
Mass-Media 
forMează opinii,

iar opiniile nu trebuie 
să fie stereotipizate
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La iniţiativa și cu suportul financiar al Programului UN Women în Moldova „Abilitarea economică a femeilor”, 
în perioada februarie-octombrie 2013, 17 instituţii mass-media (zece ziare și șapte medii de informare on-line) au 
participat la un exerciţiu de autoevaluare a presei prin prisma dimensiunii de gen, desfășurat de Asociaţia Presei 
Independente (API) în colaborare cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”. În cadrul autoevaluării, redacţiile 
au elaborat rapoarte lunare cu date și informaţii relevante pentru aprecierea prezentării genurilor în materialele 
jurnalistice, iar după verificarea și examinarea rapoartelor, Consiliul de evaluare format din experţi în domeniu, a 
transmis recomandări pentru fiecare instituţie mass-media.

Pe durata perioadei de autoevaluare s-au înregistrat anumite tendinţe pozitive în echilibrarea genurilor 
protagoniștilor, ponderea bărbaţilor fiind în scădere, iar a femeilor – dimpotrivă, fiind în creștere. Analiza datelor 
înregistrate în fiecare din cele trei trimestre de autoevaluare arată că ponderea textelor despre bărbaţi a scăzut 
constant (trimestrul 1 – 62,8% din totalul articolelor; trimestrul 2 – 52,7%, trimestrul 3 – 49,3%), per total la finele 
autoevaluării (octombrie 2013) înregistrându-se o scădere cu 13,5 puncte procentuale faţă de începutul autoeva-
luării (februarie 2013). Ponderea femeilor a crescut constant (trimestrul 1 – 18,3% din totalul articolelor; trimes-
trul 2 – 20,9%, trimestrul 3 – 26,4%), indicatorul trimestrial îmbunăţindu-se în final cu 8,1 puncte procentuale.

Analizând reflectarea mediatică a diferitor domenii/tematici, pot fi remarcate anumite tendinţe de echilibrare 
a prezentării genurilor la rubricile: cultură și știinţă, social, externe. Astfel, raportul dintre numărul de articole la 
aceste teme cu protagoniști bărbaţi și numărul de materiale cu protagoniste femei s-a îmbunătăţit constant, iar în 
octombrie 2013 acest raport a fost aproape de 1, ceea ce înseamnă că unui articol despre bărbaţi i-a revenit un 
articol despre femei. O anumită evoluţie s-a înregistrat și la rubricile de politică, sport, media și tehnologii infor-
maţionale, însă aceste domenii continuă să fie dominate de bărbaţi (unui material despre bărbaţi la aceste teme 
i-au revenit, în octombrie 2013, cel mult 0,3 materiale despre femei), la polul opus fiind educaţia – temă care 
rămâne excesiv de feminizată (unui material despre bărbaţi i-au revenit 3,3 materiale despre femei). 

Autoevaluarea instituţiilor mass-media prin prisma dimensiunii de gen s-a dovedit a fi un exerciţiu util și des-
tul de eficient. Însă durabilitatea unor rezultate pozitive în acest domeniu este corelată cu deschiderea editorilor și 
a jurnaliștilor de a participa la instruirile tematice privind egalitatea de gen, dar și cu revizuirea politicilor editoria-
le prin includerea perspectivei de gen în materialele jurnalistice. 



