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Buletin informativ

Moldova

Dorin Tudoran:  Excelenþã, dupã
trei ani petrecuþi în Moldova ca ºef de
misiune, în luna iulie veþi pãrãsi
Chiºinãul. Care consideraþi cã au fost
schimbãrile majore petrecute în
Republica Moldova în aceºti ultimi trei
ani?

John Todd Stewart:  Cea mai
importantã schimbare pe care am
vãzut-o a fost creºterea sentimentului de încredere în forþele proprii printre cetãþenii
Moldovei - sentimentul cã ei, atât colectiv cât ºi individual, sunt capabili sã
supravieþuiascã ºi în cele din urmã sã prospere într-o societate unde se respectã
valorile democraþiei ºi pieþei libere, o societate deschisã cãtre restul lumii. Încrederea
în forþele proprii se manifestã fizic în construcþiile ce pot fi vãzute atât în Chiºinãu, cât
ºi la þarã. Pe plan politic ea s-a manifestat în ultimele alegeri parlamentare când
alegãtorii au avut de descifrat un buletin de vot  incredibil de complicat ºi au optat,
prin o majoritate de douã treimi, pentru partidele ce au promis sã accelereze reformele
politice ºi economice.

DT: Asistenþa americanã oferitã Republicii Moldova în timpul mandatului dvs. este
consideratã, de mulþi, una substanþialã. V-am ruga sã indicaþi domeniile în care credeþi
cã asistenþa americanã a avut impactul cel mai însemnat.

JS:  Consider cã aducem o contribuþie semnificativã prin programele americane
de asistenþã, dar este încã prea devreme sã considerãm  vreunul din aceste eforturi
drept un succes. De exemplu, programul de privatizare în masã s-a terminat odatã cu
convertirea bonurilor patrimoniale în acþiuni ale întreprinderilor. Succesul acestui
program se va adeveri însã doar atunci când acele întreprinderi vor putea sã aducã
deþinãtorilor acþiunilor lor profituri importante. Proiectul �Pãmânt�, cea mai ambiþioasã
iniþiativã a USAID, se miºcã rapid înainte, dar succesul lui va fi real doar atunci când
pãmântul va fi privatizat în întregime, când proprietarii ce-ºi cultivã pãmântul vor
putea sã câºtige venituri bune de pe urma muncii lor, iar alþi proprietari vor avea
posibilitatea sã arendeze ori sã-ºi vândã loturile la preþuri echitabile. Cu sprijinul
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nostru a fost elaboratã o bunã
legislaþie fiscalã, dar programul va
avea succes doar atunci când
contribuabilii vor respecta noua
legislaþie.

DT: Existã ºi domenii în care, deºi
vizibilã, asistenþa americanã nu a
condus la atingerea unor rezultate
nesatisfãcãtoare? Care ar fi
motivele?

JS: În procesul de reformã
economicã ºi politicã, principalele
ingrediente ale succesului sunt
inteligenþa, expertiza, voinþa
neclintitã ºi rãbdarea. Cât priveºte
primele douã, ele existã cu priso-
sinþã în Moldova, dar atunci când un
program nu reuºeºte sã producã
rezultate imediate se aud prea des
remarci descurajante. Împrejurãrile
diferã de la caz la caz, aºa  încât
pot sugera doar ca atât funcþionarii
de stat, cât ºi cetãþenii simpli sã
identifice cauzele unei anumite
tergiversãri  ºi sã încerce sã le
îndepãrteze. Câteodatã, pe  lângã

voinþã neclintitã ºi rãbdare, este
necesar ºi un dram de curaj.

DT: Dupã ce în 1993 a întocmit o
estimare a situaþiei din aceastã þarã,

în ianuarie 1994
IFES a deschis un
birou la Chiºinãu cu
finanþare USAID.
Programul nostru a
inclus asigurarea de
asistenþã în domenii
diverse ca alegerile,
educaþie civicã,
întãrirea sectorului
neguvernamental,
reforma adminis-
traþiei locale, dezvol-
tarea mijloacelor
independente de
informare în masã
etc. Care ar fi dupã
dvs. realizãrile ma-
jore ale proiectului
nostru ºi care ar
trebui sã fie obiecti-
vele cheie ale unei
viitoare prezenþe
IFES în Republica
Moldova?

JS: Adoptarea
noului Cod Electo-
ral, alcãtuit cu spriji-
nul considerabil al
IFES, a fost cu certi-

tudine una din realizãrile majore ale
Parlamentului trecut. Codul oferã
Guvernului Moldovei posibilitatea de
a dezvolta ºi folosi expertiza ºi
mecanismele necesare organizãrii
ºi desfãºurãrii alegerilor viitoare în
concordanþã cu standardele interna-
þionale, fãrã asistenþã strãinã. Un alt
pas de o importanþã crucialã va fi
dezvoltarea guvernãrii locale ºi
regionale în urma adoptãrii de cãtre
Parlament a unii legi organice care
sã reglementeze acest domeniu.
Dupã mine, cetãþenilor Moldovei
trebuie sã li se ofere sprijinul
necesar creãrii unor administraþii
regionale ºi locale capabile sã le
satisfacã cerinþele ºi doleanþele.

DT: Unul din privilegiile de care
m-am bucurat, alãturi de mulþi
contractori americani prezenþi în

Republica Moldova, este acela de a
ºti cã atât Excelenþa voastrã, cât ºi
dna. Stewart sunteþi foarte preocu-
paþi de bunãstarea cetãþenilor
acestei þãri. Existã un mesaj anume
pe care aþi dori sã-l transmiteþi
moldovenilor prin intermediul
buletinului nostru informativ?

JS: Se întâmplã uneori sã fiu
întrebat de ce Statele Unite desfã-
ºoarã în Moldova un program de
asistenþã atât de mare (cel de al
doilea ca mãrime  în spaþiul þãrilor
CSI în raport cu populaþia) în lipsa
unor interese strategice majore,
resurse energetice importante sau
a vreunei comunitãþi moldo-ame-
ricane mari în Statele Unite. Un
motiv ar fi faptul cã Moldova a reuºit
pânã în prezent sã se foloseascã
excepþional de bine de asistenþa
acordatã, iar altul, ºi mai important,
este cã americanii, deopotrivã atât
cei ce lucreazã aici, cât ºi cei ce se
aflã doar în vizitã, considerã cã
cetãþenii Moldovei sunt niºte oameni
extraordinari, minunaþi. Soþia mea
Georgia ºi eu ºtim cã acest aspect
al caracterului naþional nu se va
schimba, aºa încât singurul meu sfat
ar fi ceea ce am menþionat anterior:
voinþã neclintitã, rãbdare ºi, uneori,
un dram de curaj.

DT: În sfârºit, vã rog sã-mi
permiteþi sã vã mulþumesc pentru
sprijinul permanent, îndrumarea
atentã ºi încrederea nezdruncinatã
pe care le-aþi arãtat biroului nostru
din Chiºinãu. Vã dorim dvs. ºi dnei.
Stewart mult noroc pentru anii ce vin,
oriunde vã veþi afla ºi orice aþi decide
sã faceþi. Excelenþã, a fost o
deosebitã plãcere ºi onoare de a
lucra în Moldova în timpul man-
datului dvs.

JS: Vã mulþumesc ºi eu,
domnule. Vã mulþumim  dvs. ºi Fun-
daþiei Internaþionale pentru Sisteme
Electorale, IFES, pentru activitatea
pe care o desfãºuraþi ºi vã urez mult
succes pe viitor.

15 iunie 1998, Chiºinãu.
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Dorin Tudoran: Excelenþã, în luna
iulie se va încheia mandatul dlui. John
Todd Stewart ca ambasador al
Statelor Unite ale Americii în Repub-
lica Moldova. Aþi avut numeroase con-
tacte cu Domnia sa. Cum aþi caracte-
riza relaþiile dintre Republica Moldova
ºi SUA în aceºti ultimi trei ani ºi
prezenþa ambasadorului Stewart la
Chiºinãu?

Dumitru Diacov: Mai întâi de
toate aº vrea sã subliniez faptul cã
Excelenþa sa dl. John Todd Stewart
ºi-a îndeplinit misiunea de amba-
sador al Statelor Unite ale Americii
în Republica Moldova, valorificând
toatã experienþa sa diplomaticã la
care se adaugã ºi contribuþia întregu-
lui corp diplomatic al ambasadei
americane din Moldova. Trebuie sã
menþionez cã existenþa Moldovei ca
stat independent este legatã în foarte
mare mãsurã de dezvoltarea unor
relaþii cât mai bune cu þãrile lumii. În
aceastã ordine de idei aº accentua
importanþa pe care o acordãm rela-
þiilor noastre cu �þara tuturor posibili-
tãþilor�. Remarcabil este faptul cã
SUA nu se aratã indiferentã faþã de
problemele cu care ne confruntãm.
Este vorba aici atât de problemele
politice (retragerea trupelor armate
strãine de pe teritoriul Moldovei), cât
ºi de cele economice. Excelenþa sa
dl. J.T.Stewart  a sprijinit de la bun
început implementarea proiectulului-
pilot �Pãmânt� în cele 72 întreprinderi
agricole. Domnia sa a susþinut
rugãmintea Guvernului Moldovei de
a  ni se acorda din partea Guvernului
SUA ajutor financiar pentru continu-
area reformei agrare. Sunt convins
cã multiplele noastre contacte cu dl.
ambasador au contribuit considerabil
la dezvoltarea relaþiilor dintre statele
noastre cu atât mai mult cu cât
interesul a fost reciproc. În ceea ce
priveºte relaþiile comerciale dintre

þãrile noastre ne încura-
jeazã faptul cã din 1995
Moldova se numãrã
printre statele ce bene-
ficiazã de Clauza naþi-
unii celei mai favorizate. În felul
acesta, exportatorii din Moldova sunt
scutiþi în întregime sau parþial de
taxele de import pentru produsele
moldoveneºti ce se exportã pe piaþa
SUA.

Putem spune cu toatã certitudinea
cã dl. ambasador este una din
personalitãþile ce au contribuit real la
derularea reformelor în Moldova.
Doresc sã-i mulþumesc pe aceastã
cale ºi sã-mi exprim deosebita recu-
noºtinþã pentru aportul sãu la lãrgirea
ºi aprofundarea relaþiilor de prietenie
ºi colaborare dintre SUA ºi Moldova.
Îi doresc mult succes ºi sãnãtate.

