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Cuvânt înainte
Larisa LAZARESCU-SPETEÞCHI,
Coordonator al Programului Sãnãtatea, Dezvoltarea
ºi Participarea Tinerilor, UNICEF Moldova

Tinereþea este vârsta cea mai fascinantã ºi poate cea mai
complicatã. În aceºti ani, tinerii descoperã ºi învaþã lumea
ºi, totodatã, nu se mai simt copii. Dar nu sunt deocamdatã
adulþi. Provocãrile ºi riscurile cu care se confruntã pot fi
multiple: de la un acces redus la educaþie ºi servicii de
sãnãtate pânã la violenþã ºi excludere socialã. Acestor
dificultãþi li se adaugã deseori o atitudine de neîncredere
din partea maturilor. Sunt consideraþi o sursã de probleme,
iar aceastã abordare este prezentã, cu pãrere de rãu, ºi în
mass-media. Deseori , media a prezentat tinerii în cel mai
bun caz ca o problemã ºi în cel mai rãu � doar ca
personaje ale cronicii criminale.

Prin acþiunile ºi iniþiativele sale, Fondul Naþiunilor Unite
pentru Copii (UNICEF) s-a angajat în Moldova sã creeze
noi oportunitãþi de afirmare pentru tineri, sã dezvolte
modele noi de servicii pentru ei, sã încurajeze o abordare
dintr-o perspectivã pozitivã în mass-media a îngrijorãrilor ºi
reuºitelor tinerilor ºi sã promoveze dreptul lor la informaþie,
servicii ºi exprimarea opiniei.

Acolo unde este prezent în lume, UNICEF lucreazã pentru
tineri ºi împreunã cu ei pentru a-i implica în activitãþi de
afirmare în viaþã. Iniþiativele susþinute de UNICEF în
Moldova ilustreazã faptul cã, atunci când sunt priviþi ºi trataþi
ca surse de energie, imaginaþie ºi pasiune, tinerii se
dezvoltã ºi, împreunã cu ei, se dezvoltã comunitãþile ºi þara.
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Astãzi, fiind încurajaþi ºi sprijiniþi de UNICEF, tinerii din
Moldova editeazã ziare cu tiraje variind de la un exemplar
la câteva mii, realizeazã subiecte radio în emisiuni cu
acoperire naþionalã, au deja fotografii publicate pe coperta
unor reviste sau sunt autori ai unor filme de un minut,
nominalizate în finalele unor importante concursuri
internaþionale. ªi lista nu se încheie aici, pentru cã acesta
este doar începutul.

Experienþa þãrilor cu un nivel înalt al dezvoltãrii umane a
demonstrat cã performanþele se datoreazã inclusiv
investiþiilor în sãnãtatea, dezvoltarea ºi participarea copiilor
ºi tinerilor. Însã pânã la obþinerea unor beneficii pe termen
lung, rezultatele imediate ale investiþiilor în adolescenþi
sunt deja evidente în Moldova. Câteva dintre aceste
exemple sunt adunate ºi descrise în paginile care
urmeazã ale cãrþii �Imaginea tinerilor�.

Tinerii sunt angajaþi în fapte bune. Tinerii ºtiu sã
formuleze ºi sã transmitã mesaje ce pot influenþa pozitiv
deprinderile, valorile, atitudinile ºi cunoºtinþele semenilor
lor. Tinerii îºi exprimã în mass-media opinia ºi îi
încurajeazã pe alþii sã o facã. Ei participã ºi reprezintã un
exemplu pentru ceilalþi. Vor sã fie nu doar ascultaþi, ci ºi
auziþi. Nu mai vor sã fie stereotipizaþi ºi nici marginalizaþi.
ªi toate aceste evoluþii se datoreazã unei munci comune:
a tinerilor, a maturilor din comunitãþile respective ºi a
partenerilor noºtri din mass-media.

Cu editarea acestui ghid, efortul nostru comun continuã.
Sperãm cã abordarea tinerilor ca pe o sursã de subiecte
pozitive în mass-media ºi ca resursã importantã a
societãþii va câºtiga astfel noi susþinãtori.
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Prefaþã
Igor GUZUN, Lector superior la
Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþe
ale Comunicãrii, Universitatea
de Stat din Moldova

Oamenii care au scris aceastã
carte i-au descoperit pe tineri aºa
cum sunt aceºtia de fapt în viaþa
cea de toate zilele: inovatori ºi
imitatori, vulnerabili ºi curioºi,
priviþi cu neîncredere ºi dornici
de afirmare, expuºi pericolelor
ºi liberi, modelabili ºi moderni,
insuficient de maturi ca sã decidã
unele lucruri ºi dispuºi sã-ºi
asume responsabilitãþi - deci,
în douã cuvinte: foarte diferiþi.
Adicã, buni ºi mai puþini buni
în acelaºi timp.

Imaginea tinerilor în mass-media
din Republica Moldova a fost
bogat ilustratã în ultimii ani, totuºi,
titlurile care revin în memorie cel
mai des în acest context formeazã
un registru negativ: trei tineri au
jefuit un magazin � au fost reþinuþi
doi minori � 40 la sutã din tinerii
cu vârstã de recrutare n-au trecut
examenul medical � peste o
jumãtate din tineri nu apeleazã la
medici în caz de boalã etc.
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Lumea, ca ºi luna, are douã feþe,
deºi pe soare sunt ºi pete.
Întotdeauna pãharul gol pe
jumãtate este plin pe jumãtate, iar
un arbore are mereu mãsura
echilibrului între ramura sa
aerianã ºi rãdãcina din pãmânt.
Volumul �Imaginea tinerilor� nu-i
învaþã pe adolescenþi ce este
tinereþea ºi pe adulþi � cã tinerii
sunt rupþi din soare. Mesajele
cãrþii pledeazã pentru crearea ºi
promovarea unui profil echilibrat al
tinerilor, al unei imagini complexe
ºi plinã de nuanþe.

Observaþiile ºi subiectele cãrþii
încearcã sã schimbe accentul de
pe comportamentul infracþional,
noutãþile alarmiste, statisticile
îngrijorãtoare ºi lucrurile proaste
pe care mass-media le asociazã
adesea cu tinerii pe iniþiativele ºi
faptele bune ale acestora ºi pe
oportunitãþile pe care le deschid
activitãþile mass-media pentru
dezvoltarea ºi participarea lor.

Decât sã se batã pe stradã, e mai
bine sã se antreneze aici, spunea
despre tinerii din cartierul sãu un
boxer celebru, oferindu-le spaþiu

pentru antrenamente zilnice.
Decât sã scrie metafore pe
garduri ºi pe pereþi, e mai bine sã
facã, de exemplu, ziare ºcolare
unde adolescenþii sã-ºi spunã
ideile, problemele ºi reuºitele.
În lipsa unor oportunitãþi de
exprimare ºi realizare, tinerii vor
rupe echilibrul dintre lucrurile
bune ºi cele mai puþin bune care
existã în lumea asta: vor vãrsa
pãharul pe jumãtate plin de pe
masã ºi vor rupe copacul crescut
pe jumãtate în pãmânt.

Ca sã nu se întâmple astea,
�Imaginea tinerilor� combate niºte
stereotipuri legate de tineri,
prezintã experienþe novatoare
ºi iniþiative mass-media cu
participarea tinerilor, oferã cuvânt
profesioniºtilor media care
pledeazã pentru dreptul copiilor
ºi tinerilor de a spune ºi de a face
ºi pune la dispoziþia cititorilor
resurse care pot aduce beneficii
tuturor.
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TINERII. PORTRET
ÎN DEFINIÞII

În terminologia ºi practicile
Organizaþiei Naþiunilor Unite se
regãsesc urmãtoarele definiþii
principale pentru copii ºi tineri:

� Copii � persoane cu vârste sub
18 ani.

� Adolescenþi � persoane cu
vârste între 10 ºi  19 ani (care
cuprinde adolescenþa timpurie,
medie ºi târzie).

� Tineret � persoane cu vârste
între 15 ºi 24 de ani.

� Tineri � toþi cei cu vârste între
10 ºi 24 de ani1.

Legea Republicii Moldova cu
privire la tineret2  defineºte tinerii
ºi tineretul ca fiind persoane cu
vârsta cuprinsã între 16 ºi 30 ani.

De asemenea, legea foloseºte
noþiunea de familie tânãrã cu
referire la un �cuplu, format prin
cãsãtorie, în care nici unul dintre
soþi nu a atins vârsta de 30 ani;
familie formatã dintr-un singur
pãrinte de pânã la 30 de ani
ºi copil (copii)�.

1 Raportul MONEE, nr. 7, Young People in Changing Societies (Tinerii în societãþile în
schimbare), 2000.
2 Legea cu privire la tineret (nr. 279 - XIV) a fost adoptatã de cãtre Parlamentul Republicii
Moldova la 11 februarie 1999.
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UNICEF
în acþiune
O lume demnã
pentru copii ºi tineri

Noi suntem copiii ºi tinerii lumii.

Noi suntem victimele exploatãrii
ºi abuzului.

Noi suntem copiii strãzii.

Noi suntem copiii rãzboiului.

Noi suntem victimele ºi orfanii
HIV/SIDA.

Nou suntem privaþi de învãþãmânt
ºi asistenþã medicalã de calitate.

Noi suntem victimele
discriminãrilor politice, economice,
culturale, religioase ºi de mediu.

Noi suntem copiii ºi tinerii ale
cãror voci nu sunt auzite: a sosit
momentul sã fim luaþi în seamã.

Noi vrem o lume demnã pentru
copii ºi tineri, pentru cã o lume
care este potrivitã pentru noi, va fi
potrivitã pentru toþi ceilalþi...
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Noi nu suntem sursele
problemelor; noi suntem resursele
de care este nevoie pentru
rezolvarea lor.

Noi nu suntem cheltuieli; noi
suntem investiþii.

Noi nu suntem doar copii ºi tineri;
noi suntem oameni ºi cetãþeni ai
acestei lumi.

Voi ne numiþi viitorul, însã noi
suntem ºi prezentul.

Extrase din Declaraþia copiilor ºi tinerilor,
�O lume demnã pentru noi�, rostitã în
deschiderea Sesiunii Speciale dedicate
Copiilor a Adunãrii Generale ONU, din
data de 8 mai 2002, prezentatã de
Gabriela Azurduy Arrieta (Bolivia) ºi
Audrey Chenynut (Monaco), delegaþi
reprezentând Forumul Copiilor
ºi Tinerilor. http://www.unicef.org/french/
adolescence/index_action.html

Imagine: UNICEF/Giacomo Pirozzi
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� 908,6 mii tineri în vârstã de
16-29 ani locuiau în Republica
Moldova la începutul anului 2003,
reprezentând 26,5% din numãrul
total al populaþiei þãrii.1  Deci,
fiecare al patrulea locuitor al
Moldovei este tânãr.

� Tinerii în vârstã de 16-19 ani
constituie 32,4%, de 20-24 ani �
35,4 %, de 25-29 ani � 32,2 %
din numãrul total al tinerilor. În
localitãþile rurale, locuiesc 546,9
mii tineri sau 60,2%, iar în
mediul urban � 361,7 mii tineri
(39,8%).

� Din numãrul total al populaþiei
24,9% alcãtuiesc copiii în vârstã
pînã la 18 ani (în 2003 � 25,9%)2 .
� Numãrul populaþiei Moldovei
(fãrã raioanele din partea stângã a
Nistrului ºi municipiul
Bender) la 1 ianuarie 2005 a
constituit 3.386,0 mii persoane
(calculat în baza datelor
preliminare ale recensãmântului
populaþiei din octombrie 2004).

� Vârsta medie a populaþiei
Republicii Moldova este de 35 ani.3

� În anul 2003, numãrul
doctoranzilor a constituit în
1,563 persoane, marea
majoritate din fiind persoane
tinere: respectiv, în vârstã de
pânã la 25 ani ºi 26-30 ani - 44%.
Femeile reprezintã 59% din
numãrul total al doctoranzilor.

� Numãrul ºomerilor în vârstã de
16-30 ani, conform clasificãrii
Organizaþiei Internaþionale a
Muncii, în anul 2002 a fost de
48 mii persoane, constituind
44% din numãrul total de ºomeri.

� 11,3 mii persoane tinere, cu
vârstã pânã la 30 ani, care au
comis crime în 2003 (în anul
2000 � 12,5 mii, în anul
2001 � 10,2 mii persoane).

1 Tinerii Republicii Moldova, Departamentul Statisticã ºi Sociologie al Republicii Moldova, 11 noiembrie
2003, http://www.statistica.md/statistics/dat/331/ro/TineriiRM_11noiem03.htm
2 Biroul Naþional de Statisticã al Republicii Moldova, Notã informativã cu privire la situaþia copiilor în
Moldova în anul 2004, www.statistica.md.
3 Evaluare Comunã de Þarã 2005, Organizaþia Naþiunilor Unite în Republica Moldova, Chiºinãu, 2005.

TINERII DIN MOLDOVA.
PORTRET ÎN CIFRE
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Tinerii din
Moldova
în oglinda
presei
Vsevolod CIORNEI, Redactor-ºef
adjunct al revistei �Sãptãmâna�

Mituri paralele
cu realitatea
Reflectare cu
modificare

Se presupune axiomatic cã
ziarele, revistele, radioul ºi
televiziunea reflectã realitatea,
sunt oglinzile ei fidele. Numai cã
realitatea însãºi deformeazã
definiþiile clasice ºi umblã pe la
oglinzi ca la televizoare � ba face
imaginea mai luminoasã, ba mai
sumbrã, ba dã contrastul mai
mare, ba mai mic. ªi iese cã în
general, mass-media care pretind
cã oglindesc realitatea, de fapt
tirajeazã de foarte multe ori o serie
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de mituri fundamentale,
confecþionate din materialele
furnizate de aceeaºi realitate, de
imaginarul colectiv, de aspiraþia
spre diferite idealuri ºi modele
existenþiale. ªi iatã cã toatã lumea
conectatã la presa scrisã ºi cea
electronicã consumã zilnic porþii
masive de mituri - mitul
eurointegrãrii, mitul interesului
naþional, mitul alegerilor libere ºi
corecte etc. Nu cã aceste
fenomene n-ar exista în realitate,
ele existã, dar mass-media le
supraliciteazã uneori importanþa,
alteori gradul de evoluþie, sau
gradul de prezenþã ºi realizare. ªi
astfel omul care este cititor,
telespectator sau radio-ascultãtor
se pomeneºte într-o realitate
semivirtualã, în care miturile sunt
amestecate cu viaþa.

Cliºeele confruntãrii
dintre generaþii

Dar nu numai politica mare ºi
mãruntã confecþioneazã mituri pe
potrivã, adicã ba mari, ba mici. ªi
conºtiinþa noastrã colectivã
insinueazã miturile prin presã,
ziariºtii fiind, fireºte, oameni ºi
deci nelipsindu-le nimic din ce e
omenesc � inclusiv prejudecãþile
ºi �mitomania� implicitã ºi
explicitã. Tudor Arghezi afirma cã
�omului îi place sã mintã ºi sã fie

minþit, ºi când nu-l mai minte
nimeni ºi nimic, se
dezorganizeazã�.

Existã, fireºte, ºi o serie de mituri
despre tineret, cliºeizate în
abordãrile de cãtre mass-media a
tematicii respective. Existenþa ºi
viabilitatea lor se datoreazã în
mare mãsurã faptului cã la noi
presa destinatã tinerilor pur ºi
simplu a dispãrut în vâltoarea
tranziþiei spre economia de piaþã,
iar tematica juvenilã este abordatã
de la caz la caz de autori care
într-o mãsurã sau alta au trecut în
alte categorii de vârstã. ªi, în
consecinþã, cliºeele de imagine
sunt cele previzibile ºi tradiþionale
în disputa pãrinþi-copii � pe
vremea �noastrã� totul era mai
bine, noi eram mai cuminþi, citeam
cãrþi, învãþam pe dinafarã poezii ºi
ne plãcea folclorul naþional, pe
când copiii ºi tinerii de azi�

Cartea este
concurentul
Internetului sau
strãmoºul lui?

Mormãiala bãtrâneascã îºi face loc
în presã ºi este lansatã de condeie
care încã n-au atins senectutea,
dar sunt deja afectate de un fel de
psihologie a lui �înainte totul era
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mai bine�. Unul dintre miturile
preferate vehiculate de foºtii tineri
ai secolului XX pe seama tinerilor
secolului XXI este mitul lecturii ca
sursã de cunoaºtere, spiritualitate
ºi moralitate. Este o prejudecatã
oarecum paradoxalã pentru
oamenii a cãror biografie a coincis
cu desfãºurarea marii revoluþii
tehnologice mondiale. În ultimii
cincizeci de ani industria
audiovizualului a fãcut saltul de la
discul de ebonitã ºi magnetofonul
cu bandã la microCD ºi DVD, de la
scrisori ºi cãrþi poºtale ilustrate la
telefoane mobile,  SMS-uri ºi
bipuri. În tinereþea pãrinþilor de azi
cartea era un fel de strãmoº al
Internetului de azi, fiind furnizor de
informaþii, idei, contradicþii, material
pentru gândire. Presa ºi
televiziunea acelor ani nu erau
mijloace de informare în masã, ci
instrumente propagandistice.
Ziarele erau citite de la coadã � de
la ultima paginã, cea cu cuvinte
încruciºate, iar la televizor doar
emisiunile sportive erau sursã de
informaþie veridicã, iar filmele
sovietice ºi concertele de muzicã
semiuºoarã � sursã de valori
estetice.

Se pare cã mulþi dintre cei care ºi-
au petrecut copilãria ºi tinereþea în
acele vremuri au trãit cam în
paralel cu revoluþia tehnologicã ºi
mai ales cu cea informaþionalã. Ei

nu pot concepe � sau, dacã-l
concep la nivel intelectual, nu ºi la
cel emoþional � faptul cã rolul
lecturii ca furnizor principal de
informaþii a fost preluat de
audiovizual ºi de Internet.  ªi
continuã cu o încãpãþânare
demnã de cauze mai nobile sã
considere cã cititul cãrþilor este o
ocupaþie serioasã, iar privitul
televizorului, casetelor video,
navigarea pe Internet, jocurile
video, schimbul de SMS-uri sunt
doar niºte distracþii care nu numai
cã nu contribuie la procesul
cunoaºterii, ci îl împiedicã,
substituindu-l.

Imagine: UNICEF/Giacomo Pirozzi
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Este oare inteligenþa
apanajul bãtrâneþii?

Este o confuzie cultivatã ºi la nivel
social în virtutea unei inerþii a
tradiþiilor ºi a menþinerii miturilor
ancestrale comode. Bunãoarã,
epoca supertehnologiilor noi pune
un mare semn de întrebare în
dreptul convingerii transmise din
generaþie în generaþie cã în mod
automat cu cît o persoanã este
mai în vârstã, cu atât ea este mai
inteligentã, mai înþeleaptã chiar.
Aceastã tezã nu mai era valabilã,
de fapt, nici în epoca în care
cunoaºterea se axa în fond pe
cititul cãrþilor. Cãci doar în
societãþile în care experienþa se
depoziteazã direct în memoria
omului ºi se transmite nemijlocit
de la om la om aceastã formulã
este ireproºabilã. Adicã în
societãþile primitive, patriarhale
mãiestria vânãtorului, pescarului,
agricultorului, crescãtorului de
animale se transmiteau în acest
fel, ºi fireºte cã experienþa de viaþã
coincidea în proporþie de aproape
sutã la sutã cu bagajul de
cunoºtinþe ºi de valori culturale.
Odatã cu evoluþia societãþii,
experienþa a început a fi
depozitatã în cãrþi, ceea ce le
permitea tinerilor sã acceadã la ea
fãrã a apela la memoria vie a

bãtrânilor. Deja în perioadele în
care cãrþile au devenit general
accesibile, un tânãr cu lecturi
vaste devenea deja mai inteligent
decât un bãtrân înarmat doar cu
propria sa experienþã de viaþã. ªi
iatã cã acum cei care considerau
normal cã lectura cãrþilor îi face
superiori din punct de vedere
intelectuali bãtrânilor abia trecuþi
de limita analfabetismului refuzã
sã accepte cã noile surse de
informaþie, mai rapide ºi mai
abundente decât cãrþile, constituie
pentru copiii ºi nepoþii lor ceea ce
erau cãrþile pentru ei.

�Ia mai lasã
prostiile��

De altfel, din amintirile fiilor ºi
fiicelor de þãrani pot fi citate niºte
expresii de-ale pãrinþilor lor,
ilustrative pentru transferul de
atitudine care avea sã se producã
mai apoi. Vãzându-ºi odrasla
reþinându-se prin vreun ungher
mai retras al gospodãriei cu o
carte în mânã, pãrintele se rãstea
la ea: �Ia mai lasã prostiile, cã n-ai
sã te face popã (sau învãþãtoare,
în cazul fetelor), scoate vaca la
pãscut�. Sau bobocii, sau �adã
apã�, sau toate muncile agricole
de sezon � acestea fiind consider-
ate atunci ocupaþii serioase în
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comparaþie cu cititul cãrþilor care
era considerat un fel de
trândãvealã camuflatã.