API le-a solicitat reprezentanţilor unor redacţii care au participat în proiectul de autoevaluare 
să răspundă la câteva întrebări despre această experienţă și lecţiile învăţate de jurnaliști și 
redactori. Au răspuns la întrebări:

Dumitru CioriCi, director editorial și Cristina Aramă, reporteră la portalul de știri www.unimedia.info 

Oxana DiaConu, redactor-coordonator la ziarul „Unghiul” (Ungheni)

Tatiana Cropanţeva, redactor-șef al ziarului „Trud7 Moldova”

Ruslan MihalevsChi, redactor-șef al ziarului „SP” (Bălţi)

Valentina Chihaioglo, reporteră la portalul de știri www.gagauzinfo.md (Comrat) 

Vorbesc participanţii 
la exerciţiul de autoevaluare 
prin prisma dimensiunii de gen:



Dumitru CioriCi: Ne dorim o societate democratică, cu pluralism de opinii, atât din partea bărbaţilor, 
cât și a femeilor. Informarea comunităţii despre egalitatea de gen înseamnă și o educare sănătoasă a 
societăţii. 

Oxana DiaConu: Deși femeile activează în diferite domenii importante, societatea le plasează oarecum în 
spatele bărbaţilor. Un exemplu elocvent este că majoritatea funcţiilor de conducere sunt ocupate de băr-
baţi, însă muncă o îndeplinesc, în mare parte, femeile, angajate fie în domeniul social, fie în cel economic, 
în cultură sau educaţie. De aceea, e important ca jurnaliștii să ţină cont de principiul de gen, să contribu-
ie la informarea și educarea societăţii, să scoată în evidenţă profesioniștii, care nu sunt neapărat bărbaţi.

Ruslan MihalevsChi: Principiul egalităţii de gen ar trebui luat în consideraţie în materialele jurnalistice, 
chiar și din motiv că femeile sunt cititoare mai active decât bărbaţii...

Tatiana Cropanţeva: Deoarece principalii „newsmakeri” de cele mai dese ori sunt bărbaţii (ei sunt pre-
zenţi mai mult în politică, în comunitatea de experţi, la conducerea întreprinderilor etc. ), problema echi-
librului de gen nu este o prioritate pentru mass-media. Această situaţie trebuie schimbată, iar respecta-
rea principiului egalităţii de gen trebuie integrat în politicile editoriale ale mass-media.

Valentina Chihaioglo: Egalitatea de gen este o caracteristică esenţială a unei societăţi democratice și 
europene. În UTA Găgăuzia situaţia respectării egalităţii de gen este chiar mai proastă decât în medie 
pe ţară. Asta se explică prin înrădăcinarea stereotipurilor și modelelor patriarhale de comportament 
moștenite din trecut, când bărbaţii conduc, iar rolul femeii este redus la treburile casnice și la creșterea 
copiilor. Respectarea principiului egalităţii de gen este un criteriu important, după care pot fi apreciate 
calităţile profesionale ale unui jurnalist...

De ce credeţi că este important să ţinem cont de 
principiul egalităţii de gen în materialele jurnalistice?1.
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Tatiana Cropanţeva: Reprezentarea mai mare a bărbaţilor în mass-media are cauze obiective și 
subiective. Pe de o parte, politicienii, oamenii de afaceri, experţii care apar în știri sunt bărbaţi. Pe 
de altă parte, jurnaliștii înșiși sunt mai dispuși să ceară comentarii de la bărbaţi decât de la femei, pe 
care le consideră mai puţin influente. Principalul lucru pe care încercăm să-l facem este să schimbăm 
practica de lucru cu experţii, solicitând mai multe femei să-și expună opiniile în diferite domenii. 
Căutăm protagoniști sau protagoniste care „sparg” stereotipurile de gen: am scris despre femeia care 
a devenit una dintre cei mai buni silvicultori din ţară,  despre o domnișoară care lucrează în forţele 
speciale etc.