DT: Care consideraþi a fi fost
realizãrile majore ale acestor ultimi trei
ani în care asistenþa pe multiple pla-
nuri oferitã de SUA prin intermediul
USAID - de la reformã electoralã la
privatizare - s-a fãcut simþitã în þara
dvs. ?

DD: Este imposibil de subestimat
asistenþa acordatã Moldovei de cãtre
Guvernul SUA. Numai în anul
financiar 1997 Congresul SUA a
aprobat suma de 26,85 milioane de
dolari drept asistenþã tehnicã pentru
Moldova. Este dificil sã numim vreun
domeniu în care nu s-ar fi simþit, mai
mult sau mai puþin, ajutorul american.
Vreau sã salut disponibilitatea SUA
de a oferi Moldovei sprijinul atât de
necesar afirmãrii valorilor democra-
tice. Asistenþa americanã s-a simþit
cel mai mult în sfera reformelor eco-
nomice ºi sectorului energetic.

DT: Care consideraþi a fi domeniile
în care, deºi asistenþa americanã a
fost prezentã, scopurile unor astfel de

proiecte nu au fost încã atinse la nivelul
aºteptãrilor?

DD: Desigur, scopurile unor proiecte
nu au fost atinse la nivelul aºteptãrilor
din diferite motive de ordin economic
ºi politic. Oricum, rezultatele obþinute
au darul de a inspira un mare optimism.
Ieºirea Moldovei din crizã este
condiþionatã, nu în ultimul rând, de
susþinerea valorilor unei societãþi
deschise, a culturii politice ºi demo-
craþiei adevãrate. Cunosc foarte bine
eforturile susþinute pe care fundaþia
dvs. le-a depus în aceastã direcþie ºi
consider cã societatea noastrã le va da
cea mai înaltã preþuire.

DT: Ce aºteptaþi de la viitorul
ambasador al Statelor Unite în
Republica Moldova ºi cum vedeþi,
pentru anii viitori, asistenþa americanã
oferitã  þãrii dvs. prin USAID?

DD: Aºtept aceeaºi amabilitate ºi
profesionalism de care a dat dovadã
Excelenþa sa dl. ambasador Stewart.
Sunt convins cã vom menþine cu
ambasada relaþii bune, aºa cum au fost
întotdeauna. Sper ca prin concursul ei
ºi al USAID sã consolidãm relaþiile
privilegiate de parteneriat între þãrile
noastre ºi sã deschidem calea mai
multor investitori americani ce cred în
viitorul Moldovei ºi sunt convinºi cã se
poate face afaceri  ºi obþine profituri
aici.

Moldova a fãcut ºi face, depunând
eforturi uriaºe, progrese în promova-
rea democraþiei ºi reformei economice.

DT: Vã mulþumim.

9 iunie 1998, Chiºinãu

�Moldova a fãcut ºi face,
depunând eforturi uriaºe,

progrese în promovarea
democraþiei ºi reformei

economice...�
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Dorin Tudoran: Excelenþã, în luna
iulie se va încheia mandatul dlui. John
Todd Stewart ca ambasador al Statelor
Unite ale Americii în Republica
Moldova. Aþi avut numeroase contacte
cu Domnia sa. Cum aþi caracteriza
relaþiile dintre Republica Moldova ºi
SUA în aceºti ultimi trei ani ºi prezenþa
ambasadorului Stewart la Chiºinãu?

Ion Ciubuc: În primul rând,
permiteþi-mi sã aduc mulþumiri dlui.
Stewart din numele poporului Moldo-
vei pentru contribuþia dumnealui la
dezvoltarea relaþiilor politice, econo-
mice ºi culturale dintre þãrile noastre.
Anii prezenþei sale în Moldova sunt
anii celei mai fructuoase cooperãri
moldo-americane. Datoritã eforturilor
depuse de dl. Stewart, au fost
promovate ºi dezvoltate cu succes
programe de stat de primã importanþã
cum sunt, de exemplu, programul
�Pãmânt�, programele de cooperare în
domeniul culturii etc. De asemenea,
dl. ambasador a jucat un rol important
în procesul de stabilire a unor relaþii
mai strânse între oamenii de afaceri
din SUA ºi Moldova. Cât priveºte rela-
þiile economice dintre þãrile noastre,
putem afirma cã acestea s-au îmbu-
nãtãþit considerabil în ultimii trei ani.

�USAID este cel mai important
donator strãin pentru Moldova...�

Dacã în 1995 volumul total al
schimburilor comercial-economice
dintre SUA ºi Moldova a înregistrat
cifra de 15,5 milioane dolari SUA,
în 1996 indicatorul respectiv  era
de 27 milioane dolari, iar în 1997,
volumul acestor schimburi a
constituit 32,5 milioane dolari numai
în prima jumãtate a anului. Datoritã
eforturilor dlui. Stewart în particular
ºi celor ale ambasadei SUA în
general relaþiile dintre þãrile noastre
s-au aprofundat ºi au cunoscut o
ascensiune pe multiple planuri ceea
ce înseamnã cã dl. ambasador ºi-a
îndeplinit cu succes ºi înalt profesio-
nalism misiunea diplomaticã în
Moldova.

DT: Care consideraþi a fi domeniile
în care, deºi asistenþa americanã a fost
prezentã, scopurile unor astfel de
proiecte nu au fost încã atinse la nivelul
aºteptãrilor?

IC: În acest sens au existat
probleme ºi dificultãþi ceea ce a dus
la întârzierea realizãrii proiectelor.
Uneori aceste întârzieri au avut loc din
cauza pãrþii moldoveneºti atunci  când
timp îndelungat nu s-au aprobat actele
normative  necesare, sau chiar ca
urmare fie a atitudinii necorespunzã-
toare a unor organe de stat fie a
adoptãrii unor proceduri ºi acte norma-
tive noi. Eu însã cred cã odatã cu
alegerea noului Parlament ºi a unui
Guvern reformator astfel de cazuri vor
dispãrea.

DT: Ce aºteptaþi de la viitorul
ambasador al Statelor Unite în
Republica Moldova ºi cum vedeþi,
pentru ani viitori, asistenþa americanã
oferitã þãrii  dvs. prin USAID?

IC: Sper cã viitorul ambasador va
fi, de asemenea, un bun prieten al
Moldovei ºi un �catalizator� al coope-
rãrii moldo-americane, precum au fost
dna. Mary C. Pendleton ºi dl. John
Todd Stewart. Cât priveºte asistenþa
americanã ulterioarã, direcþiile ei
principale au fost definite pe parcursul
numeroaselor întâlniri ºi discuþii
bilaterale. Aº menþiona aici, drept
exemplu, continuarea programului
�Pãmânt�, restructurarea ºi privati-
zarea complexului energetic, reforma
financiarã ºi juridicã, sprijinirea pieþei
de capital, promovarea investiþiilor
americane în sectorul agricol etc.

DT: Vã mulþumim.

12 iunie 1998, Chiºinãu.

DT: Care consideraþi a fi fost
realizãrile majore ale acestor ultimi trei
ani în care asistenþa pe multiple planuri
oferitã de SUA prin intermediul USAID
- de la reformã electoralã la privatizare
- s-a fãcut simþitã în þara dvs. ?

IC: USAID reprezintã un partener
strategic pentru Moldova în domeniul
reformei economice (privatizarea,
piaþa de capital, reforma fiscalã,
sectorul bancar ºi financiar, restructu-
rarea ºi privatizarea complexului
energetic etc.) Trebuie sã menþionãm
cã USAID este cel mai important
donator strãin pentru Moldova (SUA
a acordat Moldovei 30 milioane dolari
în anul trecut  ceea ce constituie 60%
din totalul asistenþei strãine de care s-
a bucurat atunci þara noastrã). Aº vrea
sã menþionez în acest context încã o
datã succesul incontestabil ºi
fundamental al programului �Pãmânt�,
înalt apreciat de cãtre preºedintele
Moldovei, succes care se datoreazã
în special energiei ºi fermitãþii dlui.
Stewart.

Participarea experþilor americani la
promovarea ºi realizarea  reformelor
juridice, legislative, financiare, fiscale
ºi electorale a fost de o importanþã ºi
utilitate majore.
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Vocea Civicã: În luna iulie se va
încheia mandatul dlui. John Todd
Stewart ca ambasador al Statelor Unite
ale Americii în Republica Moldova. Cum
aþi caracteriza relaþiile dintre Republica
Moldova ºi SUA în aceºti ultimi trei ani
ºi prezenþa ambasadorului Stewart la
Chiºinãu?

Valeriu Matei: Cred cã relaþiile
dintre þãrile noastre au cunoscut în ulti-
mul timp o amplificare beneficã pentru
ambele pãrþi, mai ales pentru Moldova.
Aceastã amplificare sau intensificare a
relaþiilor s-a datorat în mare parte
activitãþii dlui. ambasador John Todd
Stewart. Într-adevãr, atât în cercurile
politice, cât ºi în cele culturale
americane a crescut simpatia pentru
Moldova, deºi nu suntem suficient de
cunoscuþi. Am avut prilejul sã fiu invitat
în SUA la începutul lunii februarie anul
curent. Din contactele pe care le-am
avut cu reprezentanþii Congresului
american, Departamentului de stat ºi
ai Bãncii Mondiale mi-am dat seama
de atenþia care ni se acordã ºi doza de
speranþã pe care ei o au faþã de noi,
deºi diminuatã de faptul cã reformele
de aici nu au fost promovate într-un ritm
susþinut. Oricum, am  remarcat  acolo
existenþa unei simpatii faþã de Moldova.

Vreau sã sper cã noul ambasador
care va sosi la Chiºinãu va continua
aprofundarea ansamblului de relaþii
dintre SUA ºi Moldova ceea ce este un
factor  foarte important ºi necesar
pentru noi, aflaþi pe calea de integrare
europeanã ºi în structurile continentale
de securitate.

VC: Existã opinii care susþin cã în
cazul alegerilor locale ar trebui folosit
sistemul circumscripþiilor uninominale ºi
nu cel proporþional aºa cum prevede
Codul Electoral în forma lui actualã. Cât
de justificate credeþi cã sunt aceste
opinii?