Ei, bine, au trecut anii, deceniile,
ºi acum acei foºti copii pe care
�ocupaþiile mai serioase� îi privau
de plãcerea ºi utilitatea lecturii, le
spun propriilor copii: �Ia mai lasã
Internetul ãsta, mai bine ia o carte
ºi citeºte!�

Istoria se repetã. Doar unele
detalii se schimbã�

Mitul esenþial se reduce la for-
mula: pe vremea noastrã totul era
mai bun, tineretul de azi e mai rãu
ca noi la vârsta lui�

Bãieþi vs fete,
�babele frumoase
ºi copiii cuminþi�

Un alt mit care vizeazã tânãra
generaþie este oarecum sexist � e
un loc comun în discuþiile, inclusiv
cele mediatice, despre tineretul
studios afirmaþia cã fetele citesc,
se culturalizeazã, iar bãieþii bat
mingea ºi se joacã de-a rãzboiul
prin Internet-cluburi. Acesta pare
sã fie generat de o anomalie
pedagogicã de datã relativ recentã
� feminizarea corpului profesoral în
ºcoli ºi în licee.  Deºi în general

pedagogii îi preferã de regulã pe
copiii �cuminþi�, �liniºtiþi�,
�ascultãtori�, �sârguincioºi� �
ghilimelele sunt sugerate conform
retoricei exclamaþii din
înþelepciunea popularã �Unde s-a
vãzut babã frumoasã ºi copil
cuminte?� � pedagogii-bãrbaþi sunt
mai toleranþi cu ºtrengarii de orice
sex, probabil amintindu-ºi de
propria lor copilãrie în care n-au
prea excelat în virtuþile obedienþei.
Probabil cã deocamdatã în
psihologia fetelor se pãstreazã
elementele înrãdãcinate de o
societate patriarhalã, în care
bãrbatul e ºeful, iar femeii îi revine
ascultarea ºi activitatea în
perimetrul celor trei K germani �
Kuche, Kinder, Kirche (bucãtãria,
copiii, biserica). Probabil cã
aceastã îmbinare paradoxalã dintre
preponderenþa feministã ºi
mentalitatea patriarhalã creeazã
mitul presupuselor virtuþi ale
�cuminþeniei� cu toate derivatele ei.

Agentele, notele
ºi ostracizarea

Ca ºi în alte cazuri, realitatea este
mult mai dinamicã ºi mai
schimbãtoare. Creºte numãrul
fetelor �bãieþoase� � sportive,
dezinvolte, emancipate � iar, pe
de altã parte, pasiunile mai
�neastâmpãrate� ale bãieþilor nu
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echivaleazã neapãrat cu
neseriozitatea ºi destrãbãlarea. În
plus, viaþa ºcolarã furnizeazã
uneori subiecte destul de
specifice pentru cãderi pe
gânduri, arãtând uneori cît de
diferit sunt percepute unele
categorii ce þin de moralitate de
cãtre pedagogi ca reprezentanþi ai
lumii mature ºi de cãtre elevi ca
reprezentanþi ai viitoarei lumi
mature. Bunãoarã, o dirigintã de
clasã de la o instituþie din cele
zise prestigioase ºi moderne
încuraja turnãtoria printre elevi.
Nimic nou, în fond � o încurajeazã
pedagogii cam pretutindeni, cãci
pârâtorii îi ajutã sã deþinã
informaþii despre tot ce se
întâmplã ºi astfel sã þinã situaþia
sub control în ºcoalã.  Dar
diriginta din povestea noastrã
(care nu e mit, ci realitate purã)
ridicase turnãtoria la un nivel
organizatoric, tehnologic ºi logistic
superior: erau niºte jurnale cu
rapoarte scrise, niºte dosare cu
denunþuri � ca în filmele despre
spioni. Cã o fi întâmplãtor sau þine
de principiile �organizatorice�, nu
se ºtie, dar �agenþii� dirigintei erau
de fapt exclusiv �agente�. Care
erau fireºte, prezentate ºi elevilor,
ºi pe la ºedinþele cu pãrinþi drept
exemplare, luau note mari chiar ºi
atunci când numãrul erorilor din
teste nu prea presupunea
excelenþa.

Numai cã proverbul despre
ulciorul care nu merge de tare
multe ori la apã ºi odatã ºi odatã
se sparge nu este doar o simplã
adunãturã de cuvinte. Colectivele
de adolescenþi au contraspionajul
lor specific, ºi �agentele� au fost
demascate, atribuindu-li-se mai
prozaicul calificativ de pârâtoare,
oprobriul ºi boicotul public,
permanenta sancþionare verbalã
în necruþãtorul slang juvenil.

Notele au rãmas mari, �statutul
social� în ochii pedagogilor a
rãmas ºi el înalt, dar pârâtoarele
au devenit paria, marginalizate în
micro-societatea lor.

Ce face ºi ce zice
popa

Se pare cã în virtutea
�cuminþeniei� cultivate de
mentalitatea patriarhalã fetele sunt
mai receptive la activitãþile care
presupun prestarea serviciilor, iar
bãieþii � la cele care vizeazã
confruntarea, opoziþia ºi o dozã de
libertate în luarea deciziilor. Dar în
epoca informaþiei aceastã schemã
machistã se modificã sub
presiunea informaþiilor despre un
alt fel de a fi femeie în þãrile
dezvoltate. Înapoierea psihologicã
este un fenomen temporar care
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frâneazã procesul, dar nu-l poate
opri.

Însã în povestea aceasta cu
turnãtoarele mai existã ºi un alt
substrat cu elemente mitologice.
Este vorba de dubla moralã,
dublele standarde: maturii
(pãrinþii, pedagogii, rudele) repetã
ritualic normele eticii creºtine (dar
în fon general umane) � nu minþi,
nu fura, nu trãda etc., dar în viaþa
de toate zilele le încalcã la tot
pasul în ochii celor pe care îi
educã. ªi astfel îi învaþã sã fie
ipocriþi, pentru cã zicala �fã cum
zice popa, dar nu cum face el�
este mai degrabã o replicã
spiritualã decât o devizã pentru
un mod de viaþã.

La vârsta adolescenþei pârâtoria ºi
obedienþa nu pot fi percepute ca
virtuþi de cãtre colectivitate. Dar
stimularea lor de cãtre maturi
încurajeazã dubla moralã ca pe
un element obligatoriu al lumii
�oamenilor mari�.

Experienþa
de viaþã nu poate
fi transplantatã

Probabil cã adevãratele
personalitãþi sunt virtual
depozitate în copiii neastâmpãraþi,

în acei care îºi apãrã punctul de
vedere, principiile, dreptul de a
avea o pãrere ºi chiar dreptul la
eroare. De altfel, dreptul la eroare
este unul fundamental în procesul
cunoaºterii lumii. Oamenii maturi
considerã cã experienþa lor poate
fi transplantatã în mod aproape
automat în creierele copiilor.
Aceºtia însã se obstineazã cã
cunoascã lumea prin propria lor
experimentare, fie aceasta deseori
dureroasã ºi ºocantã.

Chiar de mici, copiii nu înþeleg
noþiunea de �fierbinte� pânã nu
pun mâna pe plitã, noþiunea de
pericol � pânã nu bagã degetul în
gura câinelui etc.

Imagine: UNICEF/Cristina Puþuntica
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De aceea un alt mit, conform
cãruia: �Când ai sã creºti mare, ai
sã le faci pe toate. Acum rabdã ºi
fã ce þi se spune�. Adicã, copilul e
tratat ca o proprietate însufleþitã a
pãrinþilor, una care nu ia decizii,
nu poartã responsabilitate, nu
poate exista decât în conformitate
cu scenariul scris de pãrinþi.

Copiii ºtiu cã realitatea e alta. De
aceea rolul demitizãrii trebuie sã
le revinã lor înºiºi. Sã înveþe a
scrie ei despre ei. Toate celelalte
soluþii ar fi doar niºte paliative.
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BENEFICIILE
ªI PERICOLELE
INTERNETULUI PENTRU
COPII ªI TINERI

Pãrinþii care nu îºi învaþã copiii cum
sã foloseascã Internetul le reduc
ºansele de a cãpãta o educaþie de
calitate ºi de a obþine o slujbã mai
bunã, se aratã într-un studiu
publicat, în primãvara anului 2005,
de London School of Economics.

SOLUÞIE. Din când în când, pãrinþii
ar trebui sã navigheze pe Internet
împreunã cu copiii.
Copiii mai sãraci sunt primele
victime ale faptului cã pãrinþii nu ºtiu
sã foloseascã Internetul. Între ei ºi
cei din pãtura de mijloc se creeazã o
�prãpastie digitalã�. Un studiu
realizat pe 1.500 de subiecþi din
Marea Britanie de cãtre London
Scool of Economics a dezvãluit cã
tinerii care provin din familii �bune�
nu numai cã au acces mai bun la
Internet de acasã, dar ºtiu mai bine

cum sã foloseascã multitudinea de
resurse oferitã de reþeaua mondialã
de calculatoare.

AVERTISMENT. Autorii studiului au
avertizat cã, în general, pãrinþii care
nu ºtiu sã foloseascã Internetul
produc copii care ºtiu sã utilizeze
Internetul pentru cã îi pot îndruma ºi
încuraja. Un adevãr evident, s-ar
putea spune. ªi totuºi diferenþele
sunt foarte mari între copiii ºi tinerii
din cele douã categorii: 88% dintre
copiii ºi tinerii aparþinând clasei de
mijloc ºi doar 61% dintre copiii ºi
tinerii aparþinând clasei muncitoare
au acces la Internet acasã. Asta în
condiþiile în care Marea Britanie este
o þarã foarte dezvoltatã din punct de
vedere economic.

O cauzã de îngrijorare este modul în
care copiii ºi tinerii utilizeazã
Internetul. În timp ce 90% dintre cei
care îl folosesc în fiecare zi spun cã
beneficiazã de aceastã resursã
pentru a-ºi face temele, o cincime
dintre aceºtia a admis cã a copiat
ceva de pe Internet pentru un proiect
de la ºcoalã, dar a prezentat
plastrografia ca fiind creaþie proprie.

PORNO. ªi mai grav este 57%
dintre utilizatorii frecvenþi au accesat
materiale pornografice. Majoritatea
spune cã acest lucru s-a întâmplat în
mod accidental: prin intermediul
reclamelor pop-up sau dand click
din greºealã pe link-uri cãtre site-uri
porno. 54% au afirmat cã nu au fost
deranjaþi de aceastã întâmplare.
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Studiul mai relevã cã pãrinþii
subestimeazã impactul negativ al
comunicãrii on-line pentru proprii
copii ºi adolescenþi, în ciuda
avertismentelor repetate lansate de
cercetãtori. O treime dintre copiii ºi
tinerii care utilizeazã frecvent
Internetul spun cã au primit mesaje
e-mail sexuale sau rãutãcioase. Doar
7% dintre pãrinþi sunt conºtienþi cã
proprii copiii ºi adolescenþi au avut
asemenea experienþe neplãcute.

În general, pãrinþii sunt îngrijoraþi
pentru cã nu ºtiu cum sã-ºi îndrume
copiii în utilizarea Internetului. O
cincime dintre pãrinþi au admis cã nu
au nici cea mai vagã idee despre
cum ºi-ar putea ajuta copiii sã
foloseascã Internetul în siguranþã.

ÎMPREUNÃ. Autorii studiului spun
cã o posibilitate ar fi educarea
pãrinþilor în ale Internetului. O soluþie
mai la îndemânã ar fi navigarea pe
Internet împreunã cu proprii copii ºi
adolescenþi. Acest exerciþiu va face

ºi pãrinþii ºi copiii sã fie conºtienþi de
riscurile utilizãrii acestei resurse.
În acelaºi timp, pãrinþii trebuie sã le
respecte copiilor ºi adolescenþilor
intimitatea � va creºte încrederea
reciprocã, iar problemele de
siguranþã vor putea fi discutate într-
un mod deschis.

Sursa: �Jurnalul Naþional�, 3 mai 2005
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Prin fapte bune tinerii dezvãluie lumii esenþa lor.
Cãci, pânã la urmã, ei nu sunt nici maºini de

ascultat, ºi nici automate de executat comenzile
adulþilor. Ei au idei ºi au realizãri. ªi pot fi nu doar
protagoniºti ai cronicilor negre, cum se întâmplã
uneori ºi sunt prezentaþi adesea. Ei sunt iniþiatori ai
faptelor bune.

Contribuþiile lor se regãsesc oriunde � de la nivel
comunitar pânã la nivel global. Grupajul de subiecte
care urmeazã ºi istoriile despre Slava Luca ºi
Polina Panainte sunt o dovadã în acest sens.

I

FAPTE BUNE
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Deºi Slava Luca (21 ani) s-a nãscut la Chiºinãu, el cunoaºte
deja aproape toate satele din Moldova. În ultimii doi ani a tot
mers din sat în sat, vorbindu-le adolescenþilor despre
pericolul HIV/SIDA ºi protecþia împotriva acestei maladii. O
face în timpul liber de studii la Universitatea de Stat.

Când ºi-a ales drept viitoare profesie asistenþa socialã,
spera cã va lucra cu copiii. �Poate pentru cã nu am fraþi�,
spune. Locuieºte doar cu mama. Atunci când a decis ce
profesie vrea, prietenii de la liceu au râs � în zilele noastre
toþi merg la management, economie sau drept, aºa cum
zece ani în urmã toatã lumea mergea la limbi strãine. Rar
cine îºi alege o meserie atât de non-profitabilã cum este
asistenþa socialã, care mai e ºi foarte nouã � pânã nu
demult în Moldova nu existau asistenþi sociali care sã
lucreze cu copiii ºi familiile.

SLAVA LUCA ªI COLEGII SÃI ÎNCEARCÃ
SÃ SALVEZE LUMEA

Imagine: UNICEF/Giacomo Pirozzi
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Chiar din primii ani de studenþie a devenit voluntar la Centrul
de Informare ºi Documentare pentru Drepturile Copilului ºi
aici i s-au oferit posibilitãþi de instruire ºi creºtere profesionalã
la care nici nu putea visa. A învãþat lucrul interactiv cu copiii,
ºi-a dezvoltat abilitãþi de comunicare, de identificare a
problemelor, liderism, pledoarie, munca în echipã,
dezvoltarea serviciilor pentru tineri etc. A activat ca facilitator
de training, animator al timpului liber, ºi-a fãcut noi prieteni.
Cea mai durã, dar revelatoare experienþã a trãit-o în tabãra
de varã de recuperare a copiilor cu deficienþe locomotorii,
þintuiþi în cãrucior. �Am învãþat ce înseamnã sã fii responsabil
pentru cineva�.

Pe mãsurã ce reþeaua de voluntari a centrului  creºtea, s-au
creat ºi echipe specializate pe domenii. Slava a ales prevenirea
HIV/SIDA, într-un proiect susþinut de UNICEF. Este un
domeniu în care în Moldova existã tabu-uri care trebuie
depãºite, pentru cã nici pãrinþii, nici profesorii nu le vorbesc
copiilor ºi tinerilor despre sexualitate ºi, implicit, despre pericole.

Un profil al tânãrului din Moldova, dupã cum rezultã din
studiul de cunoºtinþe, atitudini ºi practici, realizat de
UNICEF Moldova în 2003, aratã cã vârsta medie de
iniþiere sexualã este 16 ani, dar mulþi îºi încep viaþa
sexualã sub presiunea grupului de semeni ºi pentru cã nu
ºtiu a spune �nu�. Fiecare a zecea tânãrã este forþatã sã
aibã prima relaþie sexualã. Tinerii nu sunt informaþi sau
sunt informaþi greºit despre sãnãtatea sexualã, ºi asta îi
face vulnerabili în faþa virusului HIV. Un tânãr din trei este
sigur cã nu poate lua o infecþie cu transmisei sexualã în
urma unui raport sexual. Doar jumãtate dintre tineri
considerã cã fidelitatea ºi prezervativul îi pot proteja de
HIV ºi doar opt la sutã din tinerii din Moldova cunosc toate
cãile de transmitere a virusului ºi nu au prejudecãþi care i-
ar expune riscului de infectare. Chiar dacã au auzit despre
HIV/SIDA, tinerii nu percep riscul ca pe ceva personal ºi
sunt deseori tentaþi sã-ºi asume riscul unei relaþii sexuale
neprotejate: doar 35 la sutã din persoanele tinere au
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utilizat prezervativul la fiecare contact sexual în decursul
ultimului an. Mai multe prejudecãþi, plus lipsa deprinderilor
de a negocia eficient, conduc la o situaþie în care 70 la sutã
din tineri spun cã nu reuºesc sã negocieze cu partenerul
folosirea prezervativului.

ªi aceasta în condiþiile în care în Moldova prevalenþa estimatã
a HIV la adulþii de vârstã reproductivã este de aproximativ un
procent. Deºi totalul oficial al persoanelor care trãiesc cu HIV/
SIDA este destul de mic (puþin peste douã mii), neoficial se
estimeazã cã sunt infectaþi mult mai mulþi oameni. Cel mai
mare segment din persoanele infectate (60 la sutã) îl
reprezintã tinerii de 20-30 ani. ªi HIV nu mai atacã doar
consumatorii de droguri injectabile, aºa cum era înainte.
Tendinþele actuale aratã cã ea mai mare creºtere a infecþiei se
aºteaptã printre cuplurile tinere heterosexuale, ceea ce indicã
ºi la un pericol de rãspândire mai rapidã a HIV.

Pentru Slava ºi colegii sãi activitatea de educaþie pentru
prevenirea HIV/SIDA este modul lor de a salva lumea. Au
început prin patru luni de ºoc, în care fiecare echipã de
educatori þinea seminare de câte douã ore în ºcolile sãteºti,
în special acolo unde erau acceptaþi sau chiar invitaþi.
Slava a mers în acele luni în peste 20 de ºcoli, încercând
sã spargã cliºeele de comunicare la aceastã temã. �La
început nu a fost uºor � aveam blocaje, mai ales cã tinerii
se jenau ºi ei sã vorbeascã despre sexualitate ºi protecþie
ºi de aceea încercau sã evite discuþia sau sã ne punã în
cofã�, spune Slava Luca. Acum a acumulat experienþã ºi a
învãþat sã conducã discuþia în direcþia necesarã.

�Ce e cel mai greu? Sã convingem adulþii cã trebuie sã le
vorbim tinerilor despre aceasta, inclusiv despre protecþie ºi
prezervativ, pentru cã HIV/SIDA este un pericol real. Unii
dintre ei ne acuzã cã, vorbindu-le despre sex, i-am provoca
sã-ºi înceapã experienþele sexuale, deºi e demonstrat cã
tinerii mai informaþi îºi încep viaþa activã sexual mai târziu
decât cei neinformaþi. Alþii ne spun cã, de fapt, copiii nu ar
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fi pregãtiþi sã înþeleagã aceste lucruri... Dar când vor fi
pregãtiþi? Când va fi prea târziu? În cel mai bun caz adulþii
recunosc faptul cã ei înºiºi nu pot vorbi cu copiii despre
sex ºi prezervativ ºi ne lasã pe noi sã o facem�.

Apoi, timp de jumãtate de an, am mers prin sate cu
Teatrul Social pentru prevenirea HIV/SIDA, susþinut de
UNICEF. Au montat, în grupul lor de voluntari, o piesã
bazatã pe realitãþile infecþiei HIV/SIDA în Moldova, ºi în
special pe modul de percepþie a tinerilor de aici, ºi au
prezentat-o sub formã de Forum teatral deschis, în care
spectatorii erau încurajaþi sã participe la acþiune, sã
schimbe cursul ei, sã iasã în scenã ºi sã arate cum cred
cã ar trebui sã procedeze tânãrul sau tânãra în cauzã. �A
fost ceva extraordinar, mi-a plãcut mult sã fie actor
voluntar în acest teatru ambulant. Acolo vedeam
rezultatele muncii noastre mult mai repede � tinerii îºi
schimbau atitudinea sub ochii noºtri�.

Pentru cã este un domeniu puþin explorat, implicarea îþi dã
ºansa sã te simþi deschizãtor de drumuri. Slava ºi prietenii
sãi au început cu educaþia de le egal la egal ºi acum
coordoneazã o reþea de 50 de echipe de educatori de la egal
la egal ºi 60 de mentori adulþi, în raioanele Teleneºti, Cãlãraºi
ºi Orhei. În total, au beneficiat de activitãþile educatorilor de le
egal la egal peste 130 de mii de tineri. Tot astfel, Teatrul
Social înfiinþat în 2002 a dat deja naºtere la trei trupe de
acest gen în regiunile cele mai afectate de HIV, cu un numãr
total de circa 80 de actori voluntari instruiþi.

