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Viorica Zaharia este jurnalistă cu o experiență de aproximativ 19 ani în presa 
din Republica Moldova. A fost reporteră la Agenția Flux și la postul Radio Europa 
Liberă, unde a realizat pe parcursul a câțiva ani rubrica „Dreptul tău”, care include 
subiecte pe tema drepturilor omului. Ulterior, a fost editoră de știri la PRO TV 
Chișinău și autoare de anchete jurnalistice la Centrul de Investigații Jurnalistice. 
În prezent, este redactoră a portalului Moldova Curată și content manageră a plat-
formei de dezbateri online pentru profesioniștii media Mediaforum.md. Din anul 
2017 este lectoră la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității 
de Stat din Moldova, iar din 2016 - președintă a Consiliului de Presă. Este licențiată 
în Jurnalism și deține o diplomă de master în Jurnalism și Științe ale Comunicării.

Platforma online pentru profesioniștii media  www.MediaForum.md este 
editată de Consiliul de Presă din Republica Moldova. 

Instruirile la distanţă pentru jurnaliști se desfășoară în cadrul proiectului 
„Stimularea gândirii critice, promovarea metodelor alternative de profesionalizare 
și stimularea jurnalismului etic pe platforma online a profesioniștilor mass-me-
dia  www.MediaForum.md”, implementat de Asociaţia Presei Independente 
(API) cu susţinerea Programului Mass-Media al Fundației Soros-Moldova.

Opiniile exprimate în această publicaţie aparţin autorului și nu implică neapărat 
poziţia finanţatorului.
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Cum protejăm imaginea copiilor în subiectele jurnalistice cu conotație negativă - aspecte deontologice

I. INTRODUCERE

Subiectele jurnalistice în care se vorbește despre copii, în special cele în 
care copiii apar ca protagoniști ai unor situații conflictuale, ridică serioa-
se dileme în fața jurnaliștilor, inclusiv a celor cu experiență. Să scrii despre 
cazuri în care copiii sunt victime sau autori ai unor infracțiuni este și mai 
dificil, iar reflectarea omorului, comis la sfârșitul anului 2016, a unei adoles-
cente din orașul Strășeni, a arătat că până și cele mai corecte redacții au co-
mis greșeli grave. Unele au transmis detalii „sângeroase” relatate de martori, 
altele au exploatat fără vreo rezervă imaginea fetei ucise, o a treia categorie 
a publicat fotografiile presupușilor ucigași, și ei minori, înainte să existe o 
decizie definitivă a instanței de judecată.

Numeroasele ghiduri de bune practici, dar și prevederile legale stabilesc 
o serie de restricții la reflectarea imaginii copiilor în presă. În același timp, 
reporterii și editorii au sarcina să informeze despre cazuri concrete și să facă 
materialele atractive, de aceea, practic, zilnic au de luat decizii dificile: să 
divulge sau nu identitatea unor copii; să intervieveze sau nu un copil care 
a trecut printr-o traumă; ce fel de fotografii să publice sau să le publice, în 
general? Întrebările puse de participanții la consultația online pe care am 
acordat-o pe platforma Mediaforum.md la 19 mai 2017 au arătat că există 
încă multe situații referitoare la copii, în care jurnaliștii nu sunt siguri cum 
să procedeze ca să nu încalce normele deontologice și să nu dăuneze celor 
despre care scriu.

