din partea AMN
Tudor Rădeanu (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Ungheni din partea AMN
Ion Bejan (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Ungheni din partea AMN
Nicolae Lăpteanu (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier
orăşenesc Ungheni din partea AMN
Anatol Arhire (1 p.e.) – candidat la funcţia de primar din partea PL
Vasile Leahu (1 p.e.) – candidat independent la funcţia de consilier
orăşenesc Ungheni
Valeriu Jardan (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Ungheni din partea PDM
Gherghe Bodolica (1 p.e.) – candidat independent la funcţia de
consilier orăşenesc Ungheni
Vitalie Putină (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Ungheni din partea Partidul Legii şi Dreptăţii
Sergiu Costru (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Ungheni din partea Partidul Legii şi Dreptăţii
Nicolae Furtună (1 p.e.) – candidat la funcţia de primar, PPCD
Serafim Urecheanu (1) – preşedintele AMN, deputat
Anatoli Petriuc (1 p.e.) – candidat independent la funcţia de
primar al comunei Cioropcani
Iurie Proţap (1 p.e.) – candidat independent la funcţia de consilier
orăşenesc Ungheni
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Observatorul de
Nord

Tamara Boboc-Coşciug
(1 p.e.) – candidată la
funcţia de consilieră,
PDM
Asea Railean (1 p.e.) –
candidată la funcţia de
consilieră, PDM
Eugenia Railean (1 p.e.)
– candidata la funcţia
de consilieră, PSDM

Vladimir Ceban (5 p.e.) – candidat la funcţia de primar al oraşului
Soroca din partea AMN
Anatol Ilieş (3 p.e.) – candidat funcţia de primar al oraşului Soroca
din partea PPR
Mircea Martîniuc (3) – preşedintele organizaţiei Soroca, AMN
Filip Pilipeţchi (3 p.e.) – candidat independent la funcţia de primar
al oraşului Soroca
Victor Cobăsneanu (2) – jurnalist
Constantin Volniţchi (2) – candidat la funcţia de primar al oraşului
Soroca din partea PDM
Iurie Tănase (2 p.e.) – candidat independent la funcţia de primar
al oraşului Soroca
Valeriu Tetiu (1 p.e.) – candidat la funcţia de primar al oraşului
Soroca din partea PSDM
Sergiu Drăgan (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Soroca, PDM
Vladimir Nicuţa (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Soroca, PDM
Ilie Manea (1) – preşedintele organizaţiei PPR din Soroca
Alexandru Cimbriciuc (1) – preşedintele organizaţiei PNL din
Soroca
Petru Morari (1 p.e.) – candidat la funcţia de primar al oraşului
Soroca din partea PSL
Victor Său (1 p.e.) – candidat la funcţia de primar al oraşului
Soroca din partea PNL
Paul Strutzescu (1) – preşedintele Ligii pentru Apărarea Drepturilor
Omului
Igor Boţan (1) – directorul Asociaţiei pentru Democraţie
Participativă „ADEPT”
Igor Munteanu (1) – directorul IDIS „Viitorul”
Spinei Victor (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Soroca din partea PDM
Nicolae Sandu (1 p.e.) – candidat independent la funcţia de primar
al satului Zastînca
Vladimir Vovc (1 p.e.) – candidat la funcţia de consilier orăşenesc
Soroca din partea PSDM
Victor Ghindă (1 p.e.) – candidat independent la funcţia de primar
al oraşului Soroca
Valeriu Valuţa (1 p.e.) – candidat la funcţia de primar al comunei
Bădiceni din partea AMN
Mihai Gâtlan (1 p.e.) – candidat la funcţia de primar al comunei
Cosăuţi din partea AMN
Serghei Cetulean (1 p.e.) – candidat la funcţia de primar al
comunei Parcani din partea AMN
Victor Mutruc (1) – candidat la funcţia de primar al comunei
Egoreni
Alexei Marchitan (1 p.e.) – candidat la funcţia de primar al oraşului
Soroca din partea PDS
Petru Boţoc (1 p.e.) – candidat la funcţia de primar al comunei
Vărăncău din partea PDM