�Nu mã pot vedea pe mine, dar vãd bine cum s-au schimbat
sub ochii alþi colegi. Oxana, de exemplu, cu care lucrez într-o
echipã, când s-a înrolat ca voluntar nu ºtia prea bine ce vrea
sã facã în viaþã ºi ce ocupaþie i-ar aduce satisfacþie. Acum s-a
maturizat foarte mult, a înþeles ce capacitãþi are, ce-i place sã
facã. Dupã ore merge direct la Centrul de Informare. Este un
alt om. ªi eu cred cã sunt un alt om�.

UNICEF în Moldova, 2005
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Natalia Costaº, FLUX

�Tinerii noºtri au mers înaintea autoritãþilor locale. Datoritã
lor, am scãpat de gunoiºtea ce ne otrãvea viaþa de mult
timp�, spune un locuitor din satul Nãvârneþ, raionul
Fãleºti. Ca ºi alþi sãteni, Ion Sâmboteanu crede cã, de trei
ani, de când a fost format Consiliul local al tinerilor, viaþa
comunitãþii s-a schimbat cu mult spre bine. �Tinerii ne-au
dat nouã, celor maturi, o lecþie bunã ºi ne-au mobilizat,
atunci când au fãcut ordine în jurul ºcolii ºi au sãdit un
parc pe terenul afectat de alunecãri�, ne-a spus Ion
Sâmboteanu.

Despre consilierii juniori din Nãvârneþ, raionul Orhei,
circulã legende. Acum trei ani, ei ºi-au propus sã schimbe
spre bine viaþa comunitãþii ºi, dupã exemplul celor maturi,
au ales 15 consilieri juniori, care au format Consiliul local
al tinerilor (CLT). Iniþiativa a fost privitã la început cu multã
scepticism de cãtre consilierii maturi, dar ºi de o parte
dintre sãteni. �Ce-o sã poatã face niºte copii? Se joacã ºi
ei de-a þara în bumbi�, îºi ziceau ei atunci. A fost nevoie
de doar câteva luni pentru ca cei 15 consilieri juniori sã
câºtige simpatia celorlalþi tineri din sat ºi sã obþinã votul
de încredere al pãrinþilor, profesorilor ºi al autoritãþilor
locale.

�Tinerii consilieri au molipsit toþi cei 492 de elevii din
ºcoalã cu entuziasmul lor ºi au creat un fel de
�pãienjeniº�. E suficient sã lanseze o propunere cã ºi
ceilalþi elevi se mobilizeazã imediat pentru a o realiza. Aºa
s-a întâmplat ºi în primãvarã, când elevii au amenajat

TINERII DIN NÃVÂRNEÞ
RÃSTOARNÃ LUMEA
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Imagine: UNICEF Moldova

terenul din jurul ºcolii, pe care, pânã atunci, pãºteau
vitele satului�, spune Mircea Boghiu, profesor la ºcoala
din Nãvârneþ. Acum nici un sãtean nu îndrãzneºte sã-ºi
aducã aici vitele sau bobocii, aºa cum erau deprinºi de
mai mulþi ani. El a mai spus cã la iniþiativa CLT elevii au
colectat, anul trecut, fier uzat, iar din banii câºtigaþi au
procurat mobilier nou pentru câteva sãli de clasã ºi flori
pentru a amenaja scuarul din faþa ºcolii. �La insistenþa ºi
cu susþinerea consilierilor juniori, ºcoala noastrã va obþine
în toamnã statut de liceu�, spune, cu mândrie, Elena
Cireº, directoarea ºcolii. Tot ea afirmã cã tinerii au
desfãºurat mai multe proiecte, în urma cãrora au câºtigat
o combinã muzicalã, un computer, iar, în toamnã, sperã
sã fie conectaþi la Internet.

Pare incredibil, dar profesorii susþin cã acum tinerii din
Nãvârneþ nu-ºi mai pierd timpul prin barurile din sat.
ªcoala, unde, în fiecare sâmbãtã, consilierii juniori
organizeazã discoteci ºi concursuri cu premii, a devenit
un centru mai atractiv. Nãvârneþul este una dintre puþinele
localitãþi în care primãria a acordat Consiliului local al
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tinerilor un buget anual. Astfel, în fiecare lunã, tinerii
consilieri au la dispoziþie câte 100-150 lei din bugetul
local pentru organizarea unor manifestãri culturale,
procurarea premiilor, editarea unui ziar despre viaþa
localitãþii. Primul numãr al ziarului a fost editat la sfârºitul
anului trecut. Timp de trei ani, tinerii din sat au organizat
peste 30 de activitãþi. �Nu demult, au prezentat un concert
de zile mari pentru persoanele cu dizabilitãþi din localitate.
Toþi invitaþii au plecat de la ºcoalã cu multe daruri ºi cu
lacrimi de bucurie în ochi�, ne-a mai spus directoarea.

Tinerii �au salvat� satul de gunoi

Formarea Consiliului local al tinerilor la Nãvârneþ a devenit
o istorie de succes, despre care vorbesc ºi oamenii din
satele vecine, roºi de caria invidiei.

Pânã în prezent, mãtuºele din sat se crucesc cum de
copiii lor au reuºit sã lichideze singuri gunoiºtea
neautorizatã din sat, care le otrãvea viaþa de mult timp.
�Tinerii ne-au mobilizat ºi pe noi. Înarmaþi cu hârleþe,
lopeþi ºi saci de polietilenã ei au reuºit, în câteva zile, sã
salveze satul de mormanele de gunoi ºi sã creeze douã
rampe autorizate, în afara localitãþii�, ne-au povestit
consilierii maturi. Acum, pe locul celei vechi, ei vor sã
creeze un centru de agrement. �Suntem bucuroºi cã
copiii noºtri ºi-au gãsit o ocupaþie onorabilã. Sunt plini de
idei ºi cred cã acest lucru îi va ajuta ºi pe viitor. Bãiatul
meu, care acum studiazã la liceul din Teleneºti, se
întoarce acasã în fiecare sâmbãtã, pentru a participa la
activitãþile colegilor sãi din sat�, ne spune cu mândrie Ion
Sâmboteanu. �Tinerii consilieri au participat la câteva
ºedinþe de-ale noastre ºi ne-au mirat prin maturitatea
gândirii. Sunt îndrãzneþi ºi plini de idei inovatoare�,
povesteºte Leonid Pastramã, unul dintre consilierii adulþi.
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Pe unul din povârniºurile satului, pe o suprafaþã de 4 km,
se întinde o pãdure tânãrã, despre care primarul localitãþii
spune cã este o mostrã a colaborãrii dintre consilierii
adulþi ºi cei tineri. Primãria a reuºit sã o sãdeascã cu
ajutorul CLT ºi, astfel, sã opreascã alunecãrile de teren ºi
sã salveze casele a opt familii. �Tinerii sunt cei care mã
ajutã de fiecare datã când apelez la ei. În timpul
maratonului ecologic de anul acesta au fãcut ordine în
sat, au sãdit copaci�, ne-a spus Lidia Semenciuc,
primarului satului. Ea susþine cã societatea noastrã poate
fi schimbatã datoritã tinerilor ºi este sigurã cã, împreunã,
vor putea rãsturna lumea.

Imagine: UNICEF Moldova
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DATUL CU COASA,
CA SENZAÞIE LIRICÃ

Corina Ajder, Timpul

UN FEL DE INTRODUCERE
Cicã, un adolescent �cu perspectivã�
trebuie sã ºtie de la bun început ce
vrea de la viaþã.

Încã din faºã, teenagerul zilei de azi
îºi face un fel de listã cu �obiective
personale�, care include, de obicei, o
vilã (de dorit, cu grãdinã, terasã ºi
serã pentru flori pe timp de iarnã), o
maºinã (cu permis sau fãrã...), un
celular (preferabil, fãrã antenã ºi cât
mai minuscul posibil), precum ºi
deþinerea �ºefiei� asupra uneia dintre
cele mai puternice corporaþii din
þarã. Asta, dacã e sã trecem cu
vederea �mofturile interzise�
trabucurile cubaneze, cocktailurile
�slab alcoolizate�, servite de fel de
fel de zâne/paji blonde/blonzi ºi
raitele cu motocicleta pe timp de
noapte. În fine.

�CULORILE MELE�
Ideea acestei introduceri obositoare
este urmãtoarea: am întâlnit
persoane care pun la cale o altfel de
�perspectivã� � plãmãdirea celei de-
a doua (!) cãrþi personale, la doar 18
ani neîmpliniþi.

Sanda Cojocaru învaþã în clasa a XI-
ea la Liceul �Prometeu� ºi spune cã
a descoperit cea mai eficientã
metodã de a face poze fãrã aparat

de fotografiat - scrisul. �Cartea pe
care am tipãrit-o este un adevãrat
album de fotografii�, afirmã ea.
�Pãstrez între paginile acestei cãrþi o
întreagã colecþie de emoþii�.
�Culorile mele� - aºa se numeºte
placheta - este un fel de jurnal în
care oricine se poate regãsi cu
uºurinþã. �Este o oglindire absolutã a
personalitãþii mele. E ca ºi cum mi-
aº fi pus sufletul pe tavã ºi aº fi
spus: iatã-l, priviþi-l, e în aceastã
carte!�.

Scrie de prin clasa a IV-a, iar poezia
care a punctat ºi denumirea creaþiei
dateazã tot de pe atunci. �Iubesc
poezia ºi asta spune totul. Absolut
totul...�. De fapt, lucrurile pe care le
scrie sunt sclipiri fugare pe care le
pierde uºor, dacã nu le �împietreºte�
la timp. Totuºi, procesul de
�eternizare a clipei� în cuvânt (am
sã-mi permit niºte pseudo-metafore,
cum aº putea sã n-o fac, într-o astfel
de atmosferã?) pentru ea este unul
care cere efort. �Când termin de
scris, mã simt de parcã aº fi dat cu
coasa o zi întreagã ºi m-aº fi întors,
transpiratã, acasã. E plãcut, dar e ºi
epuizant�.

Sanda spune cã cel care scrie dã
dovadã de temeritate. �Este un gest
curajos sã fii sincer pe hârtie. E ca ºi
cum ai transpune pãrþi din
subconºtient în conºtient ºi le-ai lãsa
la suprafaþã�. În plus, încearcã sã
scrie ºi atunci când este fericitã.
�Sigur, e simplu sã scrii când eºti
trist, e mai uºor sã împãrtãºeºti
tristeþea. În schimb, sã scrii când eºti
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fericit cere mai multã dãruire... Dar
meritã�. Mi-a zis cã, atunci când îºi
reciteºte versurile, retrãieºte clipele
care au impulsionat-o sã scrie.
Apropo, o mare parte dintre oamenii
pe care îi cunoaºte sunt reflectaþi în
poeziile sale. �Le mulþumesc tuturor,
mai ales celor care m-au fãcut, fãrã
sã-ºi dea seama, sã pun pixul pe
hârtie�.

FÃRÃ TITLU
Poeziile ei sunt, în mare majoritate,
fãrã titlu. �Pentru cã e greu sã
�comprimi� un mesaj amplu într-un
singur rândiºor�. În unele situaþii, s-a
�pus la încercare�, din curiozitate. �A
fost amuzant când mi-am propus sã
gãsesc titluri pentru unele poezii ºi
asta mi-a luat mai mult timp decât
scrierea propriu-zisã a versurilor. De
exemplu, cum aº fi putut sã rezum
ideea de ego - brad, soare, sunet, -
în câteva cuvinte? Nu ºtiu. Pânã la
urmã, am numit poezia respectivã
�Eu - brad, soare, sunet�...�.

N-am fost surprinsã sã aflu cã îl
citeºte pe Stãnescu ºi cã nu se mai
saturã de poezia lui (la urma urmei,
nu cred cã asta i s-a întâmplat,
vreodatã, cuiva...).

�Cel mai mult mã bucurã cã oamenii
sunt surprinºi cã am o carte tipãritã.
Senzaþia pe care þi-o dau astfel de
momente e una care se vrea a fi
repetatã. ªi sper cã va fi...�.

PE DE ALTÃ PARTE...
În altã ordine de idei, Sanda
Cojocaru se transformã, la ºcoalã, în

Cojocaru Ruxandra - eleva care ºtie
cã va merge la facultate ca sã
studieze arhitectura. �Gata, m-am
hotãrât. Asta îmi place, asta am sã
fac�. Arhitectura cere ºi ea
creativitate, idei �post-moderniste� ºi
curaj. �Cred cã experienþa scrisului o
sã-mi fie de folos în domeniul spre
care vreau sã mã orientez�.

Vã amintiþi articolul recent despre o
discotecã de caritate, organizatã la
�Prometeu� pentru strângerea de
fonduri ce urmau a fi donate ºcolii-
internat din Ialoveni? Ghiciþi a cui a
fost ideea? Tot a Sandei! Nu scapã
nici o ocazie, când e vorba de a
pune umãrul la fel de fel de activitãþi
de acest gen.

Muzica, filmele, Internetul, prietenii -
mai e nevoie sã specific prezenþa lor
în viaþa ei? Aspectul demn de
menþionat este faptul cã, dincolo de
semnificaþia lor directã, Sanda a
învãþat sã �stoarcã� din toate acestea
pãrþile mai puþin vizibile ºi sã le
transforme în poezie. ªi o face cum
numai ea poate.

8 aprilie 2005
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O TÂNÃRÃ DIN
LÃPUªNA A FORMULAT
RECOMANDÃRI
PENTRU LIDERII LUMII

O tânãrã de 17 ani din Republica
Moldova a reprezentat copiii ºi tinerii
din regiune la o reuniune ce a
formulat recomandãri pentru Sum-
mit-ul G8 al liderilor marilor puteri
economice

Polina Panainte, de 17 ani, s-a aflat,
în debutul lunii iulie 2005, la
Dunblane, Scoþia, unde a participat
la un Forum al copiilor ºi tinerilor,
organizat de UNICEF în ajunul
Summit-ului ºefilor celor opt mari
puteri economice ale lumii.
Forumul copiilor ºi tinerilor, numit
C8, a întrunit câte un tânãr din opt
cele mai sãrace state reprezentând
diverse regiuni ale lumii � Butan,
Cambodgia, Yemen, Guinea, Sierra

Leone, Lesotho, Bolivia ºi Republica
Moldova - precum ºi din câteva state
ale grupului G8 � Franþa, Rusia,
Italia, Germania ºi Marea Britanie.
Timp de trei zile tinerii au participat
la dezbateri asupra problemelor ce
afecteazã cel mai mult viaþa copiilor
ºi tinerilor ºi au elaborat un Manifest
ce a fost prezentat liderilor G8,
convocaþi în iulie la Gleneagles,
Scoþia.

�În þara mea, mulþi copii sunt lipsiþi
de îngrijirea zilnicã a pãrinþilor,
pentru cã aceºtia sunt nevoiþi sã
lucreze peste hotare�, a declarat
Polina Panainte la Dunblane. �Copiii
conºtientizeazã faptul cã nu este o
stare fireascã a lucrurilor. Nu este
corect ca noi sã ne confruntãm cu
dificultãþi care pot fi rezolvate la alt
nivel. Liderii G8 trebuie sã se
foloseascã de influenþa pe care o
deþin pentru a schimba lucrurile. Aº
vrea ca ei sã-ºi aplece urechea la
ceea ce zic tinerii ºi copiii, la ceea ce
vreau sã le spun eu. Mesajul meu
este: sãrãcia copiilor trebuie sã
rãmânã istorie�.

Polina are 17 ani ºi a absolvit în
acest an liceul din Lãpuºna,
Hânceºti. La 14 ani a înaintat,
împreunã cu colegii, la UNICEF un
mini-proiect de creare a unui radio
ºcolar ºi a unui ziar ºcolar. Astfel
grupul de iniþiativã �Tinerii în
acþiune�, din care face parte, a
început sã informeze tinerii din
localitate despre sãnãtate, drepturi,
oportunitãþi de participare ºi de
informare, ºi sã ofere spaþiu tinerilor
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pentru exprimarea opiniei. În
prezent, Polina este liderul unei
organizaþii locale de tineri, susþinutã
de UNICEF, ºi care include tinerii în
procesele de luare de decizii la nivel
de localitate. Multe din deprinderile
pe care le are, Polina le-a acumulat
în cadrul trainingurilor organizate de
UNICEF pentru tinerii jurnaliºti ºi
pentru tinerii consilieri locali. Una din
experienþele sale cele mai
interesante a fost participarea la
Studiul de evaluare a participãrii
tinerilor în Moldova, fiind unul din cei
10 tineri evaluatori.

Tatãl Polinei este plecat la munci
peste hotare, de aceea nu l-a vãzut
deja de un an. Pentru a întreþine cei
patru copii, mama Polinei s-a
angajat în douã servicii, de aceea o
vede doar serile târziu ºi duminica.
�Familia noastrã nu o duce greu �
suntem mult mai avantajaþi decât
alte familii din sat. Dar nu cred cã e
corect ca pãrinþii sã fie nevoiþi sã-ºi
caute de lucru în alte þãri�, declarã
Polina.

Din cei 22 de colegi de clasã ai
Polinei, 18 au unul sau chiar ambii
pãrinþi plecaþi peste hotare. Mulþi
dintre colegii ei au ºi început a-ºi
pregãti documentele pentru a pleca
în strãinãtate.  �Forumul C8 a fost
pentru mine o oportunitate minunatã
de a participa la formularea de
recomandãri din partea copiilor ºi
tinerilor pentru adulþi. Sper ca
acestea sã aibã un impact pozitiv
asupra vieþilor multor copii din
Moldova ºi din întreaga lume�.

Aminata Palmer, reprezentantã din
Sierra Leone, a fost cea mai tânãrã
participantã a forumului C8. La 11
ani, ea se aratã preocupatã de
numãrul mare al copiilor din þara sa
care mor înaintea de cea de-a
cincea lor aniversare. Aminata a
insistat în faþa liderilor lumii ca
aceºtia �sã ofere copiilor o educaþie
ºi servicii de sãnãtate de calitate,
pentru a pune capãt discriminãrii
împotriva tinerilor�.

�COPIII ªI TINERII AU O PER-
SPECTIVÃ UNICÃ ASUPRA LUMII�
Primul Summit G8 în versiunea
copiilor ºi tinerilor a fost deschis, la 3
iulie 2005, la Dunblane, Stirlingshire,
de cãtre actorul Ewan McGregor, în
vârstã de 34 de ani, care este
Ambasador UNICEF. �Copiii ºi tinerii
au o perspectivã unicã asupra lumii.
Am fost încântat sã aud opiniile lor
clare, exprimate cu pasiune. Mulþi
dintre ei trãiesc în þãri care se
confruntã direct cu probleme precum
sãrãcia, lipsa de acces la educaþie ºi
maladia HIV/SIDA ºi meritã ca vocile
lor sã fie auzite�, a declarat
McGregor pentru BBC.

Imagine: BASA Foto
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COPIII ªI TINERII
PENTRU SCHIMBARE

Noi, 17 tineri din întreaga lume, ne-
am reunit pentru a iniþia C8 � o
versiune a copiilor ºi tinerilor pentru
Summit-ul G8. Noi dorim ca liderii
G8 sã asigure:

� Implementarea Convenþiei ONU cu
privire la Drepturile Copilului în toate
þãrile lumii.

� Realizarea de acþiuni pentru
implementarea drepturilor noastre
de a participa eficient la
evenimentele care au loc în lumea
noastrã. Noi nu dorim sã fim doar o
parte a viitorului, noi suntem
prezentul.

� Onorarea tuturor promisiunilor
fãcute cu ocazia Sesiunii Speciale a
Naþiunilor Unite consacratã Copiilor
din 2002, în documentul intitulat �O
lume demnã pentru copii�

� Ca guvernul ºi societatea civilã din
fiecare þarã sã elimine corupþia ºi SÃ
FACÃ SÃRÃCIA ISTORIE.

� Eliminarea datoriei pentru toate
þãrile în curs de dezvoltare ºi
promovarea unor practici de comerþ
liber ºi non-discriminatoriu.

� Crearea unui grup de consiliere
format din tineri care sã lucreze în
parteneriat cu G8.

Iatã recomandãrile copiilor ºi tinerii
pentru liderii celor opt þãri puternic
industrializate:

PROBLEME FUNDAMENTALE
Ca rãspuns la agenda de
dezvoltare pe plan mondial,
temele tratate de cãtre Summit-ul
copiilor ºi tinerilor C8 au reflectat
trei direcþii fundamentale:

� Obiectivele de Dezvoltare ale
Mileniului

� Recomandãrile Comisiei
africane

� Temele comerþului, asistenþei
internaþionale ºi datoriilor care se
înscriu în iniþiativa �A face sãrãcia
istorie�.