Principala recomandare a specialiștilor psihologi și a celor care apără 
drepturile copilului este ca prin ceea ce scriu, jurnaliștii să nu dăuneze. Ast-
fel, jurnaliștii sunt îndemnați să se conducă de interesul superior al copilu-
lui – noțiune prin care se înțelege faptul că un copil este o personalitate, cu 
drepturi și interese proprii, care are dreptul la condiții de viață ce nu i-ar 
afecta securitatea și dezvoltarea. 
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Treptat, recomandările organizațiilor internaționale referitoare la respecta-
rea drepturilor copilului și la reflectarea imaginii lor în presă s-au transformat 
în literă de lege în Republica Moldova, dar și în norme deontologice. Astfel, 
în Codul audiovizualului1, adoptat în anul 2006, a fost inclus un articol în-
treg care stabilește reguli pentru posturile TV privind reflectarea imaginii co-
piilor. De asemenea, din anul 2011 prevederi referitoare la copii există și în 
Codul deontologic al jurnaliștilor din Republica Moldova2, iar din anul 2013 
avem și o lege cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al 
informației3. Din păcate, puțini jurnaliști cunosc prevederile acestei legi. Ea 
ajută presa să rezolve anumite dileme. De exemplu, cea referitoare la copiii 
bănuiți sau deja condamnați pentru vreo infracțiune. Puțini jurnaliști și chiar 
comunicatori știu că fotografii sau video în care apar astfel de minori pot fi pu-
blicate doar cu acordul părintelui sau al tutorelui, iar dacă au între 16 și 18 ani, 
atunci e necesar acordul în scris al copiilor respectivi. Faptul că această normă 
se încalcă, îl confirmă unele știri despre deținuții minori sau chiar același caz 
al omorului adolescentei de la Strășeni. Atunci, la pronunțarea sentinței pri-
mei instanțe, condamnații minori au fost filmați în sala de judecată și e puțin 
probabil ca cineva să le fi luat acordul în scris pentru permisiunea de a-i filma.

Sfaturi și recomandări care i-ar ajuta pe jurnaliști să trateze corect tema 
copiilor se regăsesc și în Ghidul de stil cu norme etice pentru jurnaliști4 și în 
Ghidul de bune practici pentru mass-media „Violența împotriva copiilor: ce 
și cum relatăm”5, editat de UNICEF. 

În continuare, găsiți rezumatul întrebărilor puse de vizitatorii platformei 
Mediaforum.md în cadrul consultației online de la 19 mai 2017 și răs-
punsurile pe care le-am oferit. 

1 http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731

2 https://consiliuldepresa.md/fileadmin/fisiere/documente/cod_d_rom.pdf

3 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=347276&lang=1 

4 https://www.unicef.org/moldova/Ghid_Etica_Jurnalist_RO.pdf

5 http://mediaforum.md/upload/theme-files/ghid-mass-media-violenta-copiipdf-
58e29d9f6ae91.pdf

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731
https://consiliuldepresa.md/fileadmin/fisiere/documente/cod_d_rom.pdf
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=347276&lang=1
https://www.unicef.org/moldova/Ghid_Etica_Jurnalist_RO.pdf
http://mediaforum.md/upload/theme-files/ghid-mass-media-violenta-copiipdf-58e29d9f6ae91.pdf
http://mediaforum.md/upload/theme-files/ghid-mass-media-violenta-copiipdf-58e29d9f6ae91.pdf
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II. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI: 

Întrebare: În ce condiții jurnaliștii pot divulga identitatea copii-
lor care se află în situații cu conotație negativă?

Răspuns: Atât Codul deontologic al jurnaliștilor din Republica 
Moldova, cât și Legea cu privire la protecția copiilor împotriva im-
pactului negativ al informației, pe care o avem din anul 2013, conțin 
prevederi clare referitoare la astfel de situații. În general, specialiștii 
recomandă evitarea intervievării copiilor victime sau martori la abu-
zuri. Le divulgăm identitatea numai în cazurile în care acest lucru este 
în interesul superior al copilului, adică o facem pentru a-l proteja de 
un abuz sau, de exemplu, atunci când copilul este căutat. De aseme-
nea, când avem acordul părinților sau al tutorilor pentru divulgarea 
identității. Dar, atenție! Uneori părinții pot să nu-și dea seama că di-
vulgând identitatea copilului, îi pot face un rău, adică îl pot expune la 
discriminare sau la noi abuzuri. De aceea, jurnaliștii sunt chemați să 
cântărească foarte bine urmările care pot surveni în urma divulgării 
identității. Faptul că va ști numele adevărat al copilului, nu îi va aduce 
cititorului/telespectatorului o informație foarte prețioasă, mai impor-
tante sunt faptele și cum sunt tratate ele, însă copilului, divulgarea 
identității ar putea să îi provoace daune serioase.