Dumitru CioriCi: Mass-media este o oglindă a societăţii. Așa se întâmplă, că bărbaţii oferă mai multe 
motive de știri, iar în cazul femeilor, subiectele de obicei trebuie căutate, documentate, uneori chiar 
împinse forţat pe agenda publică. Din punctul nostru de vedere, femeile ar trebui să se implice mai 
mult, să-și asume mai multă responsabilitate și va urma și vizibilitatea în media. Nu a existat niciodată 
o situaţie ca un subiect despre o femeie să fie ignorat de noi doar pentru că e vorba de o doamnă. Ca 
și  concluzie – dominanţa bărbaţilor este parţial justificată de prestaţia mai redusă a femeilor în spaţiul 
public. Însă acest trend este în scădere și credem că în viitor situaţia se va echilibra. Pentru a schimba 
starea de lucruri, încercăm să ţinem cont de principiul echilibrului de gen la alegerea temelor, subiec-
telor și a surselor de informaţie. În cadrul emisiunii moderate de către Elena Robu-Popa, invitaţii sunt 
în egală măsură atât bărbaţi, cât și femei. Am publicat și unele articole, prin intermediul cărora femeile 
au fost încurajate să fie cât mai active, să se implice mai mult. 

Valentina Chihaioglo: Femeile sunt reprezentate extrem de puţin în autorităţile publice din Găgăuzia. 
Astfel, în Adunarea Populară este o singură femeie și 34 de barbaţi, în Comitetul Executiv sunt doar 

Cum aţi încercat să schimbaţi starea de lucruri sub 
acest aspect în redacţia voastră?2.
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două femei, iar între cei 26 de primari din regiune nu este nicio femeie! Din această cauză, femeile rare-
ori apăreau în rubrica de știri a portalului nostru. Urmând recomandările experţilor, am început să ape-
lăm mai des pentru informaţii la adjuncţii conducătorilor instituţiilor/organizaţiilor, care de multe ori sunt 
femei. Ne străduim să echilibrăm numărul de știri cu bărbaţi în rolul principal prin solicitarea comenta-
riilor de la o femeie-expertă, am făcut și o bază de date cu femeile care ar putea deveni “newsmakerii” 
noștri (din politică, economie, business, educaţie etc.), ceea ce ne-a ușurat semnificativ munca. Echipa 
redacţională a decis că cel puţin o treime din știri trebuie să aibă femeile în rol principal, iar săptămânal 
să realizăm cel puţin un interviu video desfășurat cu o femeie.

Oxana DiaConu: Jurnaliștii, fie ei din presa locală sau naţională, se ba-
zează pe declaraţiile făcute de bărbaţii directori, primari, președinţi 
de raioane, de ţară, politicieni, fără să citeze și o sursă de genul fe-
minin. În același timp, femeile apar mai des în spaţiul privat, când se 
relatează despre munca lor de casnică sau despre familie. În redacţia 
noastră, am încercat să schimbăm situaţia, stabilind niște reguli inter-
ne, una din ele fiind citarea surselor de genul feminin în articolele cu 
protagoniști bărbaţi. Asta a îngreunat puţin activitatea jurnalistică, 
însă de la un număr la altul devine o practică și ne oferă satisfacţii 
profesionale. Autoevaluarea este o experienţă interesantă care real-
mente poate schimba viziunea jurnaliștilor și unghiul de abordare a 
problemelor.

„ Autoevaluarea 
este o 
experienţă 
interesantă 
care realmente 
poate schimba 
viziunea 
jurnaliștilor 
și unghiul de 
abordare a 
problemelor”
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Valentina Chihaioglo: Autoevaluarea ne-a ajutat foarte mult. În fiecare săptămână, echipa porta-
lului a analizat conţinutul editorial din punct de vedere al egalităţii de gen, am identificat punctele 
slabe și am planificat activităţi pentru asigurarea echilibrului de gen. Până la autoevaluare, eram 
convinși că banda de știri a portalului respectă principiile jurnalismului modern, însă am înţeles că 
avem și unele probleme. Recomandările experţilor au fost utile pentru noi și ne-au ajutat în dimi-
nuarea discrepanţei la rubrica politică și parţial la rubrica cu noutăţi sportive. Pe viitor, ne propu-
nem să continuăm realizarea interviurilor video săptămânale cu femei. De asemenea, ne propu-
nem să continuăm oglindirea activităţii organizaţiilor neguvernamentale de femei, vom relata mai 
multe istorii reale de succes ale femeilor din regiune.