VM: Cred cã sunt justificate doar
parþial, pentru cã alegerile primarilor
se desfãºoarã practic în baza circum-
scripþiilor uninominale. Cât priveºte
consilierii raionali ºi cei locali, e foarte
greu sã vorbeºti despre criterii unimo-
minale, cãci în acest caz este posibil
sã se confrunte consilieri din partea

aceleeaºi formaþiuni politice. Cetãþe-
nii opteazã atât pentru un anumit
program politic cât ºi, bineînþeles,
pentru anumiþi candidaþi concreþi. În
cazul alegerilor locale, cel de al doilea
factor conteazã mai mult decât în
alegerile generale. De aceea, eu m-aº
pronunþa în favoarea pãstrãrii actua-
lului sistem electoral prevãzut de
Codul Electoral, elaborat, de altfel, ºi
cu contribuþia IFES. Cât priveºte
alegerile generale, noi ne-am spus
opinia înainte de adoptarea Codului
Electoral.

VC: Dacã dintr-un motiv sau altul
legea privind reforma administrativ-
teritorialã nu va fi adoptatã pânã la înce-
perea campaniei pentru alegerile locale
din primãvara anului viitor, ar putea
acest fapt determina amânarea lor?

VM: Consider cã reforma respectivã
trebuie neapãrat promovatã. Noi vom
opta pentru ea ºi cred cã vom avea în
acest sens sprijinul tuturor colegilor
noºtri din Alianþa  pentru Democraþie ºi
Reforme (ADR). În tot cazul, aceasta a
fost una din prevederile programatice
la constituirea ADR. Tergiversarea
reformei administrativ-teritoriale ne
poate aduce foarte mari prejudicii.
Reforma trebuie realizatã odatã cu
modificarea legislaþiei privind adminis-
traþia publicã localã ºi este de dorit sã
se introducã modificãri chiar în
Constituþie, adicã sã se includã în ea
prevederi referitoare la drepturile
organelor de administraþie publicã
localã care în prezent sunt lipsã.

VC: Atât în campania pentru
alegerile prezidenþiale cât ºi în cea
pentru alegerile parlamentare au fost
enunþate opinii potrivit cãrora toate
tipurile de alegeri ar trebui desfãºurate
concomitent. Care este punctul dvs. de
vedere în aceastã chestiune?

VM: ªi în cazul reformei adminis-
trativ-teritoriale poate ar fi oportun ca
toate alegerile sã se desfãºoare în
acelaºi an. Aº enunþa o ipotezã potrivit
cãreia, sã zicem, în anul 2000, la
sfârºitul lui mai, sã aibã loc alegerile
locale, iar în toamna aceluiaºi an sã
aibã loc alegerile prezidenþiale ºi cele

generale pentru ca sã nu mai existe
acest decalaj între alegerile locale,
alegerile generale ºi cele prezidenþiale,
decalaj care nu este benefic pentru
evoluþia societãþii.

VC: Conform  vechilor legi electorale
ºi actualului Cod Electoral  formarea
alianþelor ºi coaliþiilor rãmâne o prero-
gativã a organelor de vârf ale conducerii
partidelor ºi formaþiunilor politice. Existã
opinii care susþin cã ar trebui aduse
modificãri în actele legislative în aºa fel
încât sã se permitã organizaþiilor de
partid din teritoriu sã se bucure ºi ele
de aceeaºi prerogativã în cazul alege-
rilor locale. Ce credeþi despre asemenea
puncte de vedere?

VM: În general, cred cã e necesar
sã revedem Legea cu privire la partide
ºi organizaþii social-politice în vederea
constituirii unor partide politice mai
reprezentative ºi care, într-adevãr, s-ar
bucura de sprijinul unor segmente mai
importante ale electoratului.

Alianþele se fac totuºi între partide
ºi dacã existã adversitãþi la nivel central,
spre exemplu, sau în cadrul general al
relaþiilor dintre aceste partide, este
absurd ca la nivel local între ele sã se
stabileascã alianþe.

Aceastã multitudine de partide ºi
formaþiuni social-politice denotã o
anumitã tendinþã la actuala etapã de
clarificare, sau mai bine-zis, de strati-
ficare a spectrului politic ºi nicidecum
nu reprezintã un element obiectiv al
unei evoluþii spre normalitate. Doar în
cazul în care vom opera modificãrile
de rigoare, se vor constitui acele
câteva  formaþiuni politice ce vor
reflecta întreaga gama programaticã,
toate doctrinele politice.

VC: Vã mulþumim.
29 mai 1998, Chiºinãu.

�Tergiversarea reformei
administrativ-teritoriale ne poate

aduce foarte mari prejudicii."
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Vocea Civicã: Pe parcursul
campaniei pentru alegerile parla-
mentare mai mulþi concurenþi elec-
torali s-au referit la necesitatea
schimbãrii actualului sistem electoral
proporþional. Ce credeþi despre
aceste opinii ºi care prevederi ale
Codului Electoral ar trebui îmbu-
nãtãþite?

Vladimir Voronin: Cei care au
expus asemenea opinii au fost în
special candidaþii independenþi. Eu
personal nu am auzit ca propuneri
de acest fel sã vinã din partea
vreunui partid. În general, noi nu
credem cã este necesar ca actualul
sistem electoral sã fie schimbat.
Trebuie sã ne gândim, bineînþeles,
la modificarea anumitor detalii,
reieºind din experienþa pe care am
acumulat-o pe parcursul ultimelor
campanii electorale. Doar ultima
campanie a fost organizatã ºi
desfãºuratã conform prevederilor
Codului Electoral ºi poate nu e cazul
de schimbat regulile de joc imediat
dupã prima încercare. Oricum,
trebuie sã ne gândim serios la
aceste chestiuni astfel încât orice
modificare de acest gen sã fie în
concordanþã cu prevederile Consti-
tuþiei ºi sã contribuie la evoluþia
pozitivã a situaþiei. Dacã astãzi
punem Codul Electoral pe masa
unui grup de experþi, ei cu siguranþã
vor gãsi în el atât lucruri pozitive,
cât ºi cele ce trebuie îmbunãtãþite.
Societatea nu stã pe loc, de aceea
odatã cu evoluþia ei ºi dezvoltarea

trece, are dreptul sã participe la
campanie, în caz contrar nu-l are.
Vreau sã menþionez cã în Codul
Electoral nu existã vreo prevedere
care sã reglementeze controlul stãrii
de sãnãtate a candidatului pe când
este necesar ca ea sã existe. ªtim
cu toþii cum stau lucrurile: existã
candidaþi care, cu psihica lor, mai
degrabã ar trebui sã se trateze decât
sã candideze. Însã ce vedem noi?
Omul în loc sã se trateze cu toatã
seriozitatea, nu gãseºte alt lucru de
fãcut decât sã candideze...

De asemenea, trebuie sã existe
în mod necesar un prag de trecere
ºi pentru partide. Aº mai adãuga
aici, cã trebuie introduse niºte
modificãri ºi în Legea cu privire la
funcþionarea partidelor ºi
formaþiunilor politice în ceea ce
priveºte numãrul obligatoriu  de
membri pe care trebuie sã-l aibã un
partid. Eu consider cã un partid
trebuie sã aibã în jurul a 5 000
membri ºi 2/3 de organizaþii pe teren
ca sã poatã participa atât la alegerile
locale, cât ºi la cele parlamentare.
În ceea ce priveºte alegerile
prezidenþiale, vã daþi seama cã doar
un partid serios poate înainta un
candidat care sã aibã ºanse de
câºtig. Acestea sunt modificãri de
naturã politicã ºi ele urmeazã a fi
fãcute în primul rând. Apoi trebuie
sã purcedem la perfecþionarea

� Nu înþelegem sã
spunem �nu� oponen-
tului nostru doar de

dragul de a fi
întotdeauna ºi cu orice

preþ împotrivã�

potenþialului
ºi capacitã-
þilor noastre,
e ºi normal
ca actele legislative sã fie perfec-
þionate. Însã pe mine mã îngrijo-
reazã mai mult numãrul exagerat de
mare al participanþilor la competiþiile
electorale din Moldova. Numãrul de
56 de partide ºi miºcãri politice - câte
au fost înregistrate oficial - este o
adevãratã sãrãcie pentru o þarã aºa
de micã ca Moldova ºi pentru
alegãtori în primul rând, cãci
conduce lumea în eroare. În acest
sens este nevoie de niºte mãsuri
preventive, de un prag sau de o
barierã de calificare aºa cum se face
în sport: dacã reuºeºti sã sari în faza
preliminarã peste bara de calificare
de o anumitã înãlþime, atunci
participi la campionat, dacã nu... Nu
rãmâne decât sã vã aduceþi aminte
câþi concurenþi am fost în total în
ultimele alegeri parlamentare. Pãi,
aceasta nu este deloc normal, am
încurcat cu totul alegãtorii. Ce
înseamnã asta ca pentru un
candidat sã voteze 200 alegãtori,
pentru altul 1000 sau 2000. Acesta
nu este un lucru serios. Îmi pare cã
anume în acest punct  trebuie sã
perfecþionãm prevederile respective
ale Codului Electoral.

Orcum, pragul de trecere trebuie
stabilit astfel încât sã ofere condiþii
egale pentru toþi participanþii, ceea
ce nu înseamnã cã nu trebuie sã
existe un prag de trecere ºi pentru
candidaþii independenþi. Dacã-l
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elementului tehnologic. O altã
problemã despre care nu vorbeºte
nimeni este finanþarea campaniilor
electorale. Atât partidele mici, cât
ºi cele mijlocii ºi mari nu sunt astãzi
finanþate în mod oficial de cãtre
nimeni. În multe þãri din Europa ºi
din lume partidele sunt finanþate de
cãtre stat. Am aici în vedere doar
campaniile electorale, cãci nu se
poate ca în celãlalt timp partidele
sã fie finanþate din banii
contribuabililor. Noi considerãm cã
pe parcursul campaniilor electorale
partidele ce satisfac condiþiile
despre care am vorbit mai sus
trebuie finanþate de cãtre stat. De
ce? Pentru cã vedem cu toþii cum
sunt repartizate astãzi fotoliile în
conducerea Parlamentului ºi cea a
Guvernului. Multe din aceste fotolii
au fost plãtite deja în campania
electoralã. Acum ele se raparti-
zeazã în mod mecanic celor care
le-au plãtit. Oare aceasta se va
solda cu rezultate pozitive pentru
þarã? Oare aceºtia vor apãra
interesele întregii populaþii?  Ei vor
trebui sã întoarcã banii, creditele ºi
astfel vom trebui sã finanþãm tot
timpul mafia, nereuºind niciodãtã
sã ne debarasãm de corupþia din
coridoarele puterii de vârf a statului.

VC: Care sunt principiile pe care
consideraþi cã ar trebui sã se
bazeze relaþiile dintre putere ºi
opoziþie?