Întrebare: Imaginea copilului este frecvent utilizată în campanii-
le electorale, în spoturile electorale difuzate la radio și TV. Unde este 
limita admisibilă astfel ca să nu dăunăm intereselor copiilor?

Răspuns: Sună cam cinic „utilizarea imaginii copiilor”, dar, din 
păcate, este o situație reală, mulți politicieni își fac campanie folo-
sind apelul la emoții, iar imaginile în care apar copii sunt anume 
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Înainte de sărbătoarea de Paște din anul 2016, mai mulți politicieni 
moldoveni au mers cu daruri la familii cu venituri mici, luând cu ei și camere 
de filmare. Ulterior, fotografii și imagini video care ar putea afecta imaginea 
și demnitatea acestor familii au fost publicate în presă și pe rețelele de 
socializare. Sursa colajului: Mediaforum.md

dintre cele care generează emoții. Dacă există acordul părinților ca 
acești copii să fie fotografiați sau filmați pentru spoturi, e decizia 
lor. Mai rău e când politicienii se aruncă cu daruri la familii sărace, 
intră cu camerele de filmat peste ei, fără să-i întrebe dacă sunt de 
acord să fie filmați sau fotografiați și, în general, dacă acceptă să fie 
expuși astfel. Probabil consideră că dacă le fac o donație, oamenii 
nu mai au dreptul la intimitate și la demnitate. Nu am exemple con-
crete în care familiile ar fi suferit după astfel de scene, dar cred că 
anume în asemenea cazuri copiii sunt vulnerabili la discriminare și 
stigmatizare.
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Întrebare: Ce facem în cazul în care autoritățile remit presei ima-
gini cu minori și uită să blureze/ascundă fața copilului? Presa, din 
dorința de a fi primii, din lipsă de timp sau experiență, publică acea 
foto. Cine se face vinovat? Cine răspunde pentru eroare? 

Răspuns: Vina pentru publicarea/divulgarea identității unui 
copil-victimă sau martor al unei infracțiuni sau altei situații neplă-
cute/abuz este, în acest caz, atât a comunicatorului, cât și a jurna-
listului. Ambii trebuie să cunoască normele profesiei. Iar acestea îi 
obligă să nu divulge identitatea copiilor dacă acest lucru nu este în 
interesul superior al lui. Deci, ambii pot fi sancționați pentru faptul 
că nu au blurat imaginile sau pentru că au publicat numele.

Întrebare: E suficient de protejat minorul atunci când spunem 
că.... violul/furtul s-a produs în localitatea cutare, chiar dacă nu 
dăm numele copilului? Cum să relatăm știrea, astfel încât să nu 
părem banali, când spunem că într-un sat din Moldova, s-a întâm-
plat.... dar și fără a afecta minorul/familia?

Răspuns: Desigur că atunci când are loc un abuz asupra unui 
copil într-o localitate mică, lumea, de regulă, va ști despre asta, in-
diferent dacă jurnaliștii vor publica sau nu informații care ar duce 
la identificarea lui. Altceva este să nu facem ca acest copil să fie cu-
noscut ca victimă a abuzului în toată țara. Deci spunem într-un sat 
din raionul cutare. Dăm doar numele raionului. Unele televiziuni 
practică așa ceva și e corect. Important este însă să nu divulgăm și 
alte date care ar duce la identificare – informații despre frați, surori, 
colegi sau alte indicii din viața familiei/copilului. Și, de asemenea, 
să nu uităm DE CE relatăm despre un astfel de caz – nu pentru de-
taliile senzaționale, ci pentru că vrem să se afle despre o problemă 
socială. Astfel, nu facem din copil victimă, nu exagerăm, nu stoar-
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cem lacrimi de la telespectatori, ci relatăm neutru, vorbind în spe-
cial despre problema socială pe care o reprezintă astfel de cazuri, și 
mai puțin despre drama particulară.

