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Acest raport a fost elaborat de Centrul de Investigaţii Jurnalistice cu suportul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în 
cadrul  programului  de  parteneriat  între  mass-media,  societatea  civilă  şi  instituţiile  publice  în  prevenirea  şi  combaterea 
traficului de fiinţe umane. Programul face parte din proiectul “Prevenirea corupţiei şi impunităţii în lupta împotriva traficului  
prin abilitarea mass-media şi încurajarea cooperării între societatea civilă şi organele de drept”, finanţat de Departamentul de 
Stat al SUA.

Opiniile reflectate în raport aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat poziţia finanţatorului.

Obiectul cercetării:

Prezentul studiu examinează modul în care mass-media din R. Moldova abordează subiecte privind violenţa în familie, migraţia 
şi traficul de ființe umane. 

Obiectivele studiului sunt: 

• De a urmări periodicitatea cu care mass-media abordează subiecte ce ţin de violenţa în familie, migraţia ilegală şi 
traficul de fiinţe umane; 
• De a analiza calitatea şi obiectivitatea articolelor la aceste subiecte;  
• De a elabora recomandări pentru eliminarea lacunelor profesionale.
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Începând  cu  1  septembrie  2010,  echipa  Centrului  de  Investigaţii  Jurnalistice  (CIN)  monitorizează  mai  multe  ziare 
naţionale şi  regionale pentru a analiza conţinutul articolelor şi  modul de abordare a subiectelor.  În baza monitorizării   sunt 
elaborate rapoarte trimestriale  care conţin constatări  ale stării  de lucruri,  exemple  de abateri  de la normele  deontologice în 
relatarea subiectelor despre violenţa în familie,  migraţie şi  trafic de persoane, dar şi  recomandări pentru jurnalişti  şi  editori. 
Monitorizarea include toate  materialele  de presă care vizează direct  sau indirect  violenţa în familie,  traficul  de persoane şi 
migraţia legală sau ilegală - ştiri, interviuri, articole, relatări, reportaje, investigaţii, editoriale, istorii umane ș.a. 

În cadrul monitorizării este urmărit modul în care jurnaliştii respectă principiile fundamentale - obiectivitate, corectitudine, 
toleranţă, separarea opiniilor, verificarea faptelor, dar şi recomandările specifice pentru relatările despre victimele traficului de 
fiinţe umane şi violenţei în familie. 

Începând cu luna martie 2012 sunt  monitorizate trei ziare editate în regiunea transnistreană (unde locuiesc în jur de 450 
000 de oameni) – ”Приднестровье”, ”Профсоюзные вести”, ”Правда Приднестровья”. 

Lista publicaţiilor monitorizate:

1. „Timpul” - ziar cu acoperire naţională, în limba română, cinci apariții  pe săptămână,  tiraj săptămânal – 26 000 exemplare; 

2. „Jurnal de Chişinău” - ziar cu acoperire naţională, în limba română, două apariții  pe săptămână, tiraj 25.950 de exemplare;

3.  „Ziarul de Gardă” - săptămânal cu acoperire naţională, în limba română,  tiraj – 4800  exemplare;

4. „Adevărul” - ziar cu acoperire naţională, în limba română,  cinci apariții pe săptămână, tiraj – 10 000 exemplare; 

5. „Moldova Suverană” - ziar cu acoperire naţională, în limba română, patru apariţii pe săptămână, tiraj săptămânal – 16 888 
exemplare;
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6. „Nezavisimaia Moldova” - ziar cu acoperire națională, în limba rusă, patru apariţii pe săptămână,  tiraj săptămânal – 17 108 
exemplare; 

7. ”Flux” – săptămânal cu acoperire națională, tiraj 10000 de exemplare;

8. „Panorama” - ziar cu acoperire naţională, în limba rusă, trei apariţii pe săptămână, tiraj – 5000 exemplare;

9. „SP” - săptămânal de limbă rusă, cu acoperire regională, se editează la Bălţi, tiraj – 3350 de exemplare;

10. „Cuvântul” - săptămânal cu acoperire regională, în limba română, se editează la Rezina, tiraj – 5000 exemplare;

11. „Cuvântul Liber” - săptămânal regional, în limba română, se editează la Leova, tiraj – 3 000 exemplare; 

12. „Observatorul de Nord” - săptămânal regional, în limbile română şi rusă, se editează la Soroca, tiraj –8451 de exemplare; 

13. „Unghiul” - săptămânal local, în limba română, se editează la Ungheni, tiraj – 11 120 exemplare;