VV: În general, la noi încã nu
s-a clarificat ce înseamnã partid de
guvernãmânt ºi partid de opoziþie.
E o problemã foarte serioasã
pentru partidul nostru ºi noi însuºim
din mers tot ce þine de partidul de
opoziþie.  Alianþa pentru Democraþie
ºi Reforme nu s-a format însã din
consimþãmântul alegãtorilor.
Aritmetic, ea s-a creat dupã alegeri.
300 000 de alegãtori au votat pentru
�Rândunicã� nu ca aceasta sã facã
bloc cu Frontul Popular ºi Partidul
Forþelor Democratice, ci au votat
pentru programul preºedintelui,

democraþie, prosperare etc. Mulþi
alegãtori au rãmas dezamãgiþi de
toate acestea. Oricum, dacã for-
maþiunile politice respective nu
fãceau bloc în mod oficial, atunci ar
fi ajuns la o soluþie neoficialã ºi ar fi
votat în Parlament exact aºa cum
voteazã astãzi. Ca partid de
opoziþie, noi trebuie sã ne
cunoaºtem misiunea ºi sarcinile
foarte bine. Sincer sã fiu, astãzi noi
nu le cunoaºtem deplin. Ce vã pot
zice cu siguranþã e cã nu înþelegem
sã spunem �nu� oponentului nostru
doar de dragul de a fi întotdeauna ºi
cu orice preþ împotrivã. Asta nu este
serios. La ce rost ºi cu ce scop am
ajuns în Parlament dacã am
face-o? Fiecare �nu� trebuie sã fie
constructiv ºi justificat. Trebuie sã
explicãm concret de ce refuzãm sã
votãm cutare sau cutare lege. De
asemenea, noi trebuie sã participãm
activ la procesul de elaborare a
legilor. Este absurd sã aºteptãm
pasiv momentul când cei de la
guvernare ne vor prezenta un
proiect de lege ca sã le spunem doar
�nu�. Plus la aceasta, noi trebuie sã
stabilim un mecanism care sã
controleze activitatea Guvernului ºi
a organelor sale, modul în care se
executã legile. Miniºtrii trebuie sã
dea dãri de seamã ºi rãspunsuri
concrete la întrebãrile parla-
mentarilor, comisiilor de control etc.
Rolul pe care-l poate juca o opoziþie
poate fi cu atât mai semnificativ cu
cât mai corect cei de la guvernare
vor înþelege ce înseamnã aceasta.

Dacã la orice pas sau pe
parcursul oricãrei discuþii din
Parlament  ei vor fi mereu împotriva
noastrã doar pentru cã suntem
comuniºti ºi în opoziþie, vã daþi prea
bine seama cã nimic bun nu va ieºi
din asta. Noi vom reacþiona în
dependenþã de atitudinea lor. Astfel,
conlucrarea dintre putere ºi opoziþie
depinde în egalã mãsurã de oricare
dintre ele. Trebuie sã ne învãþãm a
lucra în opoziþie. Astãzi suntem noi
în opoziþie, mâine le vine lor rândul.
Problema trebuie soluþionatã în mod

cinstit ºi civilizat aºa cum se
procedeazã în alte þãri. La noi însã
pretutindeni se seamãnã urã
împotriva comuniºtilor, transfor-
mându-i într-o sperietoare. O con-
lucrare realã nu este posibilã într-
un asemenea context.

VC: Într-un interviu acordat
agenþiei de ºtiri �Interlic�, publicat la
6 august 1996 în ziarul �Neza-
visimaia Moldova�, aþi afirmat cã
instituþia prezidenþialã trebuie
abolitã, ceea ce ar însemna schim-
barea Constituþiei. Ce credeþi astãzi
despre acest  subiect?

VV: Cât priveºte insituþia
prezidenþialã în þara noastrã, poziþia
mea personalã nu s-a schimbat.
Oricum, reieºind din actualele
atribuþii pe care le îndeplineºte
preºedintele þãrii, nu este cazul ca
acesta sã fie ales de toatã þarã. Ar fi
normal ca el sã fie ales doar de
Parlament. Ar avea de câºtigat ºi
alegãtorii ºi bugetul statului. În acest
caz ar fi mai clare atribuþiile Preºe-
dinþiei, Parlamentului ºi Guvernului.
Cu toate cã împuternicirile actuale
ale preºedintelui nu sunt tot atât de
semnificative ca cele ale Parla-
mentului, cetãþenii, reieºind din
vechea experienþã de a se adresa
secretarului general al partidului,
continuã sã adreseze întrebãrile ºi
doleanþele preºedintelui. Însã
Constituþia nu-i oferã preºedintelui
împuternicirile necesare pentru a
satisface doleanþele respective.
Trebuie sã ne decidem: ori îi oferim
preºedintelui toate împuternicirile
necesare, ori îl alegem doar prin
Parlament ºi-i lãsãm actualele
atribuþii prevãzute de Constituþie.

VC: Vã mulþumim.

8 iunie 1998, Chiºinãu.
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De la Epoca Raþiunii pânã la
Era Teroarei ºi Dictaturii,

lecþia principalã care urma a fi însuºitã
a constat  în înþelegerea faptului cã
orice efort de a  impune unui stat mare
ºi puternic un caracter uniform se
soldeazã inevitabil cu tiranie. Demo-
craþia purã este incompatibilã cu orice
credinþã în standardele obiective ale
adevãrului. Democraþia modernã este
aºezatã pe temelii de scepticism sau
de adevãruri multiple; de �politeism�,
dacã e sã vorbim în termenii unui ana-
list (Georges Guy-Grand), sau de
�relativism social� (filosoful american
John Dewey credea  mai târziu cã
versiunea sa privitoare la pragmatism
era singura filosofie compatibilã cu
democraþia). Dacã ar exista un stan-
dard absolut de adevãr, cineva ar
putea sã-l afle fie pe cale raþionalã
fie prin revelaþie. Dacã, aºa cum scria
T.C.Hall, �suveranitatea lui Dumnezeu
nu aºteaptã votul majoritãþii�, atunci
nu o face nici suveranitatea raþiunii.
Vox populi, remarca Coleridge, ur-
meazã a fi judecatã �prin prisma
raþiunii ºi voia lui Dumnezeu�. Astfel,
vocea poporului este justã doar dacã
e în concordanþã cu cei doi factori ce
nu depind de hatârul maselor. �Este
o teologie foarte stranie aceasta
potrivit cãreia Dumnezeu vorbeºte
prin 51 de procente ºi nu prin 49�, a
exclamat un creºtin demodat al
secolului nostru (Lordul Percy din
Newcastle). Bigoþii dogmatici, de
toate soiurile, ar trebui sã reþinã cã

nici o formã de
guvernãmânt nu

este superioarã alteia prin ea  însãºi;
o monarhie creºtinã (sau islamicã) e
de preferat unei democraþii pãgâne.
Ca raþionaliºti dogmatici ce-au fost,
filosofii secolului optsprezece nu au
fãcut decât sã transfere acest
standard absolut de la revelaþie spre
raþiune; ei n-au abjurat toate standar-
dele în favoarea a ceea ce francezul
creºtin-democrat Marc Sangnier
numea �tirania stupidã a majoritãþii
oarbe�.

Vox populi devine acceptabilã ºi
într-adevãr necesarã ca modalitate de
a lua decizii atunci când am renunþat
sã mai credem în standarde absolute
ale adevãrului, ajungând la concluzia
fie cã astfel de standarde pur ºi simplu
nu existã, fie cã sunt incomensurabile,
fie cã noi nu suntem deocamdatã
capabili sã ne pronunþãm cu certitu-
dine asupra existenþei sau inexistenþei
lor. Iar cei ce nu sunt siguri de adevã-
rul absolut, vor gãsi cã este raþional
sã nu se apuce sã-l caute în alegeri.
Noi nu admitem ca numai deciziile
majoritãþii din clasã, laborator sau
birou sã conteze. Dacã acest  lucru
este în general valabil pentru socie-
tate privitã ca un tot întreg, atunci el
se datoreazã faptului cã oamenii au
înþeles în mod treptat ºi dureros cã
nu existã vreun adevãr politic absolut
asupra cãruia toatã lumea sã cadã de
acord. Cu toate acestea, secolul
optsprezece a abundat în iluzii pline
de speranþã cã o asemenea ºtiinþã
politicã sau relaþii sociale existã. Aºa-
zisele ºtiinþe economice, iar mai apoi
ºi sociologia, au înflorit în secolul

nouãsprezece ºi au supravieþuit mai
mult sau mai puþin pânã în prezent
dupã ce au suferit un ºir de crize spre
sfârºitul acelui secol.

Pe când John Stuart Mill îºi  punea
speranþele într-o ºtiinþã politicã
generalã asupra cãreia �persoanele
educate� ar putea cãdea de acord,
lordul Acton, faimosul istoric liberal
catolic, tot mai visa în 1860 la o ºtiinþã
care ar �aºeza politica statului pe un
fundament sigur, dincolo de antago-
nismul claselor ºi tumultul opiniilor
schimbãtoare� ºi ar �triumfa asupra
ignoranþei ºi erorii, pasiunii ºi intere-
sului, iresponsabilitãþii autoritãþii
tradiþiei, precum ºi asupra forþei oarbe
a numerelor�.

Atât Herbert Spencer, sociologul
din epoca victorianã, cât ºi Bayle sau
Condorcet, au considerat �forþa oarbã
a numerelor� drept un principiu iraþio-
nal de guvernare. Spencer califica
�dreptul divin al parlamentarilor� drept
�cea mai mare superstiþie politicã a
prezentului�. Reformatorii sociali de
diferite doctrine de asemenea împãr-
tãºeau concepþii similare; Robert
Owen, de la care Karl Marx a învãþat
socialismul, era convins cã o guver-
nare desemnatã de un parlament ales
în mod democratic este una din cele
mai absurde noþiuni de care s-a auzit
vreodatã. În orice caz, toþi absolutiºtii
moraliºti gândesc la fel. Thomas
Carlyle, marele critic social al epocii
romantismului, pur ºi simplu se înfiora
la auzul ereziei legii întruchipate de
urna de votare. În viziunea sa,
aceasta echivala cu a te lepãda cu
desãvârºire de urmãrirea a tot ce este
nobil ºi adevãr. Pânã în zilele de
astãzi, mai existã mulþi care îºi doresc
un standard sigur al adevãrului pe
baza cãruia sã funcþioneze statul.
Acest standard poate sã provinã atât
dintr-un context religios, cât si dintr-
un laborator de ºtiinþe sociale. Adepþii
acestui mod de gândire nu acceptã
democraþia pentru cã o considerã
drept un fel de negaþie a standardului
adevãrului absolut, nedorind sã
recunoascã faptul cã opinia unui om
poate fi tot atât de bunã ca cea a
altuia, cu toate cã sunt diferite.