Întrebare: Aș vrea să știu care ar trebui să fie abordarea presei 
și cum ar trebui să scrie presa despre copiii abuzați sexual? Și cum 
trebuie mediatizate corect astfel de cazuri?

Răspuns: Identitatea copiilor victime ale abuzurilor, inclusiv se-
xuale, trebuie protejată sub orice formă. Asta ne obligă atât Codul 
deontologic, cât și normele legale. De asemenea, nu scriem în știre 
nici alte informații care ar duce la identificarea copilului. De exem-
plu, dacă spunem raionul în care s-a produs cazul și mai adaugăm 
că acel copil are tătal aflat în detenție sau că e fiul preotului din sat, 
e clar că degeaba i-am protejat numele. Atunci când intervievăm, 
legat de caz, dirigintele sau rudele, sigur că ascundem și identitatea 
lor, pentru că după rude sau persoane din anturaj poate fi identificat 
și copilul. Alt aspect: jurnaliștii relatează despre astfel de cazuri ca să 
arate că ele au loc, că unii copii sunt expuși abuzurilor și NU pentru 
a alimenta imaginația sau setea de senzațional a cuiva. De aceea, 
vorbim despre problemă și nu despre drama particulară a copilului. 
Adică, trebuie să punem accent pe ce trebuia făcut și nu s-a făcut ca 
să nu se ajungă la așa ceva. De asemenea, pe ce se poate face de acum 
încolo, cum poate fi reabilitat copilul și cum pot fi prevenite astfel 
de cazuri. O altă recomandare este să nu uităm că nu trebuie să exa-
gerăm în nici un caz și să dramatizăm. Încă un aspect: specialiștii 
nu recomandă intervievarea copiilor-victime. Dacă veți urmări pre-
sa internațională, veți vedea că acolo practic nu sunt interviuri cu 
acești copii. Astfel presa îi protejează nu doar de o eventuală iden-
tificare, ci și de o revictimizare a lor prin intervievare. Iar dacă și 
vom obține acordul părintelui sau al tutorelui pentru intervievarea 
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unui copil-victimă, în nici un caz întrebările jurnalistului nu trebuie 
să îl facă pe copil să retrăiască experiența traumatizantă prin care a 
trecut. Deci, este interzis ca jurnalistul să îl pună să povestească prin 
ce a trecut. Astfel îl revictimizează și abuzul devine dublu, avem un 
abuz și din partea jurnalistului.

Într-un articol publicat la 16 decembrie 2017, Ziardul de Gardă a analizat 
situația fiecărei familii din care provin băieții suspectați la acel moment 
de omorul unei adolescente din orașul Strășeni. Publicația a fost criticată 
pentru divulgarea numelor minorilor suspectați, titlul articolului și alte greșeli 
comise la documentare și la scrierea textului. Foto: Ziarul de Gardă
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Întrebare (continuare): Dar cazurile în care nu au fost respec-
tate condițiile descrise mai sus, în Republica Moldova, jurnaliștii 
sau redacția respectivă ajunge în instanță? Și au fost, în genere, 
astfel de cazuri? Își cunosc copiii/familiile lor drepturile atunci când 
identitatea nu le este în totalitate protejată?

Răspuns: Dacă este vorba despre știri TV atunci da, Consiliul 
Coordonator al Audiovizualului (CCA) aplică sancțiuni și astfel de 
cazuri au fost, două dintre cele pe care mi le aduc aminte se referă la 
PRO TV și la Accent TV. În cazul presei scrise sau online, jurnaliștii 
pot fi acționați în judecată pentru astfel de abateri doar dacă părinții 
sau alte părți interesate reclamă abaterea. Dacă își cunosc familiile 
drepturile, mi-aș permite o apreciere: și da și nu. Cunosc cazuri în 
care în imaginile unui post TV a apărut o adolescentă, filmată nevi-
novat pe stradă, într-un subiect neutru, iar peste o zi tatăl ei a sunat 
și a cerut scoaterea imaginii respective de pe site, deoarece fata este 
minoră, iar el ca părinte nu permite. Televiziunea s-a conformat și 
a scos imaginile. Deci, unii părinți știu că au dreptul să ceară acest 
lucru și o fac. Alții însă nu cunosc sau nu vor să mai intervină după 
publicare. Deci, e de la caz la caz.