Ruslan MihalevsChi: Rapoartele de autoevaluare au fost examinate la ședinţele editoriale, astfel 
încât a fost posibil de întreprins unele măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei. Autoevaluarea ne-a 
atenţionat asupra domeniilor problematice din punctul de vedere al egalităţii de gen, cum ar fi, 
de exemplu, sportul. Corespunzător, editorii și jurnaliștii au început să acorde o atenţie mai mare 
știrilor sportive cu protagoniste femei. Avem grijă și la fotografii, în așa fel încât să apară pe prima 
pagină nu doar bărbaţii, dar și femeile, în ipostaze care le avantajează.

Cristina araMă: Autoevaluarea ne-a făcut să fim mai responsabili și mai atenţi la alegerea subiecte-
lor și a surselor, am început să discutăm mai mult în redacţie despre terminologia utilizată. Dome-
niul unde există cele mai mari discrepanţe de gen este politica. Aici evenimentele dictează su-
biectul, dar există posibilitatea de a asigura echilibrul de gen și în aceste materiale. Din păcate, nu 

În ce măsură autoevaluarea prin prisma dimensiunii 
de gen v-a ajutat în planificarea muncii în redacţie 
și în activitatea jurnalisctică propriu-zisă?3.
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întotdeauna poţi găsi o sursă din rândul femeilor, în special atunci când e vorba de declaraţii „tari” 
sau de noutăţi urgente. 

Oxana DiaConu: Autoevaluarea ne-a indicat principalele pro-
bleme editoriale în ce privește echilibrul de gen, dar ne-a oferit 
și unele soluţii pentru a schimba situaţia. Schimbările nu pot 
surveni peste noapte, însă este important că muncim la acest 
capitol și ne dorim să schimbăm realităţile. Vom continua aceas-
tă practică, încurajând astfel femeile să se implice activ în viaţa 
comunităţii.

Tatiana Cropanţeva: Asigurarea echilibrului de gen a devenit 
o prioritate a ziarului nostru, despre care informăm cu regulari-
tate la ședinţele redacţionale. Exerciţiul de autoevaluare a fost 
util pentru formarea profesională a jurnaliștilor, dar și pentru 
cititori, or, ziarul a devenit mai interesant, cu teme diverse și 
captivante.

„ Schimbările 
nu pot surveni 
peste noapte, 
însă este 
important că 
muncim la 
acest capitol 
și ne dorim 
să schimbăm 
realităţile”
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Oxana DiaConu: Orice experienţă pozitivă trebuie continuată. Eventual, într-o formulă mai simplă, dar im-
portant e că vom urmări permanent acest aspect.

Ruslan MihalevsChi: Vom urmări în mod constant asigurarea principiului egalităţii de gen în materialele 
noastre, însă nu cred că vom putea efectua monitorizări speciale la această temă, deoarece în condiţiile 
unei redacţii mici acest lucru este greu de făcut.

Tatiana Cropanţeva: Nu este raţional să renunţăm la un lucru bun. Vrem să continuăm această muncă, nu 
neapărat prin completarea formularelor de evaluare, ci prin continuarea discuţiilor în redacţie la această 
temă și includerea perspectivei de gen în materialele publicate.

Dumitru CioriCi: Exerciţiul de autoevaluare consumă mult timp și nu va fi posibil să-l continuăm. Dar este 
absolut sigur că vom fi mult mai atenţi la subiectele jurnalistice din perspectiva egalităţii de gen. 

Valentina Chihaioglo: Echipa redacţiei a investit mult efort în procesul de autoevaluare, astfel putem 
garanta că principiile de care ne-am ghidat timp de nouă luni vor fi respectate și în continuare. Reporterul 
care a fost responsabil de autoevaluare va analiza și va monitoriza în continuare, într-o formă simplificată, 
iar dinamica pozitivă a portalului nostru pe segmentul asigurării egalităţii de gen va fi continuată.