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Democracy, a Short, Alalytical History.
Editura M.E.Sharpe, Inc., 1996. Toate
drepturile aparþin editorilor. Traducere de
Gabriel Mumjiev.)

BAZA SCEPTICÃ A DEMOCRAÞIEI
Roland N. Stromberg
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John D. & Catherine T. MacArthur Foundation (MF) este o organizaþie americanã donatoare, independentã
ºi neafiliatã politic al cãrei scop de bazã este ameliorarea condiþiei umane pe întreg globul pamântesc.

MF luptã pentru îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate atât a indivizilor, cât ºi a
comunitãþilor; pacea în cadrul naþiunilor si între ele; opþiuni responsabile în
ceea ce priveºte reproducerea umanã; un ecosistem global, capabil sã sprijine
dezvoltarea unor societãþi umane sãnãtoase. MF îºi îndeplineºte aceste misiuni
prin finanþarea ºi sprijinirea sub diferite forme a cercetãrilor, elaborãrii unor
politici ºi strategii pe termen lung ºi scurt, diseminãrii informaþiei necesare,
proceselor de instruire etc.
MF a fost întemeiatã în 1978 de cãtre John D. MacArthur (1897-1978), unul
din cei mai bogaþi ºi influenþi bancheri din SUA. Soþia sa Catherine (1909-
1981) a condus multe din companiile lui, inclusiv fundaþia ale cãrei fonduri ºi
proprietãþi valoreazã  circa 4 miliarde dolari SUA. Suma totalã a donaþiilor
oferite anual de MF depãºeºte 150 milioane dolari.
MF oferã burse prin cele patru programe pe care le
desfãsoarã la ora actualã. Primele douã sunt

principale ºi se numesc: a) Human and Community Development (Dezvoltarea
umanã ºi a comunitãþii), un program de sprijinire a cercetãrilor ºtiinþifice în
domeniile respective; b) Global Security and Sustainability (Menþinerea securitãþii
globale), un program care este concentrat asupra controlului de arme ºi
neproliferãrii lor, protecþiei mediului ambiant, concepþiilor de securitate ºi
asigurare a ei, noilor parteneriate ºi instituþiilor ce pot contribui la soluþionarea
problemelor de ordin global, intereselor ºi responsabilitãþilor SUA.
Celelalte douã programe generale au drept scop: a) finanþarea iniþiativelor/
proiectelor în domeniul telecomunicaþiilor ºi b) acordarea unor  burse importante
pentru persoanele excepþional dotate, indiferent de domeniul lor de activitate ºi
þara în care locuiesc.
Câteva principii stau la baza politicilor MF: cele mai importante eforturi de ameliorare a condiþiei umane
sunt cele sistematice ºi susþinute; progresul uman presupune reducerea actelor de nedreptate în distribuirea
puterii ºi resurselor; un individ sãnãtos, cult si creativ este un instrument esenþial al schimbãrii constructive;
eficacitatea acþiunilor întreprinse de MF depinde în mare parte de capacitatea ei de a învãþa de la alþii,
inclusiv de la persoanele cãrora le-a oferit granturi, cum pot fi abordate ºi soluþionate problemele ºi conflictele
cu care se confruntã societatea globalã.
MF cautã sã creeze ºi sã susþinã în cadrul structurilor ºi programelor sale o diversitate profesionalã, excluzând
orice discriminare de ordin naþional, rasial, religios, sexual,  cultural, fizic etc. Stabilind relaþii de parteneriat
cu alte organizaþii, instituþii, persoane particulare, MF preferã sã colaboreze strâns cu acei ce acceptã o
varietate de perspective în procesul lor de munca. O asemenea diversitate largã de oameni ºi puncte de
vedere este în concordanþã cu credinþa MF despre importanþa pluralismului ºi esenþialã pentru capacitatea
MF de a-ºi îndeplini misiunea.
Cetãþenii statelor independente ce-au fãcut parte din fosta Uniune Sovieticã, inclusiv ai Moldovei, pot înainta
cereri de finanþare cãtre MC.
Deciziile de aprobare sau refuz ale fundaþiei constituie de obicei rezultatul unui proces interactiv de comunicare
între solicitanþi ºi personalul MF. Se  iau  în  consideraþie doar cererile de finanþare ºi scrisorile de intenþie
trimise la adresa poºtalã de mai jos, ºi nu prin E-mail sau fax.

The John D. & Catherine T. MacArthur Foundation
Office of Grants Management

140 South Dearborn Street, Chicago, Illinois 60603 USA
E-mail: 4answers@macfdn.org

Tel.: 312/726-8000  Fax: 312/920-6258

John D. MacArthur

Catherine T. MacArthur
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Teza noastrã principalã este cã
o campanie politicã electoralã

este o campanie de comunicare.
Bineînþeles, numeroase forme sau
combinaþii ale factorilor economici,
sociologici, psihologici ºi istorici sunt
de o importanþã crucialã pentru pro-
cesul electoral. Cu toate acestea,
chintesenþa oricãrei campanii nu este
altceva decât comunicarea. Noi nu
afirmãm  prin aceasta cã o varietate
de necesitãþi economice, relaþii insti-
tuþionale ºi alte multiple elemente nu
afecteazã mersul campaniei ºi
rezultatele ei. Ceea ce vrem sã sub-
liniem este cã toþi factorii respectivi
devin importanþi în cadrul sistemului
electoral doar prin actele de comuni-
care. Ea ocupã spaþiul dintre scopurile
sau aspiraþiile candidatului ºi compor-
tamentul electoratului, servind drept
un pod între visurile sau speranþele
alegãtorului ºi acþiunile candidatului.

Tocmai prin comunicare începe
campania politicã. Indivizii îºi anunþã
intenþia de a candida pentru o funcþie
datã ºi dau de înþeles alegãtorilor prin
tot felul de afiºe electorale ºi alte
materiale de progandã cã timpul
alegerilor a sosit. Pe parcursul campa-
niei, candidaþii ºi susþinãtorii participã
activ la discuþii  în locuri publice, la
televiziune ºi radio unde rãspund la
numeroase întrebãri, pregãtesc ºi
prezintã mesaje publicitare, iau parte
la diverse parade ºi mitinguri, poartã
pãlãrii sau costumaþii nostime, acordã

cu cea mai mare plãcere interviuri
jurnaliºtilor; scriu scrisori ºi texte
fulminante ºi nu pierd ocazia de a lua
cuvântul la toate formele de reuniuni
publice. Ei  mângâie copilaºii, strâng
cu ardoare mâinile muncitorilor de la
fabrici ºi uzine; converseazã cu vân-
zãtorii din magazine ºi de pe stradã;
pregãtesc ºi distribuie materiale de
propagandã, de la broºuri pânã la
casete video; poartã insigne ºi emble-
me electorale, deschid conturi ban-
care în care simpatizanþii lor pot tran-
sfera diverse sume de bani. Pe lângã
toate acestea, pe parcursul campaniei
se cautã cu fervoare bani pentru a
cumpãra timp de antenã la televiziune
ºi radio, procurã listele de alegãtori.

Toate aceste eforturi se depun
pentru a se putea comunica cât mai
bine cu electoratul, mijloacele de
informare în masã etc. Când a venit
timpul ca tot ce þine de campanie sã
ia sfârºit, aceasta are loc la fel, prin
comunicare. Candidaþii acceptã pier-
derea alegerilor sau îºi glorificã
victoria. Sfârºitul campaniei este
sugerat de dispariþia afiºelor, broºu-
rilor electorale ºi a altor materiale de
propagandã.

Astfel, comunicarea reprezintã
mijloacele prin care o campanie în-
cepe, se defãºoarã ºi sfârºeºte. De
aceea, nu este suficient sã studiezi
comunicarea din cadrul campaniei
politice pe baza analizelor caracte-
risticilor demografice sau atitudinilor

alegãtorilor, deºi informaþia obþinutã
în urma unor asemenea analize ºi
studii este deosebit de semnificativã
pentru înþelegerea fenomenului.
Totodatã nu este suficient sã studiezi
comunicarea din cadrul campaniei
politice doar prin prisma unor teorii
psihologice sau efectelor pe care
mass media  le are asupra mersului
ºi rezultatelor campaniei, cu  toate
cã fiecare din aceºti doi factori sunt
definitorii pentru multe elemente
importante ale procesului electoral
contemporan. De fapt, este nevoie de
un studiu care sã ofere o perspectivã
de comunicare asupra unui eveni-
ment sau ºir de evenimente de
comunicare - campania politicã elec-
toralã. De aceea, în acest context aº
menþiona importanþa pe care o au
lucrãrile ºi studiile în domeniul comu-
nicãrii pentru cei care vor sã înþeleagã
cu adevãrat ºi sã defineascã meca-
nismele campaniei.

Comunicarea politicã este un
termen cu un înþeles foarte larg. El a
fost folosit pentru a descrie comuni-
carea legatã de procesul electoral,
guvernarea unei naþiuni, opinii ºi
discuþii asupra activitãþii guvernului,
sondajele de opinie, lobbismul ºi
socializarea poporului în naþiune. Noi
nu negãm valoarea ºi necesitatea
studierii altor forme ale comunicãrii
politice. Cu toate acestea, într-o
societate democraticã, pentru a
guverna este nevoie sã câºtigi mai
întâi alegerile. Pentru a discuta
asupra activitãþii guvernului, e nevoie
mai întâi de un guvern ales despre
care sã poþi vorbi. Pentru a face lobby
e nevoie mai întâi de funcþionari
publici aleºi pe care sã-i poþi con-
vinge. Pentru a influenþa opinia
publicã în legãturã cu un candidat sau
altul, e nevoie mai întâi de  campanie
electoralã. Iar pentru a socializa
poporul astfel încât acesta sã accepte
norme culturale, funcþionarii aleºi
trebuie mai întâi sã contribuie la
stabilirea normelor respective. Într-un
cuvânt, noi credem cã rãdãcina
tuturor formelor de comunicare
politicã este comunicarea politicã din
perioada campaniei electorale.