Întrebare: Iată am așa o situație... La un gimnaziu-internat se 
organizează o serbare de Anul Nou. Un reporter sună și spune că 
vrea să filmeze evenimentul. E corect să filmeze acești copii care au 
istorii nu prea plăcute legate de familiile lor?

Răspuns: Însuși faptul că se află într-o instituție rezidențială nu 
înseamnă că acești copii trebuie izolați și presa trebuie să îi ocoleas-
că. Altceva este cum îi expun managerii acestor instituții camerelor 
de filmare. Dacă vin reporterii și filmează o activitate artistică a co-
piilor, fără să ofere detalii despre familiile din care provin, eventual 



11

Cum protejăm imaginea copiilor în subiectele jurnalistice cu conotație negativă - aspecte deontologice

prin ce dificultăți psihologice au trecut, nu e nici o problemă de-
ontologică sau de altă natură. Uneori, însă, reporterii exagerează și 
victimizează acești copii pentru a stoarce lacrimi telespectatorilor. 
Accentuează drama lor, pot spune, de exemplu, că abia de aveau 
acasă o bucată de pâine sau, și mai rău, spun că provin din familii 
de alcoolici sau în care erau bătuți. Așa ceva nu este deontologic și 
un asemenea tratament este categoric combătut de către specialiști.

Întrebare (continuare): Dar dacă reporterul îl întreabă, în 
contextul sărbătorii (Crăciunul sau Anul Nou acasă), iar copilul 
povestește despre lucruri triste și neplăcute?

Răspuns: Tocmai asta este o întrebare care trebuie evitată. Este 
evident că dacă un copil a ajuns în plasament la stat, are în spate o 
istorie nefericită. Deci, jurnaliștii trebuie să evite să îl întrebe lucruri 
care l-ar face să-și acuze părinții sau să povestească experiențe trau-
matizante din trecut. Acest lucru este un abuz.

Întrebare: O cunoștință de-a mea a trecut printr-o situație în care un 
site a publicat o poză pe care ea o plasase pe facebook, de la ziua băia-
tului ei. În poză apărea, cu alți copii, și fiica unei rude. Contextul era 
că iată interpreta cutare (ruda) și-a ascuns fiica până acum, iată cum 
arată copilul interpretei… Cât de corect a procedat redacția site-ului?

Răspuns: Dacă autorul știrii nu a cerut permisiunea proprieta-
rului fotografiei, atunci este o problemă. În general, juriștii spun că 
preluarea pozelor de pe Facebook și publicarea în materiale jurna-
listice trebuie făcută cu acordul persoanei căreia aparțin fotografii-
le, chiar dacă sunt luate de către jurnalist dintr-un spațiu considerat 
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public – Facebook. În acest caz, în special dacă persoana vizată – 
interpreta – nu a fost de acord ca imaginea copilului ei să fie văzută, 
ea ar fi trebuit să reclame acest lucru – să ceară site-ului să retragă 
poza și, implicit, știrea, dacă știrea se baza doar pe asta.

Întrebare: Cum ar trebui de procedat în cazul în care se filmează 
o știre despre copiii străzii? Corect ar fi să vorbim și cu ei să aflăm 
părerea lor sau nu?