14. „Ora locală” - săptămânal local, în limba română, se editează la Ialoveni, nu îşi declară tirajul;

15. „Glia drochiană” - săptămânal local, în limba română, se editează la Drochia, tiraj 4527 de exemplare;

16. „Gazeta de Sud” - săptămânal regional, în limba română, se editează la Cimişlia, tiraj 5000 de exemplare; 

17.  „Ecoul nostru” - săptămânal regional de limbă română, se editează la Sângerei, tiraj  2 500 exemplare; 

18. „Est Curier” - săptămânal regional de limbă română, se editează la Criuleni, tiraj  4 100 exemplare;  

19. „Expresul” - săptămânal regional de limbă română, tiraj 3400 exemplare; 

20. „Приднестровье”- se editează la Tiraspol, tiraj  3814 de exemplare
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21. „Профсоюзные вести”- se editează la Bender, tiraj 2013 exemplare

22. „Adevărul nistrean”- tiraj 1285 de exemplare;

Instituţiile  media  monitorizate  au fost  selectate  atât  în baza criteriului  geografic (ziare cu acoperire naţională şi  ziare 
locale/regionale), cât şi celui al limbii de editare (ziare editate în limba română şi în limba rusă). 

Tendinţe generale

În perioada  ianuarie – martie 2013 cele 22 ziare monitorizate au publicat în total 287  materiale despre migraţie, violenţă 
în familie şi trafic de persoane. Cele mai multe materiale - 176, se referă la migrație, 91 de materiale - la problema violenței în 

familie, iar 20 – la traficul de persoane. 

Cele  mai  multe  materiale  au  fost  publicate  în  ziarele  ”Timpul”  și 
”Nezavisimaia Moldova”. În cazul ziarelor locale/regionale cel mai interesate de 
aceste  subiecte  s-au  dovedit  a  fi  ”Unghiul”  și  „Spros   i  predlojenie”.  De 
remarcat  că  pe  parcursul  întregii  perioade  ziarele  au  manifestat  un  interes 
constant pentru subiectele legate de violență în familie și trafic de persoane. Mai 
multe  ziare  au  menținut   rubrici  permanente  care  au  în  vizor  criminalitatea, 
inclusiv infracțiunile produse în cadrul familiei, au publicat interviuri cu oameni 
care muncesc peste hotare și istorii umane  care se referă direct sau indirect la 
migrație, violență și trafic de persoane. Cele trei ziare editate în stânga Nistrului 
au publicat în total 7 materiale care se referă direct sau tangențial la migrație, 
violență în familie sau traficul de persoane.
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Ca și genuri jurnalistice, cele mai multe subiecte – 149 la număr, sunt știri. 
De remarcat că această tendință se menține încă din primele luni de monitorizare. 
Tradițional, celelalte genuri jurnalistice sunt prezente într-un număr mult mai mic. 

O  tendință  nouă  este  că  tema 
violenței  în  familie  a  fost 
abordată din ce în ce mai mult în 
cadrul editorialelor.  Articolele de 
analiză, care să elucideze cauzele 
și  consecințele  traficului  de 
persoane  și  violenței  în  familie 
apar sporadic în paginile ziarelor 
și sunt foarte puține la număr.  

Ca și în perioadele precedente de monitorizare cele mai multe materiale 
publicate  în această  perioadă se  bazează pe comunicate  de presă  difuzate  de 
diferite structuri de stat.  Acestea se referă la omoruri în familie, trecerea ilegală 
a frontierei sau condamnări pentru infracțiuni legate de traficul de persoane sau 
violența în familie.  Sunt rare cazurile în care jurnaliștii și editorii fac eforturi 
pentru a completa aceste informații și a le plasa într-un context general. Astfel, 
fenomenele monitorizate sunt trecute în unele ziare doar ca „ştiri de ultimă oră”. 
Materialele  care  au  urmărit  anumite  subiecte  abordate  anterior  au  fost  în 
minoritate.  De multe ori, preluând aceste știri, ziarele nu indică sursa, știrbind 
astfel  din  credibilitatea  celor  relatate.  Vocea  victimelor,   a  agresorilor  sau  a 
avocaților celor două părți aproape că lipsește din materialele de presă.  
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O tendință generală în cazurile de omor în familie,  violenţă sexuală şi fizică asupra copiilor, dar şi cele de trafic este 
prezentarea lor prin prisma senzaţionalului, cu titluri ce urmăresc să şocheze cititorii. Astfel, printre subiectele de top ale actualei 
perioade de monitorizare se numără: cazul fetiței de cinci ani de al Leova bătută de tatăl său; cazul bărbatului care și-a pus capăt 
zilelor după ce și-a bătut cu bestialitate copilul de nici doi ani; cazul bărbatului care și-a omorât soția și feciorul vitreg; mai multe 
tentative eșuate de trafic de persoane, desconspirate de organele de drept.  