ilustraţii care însoţesc texte
statice (157)
vorbesc (70)
zîmbesc (20)
vorbesc la microfon (17)
pozează (14)
vorbesc la telefon (12)
discută (9)
explică şi gesticulează (9)
meditează (7)
vorbesc şi gesticulează (7)
comunică (6)
sunt aşezaţi la masă (5)
cu mîinile în buzunar (4)
discută la o masă rotundă (4)
dau mîna (4)
aşezaţi în fotoliu (3)
ascultă (2)
îmbrăţişaţi (2)
cu degetul la obraz (2)
beau (2)
lucrează la calculator (2)
arată cu degetul (2)
cu pixul în mînă (2)
se sprijină de un calorifer (1)
notează (1)
citesc (1)
coboară scările (1)
se joacă cu trenul - caricatură (1)
privesc înainte (1)
cu steagul în mînă (1)
ascultă un ordin (1)
ameninţă (1)
salută (1)
arată buletinele de vot (1)
întins pe spate (1)
la volan (1)
la votare (1)
intră pe uşă (1)

Bărbaţi
publicitate electorală
statice (248)
vorbesc şi gesticulează (13)
pozează (12)
zîmbesc (10)
aşezat pe scaun (6)
vorbesc la microfon (4)
arată cu degetul (3)
discută (3)
dau mîna (2)
cîntă (1)
citesc (1)
explică (1)
gesticulează(1)
în faţa calculatorului (1)
notează (1)
vorbesc la telefon (1)
discută la o masă rotundă (1)

ilustraţii care însoţesc texte
statice (24)
vorbesc (15)
zîmbesc (10)
votează (3)
vorbesc la microfon (2)
discută (1)
explică (1)

Femei

publicitate electorală
statice (62)
zîmbesc (7)
ascultă (4)
cîntă (2)

publicitate electorală
statice (42)
dau mîna (2)
zîmbesc (1)
votează (1)
discută (1)
merg (1)
ascultă (1)
oferă flori (1)
cîntă (1)

Tabelul nr.6. Acţiuni ale persoanelor din imagini

Mixte
ilustraţii care însoţesc texte
votează (16)
dezbat la o masă rotundă (13)
discută (12)
statice (7)
pozează (7)
cu mîinile în sus (5)
muncesc în curte (4)
la miting (3)
cu placate în mîini (3)
vorbesc la microfon (3)
în şedinţe plenare (3)
dau mîna (3)
oferă flori veteranilor (2)
ascultă (2)
lipesc afişe cu candidatul V. Iordan (1)
înmînează medalii (1)
cîntă (1)
vorbesc şi gesticulează (1)
vorbesc la telefon (1)
privesc (1)
aşezaţi la masă (1)
intră pe uşă (1)
împart bilete (1)
discută, copiii se joacă în curte (1)
îmbrăţişaţi (1)
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Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) este o instituţie obştească, care îşi propune să contribuie
la promovarea unui discurs integrator cu privire la problematica genurilor umane, statutul femeii şi egalitatea de
şanse pentru femei şi bărbaţi.
De-a lungul celor nouă ani de activitate, CPD se afirmă în calitate de structură neguvernamentală care pledează
pentru integrarea conceptului egalităţii de gen în toate domeniile vieţii, promovarea politicilor publice în domeniu,
abordarea problemelor ce ţin de rolul femeii în societate şi abilitarea acesteia, eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei, fiind concomitent şi un centru de documentare, informare şi instruire pentru ONG-urile de
profil şi grupurile de iniţiativă.
CPD îşi orientează eforturile spre promovarea principiului egalităţii de gen prin implementarea proiectelor care
susţin inserarea perspectivei de gen pe agendele de lucru ale tuturor instituţiilor şi structurilor relevante, tinde să
contribuie la elaborarea unor politici publice sensibile la dimensiunea de gen şi la sensibilizarea factorilor de decizie
privind importanţa accederii la o perspectivă de gen integrată.
Strategia de activitate a Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare” este orientată spre promovarea egalităţii de
gen prin asigurarea societăţii – ONG-uri, mass-media, partide politice, comunitate şi instituţii guvernamentale
– cu instrumente şi informaţii necesare pentru ca egalitatea genurilor să devină o valoare unanim acceptată şi
împărtăşită de către toţi membrii.
Misiunea şi Viziunea CPD
CPD promovează valorile egalităţii de gen, ca parte componentă a unei societăţi deschise, în scopul consolidării
unui parteneriat autentic de gen. CPD pledează pentru edificarea unei comunităţi cu perspective şi oportunităţi
egale pentru membrii săi, a unei societăţi în care femeile şi bărbaţii sunt cetăţeni cu drepturi depline, capabili
să soluţioneze problemele în comun, să beneficieze în mod egal de noile oportunităţi şi să se angajeze plenar în
activităţi politice, economice şi sociale.