Răspuns: Referitor la întrebarea despre filmarea copiilor străzii. 
Desigur, jurnaliștii nu trebuie să îi evite. Este un fenomen, deci tre-
buie reflectat în presă. Doar că ei, acești copii, sunt într-o situație cu 
conotație negativă și trebuie să le protejăm identitatea. Iar atunci când 
scriem, nu exagerăm și nu îi stigmatizăm, tratăm neutru, ca să nu afec-
tăm posibilitățile acestor copii de a depăși situația dificilă în care se află.

 Imagine folosită în documentarul: «БЕСПРИЗОРНИКИ. ЧАСТЬ 2. ДЕТСТВО В 
ПОДВОРОТНЕ», difuzat de Accent TV în luna iulie 2016, referitor la copii ai străzii 
care se adăpostesc în clădirea, astăzi degradată, a fostului Hotel Național.
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Întrebare (continuare): De ce eu spun despre copiii străzii? 
Pentru că noi am făcut un subiect despre acei copii care dorm în 
Hotelul Național. Fețele erau protejate și identitatea lor tot, dar ni 
s-a reproșat că am vorbit cu ei și pentru că le-am pus niște întrebări 
am fost sancţionați de CCA.

Răspuns: Mai multe instituții media au făcut subiecte des-
pre copiii din ruina care este astăzi Hotelul Național. Doar unele 
dintre ele au blurat fața copiilor și astfel le-au protejat identitatea. 
Unul dintre cazurile în care acei copii au fost arătați la TV fără 
nicio protecție, a fost discutat, la insistența unor organizații speci-
alizate pe drepturile copiilor, la una dintre ședințele Consiliului de 
Presă, care a constatat abateri de la Codul deontologic. Cât despre 
sancțiunea care v-a fost aplicată de CCA, doar pentru intervie-
varea copiilor a căror identitate a fost protejată, nu cred că ar fi 
trebuit să vă aplice sancțiuni.

Întrebare: Cum trebuie abordată problema violenței în familie? E 
posibil de vorbit cu victimele minore?

Răspuns: Specialiștii recomandă evitarea intervievării copiilor 
victime. În presa de peste hotare, mă refer la presa de calitate, nu 
cred că veți vedea astfel de interviuri. Atunci când un copil este pus 
să povestească scenele de violență prin care a trecut sau la care a 
fost martor, trece din nou printr-o experiență traumatizantă, deci 
jurnalistul devine și el un abuzator. Desigur, înțeleg că subiectele de 
televiziune nu pot fi atractive și nici credibile dacă protejăm tot și 
nu dăm fragmente din ce spun sursele. Dacă insistați să aveți ima-
gini sau interviu cu astfel de copii, este necesar acordul părintelui 
sau al tutorelui. Iar întrebările jurnalistului nu vor fi despre violența 
prin care a trecut copilul, ci despre ceva pozitiv, de exemplu, ce cărți 
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citește, ce îi place să facă în timpul liber sau ce disciplină școlară îi 
place mai mult.

Întrebare: Aș dori să aflu și despre minorii care sunt reținuți de 
poliție, imaginea lor să înţeleg că se protejează, dar după ce au pri-
mit sentința cum rămâne? Am văzut că majoritatea mass media au 
arătat fețele după ce judecătorul a pronunțat sentința. Mă refer la 
cazul omorului de la Strășeni.

Răspuns: Referitor la minorii condamnați deja. Iată ce preve-
de Legea privind protecția copiilor împotriva impactului negativ al 
informației: Art. 4. (3): „În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 16 
și 18 ani, aflaţi în diferite forme de detenţie (reţinut, arestat, deţinut 
în penitenciar) sau care au calitatea procesuală de bănuit, învinuit, 
inculpat sau condamnat pentru comiterea unor infracţiuni în ca-
drul unei urmăriri penale, fie în cazul copiilor victime sau martori 
ale abuzurilor fizice, psihice sau sexuale, aceștia pot apărea în pro-
gramele audiovizuale dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 
condiţii:

a) există acordul scris al copilului;
b) au fost luate măsuri de protecţie a identităţii copilului”. 
Deci, jurnaliștii ar fi trebuit să protejeze imaginea băieților 

condamnați dacă ei aveau vârsta cuprinsă între 16 – 18 ani și nu 
exista un acord în scris. Legea integrală poate fi găsită aici, apropo, 
destul de utilă pentru jurnaliști. 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=347276&lang=1
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Întrebare: Cum rămâne cu filmările la grădinițe sau la școală? 
De exemplu, despre o alertă falsă cu bombă. Se poate de vorbit cu 
copiii-martori? Imaginea lor trebuie protejată?