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Political Campaign Communication,
Principles and Practices. Editura Praeger
Publishers, 1995. Toate drepturile sunt
rezervate autorilor. Traducere de Gabriel
Mumjiev.)

COMUNICAREA ªI CAMPANIILE
POLITICE ELECTORALE

Judith S. Trent & Robert V. Friedenberg
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Pentru a înþelege forma unicã
a birocraþiei de astãzi din

America trebuie sã aflãm mai multe
despre cum funcþioneazã sistemele
de patronaj.

Spre sfârºitul secolului al XIX-lea,
în SUA sistemul de patronaj devenise
cu totul greoi ºi ineficient pe când noile
probleme generate de industrializare
forþau guvernul sã adopte politici din
ce în ce mai complexe. Membrii
Congresului au înþeles atunci cã þara
are nevoie de o reformã fundamentalã
a sistemului ei de administraþie publicã.
În consecinþã, dupã o luptã
îndelungatã, în 1883 a fost adoptatã
Legea Pendleton. Deºi ea nu prezintã
nimic altceva decât o simplã lege
adoptatã de Congres, efectele ei au fost
copleºitoare.

Legea introducea în viaþa publicã
americanã  un gen nou ºi unic de
birocrat, cineva care nu era nici
mandarin nici vasal, cineva care
trebuia sã aibã în spate o  instruire
solidã ºi o experienþã bogatã pentru a
ocupa o funcþie publicã importantã.
Congresul a sporit  rolul circumscrip-
þiilor electorale printr-o prevedere
specialã a legii conform cãreia
distribuirea funcþiilor publice urma sã
aibã loc pe întreg teritoriul þãrii. Aceastã
miºcare abilã se baza pe precedentul
din West Point care asigura patronajul
pentru toþi membrii Congresului ºi bloca
totodatã numirea absolvenþilor din Ivy
League, fecioraºi de bani gata din
familii foarte influente ºi bogate. În
acest fel, prin renunþarea la modelul
britanic propus iniþial, a fost evitat
mandarinatul. Opoziþia  faþã de elitism
a fost adesea menþionatã ca unul din
motivele principale pentru care
americanii nu au acceptat mandari-
natul, iar consecinþele ei politice asupra
supravieþuirii democraþiei în America
s-au dovedit foarte profunde.

Lipsa unui cadru comparativ se
resimte în faptul cã noi nu avem vreun
termen specific pentru aceastã invenþie
unicã. Funcþionarul public constituie un
termen generic care include ºi
mandarinii, de aceea nu este destul de
specific pentru a caracteriza în mod
distinct tipul funcþionarului public
american. Treptat, dupã 1883, mai

formarea unor mari organizaþii
neoficiale  birocratice. Faptul cã
perioadele de deþinere a funcþiilor
publice erau strict limitate i-a lipsit pe
funcþionari de motivaþia vasalilor de
a se organiza în organizaþii neoficiale
pentru a-ºi apãra interesele de lungã
duratã ºi nu i-a lãsat totodatã sã se
identifice cu birocraþii sau adminis-
tratorii publici. Ei preferau sã se
considere drept ingineri, agricultori,
medici etc. ce au optat pentru o
funcþie publicã, deoarece aceasta le-
a permis - pe lângã avantajele pe care
le prezenta - sã-ºi menþinã legãturile
cele mai strânse cu asociaþiile
profesionale ºi colegii de altãdatã.

Dacã e sã nu luãm în consideraþie
principalii funcþionari profe-

sioniºti, tot ce rãmâne în
administraþia publicã repre-
zintã ca atare cadrele
serviciilor publice: perso-
nalul, finanþele, relaþiile
publice, organizarea ºi
metodele. Este foarte dificil
într-o asemenea ambianþã
sã gãseºti pe cineva care
s-ar identifica cu �profesia�
de administrator public. În
schimb, poþi gãsi cu uºu-
rinþã identitãþi mult mai
atractive într-una din profe-
siile prestigioase ce-þi pot

deschide uºa cãtre funcþii ºi mai înalte
decât cea pe care o ocupi la un
moment dat în ierarhia administraþiei
publice. Astfel, legãturile pe care
funcþionarii publici le menþin cu asoci-
aþiile profesionale din sectorul privat
le permit sã-ºi asume uneori statutul
de �pasãre migratoare� care intrã ºi
iese din serviciul guvernamental în
roluri profesionale, inclusiv cele de
profesori universitari.

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Public Administration in America: Why our
Uniqueness is Exceptional and Important.
Revista Public Administration Review,
ianuarie/februarie 1998, vol.58, nr.1,
Traducere de Gabriel Mumjiev.)

ÎNCEPUTURILE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE ÎN
STATELE UNITE ALE AMERICII

Fred W. Riggs
multe posturi din cadrul serviciilor
publice americane au fost ocupate de
reprezentanþii tipului american al
funcþionarului public. De acum încolo,
ºcolile ºi teoriile de administraþie
publicã americanã se concentreazã
asupra instruirii propriu-zise a viitorului
funcþionar ºi modalitãþilor de solu-
þionare a problemelor ºi posibilelor
situaþii de conflict pe care acesta le va
avea de înfruntat în postul sãu de
garant al asigurãrii serviciilor publice.
Din acest proces au fost excluºi de la
bun început ofiþerii militari ce se
bucurau deja de un program bine
definit de instruire înainte de
adoptarea Legii Pendleton, precum ºi

persoanele �întâmplãtoare ºi migra-
toare� a cãror continuã ascensiune în
ierarhia birocraþiei americane de
atunci ne poate explica slãbiciunea
politicã inerentã a birocraþiei ameri-
cane de astãzi. Domeniile de bazã ale
politicii americane - agricultura, ingi-
neria, transporturile, comunicaþiile,
protecþia sãnãtãþii, învãþãmântul etc. -
nu puteau fi prioritãþi ale procesului
de instruire a tipului american de
funcþionar public, pentru cã tot atunci
apãruserã ºcoli profesionale ce
ofereau instruirea necesarã ocupãrii
unei funcþii publice în domeniile
respective.

Între timp, mulþi funcþionari deve-
niserã profesioniºti în adevãratul sens
al cuvântului. Orientãrile lor de loiali-
tate faþã de normele prevãzute de
asociaþiile ºi ºcolile profesionale, îi
determinau sã nu fie interesaþi de
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Motivul pentru care prin �sector
non-profit� adesea se înþeleg

lucruri foarte diferite constã în
diversitatea ºi complexitatea lui. Mulþi
se îndoiesc dacã e posibil sã consideri
mici asociaþii din acceaºi vecinãtate ºi
asociaþii profesionale naþionale bine
finanþate, mici bucãtãrii pentru nevoiaºi
ºi complexe medicale masive,
universitãþi de elitã ºi mici centre de
cercetãri ºi studii, drept pãrþi ale
aceluiaºi �sector�.

Viziunile corecte asupra sectorului
non-profit au fost de asemenea umbrite
de mitul potrivit cãruia guvernul ºi
organizaþiile neguvernamentale ar
trebui sã se afle într-un conflict constant
ºi fundamental. De fapt, una din
realitãþile centrale ale sectorului non-

profit de astãzi este implicarea sa în
anumite activitãþi desfãºurate de
guvern. Pentru a-l defini ºi a-i înþelege
rolul în promovarea societãþii civile,
este necesar sã înlãturãm anumite
mituri.

În Statele Unite 26 tipuri diferite de
organizaþii sunt incluse în categoria
organizaþiilor ce pot fi scutite de
impozite, începând cu asociaþii
profesionale ºi terminând cu cele de
caritate ºi cluburi sociale. Existã cinci
trãsãturi critice comune pentru toate
aceste 26  tipuri de orgaizaþii. De
aceea, pentru a fi consideratã parte a
sectorului non-profit, o entitate trebuie
sã fie: 1) organizaþionalã, adicã o
instituþie care sã aibã o anumitã
structurã permanentã; 2) neguver-
namentalã, adicã sã nu facã parte din

aparatul guvernamental; 3) inde-
pendentã, adicã sã aibã propria sa
conducere; 4) capabilã de auto-
guvernare, adicã sã nu fie controlatã
de o entitate sau mai multe din afara
structurilor ei; 5) promotoarea unui
interes public.

Deºi organizaþiile ce satisfac aceste
criterii se considerã oficial drept parte
a sectorului non-profit în Statele Unite,
existã totuºi distincþii între douã
categorii largi ale acestor organizaþii.
Prima include organizaþii care, servind
anumite interese publice, reuºesc
totodatã sã satisfacã necesitãþile,
interesele ºi dorinþele membrilor lor.
Aici am putea menþiona cluburile
sociale, asociaþiile profesionale ºi de
business, sindicatele, organizaþiile de

beneficiu mutual de toate felurile ºi
partidele politice. A doua categorie
include organizaþiile non-profit al cãror
scop este de a servi exclusiv  interesele
unor pãturi cât mai largi ale populaþiei.
Menþionãm aici o varietate mare de
intermediari finanþatori cum ar fi
fundaþiile de caritate ce oferã subvenþii;
congregaþiile religioase; ºi un spectru
larg de organizaþii educaþionale,
ºtiinþifice, de caritate care oferã cele
mai diverse servicii, de la cele
medicale la domiciliu gratuit pânã la
protecþia mediului ambiant.

Deosebirea dintre cele douã
categorii este departe de a fi absolutã.
Cu toate acestea,  este destul de
importantã pentru a fi reflectatã oficial
în legislaþia americanã conform cãreia
de cele mai multe impozite atât

federale cât ºi locale este scutitã în
special cea de a doua categorie de
organizaþii non-profit. Americanii se
gândesc în primul rând la ele când aud
vorbindu-se de sectorul non-profit.
Asupra lor ne vom opri ºi noi.

O forþã economicã majorã
Chiar respectiva porþiune de

beneficiu public al sectorului non-profit
american s-a dovedit o forþã economicã
majorã. Aceasta devine evident chiar
dacã ne vom concentra asupra pãrþii
mai oficiale a sectorului dat, adicã
asupra organizaþiilor înregistrate de
cãtre autoritãþile fiscale, excluzând
congregaþiile religioase, precum ºi
numeroasele organizaþii ce au ales a
nu se înregistra oficial. Conform
legislaþiei americane, înfiinþarea
organizaþiilor non-profit nu depinde de
aprobarea guvernamentalã. De aceea,
acestea nu sunt obligate sã fie
înregistrate de vreo autoritate
guvernamentalã pentru a avea dreptul
de a cere statutul de organizaþie non-
profit ºi scutirea de impozite. Aici avem
în vedere în special congregaþiile
religioase ce nu sunt obligate în nici
într-un fel sã se înregistreze ºi nici sã
prezinte anumite rapoarte sau
informaþii în comparaþie cu alte
organizaþii.

