Necesitatile mass-media transnistrene abordate de experti CJI

7.06.2013 / Mass-media _i societatea civil din regiunea transnistrean au nevoie de un program de asistenc de lung
durat, care s consolideze principiile unui jurnalism profesionist, s se concentreze pe dezvoltarea jurnalismului online _i s
suscin crearea unor ONG-uri care s promoveze libertatea de exprimare în regiune. Acestea sunt câteva din concluziile
studiului de necesitci ale media transnistrene, lansat de Centrul pentru Jurnalism Independent la 6 iunie a.c.

Expercii Petko Georgiev, Ruslan Mihalevschi _i Natalia Scurtul, autorii studiului, au fcut o radiografie a problemelor cu
care se confrunt jurnali_tii _i mass-media din regiune, analizând legislacia media, gradul de respectare a eticii jurnalistice
_i datele statistice disponibile privind numrul organizaciilor media. Petko Georgiev a mencionat c media din regiune are
nevoie de îmbuntcirea nivelului de profesionalism, în contextul în care jurnali_tii transnistreni au o percepcie diferit despre
etic, pluralismul de opinie _i lucrul cu sursele. Ceilalci doi autori au subliniat importanca suscinerii jurnali_tilor de ctre
organizaciile din domeniu, care s le ofere servicii de consultanc juridic _i programe menite s dezvolte capacitcile societcii
civile. De asemenea, una dintre recomandrile fcute de experci a fost dezvoltarea jurnalismului online prin instruirea
reporterilor civici, care s ofere publicului din regiune posibilitatea de a avea acces la surse de informacii alternative. La
eveniment au participat peste 40 de jurnali_ti de pe ambele maluri ale Nistrului, reprezentanci ai organizaciilor
neguvernamentale de media, Programului Naciunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova _i altor organizacii
internacionale _i misiuni diplomatice. Pentru realizarea studiului, autorii au chestionat mai mulci jurnali_ti, reprezentanci
ai ONG-urilor, experci de pe ambele maluri ale Nistrului. Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului „Îmbuntcirea
capacitcilor mass-media din Moldova, inclusiv din regiunea transnistrean, prin promovarea participrii civice”, implementat
de CJI, cu asistenca Programului „Suscinerea Msurilor de Promovare a Încrederii”, financat de Uniunea European _i
cofinancat _i implementat de Programul Naciunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Scopul Programului este
de a contribui la promovarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului prin implicarea autoritcilor locale, societcii civile,
comunitcii de afaceri _i altor prci interesate în activitcile de dezvoltare economic _i social a comunitcilor local. Studiul
este co-financat de Free Press Unlimited (Olanda).
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