Subiectele discutate în cadrul
Summit-ului C8 din Scoþia, la
care a participat ºi Polina
Panainte din Moldova, pot fi
rezumate în felul urmãtor:

� Copiii ºi HIV/SIDA

� Educaþie: educaþie fetelor,
educaþia primarã gratuitã

� Sãnãtate: ameliorarea
sistemelor de educaþie ºi
inversarea tendinþelor de
rãspândire a principalelor maladii
în lume

� Sãrãcia

� Foamea ºi nutriþia

� Exploatarea: munca forþatã,
traficul ºi exploatarea sexualã a
copiilor, copiii în conflicte armate,
copiii expuºi violenþei

� Buna administrare a afacerilor
publice ºi democratizarea
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1. SÃRCÃCIA � NICIODATÃ!!!
� Liderii G8 trebuie sã elimine
sãrãcia acum.

2. EDUCAÞIE � ACUM!!!
�  Liderii G8 trebuie sã asigure
educaþie primarã de calitate pentru
toþi.

3. NU MAI ESTE TIMP PENTRU
VIOLENÞA ÎMPOTRIVA
COPIILOR!!!
� Liderii G8 trebuie sã protejeze
copiii ºi tinerii prin sprijinirea unor
iniþiative de eliminare a tuturor
formelor de violenþã împotriva
acestora în familie, ºcoli, stradã,
comunitate, mass-media, rãzboaie ºi
conflicte armate.

4. MAI MULTÃ PARTICIPARE,
DEMOCRAÞIE ªI GUVERNARE!!!

� Liderii G8 trebuie sã susþinã
crearea funcþiilor de comisari pentru
copii în fiecare þarã ºi de oportunitãþi
pentru copii ºi tineri de a participa la
procesul de luare a deciziilor la toate
nivelurile.

� Liderii G8 trebuie sã asigure
responsabilitatea guvernelor,
promovarea democraþiei, egalitatea
ºi reprezentarea genurilor, raselor,
vârstelor, persoanelor cu necesitãþi
speciale, etniilor ºi religiilor.

5. FÃRÃ HIV/SIDA!!!

� Liderii G8 trebuie sã asigure
accesul ºi tratamentul gratuit cu

Imagine: UNICEF/Giacomo Pirozzi
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medicamente anti-retrovirale pentru
toþi. Cheltuielile pentru programele
anti-HIV/SIDA trebuie strict
monitorizate, astfel încât acestea sã
cuprindã persoanele care au nevoie
cel mai mult de ele.

� Liderii G8 trebuie sã susþinã
programe de educaþie pentru
prevenirea HIV/SIDA ºi a
discriminãrii împotriva celor infectaþi
ºi afectaþi. Prezervativele trebuie sã
fie disponibile ºi accesibile gratis
pentru toþi tinerii.

6. COPIII ªI TINERII TREBUIE
SÃ MUNCEASCÃ DOAR
PENTRU EI ÎNªIªI!!!

� Liderii G8 trebuie sã sprijine
programe de protecþie, educaþie ºi
asistenþã medicalã pentru copiii ºi
tinerii strãzii ºi cei implicaþi în munci.

� Liderii G8 trebuie sã asigure
implementarea efectivã a legislaþiei
privind eliminarea treptatã a muncii
copiilor.

� Liderii G8 trebuie sã susþinã ºi sã
coopereze cu acþiunile mondiale ºi
regionale în domeniul muncii copiilor
ºi tinerilor.

7. MEDIU SÃNÃTOS, APÃ
POTABILÃ ªI SANITAÞIE DE
CALITATE PENTRU TOÞI!!!

� Liderii G8 trebuie sã susþinã
participarea copiilor ºi tinerilor la

monitorizarea activitãþilor de
protecþie a mediului natural pentru
asigurarea unei dezvoltãri durabile
pentru viitor.

� Liderii G8 trebuie sã implementeze
Protocolul de la Kyoto.
� Liderii G8 trebuie sã sprijine
guvernele pentru crearea facilitãþilor
de aprovizionare cu apã potabilã ºi
sanitaþie de calitate în ºcoli ºi
comunitãþi.

8. SÃNÃTATE ªI NUTRIÞIE
PENTRU TOÞI!!!
� Liderii G8 trebuie sã anuleze
datoriile ºi sã promoveze un comerþ
liber ºi non-discriminatoriu pentru a
asigura fonduri destinate serviciilor
gratuite de sãnãtate ºi nutriþie, astfel
încât copiii sã nu mai moarã de
maladii ce pot fi prevenite, precum
malaria ºi tuberculoza, ºi sã se
bucure de o viaþã sãnãtoasã.
� Liderii G8 trebuie sã promoveze
utilizarea unor medicamente alterna-
tive sigure ºi eficiente.
Ne facem griji pentru prezent ºi
pentru viitor.
ªi ne gândim nu doar la vieþile
noastre.

Surse: UNICEF Moldova, http://
www.unicef.org, http://news.bbc.co.uk
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II
INIÞIATIVE

MEDIA
ALE TINERILOR

1 Hans Peter Nieder-Mayer, Jurnalismul: profesie sau vocaþie. Curente ºi tendinþe în jurnalismul
contemporan, volum îngrijit de Ruxandra Cesereanu, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2003.

Consider salutarã situaþia în care jurnaliºtii ºi tinerii
 întreprind încercarea de a crea �o lume mai bunã�.

Însã aceasta nu se poate realiza doar prin apeluri
sãrbãtoreºti. Avem nevoie ºi în jurnalism (nu doar
în politicã) de tineri care trãiesc ei înºiºi ceea ce spun
ºi ceea ce aºteaptã de la ceilalþi. ªi avem nevoie de
instructori în jurnalism, atât în domeniul academic,
precum ºi în practica jurnalisticã ce îi pot ajuta pe tineri�.1

Acest capitol consemneazã iniþiative media ale
tinerilor din Moldova � unele cu titlu de premierã
în regiune, precum ºi exemple în care energiile ºi
ideile tinerilor merg mânã în mânã cu experienþa ºi
abilitãþile jurnaliºtilor, aducând beneficii tuturor.

�
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De ce vin
tinerii
la Centrul
Media?
Veronica BOBOC, Manager al Centrului
Media pentru Tineri

- Unde te duci?
- Mã duc la Media! Am de fonotecat un
interviu!
- Iar eu am de machetat ultima pagina a
ziarului! � poþi auzi cu adevãrat aceste
dialoguri pe holurile liceelor ori în stradã. De
unde ºtiu asta? Îmi spun profesorii, îmi
transmit jurnaliºtii ºi pãrinþii. Tinerii vin la
Centul Media pentru cã aici gãsesc libertate
de exprimare, de creaþie, aici au un mediu
prietenos, unde pot sa-ºi exprime liber
opiniile. Aici ei sunt ajutaþi sã creeze un ziar
ºcolar sau un studiou radio, sã gãseascã
subiecte în comunitãþile lor, aflã cum pot
motiva tinerii sã participe la diverse activitãþi
sau cum sã obþinã surse financiare pentru
ziarul sau radioul ºcolar.

Centrul Media pentru Tineri a fost creat în
2003. Este unul dintre centrele prietenoase
tinerilor, create cu sprijinul UNICEF ºi al
Primãriei Municipiului Chiºinãu, Direcþia
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Protecþia Drepturilor Copilului.
De la idee pânã la realizare a fost
un drum lung pe care au mers mai
mulþi oameni: specialiºti de la
UNICEF, Primãrie, jurnaliºti, lideri
de organizaþii non-guvernamentale
etc.

În scurt timp a devenit primul
Centru de resurse cu profil media
pentru tineri, care îºi propune
promovarea accesului tinerilor la
informaþie, instruirea în radio-
jurnalism a adolescenþilor,
producerea emisiunilor radio,
crearea ziarelor ºi posturilor de
radio ºcolare ºi promovarea
accesului  tinerilor jurnaliºti în
mass-media profesionistã.

Cunoºtinþe ºi abilitãþi

Tinerii jurnaliºti care au participat
la seminarele de instruire,
atelierele media ºi training-urile
desfãºurate de Centrul Media pe
parcursul a doi ani, au obþinut
cunoºtinþe ºi abilitãþi de a
transmite semenilor lor diverse
mesaje de promovare a
participãrii, sãnãtãþii, de realizare
a subiectelor cu dimensiune
umanã, de producere a
emisiunilor radio ºi editare a
ziarelor.

�Centrul Media este  pentru mine o
deschidere spre viaþã, adicã un
nou început. Aici pot sã mã afirm!�

Stela Secarã, 19 ani

�Activitãþile Centrului Media îmi
oferã viitor, pentru cã toate se
desfãºoarã calitativ. La Media
gãsesc un anturaj prietenos!�

Natalia Pîrgari, 17 ani

�Centrul Media mi-a deschis uºa
spre radio-jurnalism. Aici am fost
instruitã ca mai apoi sã fiu capabilã
sã realizez materiale radio de
calitate. Centrul  Media trateazã
toþi voluntarii în mod egal ºi ne
oferã o ºansã pentru a ne afirma.
Înainte de a veni la Media mi se
pãrea cã  jurnalismul nu este
accesibil tuturor, acum m-am
convins cã nu este aºa�.

Diana Preguza,16 ani

�Odatã cu venirea mea la Centrul
Media am început o nouã viaþã,
una activã!�

 Viorica Culeac, 16 ani
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Iatã câteva impresii scrise ale
participanþilor la trainingul
�Elemente de design pentru presa
tinerilor�, organizat în aprilie 2005.

Dupã training, voi face unele
schimbãri la ziarul pe care îl
conduc, pentru cã acum ºtiu
mai multe...
Viorel Gajiu, ziarul �Social Work�,
Chiºinãu

Unele lucruri pe care le-am aflat
la seminar nici mãcar nu le
bãnuiam. De exemplu, dacã

cititorului nu-i place fotografia sau
titlul, existã riscul ca el sã nu
citeascã articolul mai departe.
Alina Recean, ziarul
�Adolescenþa�, satul Mândâc,
raionul Donduºeni

Ca sã facem un ziar de bunã
calitate, trebuie sã respectam
anumite reguli de design pe care
le-am aflat la acest seminar. Merg
acasã cu noi cunoºtinþe ºi noi
aptitudini.
Gicu Adam, ziarul �ABC-ul liceal�,
Mândreºti, Teleneºti
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O ADOLESCENTÃ
PASIONATÃ DE
RADIO-JURNALISM

Laura BOHANÞOV, Voluntar la
Centrul Media pentru Tineri,
studentã la Facultatea de
Jurnalism ºi ªtiinþe ale
Comunicãrii, USM

La treisprezece ani, Tatiana
Toporovschi are deja o experienþã
de jumãtate de an la Studioul Radio
�Vocile Tinerilor�.

Iniþierea ei în ale ziaristicii s-a produs
încã în clasa a patra, când a avut
ideea sã editeze un ziar al liceului în
care studiazã, �Ion Creangã�.
Publicaþia �Crengienii� a apãrut lunar
timp de doi ani. Apoi, a frecventat
cursuri de radio-jurnalism la Centrul
Media pentru Tineri.

Tatiana mãrturiseºte cã astfel ºi-a
descoperit afinitatea pentru aceastã
ramurã a mass-media: �Îmi place mai

mult radioul pentru cã te poþi auzi pe
tine însãþi. Am avut multe emoþii, mai
ales la prima emisiune. Apoi am
încercat ca toate elementele negative
sã le transform în puncte pozitive�.
Tatiana afirmã cã nu era obiºnuitã
sã-ºi audã vocea la radio. Era puþin
modificatã, monotonã, însã în timp a
ajuns sã o aprecieze.

Acum zice cã vrea sã facã o carierã
din pasiunea sa pentru radio.

Prima emisiune a fost un eveniment
sãrbãtorit de întreaga familie
Tatiana este cel mai tânãr voluntar
de la Centrul Media pentru Tineri. Ea
spune cã uneori se simte copil
printre colegii sãi. Îºi aminteºte de
primul subiect realizat cu psihologul
liceului despre complexele cu care
se confruntã adolescenþii: �Am avut
emoþii, am avut probleme tehnice,
am înregistrat de vreo douã ori acest
interviu. Pânã la urmã, a ieºit însã
bine�. Pãrinþii ei au organizat o micã
sãrbãtoare în cinstea debutului:
�Pãrinþii mei sunt foarte mândri de
mine ºi vor ca eu în primul rând sã
mã simt bine. Ei vãd cã sunt
interesatã de ceea ce fac, astfel încât
sunt ºi ei interesaþi�.

De atunci, Tatiana s-a implicat activ
în realizarea emisiunii �Laboratorul
Tinereþii�, difuzatã în fiecare luni, la
ora 15.30, la postul de radio
Antena C.

Adolescenta a participat de douã ori
ºi la emisiuni în direct. Cu toate
acestea, ea mãrturiseºte: �Îmi place
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mai mult o emisiune montatã, pentru
cã la o emisiune în direct am mai
multe emoþii.�
Tatiana sperã sã ajungã directorul
unui post de radio. Cel puþin la ea în
liceu.

Cum se împacã însã activitatea la
studioul radio cu cea ºcolarã?
Tatiana a gãsit numitorul comun:
�Vreau sã creez un post de radio la
noi în liceu. Asta înseamnã mult.
El ne-ar informa despre problemele
liceului. Considerãm cã tinerii sunt
interesaþi de asta, ba chiar
entuziasmaþi.� Grupul de iniþiativã de
la liceul �Ion Creangã� este format
din zece persoane. Tatiana afirmã cã
ea este cea potrivitã pentru funcþia
de director. Motivaþia ei e simplã:
�Am experienþã. Vreau sã realizez
mai multe emisiuni, sã devin
profesionistã . Într-un fel mã con-
sider deja mai bunã, pentru cã nu
mulþi au realizat ce am realizat eu
la vârsta mea.�

Cert e cã Tatiana a dat un sens
existenþei sale. Dacã viaþa ta nu are
un rost, nu-þi rãmâne decât sã-i
atribui unul!

100 EMISIUNI
�LABORATORUL
TINEREÞII�!!!

Emisiunea �Laboratorul Tinereþii�
este încununarea muncii tinerilor
jurnaliºti care au activat pânã
acum la Centrul Media. Aceasta
le-a ajutat sã-ºi consolideze
încrederea în sine ºi sã-ºi con-
tinue munca. Datoritã emisiunilor
radio, tinerii ºi-au motivat colegii
sã se implice ºi sã participe la
viaþa comunitãþii lor. În timpul
emisiunilor radio, ei promoveazã
modele de succes pentru
participarea copiilor ºi tinerilor
din întreaga þarã
ºi au influenþat comportamentul
colegilor lor prin promovarea unei
atitudini pozitive faþã de propria
sãnãtate ºi dezvoltare.

Fonoteca Studioului mai include
ºi spoturi sociale, circa 20, alte
emisiuni sau subiecte realizate
în direct cu diverse ocazii: Ziua
Internaþionalã a Emisiunilor pentru
Copii (International Children
Brodcasting Day), 1 iunie, 12
emisiuni �Dreptul la opinie�,
realizate ºi difuzate în cadrul
Reþelei  Posturilor de Radio
Locale a Asociaþiei Presei
Electronice, Studioul radio �Vocile
Tinerilor� fiind partener cu drepturi
depline, Serialul radiofonic
�Paratrãsnet�.
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STUDIOUL RADIO
�VOCILE TINERILOR�

Centrul Media pentru Tineri este
ºansa fiecãrui tânãr de a-ºi
descoperi vocea. Evident, cea
radiofonicã. De ce? Centrul Media
gãzduieºte Studioul Radio �Vocile
Tinerilor�, în cadrul cãreia este
realizatã sãptãmânal emisiunea
�Laboratorul Tinereþii�, difuzatã la
Radio Antena C (FM 100.3), în
fiecare zi de luni, începând cu 15.30.

�Laboratorul Tinereþii� este o
emisiunea creatã de cei ce gândesc
ca Tine!� - este sloganul tinerilor
jurnaliºti care realizeazã aceastã
emisiune.

Ce este �Laboratorul tinereþii�?
Treizeci de minute în care se
concentreazã energie, dinamism ºi,
nu în ultimul rând, informaþie ºi
diversitate de pãreri. Subiectele sunt
realizate integral de cãtre tinerii
jurnaliºti, absolvenþi ai Cursurilor de
radio-jurnalism, care sunt organizaþi
în patru echipe redacþionale, circa 30
de tineri jurnaliºti. Concurenþa
determinã calitatea ºi originalitatea.
Prima emisiune �Laboratorul
Tinereþii� a fost difuzatã la 25 august
2003 ºi a fost o iniþiativã a primei
promoþii de tineri jurnaliºti.

Tinerii au fost instruiþi anterior de
cãtre profesioniºti în cadrul
Cursurilor de radio-jurnalism, printre
care Vitalie Dogaru, Ion Bunduchi,
Valentina Romanciuc, Sergiu

Rãileanu, Zinaida Izbaº, Olga Stãvilã,
Andrei Mâþu, Tamara Berzoi ºi
Rodica Mahu. Sunt toþi SUPER ºi
fãrã ei nar fi fost ceea ce Centrul
Media este azi!  În total, s-au
perindat opt promoþii de tineri
jurnaliºti, aproximativ 350 la numãr.

Precum e firesc, nu fiecare absolvent
al cursului a continuat sã activeze.
Nu existã criterii de selecþie, cu
excepþia celor naturale. Rãmân ºi
muncesc cei care doresc, cãrora le
place sã realizeze subiecte ºi
emisiuni, care ºi-au fãcut prieteni,
care  experimenteazã în fiecare zi cu
dictafonul în mâini sau la calculator.

�Pentru prima datã când am pãºit
pragul Centrului Media îmi pãrea cã
este un centru ca ºi altele, unde nu
era nimic serios, nimic concret.
Lumea fãcea lucruri trãsnite, cu care
astãzi m-am obiºnuit. Însã când am
participat ºi eu la Cursurile de radio-
jurnalism, am înþeles cã lucrurile nu
sunt chiar aºa. Am învãþat sã lucrez
cu sunetul, cu vocea. Am devenit
mai sociabilã, curioasã, deschisã.
Am întâlnit lume diferitã, am încercat
sã înþeleg cum gândesc, cum se
comportã oamenii. Centrul îmi oferã
posibilitatea sã accesez Internetul,
sã cunosc atâtea lucruri interesante!
Totul este minunat!�

Cristina Vlah (în 2005 Cristina a
devenit studentã la Jurnalism)

�Când  am auzit de Cursurile de
radio-jurnalism organizate de
Centrul Media mi-am spus cã
aceastã activitate nu este pentru
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mine. Dar când am
venit aici ºi am
început sã descopãr
doar câteva din
tainele radio-
jurnalismului, am
exclamat �Super!
Îmi place!�.
Cursurile m-au
schimbat, mi-au
oferit o nouã experienþã deosebitã,
m-au ajutat sã-mi perfecþionez dicþia,
sã pot comunica cu alþi oameni, am
fãcut schimb de experienþã cu alþi
tineri, iar profesorii m-au învãþat
atâtea... Mulþumesc!�

Iulia Colesnic

Unii tineri care trec prin ºcoala radio-
jurnalismului  de la Centrul Media se
schimbã mult, devin mai sociabili, mai
deschiºi, mai toleranþi. Exemplul a doi
tineri de la Sângera, un sat în  subur-
bia Chiºinãului, este foarte relevant  în
acest sens. Atunci cînd au intrat pentru
prima data la centrul Media abia dacã
puteau comunica cu ceilalþi ºi erau
timizi. Dupã doua luni de instruire li s-
au dezlegat limbile, ºi-au fãcut prieteni
noi, au însuºit calculatorul ºi au
realizat mai multe interviuri din
localitatea lor. În una din zile a
telefonat la Centru o profesoarã de la
ºcoala din Sângera ºi ne-a întrebat ce
am fãcut cu bãieþii cã �au devenit
foarte îndrãzneþi ºi nu mai vor sã stea
în ultima bancã din clasã!�.
De fapt, profesori, directori de ºcoli ºi
pãrinþi telefoneazã des la Centrul
Media. Unii doresc ca elevii lor sã fie
cât mai mult implicaþi în activitãþile
Centrului, alþii se intereseazã dacã mai

oferim granturi mici, iar pãrinþii ne
mulþumesc pentru faptul cã ºi copilul
lor are unde-ºi petrece timpul ºi plus la
toate �vocea lui se aude ºi la radio�!
Apropo de pãrinþi: îi înþeleg foarte
bine, cãci sunt ºi eu mamã ºi îmi
doresc ca fiica mea sã beneficieze de
tot ce este mai bun în societatea
noastrã. Dar atunci când o mãmicã
deschide uºa Centrului Media ºi din
toate puterile încercã sã mã convingã
cît este de bun copilul ei ºi cît de bine
ar fi sã frecventeze Centrul Media, �sã
înveþe radio-jurnalismul pentru cã este
pasiunea lui cea mai mare�, iar în
urma ei stã tãcut ºi îºi ascunde
privirea  bãiatul sau fata, ºi la
întrebarea mea, deja tradiþionalã:
�Dar nu vreþi sã-l lãsaþi ca el singur sã
vorbeascã, sa ne spunã dacã vrea cu
adevãrat sã vinã aici?�, aproape toate
mamele îmi rãspund: �Dar eu ºtiu mai
bine decât el. O sã-i prindã bine în
viaþã aceste cursuri, el acum nu ºtie
singur ce vrea�.