Cele aproximativ 750 000 orga-
nizaþii ce alcãtuiesc partea principalã
a serviciilor de beneficiu public ale
sectorului non-profit american au
operat, de exemplu, în 1996 cu sume
care în total s-au cifrat la circa 433
miliarde dolari. Dacã aceste organizaþii
luate la un loc ar forma o naþiune,
economia acesteia ar fi mai mare decât
a Australiei, Indiei, Mexicului, Olandei
ºi a altor multor þãri. Mai mult decât
atât, dacã ar fi sã luãm în consideraþie
ºi preþul/valoarea activitãþilor de
voluntariat desfãºurate de organizaþiile
respective, atunci la cele 433 miliarde
dolari  menþionaþi mai sus s-ar mai
adãuga  încã 80-100 miliarde dolari.
Bineînþeles, nu toate segmentele
sectorului non-profit contribuie în mod
egal la dezvoltarea ºi prosperitatea lui.

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Nonprofit organizations: America�sInvisible
Sector. Editura Centrului pentru cercetarea
societãþii civile al Institutului pentru studii
politice din Baltimore, 1997. Toate drepturile
aparþin editorilor. Traducere de Gabriel
Mumjiev.)

ORGANIZAÞIILE NON-PROFIT:
SECTORUL INVIZIBIL AL AMERICII

Lester M. Salamon
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Þãrile care ºi-au luat rãmas bun
de la regimurile autoritare ºi

totalitare descoperã cã modelul politic
de guvernare democraticã presupune
mai întâi de toate existenþa unor
mijloace de informare în masã libere
ºi independente. De vreme ce
democraþia include discuþii publice ºi
adoptarea deschisã a soluþiilor de
interes public, schimbul liber de idei,
opinii ºi informaþii este de o importanþã
vitalã. Ziarele, revistele, posturile de
radio ºi televiziune servesc drept surse
de informare ºi mijloace de desfãºurare
a discuþiilor pe baza cãrora pot fi luate
anumite decizii.

Edificarea unei societãþi deschise
nu a fost niciodatã o treabã uºoarã.
Dacã noile democraþii intenþioneazã sã
pãstreze ºi sã dezvolte libertãþile
cucerite atât de anevoios, este nevoie
ca ele sã  creeze atât în sectorul public
cât ºi în cel privat instituþii care sã
reflecte ºi sã sprijine liberul circuit al
informaþiei. Aceste instituþii noi ar trebui
sã-i facã pe jurnaliºti ºi politicieni cu
adevãrat responsabili de ceea ce fac
ºi desfac.

Jurnaliºtii, politicienii ºi persoanele
cu  funcþii de rãspundere  trebuie sã
însuºeascã arta dificilã a cooperãrii
într-o societate liberã ºi deschisã. Chiar
în þãrile cu vechi tradiþii democratice
acþiunile reprezentanþilor acestor
categorii sociale au  un caracter de
luptã. De aceea, cu atât mai dificilã ºi
necesarã este însuºirea artei de a
coopera în þãrile care abia au pãºit pe
fãgaºul democraþiei.

Gradul de libertate ºi independenþã
a mijloacelor de informare în masã
depinde de trei factori principali:
1) existenþa unui cadru juridic cores-
punzãtor; 2) manageri pricepuþi ºi
capacitatea de a supravieþui în
condiþiile economiei de piaþã; 3) nivelul
profesional ºi simþul responsabilitãþii.

Mass media este controlatã de stat
în societãþile totalitare. Pe mãsurã ce
multe þãri îºi liberalizeazã sistemul
politic ºi cel economic, ele se confruntã
cu necesitatea de a elibera presa de
patronajul sufocant  al statului. Prob-
lema reglementãrii activitãþii  presei
scrise este destul de simplã. În general,
nu vãd aici rostul unei asemenea

reglementãri, cu  excepþia a câtorva
legi privind drepturile de autor ºi
interzicerea defãimãrii, acceptate în
toatã lumea civilizatã. Oricine are
dreptul sã activeze în presa scrisã în
limitele mãrginirilor stabilite de legile
menþionate mai sus. Cât priveºte
audiovizualul, aici este nevoie de
anumite limitãri de ordin tehnic.
Numãrul potenþial al canalurilor de
televiziune ºi radio este determinat de
capacitatea diapazonului de frecvenþe.
De aceea, cineva trebuie sã hotãrascã
cine va emite pe anumite frecvenþe. În
consecinþã, apare necesitatea
reglementãrii acestei proceduri. Cu
toate acestea, controlul statului asupra
audiovizualului trebuie sã fie minim
pentru a se asigura circuitul liber al
informaþiei. Funcþia statului este de a
contribui la sporirea independenþei
posturilor publice ºi private de radio ºi
televiziune. Primul  Amendament la
Constituþia SUA : �Congresul nu va
adopta niciodatã vreo lege..., care sã
limiteze libertatea presei�, poate servi
drept un bun exemplu în acest sens.

Controlul politic asupra conþinutului
emisiunilor nu doar înãbuºã libertatea.
El se poate solda cu o adevãratã farsã.
De exemplu, atunci când Germania
fãcea presiuni în vederea recunoaºterii
diplomatice a Croaþiei, conducerea
postului naþional de televiziune a
acestei þãri a interzis difuzarea filmelor
despre cele douã rãzboaie mondiale
unde Germania era prezentatã în cele

mai sumbre culori.  Nu este atât de
simplu pentru noile democraþii sã
renunþe la controlul de stat asupra mass
media.

Libertatea expresiei ºi a reflectãrii
evenimentelor constituie doar o verigã
a lanþului comunicaþional din cadrul
presei scrise ºi audiovizualului. Alte
verigi de o importanþã vitalã sunt
tipãrirea ºi distribuirea (presa scrisã),
achiziþionarea unor emiþãtoare
moderne ºi puternice (audiovizualul).
Limitãrile respective au mai degrabã
un  caracter economic decât politic. În
unele þãri tipografiile sunt controlate de
stat. Guvernul este în stare sã
�cuminþeascã� orice publicaþie, stabilind
preþuri absolut arbitrare sau creînd alte
dificultãþi una mai ingenioasã decât
alta.

Pe lângã aceasta, statul  deþine
adesea monopolul asupra procesului
de distribuire a publicaþiilor prin
controlarea riguroasã a serviciilor
poºtale ºi a chioºcurilor. Organizarea
slabã a serviciilor poºtale, iar uneori
simplul refuz de a difuza o anumitã
publicaþie chiar sub cel mai absurd
pretext, pot de asemenea duce la
imposibilitatea realizãrii dreptului la
informaþie, ceea ce reprezintã nici mai
mult nici mai puþin o manifestare
indirectã a cenzurii.

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Building Free and Independent Media. Toate
drepturile sunt rezervate Serviciului de
Informaþie al Statelor Unite. Traducere de
Gabriel Mumjiev.)

CREAREA UNOR MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASÃ
LIBERE ªI INDEPENDENTE

David Webster
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Despre rolul mijloacelor de
informare în masã în

condiþiile democraþiei s-au scris
volume întregi. Slãbiciunea unor
asemenea studii rezidã în faptul cã
esenþa problemei s-ar putea sã ne
scape din cauza unui strat gros de
banalitãþi ºi fraze rãsuflate. Întrebãrile
ce se pun privind capacitatea presei
de a fi soluþia optimã a problemei
relaþiilor dintre oameni în statele
democratice, devin tot mai
semnificative spre sfârºitul acestui
secol pentru a fi tratate subiectiv.

Înainte de a trece la o analizã mai
detaliatã, trebuie sã precizãm
terminologia respectivã. În sensul cel
mai larg al cuvântului mijloacele de
informare în masã (mass media)
includ televiziunea ºi industria cine-
matograficã, cele mai diverse publi-
caþii periodice. Mai putem adãuga aici
publicitatea ºi producþia instituþiilor
responsabile de �relaþiile cu publicul�.
Se considerã cã �presa� este una din
membrii principali ai acestei familii,
întrucât ea îºi concentreazã atenþia
ºi activitãþile asupra vieþii reale
(fanteziile ºi ficþiunile artistice nu au
ce cãuta aici) ºi se adreseazã celei
mai mari audienþe. Un termen bun
folosit în locul celui de �presã� este
cuvântul �news-media� (ºtiri). Astfel,
accentul este pus pe conþinut, adicã
pe ºtiri ºi nu pe partea tehnologicã sau
metodele de furnizare a informaþiei
cãtre consumatori, dat fiind cã
actualmente poþi primi presa - cel
puþin în þãrile dezvoltate - prin
Internet, fax sau undele de radio.

O societate unde existã autogu-
vernarea trebuie sã adopte decizii
bazate pe informaþii sigure ºi
verificate, schimbul deschis de opinii.
Aceastã concepþie a fost formulatã în
modul cel mai clar ºi scurt de
Abraham Lincoln: �Daþi-le oamenilor
posibilitatea de a ºti faptele ºi toatã
þara va fi în afara pericolului�.

Unii apreciazã punctul de vedere
al lui Lincoln drept puþin naiv, în
special luîndu-se în consideraþie
relaþiile socio-economice ºi tehnolo-
giile complicate din secolul XX, cu
toate acestea, necesitatea de a
informa societatea a constituit de la
bun început piatra de cãpãtâi a
sistemului social-politic american.
Thomas Jefferson lupta într-atât de
categoric pentru libertatea expresiei
încât a fãcut o declaraþie care ar putea
apãrea absurdã persoanelor cu viziuni
antidemocratice: �De-ar fi sã decid
dacã trebuie sã avem un guvern fãrã
ziare sau ziare fãrã un guvern, nu aº
ezita nici o clipã sã prefer cea de a
doua alternativã�. Sensul acestei
declaraþii se reduce la faptul cã
autoguvernarea socialã este mai
importantã decât guvernarea de stat
ca atare. În cele din urmã, cuvintele
lui Jefferson nu mai par absurde când
ne confruntãm cu un regim autoritar
ºi represiv.