Răspuns: Ministerul Educației are un Regulament, aprobat în 
anul 2013 și despre care eu cel puțin nu am informații că ar fi fost 
anulat, care spune că accesul jurnaliștilor în instituțiile școlare și 
intervievarea copiilor poate avea loc doar cu acordul managerului 
instituției. În caz de alertă, dacă directorul a permis, iar jurnalistul 
îi întreabă pe elevi la ce oră erau când au fost scoși afară sau de cât 
timp  stau în curte, dacă nu le este frig… nu văd nimic nedeontolo-
gic aici. Știu că unele televiziuni blurează fețele copiilor și în astfel 
de cazuri, dar cred că se exagerează cu protecția.

Întrebare: Am avut relativ nu demult o discuție în contradictoriu 
cu cineva și aș vrea să clarific pentru mine niște aspecte. Atunci 
când scriem despre fetele minore care au devenit mame la o vârstă 
fragedă, cum e mai bine să le prezentăm? Discuția în contradictoriu 
se axa pe faptul că un jurnalist a prezentat o astfel de adolescentă 
ca mamă eroină, care a păstrat sarcina în pofida recomandărilor 
celor din jur de a face avort, își iubește copilul și îl crește cum știe 
mai bine. Niciun cuvânt despre tatăl copilului, dacă a fost sau nu un 
abuz, nimic. Se crea impresia că jurnalistul încearcă să încurajeze 
adolescentele să nu facă avort dacă rămân însărcinate la 15 ani... 
Un fel de… ea a putut, ai să poți și tu. Întrebarea mea este cum pot 
fi și trebuie prezentate astfel de cazuri în mod echilibrat, astfel încât 
să nu aibă de suferit nici protagonista, dar nici să nu fie promovate 
comportamente deviante?
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Răspuns: Interesantă întrebare. Să trecem sub tăcere astfel de 
cazuri nu este normal, deoarece nu este normal ca adolescentele să 
nască la 15 ani. Deci, primul pas e să acceptăm să relatăm despre 
astfel de cazuri. Al doilea e CUM o facem? Neutru. Cu accent pe 
problemă, nu pe cazul particular. Desigur că avem nevoie de mai 
multă atenție, precauție și acuratețe la alegerea cuvintelor și abordă-
rii decât la alte subiecte. În acest caz relatăm neutru despre caz, nu 
elogiem fapta, dar nici nu stigmatizăm persoana care a născut atât 
de devreme. Vorbim cu specialiștii care, la fel, ar trebui să explice în 
termeni foarte obiectivi ce înseamnă să naști atât de devreme, dar și 
ce înseamnă riscul avortării la o asemenea vârstă. Ar mai fi cazul să 
se vorbească, la fel de clar, despre rolul ambilor parteneri, nu doar 
despre fată.

Întrebare (continuare): În cazul în care partenerul lipsește, 
fiind și el minor, cum vorbim despre el fără a pune stigma? Adică 
prin simplul fapt că spunem că el nu participă în viața copilului 
proaspăt născut, fără ca acesta să aibă posibilitatea să vorbească...