Pentru cã suntem un Centru
prietenos tinerilor, nu limitãm
accesul nimãnui, dar de obicei aceºti
tineri nu rezistã mult, pentru cã
pãrinþii iau deciziile în locul lor!

Veronica Boboc
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LAURA BOHANÞOV
A ÎNVÃÞAT SÃ
ÎNÞELEAGÃ ªI SÃ
ASCULTE OAMENII

Veronica Boboc

�Cred cã astãzi nimeni nu-ºi poate
închipui Centrul Media fãrã mine�.
Iatã ce spune cu un amestec de
mândrie ºi ironie Laura Bohanþov, o
tânãrã de nouãsprezece ani. Ea este
voluntar la Centrul Media pentru
Tineri de mai bine de un an.

�Vreau sã fiu jurnalist! O spun încã de
prin clasa a noua. Asta era problema
mea. Doar afirmam cã vreau ceva ºi
atât. Într-o bunã zi m-a sunat veriºoara
mea: �Laura, am aici în faþã un anunþ
care te-ar putea interesa�. Împinsã din
spate, am ajuns la Centrul Media�,
povesteºte tânãra.

Laura susþine cã Centrul Media a
ajutat-o sã se punã în valoare, sã se
descopere pe sine, sã-ºi punã la
încercare capacitãþile. Uneori ºi ea
este surprinsã de câte poate face.
Pentru ea, Centrul Media reprezintã
�o rampã de lansare�. Aici ºi-a pus
bazele viitoarei profesii, cãci îºi
doreºte sã fie jurnalist.

Laura Bohanþov susþine cã s-a
schimbat o datã cu implicarea sa în
radio-jurnalism. A învãþat sã
înþeleagã ºi sã asculte oamenii. Nu a
fost însã nevoie sã-ºi învingã
timiditatea, cãci îndrãzneala a

caracterizat-o dintotdeauna. Centrul
Media i-a oferit însã posibilitatea de
a-ºi canaliza energia, astfel încât sã
nu se producã �dezastre�, ci emisiuni
radio de calitate.

Pentru Laura nu existã intervievat
dificil: �Scot informaþia care-mi
trebuie ºi dintr-un mut�. Din acest
motiv, majoritatea materialelor radio
pe care le realizeazã în cadrul
emisiunii �Laboratorul Tinereþii�,
difuzatã sãptãmânal la postul de
radio Antena C, conþin subiecte tabu.
De fapt, subiectele discutate în
emisiune de cãtre Laura ºi colegii ei
acoperã un spectru larg: de la sex
(protejat) la abstinenþã, de la
susþinerea BAC-ului la interpretarea
viselor. Spontaneitatea face ordinea
de zi. Tinerii spun cã încearcã sã
trateze totul din mai multe aspecte,
antrenând mai multe surse ºi opinii:
�Subiecte originale nu mai existã, în
schimb tratarea lor poate fi
originalã.�

Laura mãrturiseºte cã a devenit mai
organizatã, rãbdãtoare, tolerantã.
Potrivit ei, schimbarea a fost
determinatã în mare parte de
atribuþiile corespunzãtoare funcþiei
pe care o are la Centrul Media, cea
de editor de emisie: �Este o
provocare sã fiu liderul unor oameni
greu manevrabili, dar pasionali, aºa
cum sunt ºi eu�.

Vadim Bolocan, colegul ei ºi un alt
voluntar al Centrului Media, a
încercat sã aprecieze prestanþa
tinerei: �Deºi o cunosc pe Laura de
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puþin timp, sunt foarte bucuros cã
este editorul echipei în care activez.
Este o fatã competentã, ºtie ce vrea.
Are niºte scopuri bine definite în
activitatea sa ca editor de emisiune.

Este un bun organizator.� Laura este
cea care delegheazã
responsabilitãþile colegilor sãi: �Mai
pe scurt, dacã în emisiune se
strecoarã vreo greºealã, consider cã
e vina mea, deºi nu mã învinuieºte
nimeni. Nu poþi explica ascultãtorilor
cã te-a durut capul sau te-ai certat
cu prietenul, mai ales în cazul unei
emisiuni înregistrate. Se aude doar
produsul final, nu ºi justificãrile.�

Laura mai participã la dezbaterile
din cadrul emisiunii �Paratrãsnet�,
difuzatã sâmbãta, de la 15. 15, la
postul de radio municipal. Mai
realizeazã sãptãmânal sondaje
pentru emisiunea �Fãrã Tabu�.

În total, Laura a realizat peste 60
subiecte radio ºi a participat la
producerea a peste 100 emisiuni.
În ultimã instanþã, domniºoara
Bohanþov recunoaºte cã petrece
mult mai mult timp la Media decât cu
familia. �Atmosfera de la Centru este
mai mult decât prietenoasã, suntem
toþi prieteni, ºi voluntarii ºi angajaþii,
suntem toþi egali.� Aici Laura
gãseºte, când are nevoie, ºi un
ajutor, ºi un cuvânt bun, ºi o
încurajare, pentru cã toþi sunt
deschiºi, receptivi ºi drãguþi: � Sunt
înþeleasã ºi acasã, dar aici e altfel. În
plus, mã plictisesc sã stau mult timp
în aceeaºi încãpere. Iatã de ce

naveta Media-casã e binevenitã
în cazul meu.�

Totuºi, mai sunt ºi alte centre de
interes, cum ar fi gaºca: �Acum am
douã gãºti: veteranii ºi, jurnaliºtii
trãsniþi ºi neobosiþi de la Media.�

Cert e cã la acest Centru de resurse
pentru tineri, Laurei i s-a oferit ºansa
de a face ceea ce-i place. Acum ea
ºtie care e valoarea ei, dar ºi cine-ºi
doreºte sã fie în continuare.
Experienþa în radio-jurnalism, oferitã
de Centrul Media a convins-o pe
Laura cã ea poate fi un jurnalist
profesionist. Anul acesta a devenit
studentã la Facultatea de Jurnalism
ºi ªtiinþe ale Comunicãrii a
Universitãþii de Stat din Moldova.
�Fiecare om are o menire în viaþã,
un loc bine definit. Important e sã-l
gãseºti.�, conchide Laura Bohanþov.
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Aurelia GUZUN, consultant
pentru comunicare, Programul Sãnãtatea, Dezvoltarea
ºi Participarea Tinerilor, UNICEF Moldova

Prietenii zic cã trebuie sã le încerci pe toate? Gaºca
insistã sã faci sex, sã fumezi, sã te droghezi? Nu-i lãsa
pe alþii sã decidã pentru tine! Doar tu eºti stãpân pe
gândurile, sufletul ºi corpul tãu. Ascultã emisiunea
PARATRÃSNET. Fã ceea ce e bine pentru tine!

Acest generic, care anunþã un serial radiofonic, îi intrigã
pe tineri ºi îi surprinde pe ºapte din zece pãrinþi din
Moldova care, potrivit unui studiu recent, nu vorbesc cu
copiii lor despre sexualitate.

PARATRÃSNET, PRIMUL TEATRU
RADIOFONIC PENTRU ADOLESCENÞI
ªI PÃRINÞI DIN MOLDOVA

- De ce-þi place atât de mult teatrul radiofonic? am
întrebat-o într-o bunã zi pe bunica. Ce au piesele
difuzate la radio ºi nu au cãrþile, de exemplu?

- Este ceva mai viu, mai adevãrat sã auzi personajele
glãsuind, mi-a explicat ea, dupã ce a cumpãnit...

Oamenilor le plãcea teatrul radiofonic pentru cã era
amuzant, trist sau grav, pentru cã îi distreazã ºi îi face
sã viseze, sã trãiascã lucruri imposibile în viaþa realã,
pentru cã îi învaþã unele adevãruri...

Mario Vargas Llosa, Mãtuºa Julia ºi condeierul1

1 Mario Vargas Llosa, Mãtuºa Julia ºi
condeierul, Humanitas, Bucureºti, 2000, p. 90.
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Serialul radiofonic PARATRÃSNET, primul teatru la microfon
pentru adolescenþi din Moldova, a fost lansat, la 7 august
2004, la ora 15.00 la Radio Antena C. Emisiunea este
realizatã cu sprijinul Reprezentanþei UNICEF în Moldova.

Acest serial, în care au fost realizate peste 60 de episoade,
este elementul de bazã al emisiunii talk show cu acelaºi
nume. În jurul lui se construiesc dezbaterile la care participã
ascultãtorii ºi invitaþii în studio care au posibilitatea sã-ºi
exprime opinia în direct. În emisiune sunt implicaþi voluntari-
adolescenþi de la Centrul Media pentru Tineri, psihologi,
medici, juriºti.

În unul din episoade, de exemplu, realizatorii emisiunii
au prezentat o familie în care pãrinþii sunt divorþaþi. Mama,
împreunã cu fiul, s-au mutat recent într-un cartier cu
reputaþie nu prea bunã. Radu ºi gaºca lui din cartier
sunt personajele principale ale serialului.

Serialul radiofonic simuleazã situaþii de risc din viaþa
adolescenþilor � sex neprotejat, violenþã, consum de droguri
ºi alcool etc. În timpul emisiunii, adolescenþii aflã rãspunsuri
la multe întrebãri care-i preocupã: cum sã evite sarcinile
nedorite ºi infecþiile cu transmitere sexualã, cum sã nu
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ajungã exploataþi, traficaþi sau în conflict cu legea, sã
respecte ºi sã fie respectaþi. Emisiunea oferã tinerilor
ºansa de a exersa deprinderea de a spune NU în situaþii
de risc, în favoarea propriei sãnãtãþi ºi vieþi.

Tatiana Iojiþã, realizatoarea emisiunii, afirmã cã �a spune
NU este dificil uneori pentru un adult, cu atât mai mult
pentru un adolescent care vrea sã se afirme, sã
impresioneze, sã aibã prieteni, sã facã parte din gaºcã.
Dacã sunteþi adolescent sau aveþi un copil adolescent,
emisiunea este pentru Dumneavoastrã�.
Larisa Lazarescu-Speteþchi, Coordonator al Programului
Sãnãtatea, Dezvoltarea ºi Participarea Tinerilor, UNICEF
Moldova: �Acest serial îi ajutã pe tineri sã obþinã
deprinderi esenþiale de viaþã. UNICEF considerã cã tinerii
trebuie sã-ºi exercite dreptul de a-ºi exprima liber opiniile,
sã-ºi dezvolte respectul de sine pentru a putea face faþã
provocãrilor vieþii. Serialul stimuleazã energia ºi
creativitatea tinerilor, astfel încât aceºtia sã poatã lua
parte activ la modelarea mediului în care trãiesc�.

De la inaugurarea emisiunii �Paratrãsnet�, în august 2004,
pe adresa realizatorilor sosesc sãptãmânal zeci de scrisori
ºi mulþi tineri ºi adulþi sunã în studio pentru a-ºi spune
opinia ºi a susþine personajele.

�Serialul �Paratrãsnet� m-a pus pe gânduri. Prin astfel de
situaþii trec mai multe adolescente îndrãgostite. Ele, ca ºi
Anca, nu pot refuza bãieþii de care sunt îndrãgostite ºi,
drept rezultat, ajung sã întreþinã relaþii sexuale
neprotejate, punându-ºi în pericol sãnãtatea, viitorul,
iar uneori ºi viaþa.�
Valentina (16 ani), s. Tuzora, r. Cãlãraºi

�În emisiunea �Paratrãsnet� gãsesc rãspunsuri la multe
întrebãri care mã frãmântã. Noi, tinerii, nu avem cu cine
discuta despre sãnãtate, sex, droguri, infecþii cu
transmitere sexualã, etc. Dar ne intereseazã toate aceste
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lucruri ºi obþinem cu greu informaþie la aceste subiecte, din
surse în care sã avem încredere.�
Alexandra (15 ani), s. Vãsieni, r. Teleneºti

 �Nu sunt de acord cu pãrerea cã drogurile te scapã de
probleme ºi-þi ridicã dispoziþia. Din contrã, ele îþi afecteazã
sãnãtatea ºi întreaga viaþã��
Andrei (19 ani), Chiºinãu

Subiectele puse în discuþie în cadrul emisiunii �Paratrãsnet�
sunt axate pe realitãþile curente din Moldova, care afecteazã
în primul rând copiii ºi tinerii.

Conform unui studiu al sãnãtãþii ºi dezvoltãrii tinerilor, realizat
de UNICEF Moldova, cel mai des tinerii se informeazã
despre sãnãtatea sexualã de la semeni ºi din mass-media.
În ºapte din zece familii din þarã nu se vorbeºte despre
contracepþie.

Tinerii ar dori sã se informeze de la pãrinþi ºi alþi adulþi
informaþi (pedagogi, medici, psihologi, etc.). Majoritatea
tinerilor opteazã pentru educaþia sexualã în ºcoalã.

Acelaºi studiu relevã cã tinerii care au discutat cu pãrinþii lor
despre dezvoltarea sexualã ºi concepþie, au raportat prima
relaþie sexualã cu aproximativ un an mai târziu decât cei care
nu au avut aceastã oportunitate, fapt care demonstreazã
importanþa educaþie sexuale în familie pentru formarea
comportamentului sexual responsabil ºi sigur al tinerilor.

Emisiunea �Paratrãsnet� este difuzatã la Radio Antena C în
fiecare zi de sâmbãtã, la ora 15.15. ºi este reluatã miercuri
noaptea la ora 1.10. Durata emisiunii este de 45 de minute.

Opiniile exprimate în emisiune nu reflectã neapãrat opiniile
Fondului Naþiunilor Unite pentru Copii.
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FASCINAÞIA ªI
PUTEREA RADIOULUI
Radioul stãpâneºte minþile ºi
înfierbântã imaginaþia publicã. Nu
trebui însã crezut cã puterea lui este
mai micã decât cea a televiziunii,
dimpotrivã. Vocile, rãmânând fãrã
chip ºi privire, au cu atât mai mult
mister, iar magia lor acþioneazã cu o
eficacitate uneori redutabilã asupra
bãrbaþilor ºi femeilor ce ascultã...
Faþã de televiziune, radioul are
imensul privilegiu de a se adresa
ochilor sufletului, nu ochilor trupului.
Omul de televiziune nu are decât
chipul pe care îl are. Omul de radio
are chipul pe care i-l dau ascultãtorii
ºi ascultãtoarele lui, imaginându-ºi-l
doar dupã inflexiunea vocii.

Michel Turnier, �Tristan Vox�,
din volumul �Fata ºi moartea�

DE CE MESAJELE
RADIO SUNT
EFICIENTE

Radioul are o acoperire mai largã
decât alte mijloace de comunicare:
de exemplu, estimãrile aratã cã
existã 94 de aparate de radio la o
mie de locuitori în þãrile cele mai
puþin dezvoltate din lume, de zece
ori mai mult decât numãrul de
televizoare sau de exemplare de
cotidiene disponibile. În Africa de
Vest, numãrul staþiilor comunitare de
radio a crescut de cinci ori între 1991
ºi 1998.

În Moldova, ºase persoane din zece
ascultã radioul zilnic ºi de asemenea
ºase persoane din zece au cea mai
mare încredere în mass-media.1

În acelaºi timp, majoritatea
oamenilor, în special, cei aºezaþi cu
traiul în regiunile rurale, au acces
limitat la mijloace de comunicare în
general sau dispun de un registru
mediatic restrâns, lipsit de relevanþa
diversitãþii.2

� Radioul poate motiva oamenii prin
promovarea tradiþiilor orale ºi prin
stimularea imaginaþiei mult mai bine
decât televiziunea sau imaginile
video.3

� Programele radio pot fi realizate
mai repede, mai uºor ºi cu bani mai
puþini.

� Aparatele radio de recepþionare
sunt mult mai disponibile, mai ieftine
ºi mai portabile; aceasta le face mai
comode ºi mai la îndemâna
ascultãtorilor.

� Radioul poate ajunge la persoanele
care sunt izolate din punct de vedere
lingvistic ºi geografic, datoritã
conflictelor, analfabetismului sau
sãrãciei.

� Radioul poate ajunge la cei care nu
beneficiazã de facilitãþi de sãnãtate
din cauza costurilor acestora sau
distanþelor mari.

� Radioul poate ajuta la informarea ºi
conºtientizarea oamenilor despre
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Imagine: UNICEF/Giacomo Pirozzi

idei, produse ºi servicii noi
disponibile.

� Radioul poate crea o cerere pentru
servicii; de exemplu, �Dacã sunteþi
îngrijoraþi cã aþi avea o infecþie cu
transmitere sexualã (ITS), puteþi
merge la o clinicã de sãnãtate unde
veþi beneficia de tratament
confidenþial oferit de cãtre medici ºi
asistenþi�.

� Radioul poate asigura un plus de
credibilitate campaniilor comunitare

multi-media în domeniul prevenirii
HIV/SIDA ºi a comportamentelor de
risc printre tineri.

�  Deseori emisiunile radio constituie
o activitate de grup care încurajeazã
discuþiile despre subiecte de
sãnãtate ºi educaþie dupã difuzarea
emisiunilor. Acesta este un pas
important în procesul de influenþare
a comportamentelor.

1 Barometrul de Opinie Publicã, Republica Moldova, februarie 2005, Institutul de Politici Publice,
Chiºinãu, 2005.
2 Constantin Marin, Informarea politicã audiovizualã: între sondajul de opinie ºi monitorizare,
Buletinul analitic �Mass-media�, decembrie 2004, Centrul Independent de Jurnalism, Chiºinãu, 2004.
3 Radio and HIV/AIDS: Making a Diffrence, Gordon Adam, Nicola Harford, A guide for radio
practitioners, health workers and donors, Media Action International, UNAIDS, Ed: Highland
Printers, Inverness, Scoþia.
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REÞEAUA ZIARELOR
ªI POSTURILOR
DE RADIO ªCOLARE

Centrul Media pentru Tineri faciliteazã
comunicarea în reþea pentru tineri
jurnaliºti de la circa 70 de ziare ºi 19
posturi de radio ºcolare.

În 2004, în cadrul unui proiect
finanþat de UNICEF Moldova, Centrul
Media a oferit granturi mici pentru
crearea a cinci posturi de radio
ºcolare ºi ºapte ziare ºcolare.

Tinerii jurnaliºti care fac parte din
Reþea se întrunesc lunar în cadrul
unor ºedinþe sau ateliere de lucru,
unde discutã, fac schimb de
experienþã, produc subiecte radio,
învaþã cum se realizeazã interviuri,
ºtiri, subiecte cu dimensiune umanã
de la experþi  în domeniu - jurnaliºti
profesioniºti: Natalia Costaº, Igor
Guzun, Vitalie Dogaru. Astfel a
crescut calitatea ziarelor ºi a
emisiunilor radio produse în ºcolile
lor. Tinerii reporteri au preluat rolul
de informatori în comunitãþile în care
trãiesc, fiind unica posibilitatea
pentru tineri ºi copii de a obþine
informaþii despre diverse
evenimente, informaþii despre
drepturile lor ºi oportunitãþile de
participare. Aceasta le-a ajutat sã-ºi
construiascã încrederea în sine.

Datoritã emisiunilor radio, copiii ºi
tinerii ºi-au motivat colegii sã se
implice ºi sã participe la viata
comunitãþii lor.

Tinerii realizeazã subiecte cu nu
doar cu semenii lor, ci ºi cu primari,
consilieri locali, profesori, agenþi
economici ºi în acest mod încearcã
sã abordeze problemele cu care se
confruntã în comunitãþile lor, sã se
implice în procesul de luare a
deciziilor. Drept argument sunt
cazurile în care tineri jurnaliºti au
obþinut de la administraþia ºcolii
reparaþia cantinei ºi plasarea pe
holurile ºcolii a coºurilor de gunoi,
sau au  avut îndrãzneala sã
vorbeascã despre luarea de mitã la
BAC, sau au eliminat gunoiºtile
improvizate în satul lor ºi au obligat
primãria sã construiascã terenuri de
joc pentru copii. În alt sat au obþinut
ca primãria sã instaleze în ºcoalã
încãlzire autonomã, invitându-l pe
primarul localitãþii sã reziste la frigul
din ºcoala ºi sã rãspundã la
întrebãrile elevilor în cadrul unei
emisiuni în direct. Într-o altã
localitate tinerii jurnaliºti au
sensibilizat opinia asupra încãlcãrii
unor drepturi ale elevilor în ºcoalã
sau cazuri de abuz. Însã în puþine
localitãþi administraþia publicã localã
le-a oferit tinerilor bani pentru a
procura dictafoane sau alt utilaj de
care au nevoie. Parteneriatele între
tinerii jurnaliºti ºi administraþia
publicã localã reprezintã o altã etapã
de activitate a Centrului Media
pentru Tineri.
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- Cum i-aþi descoperit, domnule Youngblood, pe tinerii
din Moldova prin activitãþile Dumneavoastrã de instruire
cu reporterii adolescenþi pe care le promovaþi de mai
mulþi ani?