Adresa noastră:
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
Str. Armenească, 13
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova
Tel./fax: 241393
Tel.: 207158, 237089
www.progen.md

“Lucrarea Lorettei Handrabura „Gen şi mass-media” este o contribuţie substanţială
la abordarea teoretică şi practică a unui domeniu atît de controversat precum este cel al
egalităţii de gen.
Cercetarea este inedită şi actuală, fiind prima în Republica Moldova care vizează campania
de alegeri locale din iunie 2007.
Cele 33 de definiţii ale noţiunilor de bază, utilizate atît în literatura de specialitate, precum
şi în viaţa de zi cu zi a societăţii noastre încă patriarhale în mare măsură, vin să armonizeze
perceperea generală a fenomenului egalităţii de gen. Mihaela Miroiu, în prefaţa sa la volumul
„Patriarhat şi emancipare” ( Iaşi, Polirom, 2002) spune: „Felul în care persoane şi orientări de
mare influenţă în cultura şi politica vremii au tratat relaţiile de gen şi problemele femeilor
arată lungul drum către autonomia personală, drum care şi în istoria actuală se dovedeşte a fi
greu de parcurs”. Este adevărat, nici astăzi noi, cetăţenii Republicii Moldovas, atît femeile, cît
şi bărbaţii, nu am depăşit în mare parte gîndirea patriarhală. Cu atît mai binevenită lucrarea
Lorettei Handrabura, care vine să facă lumină, vorbind despre noua paradigmă a echităţii de
gen, care promovează relaţiile parteneriale de gen în locul celor patriarhale.
Nu ne vom referi la aspectul teoretic al lucrării, de o valoare incontestabilă şi acesta,
mai ales în contextul tehnicii aplicate de analiză, care îmbină metodologia cantitativă cu
metoda analizei sistematice calitative, obiective şi cuantificabile, adică de conţinut. Ne
vom referi mai mult la aspectele praxiologice ale lucrării care pot fi, pe scurt, definite prin
următoarele: Lucrarea „Gen şi mass-media” oferă un sistem clar de definiţii, de noţiuni şi
de interpretări comparate ale unor realităţi şi prezenţe ce ţin de relaţiile umane la începutul
mileniului III. Este impresionantă lista actelor normative internaţionale şi internaţionale în
domeniul egalităţii de gen.
Analiza dimensiunii de gen a producţiei media privind campania electorală din 2003 şi
2007 din capitolul II va fi incontestabil un suport important pentru cercetătorii în domeniu.
Concluziile autoarei privind abordarea tematicii de gen în alegerile locale – 2003 şi 2007
prezintă un interes deosebit pentru orice jurnalist: „Problematica de gen, în sensul ei larg,
nu pare a fi conştientizată/asumată de ziarişti”.
Cu atît mai preţioase recomandările autoarei din cap. III, din care aducem aici doar
un fragment: „Rolul presei, ca unul din mijloacele de informare în masă, este esenţial în
formarea imaginii asupra realităţilor sociale noi, în popularizarea unor modele publice şi
politice contemporane, în promovarea mai intensă a mesajelor pozitive privind parteneriatul
de gen şi participarea socială a femeilor”.
Subscriem sub această concluzie a autoarei, şi adăugăm că apariţia unor lucrări ca cea de
faţă ne apropie pe toţi de o gîndire europeană, modernă, de o societate democratică, în care
fiecare cetăţean, indiferent de gen, se simte protejat, respectat şi apreciat la justa sa valoare.”

Ala Mîndîcanu, dr., conf.univ.,
decana Facultăţii de Jurnalism şi Comunicare Publică, ULIM