Dupã succesul revoluþiei ameri-
cane s-a decis cã þara are nevoie de
un guvern propriu care sã se supunã
voinþei poporului ºi sã-l reprezinte. Pe
de altã parte, poporul putea cere
guvernului socotealã doar în cazul în
care ºtia cu ce se ocupã acesta. Doar
astfel ar fi fost el capabil sã intervinã
în activitatea guvernului, folosindu-ºi
în acest scop voturile la alegeri, de
exemplu. Rolul de �câine de pazã� a
fost asumat de presa, iar guvernului
Statelor Unite nu i s-a permis sã-i
mãrgineascã într-un fel sau altul
libertatea. Acestuia din urmã îi aparþin
ºi i se supun acele mijloace de
informare în masã ce emit pentru þãri
strãine, ca �Vocea Americii�, de
exemplu. Legea interzice acestui post
de radio sã emitã pe teritoriul Statelor
Unite. De asemenea, guvernul
subvenþioneazã parþial posturile de
televiziune ºi radio publice, dar în
acelaºi timp �câinele de pazã� al

presei le apãrã de orice imixtiune
politicã din afarã.

Întrucât Constituþia este legea
supremã în stat, orice încercãri din
partea legiuitorilor sau reprezen-
tanþilor organelor de justiþie de a limita
liberatea presei garantatã de aceastã
Consituþie pot fi în majoritatea
cazurilor preîntâmpinate. Când e
vorba de teorie lucrurile par destul de
simple, însã care este situaþia în
practicã? În general, în SUA ea este
mai mult sau mai puþin satisfãcãtoare,
deºi e nevoie sã aperi libertatea
expresiei în fiecare zi. Presa ameri-
canã s-a bucurat dintotdeauna de o
influenþã imensã, uneori era  temutã
ºi rareori a  fost iubitã. Trebuie sã
remarcãm printre altele cã potrivit
rezultatelor sondajelor de opinie,
jurnaliºtii reuºesc sã ocupe aproape
întotdeauna  ultimele locuri la capitolul
popularitate. Pe de o parte, societatea
este de pãrere cã aceºtia sunt prea
influenþi, pe de altã parte societatea
nu are o încredere prea mare în ei.
La început presa americanã repre-
zenta mai mult o industrie a pamfle-
telor ºi propagandei politice, aflatã la
cheremul forþelor politice concurente.
Pe atunci nimeni nu punea problema
credibilitãþii presei. Motivul pentru
care presa a devenit un instrument
democrat constã în pluralismul
opiniilor pe care le exprimã.

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea Hold
the Press: The Inside Story on
Newspapers. Editura  Louisiana State
University Press, 1996. Toate drepturile
aparþin editorilor. Traducere de Gabriel
Mumjiev.)

ROLUL MIJLOACELOR DE INFORMARE ÎN MASÃ
ÎNTR-UN STAT DEMOCRATIC

George A. Krimsky
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� La sfârºitul lunii iunie anul curent
a apãrut volumul Republic of
Moldova, Parliamentary
Elections, March  22, 1998,
editat de IFES-Moldova. Tipãrit în
limba englezã, volumul cuprinde
rezultatele  scrutinului
parlamentar, Codul Electoral ºi
cele mai importante rezoluþii ale
Comisiei Electorale Centrale
privind alegerile parlamentare din
22 martie, 1998.

�În ziua de 14 aprilie, ziarul guvernamental �Moldova
Suveranã� a publicat un �Mesaj de recunoºtinþã� al Comisiei
Electorale Centrale în care s-au adus mulþumiri IFES-Moldova
ºi altor organizaþii pentru contribuþia la buna desfãºurare a
alegerilor parlamentare din 22 martie anul curent.

�În ziua de 16 aprilie, IFES-Moldova în colaborare cu Fundaþia
Viitorul a organizat masa rotundã �Transparenþa instituþiilor
publice ºi accesul la informaþia de interes public� la care au
participat peste douãzeci de reprezentanþi ai organizaþiilor
neguvernamentale locale. În cadrul reuniunii au fost discutate
aspectele principale ale legislaþiei ce reglementeazã accesul
la informaþia publicã în Moldova ºi factorii care blocheazã sau
dimpotrivã înlesnesc acest acces.

�În ziua de 5 mai, dl. Igor Boþan, coordonator pricipal de
programe al IFES-Moldova, a participat în calitate de membru
al Comisiei de certificare a utilitãþii publice a organizaþiilor
neguvernamentale de pe lângã Ministerul de justiþie  la
lucrãrile primei ºedinþe a acesteia. Conform deciziei luate de
comisie,  patru ONG-uri locale au obþinut calitatea de utilitate
publicã. În opinia membrilor comisiei - a cãrei existenþã este
stipulatã de Legea cu privire la organizaþiile obºteºti -
acordarea acestui document va contribui la edificarea ºi
întãrirea sectorului neguvernamental din Moldova, la
stimularea activitãrii ONG-urilor.

� În ziua de 13 mai, dl. Dorin Tudoran, directorul biroului IFES-
Moldova, a participat alãturi de alþi reprezentanþi ai
organizaþiilor finanþate de  USAID (Agenþia Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internaþionalã) la un dineu de lucru
organizat  cu prilejul prezenþei în Moldova a dlui. George
Ingram, vicepreºedinte al USAID. Participanþii la întâlnire au
prezentat ºi discutat principalele aspecte ale activitãþilor
desfãºurate de organizaþiile lor. La întâlnire a participat ºi
dl. Gregory Hugar, ºeful misiunii USAID din Kiev.

� În ziua de 26 mai, postul naþional de radio a difuzat un interviu cu dl. Igor Boþan  în cadrul radio maratonului
�Cunoaºteþi drepturile� în care acesta s-a referit la drepturile electorale ale cetãþeanului, experienþa
internaþionalã în organizarea ºi desfãºurarea alegerilor etc. Radio maratonul a fost organizat de Liga pentru
apãrarea drepturilor omului, Consiliul Europei, primãria municipiului Chiºinãu ºi Compania de Stat
TeleRadio-Moldova, pentru a familiariza populaþia cu drepturile cetãþenilor, inclusiv cele electorale,
garantate de Constituþie ºi alte acte legislative sau normative. IFES-Moldova a contribuit la bunul mers al
radio maratonului cu asistenþã tehnicã, cãrþi ºi materiale privind legislaþia electoralã.

� În ziua de 4 iunie IFES-Moldova ºi Direcþia juridicã a Parlamentului au organizat o masã rotundã în cadul
cãreia au fost abordate prevederi ale Codului Electoral ce au provocat controverse ºi ar putea fi
îmbunãtãþite.

� În ziua de 5 iunie, dl. Igor Boþan a participat la lucrãrile seminarului internaþional �Accesul la informaþia de
interes public în Republica Moldova ºi standardele internaþionale�, organizat de Comitetul Helsinki pentru
Drepturile Omului ºi Fundaþia Viitorul. În intervenþiile sale dl. Boþan a vorbit despre efoturile comune depuse
de IFES ºi Comitetul pentru Libertatea Presei în vederea îmbunãtãþirii legislaþiei care reglementeazã
accesul la informaþia de interes public ºi elaborãrii unui proiect de lege care sã  garanteze plenar acest
acces.

Breviar
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Desene de A. Dimitrov

Asociaþia telejurnaliºtilor independenþi �VIP� este o organizaþie obºteascã
independentã, neguvernamentalã, non-profit ºi neafiliatã politic.
�VIP� reprezintã acronimul a trei noþiuni ce caracterizeazã principiile de activitate
ale asociaþiei: veridicitate, imparþialitate, profesionalism.
Pornind de la faptul cã în Moldova nu existã o instituþie care  sã apere drepturile
telespectatorilor la o televiziune imparþialã, asociaþia ºi-a propus drept scop
de bazã constituirea ºi sprijinirea unui Audiovizual nepãrtinitor ºi nepolitizat.

Pentru a atinge acest scop asociaþia:
� promoveazã ºi protejeazã drepturile cetãþenilor la o informare veridicã din

partea posturilor de televiziune;
� întreprinde acþiuni în vederea asigurãrii accesului liber la informaþia de

interes public;
� elaboreazã programe de cooperare cu asociaþiile obºteºti ºi guvernamentale,

instituþii publice ºi private din þarã ºi strãinãtate;
� editeazã buletine informative ºi colaboreazã cu mass media;
� acordã consultanþã juridicã telejurnaliºtilor care sunt persecutaþi pentru

asigurarea unei informãri veridice ºi obiective;
� organizeazã sondaje sociologice periodice privind gradul de obiectivitate

ºi calitatea emisiunilor posturilor de televiziune din Moldova;

Proiecte realizate
� Douã reprezentante ale asociaþiei au participat în 1996 ºi 1997 la festivalul

de producþie televizatã din Kosice unde au obþinut premiul de debut pentru
programul de ºtiri de alternativã �TeleExpress� ºi premiul special  pentru
filmul documentar �Doctorul SIDA acuzã�. Cele douã lucrãri au fost realizate
în cadrul programelor asociaþiei de cãtre membrii ei.

� În 1997 asociaþia a desfãºurat proiectul �Descrierea stãrii actuale a pieþei
informaþionale televizate în Republica Moldova� care a constat în: 1)
realizarea ºi difuzarea unui program imparþial ºi operativ de ºtiri de cãtre o
echipã de profesioniºti; 2) mediatizarea cazurilor de încãlcare a drepturilor
jurnaliºtilor ºi a drepturilor telespectatorilor la o informare veridicã ºi
echidistantã; 3) desfãºurarea unor reuniuni privitoare la apãrarea drepturilor
telejurnaliºtilor în particular ºi a jurnaliºtilor în general, legislaþia care
reglementeazã activitatea mass media ºi codul deontologic al jurnalistului.

Actualmente asociaþia desfãºoarã un proiect în cadrul cãruia se acordã
consultanþã juridicã ºi ajutor material telejurnaliºtilor ce au fost concediaþi sau
siliþi sã plece de la locurile lor de serviciu pentru dorinþa lor de a  respecta
informarea corectã ºi nepãrtinitoare  a telespectatorilor ºi de a nu se supune
cenzurii.
Adresa: str. Liviu Deleanu 5, bloc 2, ap. 108, Chiºinãu. Tel.: 221084, 247521

Preºedinte - Aneta Grosu, vicepreºedinþi - Nina ªerban ºi Alina Radu

Asociaþia
telejurnaliºtilor
independenþi VIP
Vocea Civicã

Opiniile exprimate în articolele publicate aparþin autorilor ºi nu reprezintã, în mod necesar, ºi punctul de vedere al
Vocii Civice. Întreaga responsabilitate pentru veridicitatea celor afirmate aparþine exclusiv autorilor articolelor.
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