Tinerii din Moldova sunt dornici sã înveþe ºi sunt sincer
interesaþi sã cunoascã practicile jurnalismului profesionist.
Le-am cerut sã lucreze destul de mult în timpul cursurilor
mele de instruire ºi marea majoritatea a acestor tineri ºi-
au fãcut munca profesionist ºi la timp. Reþineþi, totul a fost
fãcut în timpul verii ºi asta nu a fost legat de vreo notã la
examen sau un credit universitar, deci în aceste condiþii ei
ºi-au consacrat în mod remarcabil eforturile ºi dedicaþia.
La fel ca ºi elevii ºi studenþii americani, ei sunt adesea
nerãbdãtori ºi doresc sã înveþe cum sã facã lucrurile mai
repede, chiar acum. Adolescenþii din Moldova sunt de
asemenea grozavi atunci când activeazã ca o echipã.
Aceste echipe nu duc lipsã niciodatã de nici un fel de
lideri. Întotdeauna am avut destui studenþi care s-au oferit
voluntari ca lideri ºi am fost mereu surprins cât de bine
pot ei lucra împreunã.

- Pentru care motive reveniþi în Moldova în fiecare varã?

Simt cu adevãrat cã particip la realizarea unei schimbãri
în Moldova ºi ajut la formarea unui numãr important de
tineri care sunt pregãtiþi sã-ºi exercite profesionist talentul
ºi abilitãþile. Aceºti tineri sunt întotdeauna cooperanþi ºi

�SUNT ÎNCÂNTAT SÃ VÃD JURNALIªTI
PROFESIONIªTI DIN MOLDOVA IMPLICAÞI
ÎN ACTIVITÃÞI CU TINERII�

Interviu cu Steven Youngblood, profesor de jurnalism la Univer-
sitatea Park din Parkville, Missouri, Statele Unite ale Americii
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recunoscãtori ºi, cu siguranþã, mã ajutã sã decid revenirea
mea în fiecare varã. În sfârºit, îmi place într-adevãr sã lucrez
cu profesioniºti din Moldova precum Nicolae Pojoga ºi
prietenii mei de la Centrul Media.

- Aþi adus ºi aþi realizat la Chiºinãu, împreunã cu UNICEF -
printre primii experþi strãini - ideea cã tinerii jurnaliºti,
pentru a deprinde tehnici profesioniste, trebuie sã producã.
Cum explicaþi aceasta?

Fie în Moldova sau în Statele Unite, tinerii sunt motivaþi
atunci când li se solicitã sã producã ceva ºi mai ales atunci
când acest ceva este difuzat sau tipãrit. Fiecare se simte
mândru sã fie în centrul atenþiei atunci când ºtie cã munca
sa va fi privitã de semenii sãi sau de profesioniºtii în
domeniu. În calitate de profesor, folosesc aceastã mândrie, o
îmbin cu grija pentru a reuºi pânã la un ultim termen real de
predare ºi creez o formulã pentru un seminar care are un
impact mult mai mare decât atunci când doar aº sta în
picioare ºi aº vorbi opt zile la rând. În plus, crearea unui
produs le oferã adolescenþilor ºansa de a lucra cu succes în

�Crearea unui produs
le oferã adolescenþilor
ºansa de a lucra cu
succes în echipã ºi
de a discuta ºi a face
observaþii asupra muncii
altora. Cred cã acest
fapt este esenþial pentru
o instruire reuºitã în
jurnalism�

Steven Youngblood
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echipã ºi de a discuta ºi a face observaþii asupra muncii
altora. Cred cã acest fapt este esenþial pentru o instruire
reuºitã în jurnalism.

- În concluzie, de ce trebuie implicaþi tinerii în activitãþi
media? Ce poate învãþa Moldova din experienþa orelor
de jurnalism în licee din Statele Unite?

Cele trei lucruri pe care reporterii din liceele din Moldova
ar trebui sã le aibã sunt:

1. Ore de predare organizate cu regularitate dedicate
editãrii ziarelor sau emisiunilor TV;

2. Profesori licenþiaþi ºi specializaþi în jurnalism;

3. Bani oferiþi de ºcoli pentru tipãrirea ziarelor.

Elevii ºi studenþii din Moldova sunt cu certitudine la fel de
capabili ca cei americani, ei au nevoie doar sã fie informaþi
cum sã acþioneze profesionist. Însã aceasta este dificil,
deoarece puþine ziare ale liceenilor din Moldova dispun de
consilieri cu ceva experienþã în mass-media. În mod ideal,
funcþionarii din sectorul educaþiei din Moldova vor vedea
valorile jurnalismului în licee, valori care vor depãºi cadrul
jurnalistic. Avem studii care demonstreazã cã tinerii reporteri
de le publicaþiile liceelor scriu mai bine, citesc mai bine, au o
reuºitã ºcolarã mai bunã la examenele de admitere în colegii
decât elevii care nu au fãcut niciodatã jurnalism.

Sunt încântat sã vãd jurnaliºti profesioniºti din Moldova
implicaþi în activitãþi cu tinerii. De asemenea, sunt
însufleþit de numãrul iniþiativelor media pentru tineri
adresate tinerilor din Moldova (Centrul Media este unul
dintre acestea). Sper doar cã elanul edificãrii va continua
ºi cã societatea din Moldova va decide cã mass-media ºi
jurnalismul realizate de tineri reprezintã un program
valoros pentru þarã.

Interviu realizat de Igor Guzun
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ADOLESCENÞII
VORBESC PRIN
MIJLOACE VIDEO
DESPRE MIGRAÞIA
PÃRINÞILOR

Optsprezece filme de un minut
despre migraþie ºi efectele acesteia
asupra copiilor, produse de
adolescenþi din cinci þãri între 16 ºi
20 mai 2005, au fost prezentate în
premierã pe ecranul Uniunii
Cineaºtilor. Autorii, având vârsta
medie de 16 ani, s-au întrunit la
Chiºinãu în cadrul
Atelierului Internaþional One Minutes
Jr - un proiect comun susþinut de
UNICEF ºi Fundaþia Culturalã
Europeanã.

Moldova a fost aleasã drept gazdã a
atelierului din mai multe motive:
pentru cã tinerii din Moldova au
produs în ultimii ani filme de valoare
care au participat cu succes în multe
concursuri ºi festivaluri
internaþionale; pentru cã din numãrul
total de 41 aplicaþii venite din cinci
þãri 27 erau ale copiilor din Moldova;
dar ºi pentru cã adolescenþii din
Moldova sunt  afectaþi în mod special
de consecinþele migraþiei pãrinþilor.

ªapte dintre cei 18 participanþi la
atelier, reprezentând Ucraina, Rusia,
Belarus, Uzbekistan ºi Moldova, au
unul sau ambii pãrinþi plecaþi peste
hotare deja de mai mulþi ani. Ei ºi-au
împãrtãºit istoriile proprii ºi trãirile cu

ceilalþi tineri în cadrul unei ºedinþe
de dezbateri la tema migraþiei, dupã
care instructorii de la Institutul
Sandberg din Amsterdam au
stimulat tinerii sã-ºi transpunã ideile
în scenarii ºi apoi în imagini video.

Migraþia este doar un cuvânt, care nu
poate sã descrie multitudinea de
probleme cu care se confruntã copiii
atunci când pãrinþii nu le sunt alãturi,
a declarat Chris Schuepp,
coordonatorul Reþelei Regionale
Media a Tinerilor, susþinutã de
UNICEF, la încheierea atelierului. �
În filmele lor, tinerii nu au propus
soluþii ºi nici nu e în puterile lor. Dar
ei anunþã problema ºi aratã diferitele
aspecte ale migraþiei ºi ale vieþii
copiilor rãmaºi fãrã îngrijirea
pãrinþilor. Ei ne fac sã conºtientizãm
dimensiunea problemei. ªi aceste
filme trebuie arãtate în continuare cât
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mai mult pe ecranele TV, cele ale
festivalurilor de cinema ºi prin toate
mijloacele posibile pentru a  face
adulþii, în special cei cu putere de
decizie, sã schimbe situaþia.

OPINII ALE TINERILOR
PARTICIPANÞI LA ATELIERUL
�ONE MINUTES JR�

Galina Postica (15 ani, Moldova):
Am încercat sã redau în filmul meu
ideea de tristeþe a unei fetiþe cu
pãrinþi care nu sunt alãturi de ea.
Primeºte la ziua ei de naºtere cadouri
din Italia - o pereche de pantofi de
prinþesã, o cutiuþã muzicalã ºi o
ilustratã. Dupã care deschide
albumul de fotografii ºi lipeºte
ilustrata într-un ºir lung de scrisori.
Numai primele câteva pagini sunt cu
fotografii de familie, mai departe sunt
lipite numai scrisori...

Valery Mishyev (15 ani, Ucraina):
Este o tema tristã ºi toate subiectele
care mi-au venit în cap au fost triste.
Dar îmi place, pentru cã este o temã
care poate fi prezentatã din
nenumãrate puncte de vedere. Toþi
copiii din atelierul video au avut idei
foarte interesante, mai ales cã pentru
mulþi dintre ei sentimentele erau
profund personale.

Dorina Vechiu (15 ani, Moldova):
Pentru mine migraþia înseamnã
singurãtate ºi depãrtare, pentru cã
ambii pãrinþi sunt peste hotare ºi fãrã
sprijinul lor mã simt foarte singurã. În
aceastã sãptãmânã m-am simþit
minunat alãturi de toþi cei
optsprezece prieteni care au
participat la proiect ºi alãturi de
formatori ºi cred cã cel mai bine este
sã fii printre prieteni, deoarece ei îþi
alungã tristeþea. Dacã aº putea sã le
transmit un mesaj video pãrinþilor
mei, acesta ar fi: veniþi mai repede
acasã, am nevoie de voi.

UNICEF sprijinã, alãturi de multe
alte proiecte media ale copiilor,
proiectele video pentru a le oferi
copiilor ºi tinerilor atât instrumente ºi
abilitãþi de exprimare, cât ºi
oportunitatea de a fi auziþi ºi a
transmite masajele lor.

La 20 mai 2005, de Ziua Drepturilor
Copilului la Festivalul Internaþional
de Fim Documentar Cronograf au
fost prezentate 74 de filme de un
minut realizate de tineri în cadrul
proiectelor �Laboratorul video pentru
tineri � 2004� ºi �One Minutes Jr.,
mai 2005), susþinute de OWH TV
Studio ºi UNICEF Moldova.
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CENTRUL TÂNÃRULUI
JURNALIST
DIN MOLDOVA

retea_ctjm@yahoogroups.com

Lista de discuþii
retea_ctjm@yahoogroups.com a fost
creatã la iniþiativa Centrului Tânãrului
Jurnalist din Moldova (CTJM) la 25
noiembrie 2002 ºi constituie:

� O reþea de adrese electronice.
Orice mesaj trimis la adresa
retea_ctjm@yahoogroups.com este
automat distribuit cãtre toþi membrii
reþelei. Pe moment, în lista de
discuþii sunt incluse peste 500 de
adrese electronice. Lunar sunt
trimise câte circa 60 de mesaje;
� Un spaþiu deschis pentru
comunicare ºi schimb on-line de
experienþã. Membrii reþelei (tineri
jurnaliºti, jurnaliºti profesioniºti,
reprezentanþi ai ONG-urilor de
tineret ºi finanþatorilor) au
posibilitatea de a se exprima liber

referitor la temele puse în discuþie,
sunt încurajaþi sã relateze cazuri din
viaþa ziarului ºcolar sau studenþesc
la care activeazã ºi sã propunã
pentru dezbateri orice temã de
interes general pentru tinerii
jurnaliºti;
� o sursã de informare ºi promovare
pentru presa tinerilor. În fiecare
marþi, prin lista de discuþii este
distribuit buletinul t@u, care conþine
sumarul celor mai importante ºtiri,
anunþuri ºi oportunitãþi pentru tinerii
jurnaliºti. Plus, prin lista de discuþii
sunt mediatizate apariþia noilor ziare
ºi istoriile de succes ale reþelei
presei tinerilor.

În cadrul unui chestionar de
evaluare, realizat în februarie 2005,
la care au participat circa 1/3 dintre
membrii reþelei, 38,4% dintre
respondenþi au menþionat cã
informaþia transmisã prin lista de
discuþii este utilã. Întrebaþi ce
informaþie doresc sã primeascã prin
reþea, 76,8% dintre tinerii jurnaliºti
au subliniat oportunitãþile, 61,5% -
ºtirile, iar 53,8% - anunþurile.

Prin lista de discuþii pot fi trimise
mesaje doar de pe adresele e-mail
ale abonaþilor. Aºa cã, dacã doreºti
sã fii la curent cu toate noutãþile din
presa tinerilor, trimite acum un mesaj
la adresa ctj_moldova@yahoo.com
cu subiectul �Vreau în reþea!� ºi vei
inclus gratuit în lista de discuþii
retea_ctjm@yahoogroups.com.
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�RECENSÃMÂNTUL�
ZIARELOR TINERILOR

În 2005, în Republica Moldova
existau 145 de titluri de ziare ale
tinerilor, dintre care 82 apar cu o
periodicitate stabilã sau fluctuantã,
20 sunt suspendate, iar 43 au
dispãrut în perioada anilor 2003-
2004. Aceste date au fost obþinute
de Centrul Tânãrului Jurnalist din
Moldova în cadrul �Recensãmântului
ziarelor�, care a presupus colectarea
informaþiei despre ziarele tinerilor
între ianuarie ºi martie 2005.
Redactorii celor 82 de ziare active
au completat câte un chestionar
standard.

� Dintre cele 82 active, 61 de ziare
au grup þintã elevii din ºcoli ºi licee,
nouã dintre ele se adreseazã tinerilor
din localitate, opt sunt pentru
studenþii din Chiºinãu, iar patru se
adreseazã copiilor.

� Presa tinerilor are o audienþã de
69.621 de cititori, în procesul de
editare fiind implicaþi 632 de tineri.

� 34 de ziare ale tinerilor se editeazã
în Chiºinãu, 28 la sate, iar 20 în
centre raionale. 31 dintre redacþiile
ziarelor tinerilor nu au o cãsuþã
poºtalã electronicã.

� Principalele probleme cu care se
confruntã redacþiile ziarelor tinerilor
sunt insuficienþa fondurilor (60 de
publicaþii), machetare
neprofesionistã (29 de publicaþii),
iresponsabilitatea reporterilor (24
publicaþii), lipsa posibilitãþilor tehnice

a obþine poze bune pentru ziar
(22 de publicaþii), organizarea slaba
a muncii în redacþie (21 publicaþii) ºi
dezinteresul cititorilor (19 publicaþii).

� Trei ziare au o periodicitate
sãptãmânalã, ºapte apar o datã la
douã sãptãmâni, 46 de publicaþii au
o periodicitate lunarã, iar restul se
editeazã o datã la douã, la trei sau
chiar la ºase luni.

� Cel mai mic tiraj (un singur exem-
plar) îl are ziarul �Crengienii� din
liceul �Ion Creangã� din capitalã.
Tatiana Toporovschi, redactorul
publicaþiei, macheteazã ziarul acasã,
îl tipãreºte la imprimantã într-un
singur exemplar ºi îl aduce colegilor
din clasã pentru a fi citit. Cel mai
mare tiraj îl are �Florile Dalbe�
(20.000 ex.), un ziar sãptãmânal
pentru copii, care se distribuie
la nivel naþional.
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CURSUL UNIVERSITAR
�JURNALISM PENTRU
DEZVOLTARE UMANÃ�
Cursul universitar �Jurnalism pentru
dezvoltare umanã� este o iniþiativã
comunã a Facultãþii de Jurnalism ºi
ªtiinþe ale Comunicãrii a Universitãþii
de Stat din Moldova, Centrului
Independent de Jurnalism ºi
Reprezentanþei UNICEF în Moldova.

Subiectele sociale ºi umanitare ce
contureazã conceptul de Jurnalism
pentru dezvoltare umanã sunt
prezente în mass-media din Moldova,
însã ele nu beneficiazã de un interes
mediatic suficient. Ele meritã o
abordare profundã, echilibratã ºi
constantã. Ca rãspuns la acest
deziderat profesional, Facultatea de
Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii a
Universitãþii de Stat din Moldova a
inclus în programul universitar, pentru
început ca disciplinã opþionalã, cursul
de Jurnalism pentru Dezvoltare
Umanã. În demersul curricular
respectiv, Facultatea de Jurnalism ºi
ªtiinþe ale Comunicãrii are ca
parteneri Centrul Independent de
Jurnalism ºi Reprezentanþa UNICEF
în Republica Moldova.

În cadrul proiectului au fost elaborate ºi
editate urmãtoarele resurse:
�Jurnalismul pentru dezvoltare umanã.
Repere ale cursului universitar� (2004)
ºi �Omul mai ales. Ghid de bune
practici în domeniul jurnalismului
pentru dezvoltare umanã� (2005).

�Cursul universitar ºi Ghidul de bune
practici în domeniul Jurnalismului
pentru dezvoltare umanã vor putea

oferi tinerilor reporteri un început cât
mai bun în experienþa lor profesionalã,
echipându-i cu competenþe practice în
tematici cruciale pentru progresul
societãþii moldoveneºti: investiþiile în
copii ºi tineri, de exemplu, prevenþia
HIV/SIDA, justiþia juvenilã, excluderea
socialã sau campaniile media de
utilitate publicã�, afirmã Constantin
Marin, Decanul Facultãþii de Jurnalism
ºi ªtiinþe ale Comunicãrii, USM.

� În octombrie 2004, a fost organizat un
training în domeniul jurnalismului
pentru dezvoltare umanã pentru 22 de
studenþi ai facultãþii. Experþi ai
atelierului de instruire: Vanda
Condurache, redactor-ºef programe,
TV Românã; Mihai Guzun, Georgeta
Stepanov, Igor Guzun, cadre didactice
la Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþe ale
Comunicãrii, ºi Natalia Cojocaru,
redactor la publicaþia �Timpul�.

De asemenea, în cadrul proiectului:
� O mini-bibliotecã de 51 titluri de carte
(108 volume de referinþã) în domeniul
mass-media, comunicãrii
ºi relaþiilor publice a fost donatã
Facultãþii de Jurnalism ºi ªtiinþe ale
Comunicãrii a USM în mai 2004.
� În 2004, a fost anunþat un concurs de
subiecte media în domeniul
jurnalismului pentru dezvoltare umanã.

Titular al cursului universitar
�Jurnalism pentru dezvoltare umanã�
- Igor Guzun, lector superior
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Acum un an, în raioanele Criuleni ºi
Dubãsari activau cinci ziare ºcolare. În
prezent, îºi desfãºoarã activitatea ºapte
publicaþii ºcolare care beneficiazã de
sprijinul Centrului Media pentru Tineri ºi
al ziarului �Est-Curier�.

Centrul Media pentru Tineri a iniþiat
în 2004 o colaborare cu ziarul
independent �Est-Curier�, creând o
filialã a Centrului Media în cadrul
publicaþiei ºi echipei redacþionale.

Pe parcursul unui an, la Criuleni au
fost organizate ºase ateliere media
de instruire pentru circa 50 de
jurnaliºti adolescenþi de la ediþii
periodice ºcolare din raioanele
Criuleni ºi Dubãsari. Jurnaliºtii de la
�Est-Curier� au fost formatorii acestor
cursuri de instruire. Tinerii au învãþat
sã realizeze interviuri, ºtiri, reportaje
ºi sã elaboreze design-ul unui ziar
ºcolar. La aceste ateliere tinerii
reporteri au aflat ºi despre locul
fotografiei în ziar, normele de eticã
jurnalisticã, documentarea  ºi sursele
de informare, Internet  ºi veridicitatea
informaþiei, precum ºi despre alte
subiecte ce þin de activitatea unui ziar
ºcolar.

Directorul ziarului �Est-Curier�,
Gheorghe Motricalã , afirmã cã
aceastã colaborare ºi iniþiativã  este

binevenitã, pentru ca au de câºtigat
atât tinerii jurnaliºti, cit si ziarul �Est-
Curier�. �Tinerii jurnaliºti ne ajutã sã
înþelegem care sunt problemele ºi
reuºitele tinerilor de azi, aspiraþiile
lor, ce doresc de fapt sã citeascã pe
paginile ziarului nostru�.