Răspuns: Dacă partenerul lipsește, bineînțeles că reporterii vor 
avea puține șanse să-l caute și să-l găsească. De aceea, în contex-
tul întrebării referitoare la responsabilitate, vom spune, din spusele 
mamei, cine este el, fără să-i divulgăm identitatea, apoi vom lăsa 
specialiștii pe care îi vom folosi în material să comenteze rolul par-
tenerului minor într-o asemenea istorie. Dacă partenerul e adult, 
deja vorbim despre infracțiune și aici abordarea e puțin alta, dar 
rămân valabile rigorile referitoare la modul de relatare despre copiii 
aflați în situații cu conotație negativă.
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Întrebare: Am și eu câteva întrebări legate de modul în care sunt 
abordate subiectele despre copii și drepturile lor. Presa din Moldo-
va, din punctul Dvs de vedere, abordează suficient sau insuficient 
problemele copiilor?

Răspuns: Bună întrebare. Cred că sunt insuficient reflectate 
subiectele despre performanțele copiilor, despre diverse aspecte le-
gate de dezvoltarea lor, presa preferând subiectele despre abuzuri. 
Bineînțeles, acestea nu trebuie în nici un caz ignorate, dar dacă nu 
le echilibrăm și cu subiecte pozitive, atunci creăm o imagine puțin 
distorsionată a realității. Aud deseori critici de la diverse persoane, 
consumatori de presă, care spun că și-ar dori să vadă și materiale 
pozitive despre copii, nu doar referitoare la abuzuri.

Întrebare: Ce subiecte despre copii credeți că sunt ignorate de că-
tre mass-media, dar ar trebui obligatoriu abordate?

Răspuns: Fiecare redacție decide ce subiecte să realizeze, 
reieșind, probabil, din preferințele publicului său. Eu, personal, cred 
că jurnaliștii nu au scris vreodată, cel puțin nu eficient, despre nu-
mărul de elevi dintr-o clasă în unele licee din Chișinău, de ce direc-
torii își permit să supra-aglomereze clasele. Cât timp din cele 45 de 
minute de lecție un profesor poate aloca fiecărui copil, dacă în clasă 
sunt, de exemplu, 39 de copii. Ajungem la eficiența unor asemenea 
studii. Sau, un alt subiect: curricula. Ce volum de informație are de 
pregătit un copil pentru o zi de lecții, în special în orașe. Este, din 
nou, foarte mult. Poate fi analizată tema cu specialiști care să facă 
un calcul: cât poate asimila creierul unui copil, cât asimilează în re-
alitate și, la urma urmei, de ce copiii din străinătate au și timp liber, 
nu sunt obosiți, așa cum sunt ai noștri, și asimilează și materia foar-
te bine. Și, un alt subiect, din nou despre Chișinău, ar fi ca jurnaliștii 
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să calculeze cât din performanțele elevilor din liceele cu notorietate 
se datorează efortului de la școală și cât celui din meditații? Deoare-
ce mulți copii iau și ore particulare la diferite obiecte, în condițiile 
în care în clasele supra-aglomerate profesorii nu reușesc să se ocupe 
de toți. La aceste subiecte s-ar mai adăuga câteva despre modul de 
înscriere la grădinițe și școli, igiena în aceste instituții, posibilitățile 
de frecventare a unor activități extrașcolare fără plată etc.

Întrebare: Cât de etic și deontologic este să arăți la TV, mai ales, 
știri de la înmormântările copiilor și dacă acestea au vreo relevanță 
pentru public?

Răspuns: Din nou o întrebare foarte actuală. Să arăți la TV 
știri de la înmormântare în general este nedeontologic și împotriva 
bunului simț dacă vreți. Este clar că astfel de reportaje se fac nu 
pentru informarea publicului – pentru că ce poate fi informativ la 
o înmormântare? – cât pentru exploatarea unei tragedii cu scopul 
„stoarcerii de lacrimi” pentru audiență, adică pentru menținerea în 
atenția publicului a unui subiect care a șocat. În realitate, însă, are 
loc o exploatare cinică a tragediei unor oameni. Nu avem în Codul 
deontologic prevederi care să se refere expres la astfel de situații, 
însă le avem pe cele care vorbesc despre interesul public. Or, astfel 
de subiecte – înmormântările, indiferent că e vorba despre adulți 
sau copii – nu văd cum ar justifica interesul public. 