Veţi continua autoevaluarea 
sub aspectul egalităţii de gen?4.



Veţi continua autoevaluarea 
sub aspectul egalităţii de gen?
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Vorbesc membrii 
Consiliului de evaluare:

Ludmila anDroniC, 
președinta Consiliului de Presă:

Din păcate, la noi lipsesc politici redacţionale clare, orientate spre 
promovarea egalităţii de gen. Din acest motiv, nu există nici un autocontrol al 
autorilor și nici un control redacţional pentru garantarea calităţii materialelor 
sub acest aspect. O altă problemă ţine de lipsa unei baze de date la care ar 
putea apela autorii pentru a-și diversifica sursele de informaţie, partenerii 
de dialog sau experţii. Odată fiind creată, această bază de date ar putea fi 
completată și îmbunătăţită în permanenţă. Din păcate, există și neglijenţă 
la toate nivelele redacţionale, motiv pentru care o problemă care poate fi 
soluţionată cu metode simple este trecută cu vederea. 
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Loretta hanDrabura, 
viceministra Educaţiei: 

Redacţiile ar trebui să caute experte pe domeniile masculinizate tradiţional 
și viceversa, bărbaţi pe domeniile feminizate. Când scriu la teme politice iar 
actorii sunt bărbaţi, jurnaliștii ar trebui să solicite cel puţin opinia unei femei 
pe problema politică abordată, pentru a echilibra „vocile”. De obicei, bărbaţii 
sunt prezentaţi mai des în mediul public. Cu siguranţă, cititorul vrea să-i 
cunoască și în cel privat, în roluri de tată, soţ, fecior al unor părinţi. Jurnaliștii 
ar trebui să identifice situaţii, activităţi din care transpare parteneriatul de 
gen reușit atât în viaţa publică, cât și în cea privată. Este încurajată practica 
de a utiliza formele de feminin pentru profesii, precum este corect, iar norma 
limbii române permite, chiar dacă DEX și alte dicţionare nu dau aceste forme.
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Ion bunDuChi, 
directorul executiv al Asociaţiei Presei Electronice:

Redacţiile nu acordă suficientă atenţie echilibrului de gen din diferite motive, 
cum ar fi:

a) recidivele de mentalitate patriarhală la nivel de societate, în general, și 
la nivel de angajaţi ai redacţiilor, în particular, ce descind din cultura socială 
deocamdată patriarhală;
b) capacitatea redusă a redacţiilor în materie de management al planificării 
politicilor editoriale;
c) persistenţa „lenei profesionale” care se manifestă prin recurgerea la cele 
mai ușoare căi de obţinere a unei informaţii – beneficiul unei atare tactici este 
operativitatea, însă există pericolul discreditării profesionale.
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Lilia pasCal, 
șefa Direcţiei politici de asigurare a egalităţii de gen și prevenirea violenţei din 
cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei: 

Stereotipurile de gen persistente în societatea noastră modelează opiniile, 
valorile și ideile populaţiei, inclusiv a jurnaliștilor. Acest lucru poate fi depășit 
prin instruiri și formare profesională atât la facultăţile de jurnalism, cât și în 
redacţii.
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Alexei buzu, 
directorul executiv al Centrului Naţional de Studii și Informare pentru Problemele 
Femeii „Parteneriat pentru Dezvoltare”: 

În engleză se spune că ceea ce nu măsori nu contează (what you don’t count 
doesn’t count). Exerciţiul de autoevaluare a permis redacţiilor să măsoare și 
să analizeze lunar calitatea materialelor produse din perspectiva egalităţii de 
gen. Sunt sigur că, după nouă luni, jurnaliștii și redacţiile care au participat la 
acest exerciţiu vor aborda diferit realităţile. 