Acum, tinerii reporteri macheteazã,
tipãresc ºi multiplicã ziarele lor
ºcolare la redacþia �Est- Curier�.
Jurnaliºtii de la acest sãptãmânal vor
ca tinerii sã abordeze în publicaþiile
ºcolare subiecte ºi probleme din
ºcoala, satul sau oraºul lor, sã scrie
despre semenii lor, despre ceea ce-i
intereseazã cu adevãrat pe
adolescenþi, sã le ofere rãspunsuri la
multe întrebãri ce þin de sãnãtatea ºi
dezvoltarea lor, astfel încât ziarele
ºcolare sã devinã nu doar o sursã de
informare ºi de exprimare a opiniei,
ci ºi o sursã pentru soluþionarea
problemelor tinerilor, o motivaþie
pentru acþiuni participative, de
implicare în procesul de laure a
deciziilor. Asta pentru cã sunt încã
foarte mulþi tineri indiferenþi faþã de
ceea ce se întâmplã în jurul lor.
Jurnaliºtii adulþi îºi mai doresc ca
tinerii instruiþi în cadrul atelierelor
media sã devinã în viitorul apropiat
corespondenþi în teren  pentru �Est-
Curier�, oferind  informaþii din
domeniile ce-i vizeazã pe tineri.

TINERII JURNALIªTI  DE LA ªAPTE ZIARE ªCOLARE
MACHETEAZÃ, TIPÃRESC ªI MULTIPLICÃ EDIÞIILE LOR
PERIODICE LA REDACÞIA SÃPTÃMÂNALULUI
�EST-CURIER� DIN CRIULENI
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Crearea filialei Centrului Media la
Criuleni  este o activitate desfãºuratã
în cadrul  proiectului �Tinerii în
mass-media�, finanþat de
Reprezentanþa UNICEF în Republica
Moldova.

Ziarele ºcolare din raioanele
Dubãsari ºi Criuleni sprijinite de
Centrul Media ºi sãptãmânalul
�Est-Curier�:

�Debut� din satul  Cruglic. Apare
lunar în patru ºi opt pagini, formatul
A4. Tiraj: 200 exemplare.

�Curier ºcolar�, satul Cruglic.
Apare trimestrial, format A4.

�Ecoul� din  satul Slobozia Duºca.
Apare trimestrial. Tiraj: 100
exemplare.

�Adolescentul�, satul  Oniþcani.
Apare trimestrial, formatul A4.
Tirajul variazã de la numãr la numãr:
100-300 exemplare.

�Expresse-Lyceum� din Dubãsari.
Apare trimestrial, formatul A4. Tiraj:
200 exemplare.

�Timpul nostru� din Criuleni.
Apare trimestrial, dar are tendinþe de
a-ºi schimba periodicitatea cu una
lunarã. Tiraj: 100 exemplare.

�Echipa� din satul Hârtopul Mare
este debutul anului 2005. Este editat
de elevii Gimnaziului din localitate.
Format A4. Tiraj: 100 exemplare.
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Iulia BUZENCO, Editor-coordonator, Proiectul de
Emisiuni pentru Adolescenþi ºi Tineret, Radio Moldova

Dincolo de aparenþa uºor rebelã, lipsa de voinþã în luarea
deciziilor cu privire la schimbarea de comportament � atât
de mult doritã de maturi � tinerii se pot afirma la capitolul
promovarea unui mod de viaþã sãnãtos. Mai ales când
este vorba de a convinge semenii de acest lucru, mai
puþind contând propriul mod de viaþã.

Experienþa colaborãrii cu tinerii jurnaliºti de la Centrul
Media pentru Tineri la realizarea rubricii �Cu ochii în 4 -
rubricã de promovare a modului sãnãtos de viaþã�,
difuzatã sãptãmânal în cadrul emisiunii pentru tineret de
la Radio Moldova, este o dovadã a implicãrii active a
tinerilor atunci când este vorba de sãnãtate. Or, de fiecare
datã temele de investigaþie propuse de tinerii jurnaliºti
vizau realitatea imediatã a celor cu care interacþionau zi de
zi. Riscurile consumului de tutun ºi a celui de alcool la
vârsta adolescenþei, sarcina nedoritã la tinere, metodele
de contracepþie, prevenirea infectãrii cu virusul HIV � sunt
doar câteva din preocupãrile tinerilor jurnaliºti. Au muncit
mult, uneori chiar cu preþul timpului liber.

Fiecare din elementele rubricii necesita documentare în
prealabil, cãutarea protagoniºtilor, metode de convingere
a unor specialiºti în domeniu pentru a comenta unele
situaþii, timp ºi efort pentru realizarea ºi prelucrarea
materialelor radiofonice. Abordarea fiecãrui subiect s-a
bucurat de o complexitate imperios necesarã unor astfel
de teme. În acest sens, pot menþiona diversitatea de
genuri jurnalistice folosite: sondaje, interviuri, reportaje,
comentarii, studii de caz, istorii cu dimensiune umanã.

CU PREÞUL TIMPULUI LIBER, PENTRU
REALIZAREA UNEI RUBRICI DE SÃNÃTATE
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Istoriile cu dimensiune umanã s-au bucurat de un mare
succes la ascultãtori, aºa cum aveam sã aflãm la câteva
zile dupã difuzarea rubricii. Tocmai pentru faptul cã
reprezintã un model nou de reflectare a unei teme la
Radio Moldova, prin prisma personalizãrii fiecãrui
comportament nesãnãtos, manifestat de cãtre tineri.

Revenind la impactul acestei rubrici, este de remarcat
faptul cã dupã difuzarea câtorva ediþii, urmãtoarele teme
pentru rubricã erau sugerate chiar de cãtre ascultãtori,
care de cele mai multe ori erau adolescenþi ºi tineri. Au
existat cazuri în care chiar pãrinþii acestor copii ne
sugerau la ce situaþii din viaþa tinerilor ar trebui sã ne
referim. Astfel de solicitãri mã duceau la gândul cã pãrinþii
nu se încumetã sã discute cu propriii copii la tema
sexualitãþii, din motive pe care le cunoaºtem cu toþii: fricã,
prejudecãþi, insuficienþa de informaþii ºi cunoºtinþe, chiar
lipsa deprinderii de a comunica eficient. Astfel, odatã cu
difuzarea celor 30 de ediþii ale rubricii �Cu ochii în 4..�,
cred cã am devenit un sprijin de încredere nu doar pentru
adolescenþi ºi tineri, dar ºi pentru pãrinþi ºi profesori.
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Sper într-o continuare frumoasã a colaborãrii cu tinerii
jurnaliºti la realizarea altor rubrici ºi emisiuni la Radio
Moldova pentru binele beneficiarului nostru direct:
ascultãtorul tânãr.

În final, þin sã mulþumesc pentru contribuþia adusa la
realizarea rubricii urmãtorilor Prieteni ai emisiunii �Forþa
Junimii�: Veronica Boboc, manager Centrul Media pentru
Tineri, Irina Tribusean, Olesea Pinteac, Radu Ursu, Nata
Pârgari, tineri jurnaliºti, Andrei Mâþu, regizor artistic.
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Vitalie DOGARU, Corespondent
�Europa Liberã�, Lector superior
la Facultatea de Jurnalism ºi
ªtiinþe ale Comunicãrii,
Universitatea de Stat din
Moldova

CINE trebuie sã
instruiascã tinerii
jurnaliºti
De multe ori se creeazã impresia
cã de instruirea tinerilor jurnaliºti
trebuie sã se ocupe greii greilor:
marii editori de la ziare sau cei
mai tari jurnaliºti de pe la
publicaþii periodice ºi posturi de
radio ºi tv. Cei care susþin ideea
mizeazã pe verva coloratã stilistic
a primilor sau pe �tãiºul� cuvintelor
din reportajele ºi interviurile celor
din urmã. Sunt de acord cã
experienþa vedetelor mass-media
trebuie prezentatã tinerilor
jurnaliºti, dar este oare de ajuns
sã cunoºti bucãtãria unui mare
�artist� ca sã poþi realiza ceva pe
potrivã?

Cinci întrebãri ºi rãspunsuri
pentru eventuali organizatori
de cursuri ºi instructori de
jurnalism pentru tineri

Jurnaliºtii care au reuºit sã-ºi facã
un nume în presa din Republica
Moldova se bucurã de
popularitate în rândurile tinerilor
reporteri. Ei sunt apreciaþi ºi
respectaþi pentru toate meritele pe
care le au. Tinerii nu o singurã
datã vor sã se întâlneascã ºi sã
discute cu ei despre �problemele
creaþiei�. Dupã discuþii, atât unii,
cât ºi ceilalþi, �se molipsesc� unul
de altul de un la fel de optimism
în ceea ce priveºte viitorul. Tinerii
se vãd mari gazetari, iar marii
gazetari se conving cã nu
lucreazã în zadar.

Din experienþa Centrului Media
pentru Tineri care organiza cu
regularitate Cluburi de Presã cu
participarea jurnaliºtilor notorii se
poate spune cã aceºtia nu
întotdeauna dispun de timp
pentru aºa-zisul schimb de
experienþã cu tinerii ºi nu au o
pregãtire didacticã necesarã
pentru a facilita transferul de
informaþii.
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De multe ori, dupã întâlnirile cu
marii editori ºi jurnaliºti, tinerilor
reporteri li se aprofundeazã
dorinþa de a scrie editoriale,
comentarii ºi interviuri cu lideri
politici ºi oameni prosperi. Nu este
nimic rãu în aceste porniri, dar
pentru a face asemenea lucruri
este nevoie de mai multã
experienþã, iar aceasta nu se ia ºi
nici nu se învaþã din discuþii la
Cluburi de Presã.

În cele din urmã, putem observa
mai multe avantaje ºi dezavantaje
ale instruirii tinerilor jurnaliºti cu
ajutorul vedetelor mass-media.
Deºi au o bogatã experienþã în
domeniu, aceste staruri nu prea
ºtiu cum s-o împartã, nu au
depinderi pedagogice. Nu putem
afirma cã ei nu vor sã se
întâlneascã cu tinerii pentru mici
seminare, dar întotdeauna au de
rezolvat lucruri care sunt mai
importante pentru activitãþile lor
curente. ªi în fine apare
întrebarea la ce bun sã se implice
în instruire o vedetã, odatã ce
existã specialiºti în acest
domeniu.

Teoreticienii mass-media sunt o
altã categorie de instructori pe
umerii cãrora sunt puse deseori
toate procesele de instruire a
viitorilor jurnaliºti. Înzestraþi cu
lecturi de specialitate, interpretãri,

configurãri ºi compartimentãri ale
celor mai noi teorii despre presa
din diferite perioade, aceºtia
provoacã nedumerire în rândurile
cursanþilor ºi devin la fel de
�îndrãgiþi� ca ºi profesorii de
matematicã pentru restanþieri.

Teoreticienii mass-media nu se
deosebesc cu nimic de vedetele
mass-media în ceea ce priveºte
timpul acordat carierei. Ceea ce îi
îndepãrteazã pe unii de alþii este
locul în care ei ºi-au construit
cariera. Unii au stat în biblioteci,
iar alþii pe teren sau în studiouri.
De aceea ºi unii ºi alþii vorbesc de
pe poziþii greu de atins pentru
tinerii jurnaliºti, fie cã sunt prea
teoretice, fie cã nu sunt accesibile
oricãrui reporter.

Teoreticienii mass-media dispun
de un arsenal mare de tehnici de
instruire, pot sã explice, din punct
de vedere teoretic, cum stau
lucrurile începând de la stabilirea
unui subiect ºi terminând cu
apariþia lui în mass-media, dar nu
le ajunge simþ practic. De aceea,
uneori, nu se bucurã de
credibilitate în tot ceea ce fac.
Teoreticienii pun accentul mai
mult pe explicaþii ºi interpretãri, pe
analiza materialelor ºi nu atrag
atenþia cuvenitã lucrãrilor practice,
deoarece la acest capitol ei sunt
rupþi de realitãþile cu care se
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confruntã reporterii. Lipsa
experienþei în mass-media îi
transformã pe aceºti instructori în
buni oratori ºi mai puþin în
persoane care îi pot ajuta pe tineri
sã înþeleagã cum se face o ºtire.

Trainerii din strãinãtate sunt
instructorii care se bucurã de
mare interes pe piaþa localã, chiar
dacã, pe alocuri, experienþa
jurnaliºtilor din afarã este mai mult
un fapt divers decât unul util. Îmi
aduc aminte de un curs cu un
trainer din Marea Britanie la care
povestirile lui despre condiþiile de
muncã ºi salarii erau ascultate cu
un interes deosebit, ceea ce nu se
poate spune ºi despre prelegerile
despre metodele de obþinere a
informaþiei. ªi asta pentru cã mulþi
considerã cã mass-media de
peste hotare are alte principii de
lucru, spre care tinde ºi Republica
Moldova, dar care la moment pot
fi aplicate cu greu în procesul de
tranziþie în care se aflã presa
moldoveneascã.

Cu toate acestea, cursurile de
instruire desfãºurate cu ajutorul
trainerilor din strãinãtate sunt bine
apreciate. În Republica Moldova
existã deja mai mulþi experþi
strãini, al cãror nume este familiar
tinerilor jurnaliºti. Meritul
instructorilor strãini este cã ei ºtiu
sã se dedice întru totul cursurilor,

au programe bine conturate,
experienþã în relaþiile cu studenþii
ºi sunt deschiºi ideilor noi care pot
parveni de la cursanþi.
Dezavantajul cursurilor cu trainerii
din afarã constã în faptul cã dupã
ele se întrerupe orice legãturã cu
trainerul, iar tinerii se ciocnesc de
cu totul alte realitãþi decât cele în
care au lucrat în timpul exerciþiilor
practice.

În situaþia în care atât vedetele
mass-media, cât ºi teoreticienii
mass-media fie cã nu se bucurã
de credibilitate, fie cã nu au timp
pentru activitãþile cu tinerii, iar
trainerii strãini sunt departe de
realitãþile moldovene, apare
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întrebarea fireascã cine, totuºi,
trebuie sã instruiascã tinerii
jurnaliºti?

Mai mulþi ani la rând principalele
instituþii care se ocupã de
instruirea jurnaliºtilor � Centrul
Independent de Jurnalism ºi, mai
recent, Centrul Media pentru
Tineri � au lucrat la formarea
instructorilor locali pentru
mass-media. Aceste persoane au
fost selectate ºi pregãtite atât la
nivel naþional, cât ºi internaþional.
În marea lor parte instructorii locali
pentru mass-media sunt jurnaliºti
cu experienþã care pe lângã
depinderile practice acumulate pe
parcursul activitãþii lor în media,
posedã tehnici de instruire în
domeniul jurnalismului.

Avantajele unor cursuri conduse
de instructorii locali sunt mai
multe:

� cunosc necesitãþile mass-media
locale ºi pot insista pe tehnici
capabile sã înlãture anumite
lacune;

� deþin metode de lucru cu
participanþii la seminare pentru a
diversifica activitãþile în cadrul
acestora;

� se bucurã de credibilitate
datoritã experienþei lor acumulate
în cadrul unor mass-media

recunoscute în Republica
Moldova ºi chiar a unor experienþe
cu mass-media din afarã;

� iniþiazã discuþii pe marginea
problemelor cu care se confruntã
mass-media þinând cont de cei
prezenþi la seminar;

� fac trimitere la cazuri concrete ºi
relevante din experienþa personalã
sau a colegilor;

� pãstreazã legãtura post-curs
dintre trainer ºi cursant.

DE CE este nevoie
de instruire

Întreaga instruire a tinerilor
jurnaliºti trebuie sã aibã la bazã
îndepãrtarea unor cliºee pe care
încearcã sã le cultive ºi sã le
menþinã unii coordonatori adulþi
din cadrul publicaþiilor ºcolare, de
cele mai dese ori profesori de
limbã ºi literaturã românã.
Aceºtia, fie din intenþii nobile, fie
din teamã de a nu avea probleme
cu direcþia ºcolii, încearcã sã
menþinã un control strict asupra
celor publicate. Visul lor este sã
facã din publicaþia ºcolãreascã un
fel de gazetã de perete frumos
coloratã, dar fãrã conþinut, sau un
fel de revistã literarã în care sã se
publice cele mai reuºite
compuneri ºi poezii ale
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eminenþilor ºcolii. De cele mai
multe ori, ziarele ºcolare îmbinã
aceste douã tendinþe.

Tinerii jurnaliºti trebuie sã ºtie cã
rolul mass-media este altul decât
cel al literaturii ºi cã presa atacã
probleme curente ºi nu eterne, cã
dincolo de cuvintele frumos
aranjate orice text trebuie sã
redea cât mai veridic realitãþile cu
care ne confruntãm. Pentru mass-
media nu este de ajuns sã poþi sã
scrii frumos ºi despre orice, aici se
cere sã identifici probleme ºi
oameni care pe care sã îi prezinþi
cât mai corect ºi pe înþelesul
tuturor. Trainerul va trebui sã
cultive spiritul de observaþie al
tinerilor colaboratori ai gazetei ºi
sã-i încurajeze sã abordeze ºi
probleme care îi afecteazã.

Transformarea ziarului ºcolar
din caiet cu poezii în ziar despre
comunitatea ºcolarã poate fi uºor
rezolvatã chiar ºi la o simplã
întâlnire cu tinerii jurnaliºti cãrora
li se explicã funcþiile mass-media.
Mult mai greu se îndreaptã
lucrurile în situaþia în care
coordonatorul adult are rolul de
�supraveghetor� al publicaþiei.
Spre deosebire de coordonatorul
redactor care lucreazã mai mult
cu textul, coordonatorul �cenzor�
impune anumite teme ºi lasã de
dorit la calitatea scrisului.

În ambele situaþii, cursurile de
instruire vor pune accentul pe
structura redacþiei, menþionând
rolul autoadministrãrii publicaþiei
de cãtre colegiul de redacþie.
O atenþie deosebitã se va atrage
ºi asupra organizãrii muncii în
cadrul ziarului ºcolar, astfel ca
sã fie limitatã implicarea adulþilor
în activitatea acestuia.

Din observaþiile proprii pot spune
cã acolo unde este prezent un
profesor, fie cã este vorba de un
seminar sau de lucru în redacþie,
lucrurile se complicã cu mult.
Tinerii sunt mai inhibaþi ºi
exagerat de corecþi în tot ceea ce
spun ºi fac, de aceea este
necesar ca seminarele de instruire
sã aibã loc în condiþii prietenoase
tinerilor, iar pentru profesori sã fie
organizate alte cursuri. Dacã este
nevoie.

CUM se face
instruirea tinerilor

Dincolo de iniþierea în jurnalisticã
fãcutã în cadrul unor întâlniri de
scurtã duratã, instruirea tinerilor
trebuie sã fie bine chibzuitã ºi cu
obiective clare. Pentru ca orice
activitate sã aducã rezultatele
scontate este nevoie de o bunã
studiere a situaþiei presei ºcolare,
a necesitãþilor acesteia ºi a



80 IMAGINEA TINERILOR

acþiunilor care trebuie întreprinse
pentru îmbunãtãþirea situaþiei.

De multe ori se creeazã impresia
cã mult mai importante sunt
trainingurile în sine decât
activitãþile din cadrul lor. Studiind
lista cu ofertele de instruire,
deseori te poþi întreba ce
urmãresc acestea ºi ce se va
schimba dupã trei sau o
sãptãmânã de instruire.

La pregãtirea tinerilor jurnaliºti
este bine sã se ia în consideraþie
de ce au nevoie aceºtia ºi numai
dupã asta sã se structureze
programul uni seminar. În caz
contrar, atunci când se face
programul ºi se cautã audienþã
pentru el, impactul va fi foarte
redus ºi celor prezenþi le va veni
foarte greu sã înþeleagã care au
fost scopurile activitãþii deoarece
importanþa temei pentru audienþã
este minorã.

În cazul unei publicaþii sau al unui
grup de publicaþii care se
confruntã cu aceleaºi probleme
este mai bine sã se organizeze
consultaþii particulare decât sã se
facã un seminar pentru toate
publicaþiile. Oricare ar fi modul de
instruire este bine ca acesta sã
conþinã mai multe activitãþi prac-
tice. Ele nu plictisesc ºi îi fac pe
tineri sã înþeleagã mai bine unele

lucruri care se dau mai greu doar
din simple explicaþii.

Numai în timpul aplicãrii în practicã
a obiectivelor propuse tinerii
jurnaliºti pot înþelege pe deplin
care sunt farmecul ºi greutãþile
jurnalismului. Activitatea practicã îl
ajutã mult ºi pe trainer, pentru cã îl
face sã descopere la timp unele
probleme cu care se confruntã
tinerii ºi sã intervinã cu explicaþii ºi
exerciþii practice capabile sã
lãmureascã ce ºi cum.

Desigur cã toate acestea pot fi
uºor depãºite numai în condiþiile
în care centrele de instruire sunt
echipate cu tehnica necesarã ºi
dispun de condiþii care corespund
necesitãþilor editãrii unui ziar sau
difuzãrii unor emisiuni de calitate.

UNDE se face
instruirea

Existã douã rãspunsuri la aceastã
întrebare. În studiouri ºi redacþii
bine echipate sau în cadrul unei
redacþii de la un ziar ºcolar. A treia
variantã - în orice alt local -
implicã mai multã imaginaþie din
partea trainerului ºi a cursanþilor,
deoarece îi pune pe cursanþi într-o
salã de conferinþe spaþioasã, dar
care nu presupune condiþii de
lucru pentru tinerii jurnaliºti.
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Cursurile organizate în studiouri ºi
redacþii bine echipate sunt foarte
utile. Ele oferã posibilitatea
participanþilor sã transfere în
practicã cele studiate ºi totodatã sã
însuºeascã noi modele de lucru. În
Chiºinãu existã deja câteva centre
care oferã aceastã posibilitate ºi
cursanþii au posibilitatea nu numai
sã simuleze anumite activitãþi, ci
chiar sã producã emisiuni ºi
publicaþii pe parcursul unui semi-
nar. Centrul Media pentru Tineri
are un studio radio la care sunt
produse emisiuni care sunt plasate
ulterior la diferite posturi de radio.

Dacã în cazul primei variante,
tinerii au posibilitatea sã
însuºeascã noile tehnologii ºi
chiar sã le aplice în practicã,
atunci în cadrul seminarelor
desfãºurate în redacþii ºcolare
trebuie sã se punã accentul pe o
mai bunã organizare a activitãþii
acestora, þinându-se cont de
problemele cu care se confruntã
acestea. Cursurile vor fi
programate mai mult pe schimb
de experienþã între trainer ºi tineri
jurnaliºti ºi identificarea unor
soluþii pentru o mai bunã activitate
chiar în condiþiile existente.

Varianta cursurilor în localuri
neadecvate pentru activitatea
editorialã lasã de dorit din mai
multe puncte de vedere.

Activitãþile programate vor putea
depãºi cu greu instruirea de
dragul instruirii ºi cursul nu îºi va
atinge scopul de a le arãta tinerilor
jurnaliºti modele utile ºi practice
pentru munca lor de zi cu zi în
cadrul redacþiilor.

CÂND se face
instruirea

La acest capitol organizatorii de
cursuri ºi trainerii de jurnalism
pentru tineri trebuie sã þinã cont
de faptul cã activitatea de bazã a
acestora este ºcoala, iar ziarele
sunt mai degrabã un hobby
pentru ei. Cu cât mai bunã va fi
prestanþa elevilor în cadrul orelor
de la ºcoalã, cu atât mai bun va fi
ºi ziarul, iar reporterii se vor
bucura de mai mult respect ºi
credibilitate în rândurile colegilor.
Aici nu trebuie sã se înþeleagã cã
toþi membrii colegiilor de redacþie
trebuie sã fie eminenþi sutã la
sutã, dar nici cu restanþieri cronici
nu poþi face un ziar bun.

Seminarele se vor organiza în
timpul liber de ºcoala: dupã ore sau
în vacanþe. Este acceptatã ºi ideea
ca unele cursuri sã fie desfãºurate
ºi în weekend-uri, dar se va þine
cont ca ele sã nu rãpeascã prea
mult timp liber ºi ca activitãþile sã
aibã un caracter mai lejer.
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Tinerii
ºi mass-
media
Imagini ºocante

Unele dintre cele mai puternice
imagini ale tragediei, conflictelor sau
speranþei prezentate de media au
implicat copiii.

Folosirea imaginilor cu tineri ºi copii
implicaþi în ororile rãzboiului, crimei
ºi dezastrelor naturale solicitã bun
simþ ºi delicateþe. Înºiºi foto-
jurnaliºtii se plâng de faptul cã
imaginile realizate de ei sunt folosite
în mod nepotrivit ºi în afara
contextului în care au fost fãcute.
Lucrãtorii sociali se plâng de
prezenþa camerelor de luat vederi
care fotografiazã copii neajutoraþi în
tabere de refugiaþi, fãrã sã
bãnuiascã faptul cã frica ºi
traumatismele copiilor ar putea fi
chiar rezultatul contactului neaºteptat
cu jurnaliºtii strãini. Organizaþiile
non-guvernamentale care se
grãbesc sã reproºeze cã mass-
media încalcã drepturile copilului ar
putea ele însele sã exploateze
imagini patetice ale copiilor ºi
tinerilor pentru a strânge fonduri. Im
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Acesta este un complex de provocãri
pentru care nu existã soluþii simple.
În care circumstanþe valoarea de
noutate a evenimentului depãºeºte
interesul superior al copilului? Ce
tehnici sunt potrivite pentru a
construi imaginea unor copii ºi tineri,
mai ales pentru a ilustra subiectele
în care identificarea copiilor ºi
tinerilor ar putea atrage riscuri?

Pentru aceste motive, Centrul de
Reabilitare al Fundaþiei pentru
Protecþia Drepturilor Copilului din
Thailanda solicitã jurnaliºtilor ºi
profesioniºtilor media completarea
unui chestionar detaliat înainte de a
acorda dreptul de acces la proiectul
sãu. Aceastã practicã este prezentã
în mai multe þãri ºi ar putea servi
drept exemplu pentru obþinerea unei
atitudini sensitive a jurnaliºtilor ºi
fotografilor faþã de protagoniºtii
subiectelor lor aflaþi în situaþii de risc.
http://www.unicef.org/magic/briefing/
childmedia_images.html

Chestionar pentru
jurnaliºti, elaborat
de Centrul de Reabilitare
al Fundaþiei pentru
Protecþia Drepturilor
Copilului (Thailanda)

Centrul pentru Protecþia Drepturilor
Copilului lucreazã cu persoane
tinere, în special fete ºi femei tinere,
care au fost supuse unor abuzuri
serioase din partea bãrbaþilor. Foarte
multã informaþie pe care Centrul a

obþinut-o de-a lungul anilor este
deosebit de sensibilã.
Pentru a proteja aceºti copii ºi tineri
împotriva unor noi traumatisme, ºi
pentru a face vizitele jurnaliºtilor
deopotrivã folositoare pentru mass-
media, personal ºi protagoniºtii
subiectelor media, Centrul solicitã
completarea urmãtorului chestionar.

1. Care sunt obiectivele vizitei
Dumneavoastrã?

2. Puteþi explica într-un mod cât mai
clar posibil ce fel de informaþie doriþi
sã obþineþi de la Centru (alãturaþi,
dacã este posibil, o listã cu întrebãri
la care aþi dori sã aflaþi rãspunsuri).
Cum putem sã pregãtim mai bine
vizita Dumneavoastrã?

3. Cum intenþionaþi sã folosiþi informaþia
pe care veþi primi-o de la Centru?

4. Dacã sunteþi jurnalist, sunteþi
independent sau lucraþi pentru o
ediþie periodicã?

5. Aþi putea sã ne expediaþi câteva
copii ale unor articole pe care le-aþi
scris în domeniul drepturilor copilului
înaintea vizitei Dumneavoastrã?

6. Dacã sunteþi foto-jurnalist, aþi
putea aduce în timpul vizitei un
portofoliu cu lucrãrile
Dumneavoastrã?

7. Dorim sã ne puneþi la dispoziþie
câte o copie a fiecãrui subiect în
domeniul protecþiei drepturilor
copilului pe care l-aþi realizat cu
ocazia vizitei Dumneavoastrã. Acest
lucru va fi foarte util pentru munca
noastrã.
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Jurnaliºtii sunt rugaþi sã þinã cont:
Marea majoritate a vizitatorilor nu au
acces la azilurile noastre. Totuºi,
atunci când vizitatorilor li se permite
sã viziteze un centru de reabilitare,
sunt aplicate urmãtoarele reguli:

1. Întrebãrile adresate tinerilor aflaþi
în azil nu trebuie sã menþioneze
trecutul, pentru cã aceasta ar putea
sã le cauzeze noi traumatisme.

2. Alte întrebãri ar putea fi
readresate psihologului, lucrãtorului
social sau asistenþilor din cadrul
centrului.

Alte informaþii despre Centrul de
Reabilitare al Fundaþiei pentru
Protecþia Drepturilor Copilului pot fi
gãsite la adresa: http://
www.thaichildrights.org/

http://www.unicef.org/magic/users/
media_guide3.html

Pagina Web UNICEF MAGIC (Media
Activities and Good Ideas by, with
and for Children)

Imagine: UNICEF/Giacomo Pirozzi
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1. Fotografii trebuie sã încerce sã renunþe la producerea
imaginilor cu tineri ºi copii în lenjerie, în special pentru
cataloage comandate prin poºtã (o sursã cunoscutã ºi
uºor accesibilã de materiale pornografice).

2. Colecþiile de fotografii cu copii ºi tineri gãzduite de
bibliotecile publice trebuie monitorizate cu atenþie, pentru
a fi sigur dublu de faptul cum vor fi utilizate acestea.

3. Manipularea fotografiilor, secvenþelor ºi filmelor, în
special a spoturilor video unde copiii ºi tinerii sunt folosiþi
pe larg, trebuie evitatã. (Un pãrinte a fost întrebat dacã
bãiatul lui ar putea fi filmat în timp ce danseazã ºi îºi
scoate cãmaºa � intenþia a fost de a suprapune apoi
capul surorii sale pe corpul lui. Mama a refuzat ºi
manipularea nu s-a produs).

4. Nici un copil ºi nici un tânãr nu ar trebuie sã meargã la
ºedinþe foto fãrã însoþitor.

5. Însoþitorul trebuie sã dispunã de dreptul de a se afla tot
timpul în aceeaºi odaie unde lucreazã copilul sau
adolescentul. Dacã într-un moment însoþitorul simte cã
tânãrul sau copilul este abuzat, intimidat sau suprasolicitat,
ea/el trebuie sã aibã dreptul de a retrage adolescentul sau
copilul din sesiune fãrã a returna plata � mai ales în
cazurile în care copilului sau tânãrului i se cere sã facã
ceva foarte diferit de ceea ce s-a angajat sã facã.

GHID DE CONDUITÃ AL ASOCIAÞIEI
FOTOGRAFILOR PENTRU ACTIVITÃÞI
CE IMPLICÃ TINERII ªI COPIII
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6. Un însoþitor nu trebuie sã lase niciodatã copilul sau
adolescentul singur într-o sesiune foto, oricât de plictisitor ar
fi sã stai aºezat ºi sã aºtepþi sfârºitul ºedinþei.

7. Dacã pãrintele nu-ºi poate conduce copilul sau
adolescentul la sesiunea fotograficã, ea/el ar trebui sã
comunice fotografului numele însoþitorului ºi sã se asigure
cã fotograful are numãrul de telefon pentru a contacta
pãrintele/pãrinþii în caz de urgenþã.

8. Copiilor ºi tinerilor nu ar trebui sã li se permitã sã
cãlãtoreascã neînsoþiþi cu taxiul. Dacã aceasta este într-
adevãr necesar, trebuie folosit un taxi cu radio control pentru
a menþine copilul sau adolescentul în contact cu un adult pe
care acesta îl cunoaºte.

9. Dacã un copil (de obicei, un adolescent) pleacã la o
sesiune foto fãrã însoþitor, agenþia ºi fotograful/clientul
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trebuie anunþaþi înaintea ºedinþei ºi trebuie beneficieze de
dreptul de a anula sesiunea dacã nu doresc sã-ºi asume
responsabilitatea pentru copil sau adolescent. În orice
moment, numãrul de contact al pãrinþilor trebuie sã fie
disponibil în caz de urgenþe.

10. Adesea copiii ºi tinerii muncesc prea mult sau se simt
obosiþi în faþa camerelor de luat vederi. Sunt necesare
recomandãri stricte privind durata de timp cât poate lucra
fiecare categorie de vârstã.

11. Pãrinþi ar trebui informaþi ºi educaþi, posibil prin
intermediul revistelor pentru femei, ce înseamnã activitãþi
de modelling normale ºi care sunt anormale. Foarte mulþi
pãrinþi sunt entuziasmaþi de faptul cã adolescenþii ºi copiii
lor sunt fotografiaþi încât îi pun în situaþii potenþial
periculoase.

http://www.unicef.org/magic/users/media_guide2.html
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Principii etice privind relatarea despre copii ºi tineri1

Realizarea unui subiect cu implicarea copiilor ºi
adolescenþilor reprezintã o provocare pentru profesioniºtii
media. Simplul fapt al descrieri unei situaþii în care se aflã
copiii riscã sã le prejudicieze acestora securitatea sau sã-i
expunã stigmatizãrii.

Fondul Naþiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a elaborat
aceste principii pentru a-i ajuta pe jurnaliºtii care
realizeazã subiecte despre copii ºi tineri. Aceste principii
þin cont de vârsta copiilor ºi de caracterul delicat al temei.
De asemenea, ele vor sprijini cele mai bune intenþii ale
reporterilor: sã serveascã marele public fãrã a prejudicia
drepturile copilului.

I. PRINCIPII

1. Demnitatea ºi drepturile tuturor copiilor trebuie
respectate în orice circumstanþe.

2. Atunci când reporterii realizeazã un reportaj sau un
interviu, ei trebuie sã trateze cu deosebitã atenþie dreptul
tuturor copiilor la confidenþialitate ºi respect pentru viaþa
privatã, sã respecte dreptul copilului de a fi ascultat, de a
participa la luarea deciziilor care îl afecteazã ºi la protecþie
împotriva tuturor formelor de violenþã.

PRINCIPII ETICE PROMOVATE DE UNICEF
ÎN RELATAREA DESPRE COPII ªI TINERI

1 UNICEF. Ethical guidelines. Principles for ethical reporting on children, http://www.unicef.org/
media/media_tools_guidelines.html.
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3. Interesul superior al copilului trebuie sã prevaleze
asupra tuturor celorlalte consideraþii, inclusiv pledoaria
pentru copii ºi promovarea drepturilor copilului.

4. Atunci când este determinat interesul superior al
copilului, trebuie þinut cont de dreptul copilului la opinie, în
funcþie de vârsta ºi maturitatea sa.

5. Persoanele cele mai apropiate copilului, cel mai bine
plasate pentru a evalua situaþia acestuia, trebuie
consultate cu privire la consecinþele politice, sociale ºi
culturale ale subiectului realizat.

6. Nu vor fi publicate în nici un caz articole sau fotografii
care riscã sã-l plaseze pe copil, pe fraþii ºi surorile lui sau
prietenii lui în situaþii de risc, chiar dacã este schimbatã
sau nu este folositã deloc identitatea acestora.

II. PRINCIPII DIRECTOARE PENTRU INTERVIURILE
CU COPII ªI TINERI

1. Nu vor fi aduse daune nici unui copil; vor fi evitate
întrebãri, atitudini ºi comentarii ce reflectã judecãþi de
valoare, care nu sunt sensibile la valorile culturale, care
pun copilul în pericol sau îl expun umilirii, ori îl rãnesc prin
reamintirea evenimentelor traumatizante.

2. La alegerea copiilor pentru interviu nu vor fi discriminãri
bazate pe sex, rasã, vârstã, confesiune, statut social,
educaþie sau capacitãþi fizice.
3. Nu vor fi fãcute înscenãri. Nu i se va solicita copilului sã
povesteascã o istorie sau sã facã alte lucruri dacã acestea
nu fac parte din propria lui experienþã.

4. Se va asigura ca însuºi copilul sau îngrijitorul lui sã
cunoascã faptul cã vorbeºte cu un jurnalist. Reporterul
trebuie sã explice în debutul interviului ºi modul în care va
fi folosit materialul.
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5. Va fi obþinutã permisiunea copilului sau a persoanei
care este responsabilã de acesta pentru toate interviurile,
materialele video ºi, pe mãsura posibilitãþii, a fotografiilor.
Când este posibil ºi potrivit, acest accept trebuie obþinut
în scris. Permisiunea trebuie obþinutã fãrã a se exercita
presiuni asupra copilului sau persoanei care îl îngrijeºte ºi
se va asigura cã el înþelege cã face parte dintr-un articol
care riscã sã fie difuzat în þarã sau în strãinãtate. Se va
veghea ca permisiunea copilului sã fie obþinutã în limba
sa maternã ºi cã decizia este luatã cu acordul unui adult
în care copilul are încredere.

6. Se va acorda atenþie locului ºi modului în care copilul
este intervievat. Numãrul reporterilor care intervieveazã ºi
a fotoreporterilor va fi limitat. Încercaþi sã vã asiguraþi cã
interlocutorul dumneavoastrã se simte confortabil ºi cã
acest copil poate sã-ºi povesteascã istoria fãrã presiuni
din exterior, inclusiv fãrã presiunea persoanei care pune
întrebãri. În timpul interviurilor filmate sau înregistrãrilor
radio, þineþi cont de decorul vizual sau audio ºi cã acest
decor ar putea sã sugereze unele lucruri vizavi de copil,
de viaþa ºi de istoria sa. Se va asigura cã securitatea
copilului nu este compromisã dacã sunt difuzate imagini
filmate în familia ºi comunitatea sa ori mediul în care
locuieºte.
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III. PRINCIPII DIRECTOARE PRIVIND REPORTAJELE
DESPRE COPII ªI TINERI

1. Nu va fi accentuatã stigmatizarea copilului; jurnaliºtii
vor evita sã eticheteze copiii ºi tinerii ºi sã descrie maniera
în care au fost expuºi represiunilor, inclusiv violenþelor
fizice ºi psihice, sau discriminãrii ori excluderii din
comunitãþile lor.

2. Va fi descris întotdeauna contextul exact al articolului
sau imaginii ce implicã un copil.
3. Va fi schimbat întotdeauna numele ºi nu va fi dezvãluitã
vizual identitatea tuturor copiilor ce urmeazã:

a. Victime ale abuzului sau exploatãrii sexuale,

b. Autori abuzului sexual sau actului de violenþã fizicã,

c. Persoane seropozitive, persoane care trãiesc cu SIDA
sau au decedat de boli asociate SIDA, chiar dacã copilul,
pãrintele sau îngrijitorul au autorizat aceasta de o manierã
informatã,

d. Persoane acuzate sau culpabile de crimã.

4. În anumite circumstanþe, atunci când un copil riscã sã
devinã victimã a represiunilor, va fi schimbat numele ºi nu
va fi dezvãluitã vizual identitatea copiilor care urmeazã:

a. Un copil soldat, fost sau actual,

b. Un solicitant de azil, un refugiat sau persoanã
deplasatã în interiorul þãrii sale.

5. În anumite cazuri, folosirea identitãþii copilului � a
numelui sãu sau a fotografiei în care poate fi recunoscut �
îi poate servi interesul sãu superior. Totuºi, când este
folositã identitatea copilului, el trebuie sã rãmânã protejat
împotriva oricãrei stigmatizãri ºi tuturor formelor de
violenþã.
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Iatã unele exemple de asemenea cazuri speciale:

a. Atunci când un copil iniþiazã o discuþie cu un reporter,
dorind sã-ºi exercite dreptul sãu la liberã expresie ºi
dreptul sãu de a-ºi face auzitã opinia.

b. Atunci când un copil participã la activitãþi comunitare
sau face parte dintr-un program de mobilizare socialã ºi
þine sã fie identificate de aceastã manierã.

c. Atunci când un copil este angajat într-un program
psiho-social iar dezvãluirea numelui ºi identitãþii este o
parte a dezvoltãrii sale sãnãtoase.
6. Este obligatorie obþinerea confirmãrii pentru tot ce a
spus copilul de la alþi copii sau de la un adult, de preferat
de la ambii.

7. În caz de incertitudine privind securitatea copilului,
jurnaliºtii vor pregãti reportajul despre situaþia generalã a
copiilor ºi nu despre situaþia unui copil aparte.

IV. UTILIZAREA MATERIALELOR DE COMUNICARE
ALE UNICEF

Toate materialele UNICEF sunt protejate prin drepturi de
autor, inclusiv texte, fotografii, imagini, casete sau imagini
video. Permisiunea pentru reproducerea unei pãrþi a
materialelor UNICEF trebuie obþinutã de la biroul UNICEF
ºi aceasta va fi acordatã dacã principiile expuse în acest
document sunt respectate.

Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului; Child
Rights and the Media: Guidelines for Journalists, International
Federation of Journalists; Media and Children in Need of Special
Protection, (internal document), UNICEF�s Division of Communi-
cation; Second International Consultation on HIV/AIDS and
Human Rights, United Nations Secretary-General.
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