Iată câteva din titlurile utilizate de ziare pentru a elucida fenomenul traficului de persoane și violenței în familie: 

”Зарубил и задушил” – ”Panorama” 

”Убил родителя” - „Panorama” 

”Morți în Federația Rusă” – ”Ziarul de gardă”

”Și-a ucis nevasta în bătaie” - „Adevărul” 

”De ce moldovenii se ucid între ei?” – ”Timpul” 

”Un sfârșit de ianuarie negru de tot” – ”Expresul”

  

Tematica

Analizând fiecare ziar în parte, se profilează următorul tablou tematic:

„Timpul” a publicat în perioada ianuarie-martie  35  articole care fac subiectul prezentului studiu, majoritatea despre migrație și 
violență în familie.  Ziarul s-a referit la următoarele subiecte: sporirea numărului de infracțiuni  în familie; creșterea numărului de 
moldoveni plecați la muncă peste hotare; războiul din Siria văzut de o moldoveancă; o istorie de succes a unui bărbat care, cu 
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banii câștigați peste hotare, și-a înființat o afacere în Republica Moldova; repatrierea a 48 de copii moldoveni de peste hotarele 
țării; cazul unui copil de numai 2 ani care a ajuns la spital după ce a fost bătut de tatăl său;  sporirea numărul de cazuri de suicid 
în rândurile copiilor, ca urmare a migrației părinților. În această perioadă ziarul a mai publicat un interviu cu Ana Revenco, șefa 
Centrului  pentru  Combaterea  Traficului  de  Persoane  și  un  articol  de  problemă  privind  violența  asupra  copiilor,  semnat  de 
Alexandra Yuster, Reprezentant UNICEF în Moldova 

„Jurnal de Chișinău” a scris despre violență, migrație și trafic în  19 articole. Ziariștii de la această publicație au relatat despre: 
cazul fetiței din Leova omorâtă în bătăi de tatăl său; cazul bărbatului din Republica Moldova care a murit la Moscova încercând 
să salveze o femeie; moldovenii decedați în Federația Rusă pe parcursul anului 2012; cazul bărbatului care și-a pus capăt zilelor 
după ce a bătut copilulul de nici doi ani de zile; cazul unei foste victime a  traficului de persoane care a rămas fără adăpost din 
cauza primarului din localitate ș.a. 

„Ziarul de Gardă” a abordat problemele monitorizate în 25 de articole. Publicația a relatat  despre: problema asigurării sociale a 
migranților moldoveni; istoria unor femei care se prostituiază;  câteva istorii umane ale unor copii victime ale diferitor forme de 
abuz și violență în familie; cazul bărbatului care și-a bătut copilul apoi s-a strtangulat ș.a.

„Adevărul” a publicat în lunile ianuarie-martie 23 de  articole care fac subiectul monitorizării. Ziarul a relatat despre arestul la 
Moscova a unui moldovean implicat în două asasinate; rezultatele unui studiu privind numărul de copii moldoveni care învață în 
școlile din Italia; câteva cazuri de violență asupra copiilor;  presupusa grațiere a unei persoane condamnate pentru trafic de ființe 
umane ș.a. 

„Moldova Suverană” a publicat 29 de materiale,  majoritatea despre migrație și  violență în familie.  Ziarul a relatat despre: 
sporirea volumului remitențelor; evenimentele organizate de disporă cu ocazia zilei internaționale a femeii; repatrierea a 48 de 
copii moldoveni de peste hotare; adoptarea Legii privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc; o inițiativă prin care 
copii din diaspora vor cunoaște mai mult despre țara lor de origine ș.a.
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„Nezavisimaia  Moldova” a  relatat  despre migrație,  violență și  trafic  în  34 de materiale.  Publicația  s-a arătat  interesată  de 
următoarele subiecte:  cazul unui bărbat care și-a omorât soția; cazul unui bărbat care  a pierdut la jocurile de noroc o bună parte 
din câștigul peste hotare; mai multe cazuri de violență gravă în familie; accidente cu implicarea moldovenilor care muncesc peste 
hotare. În această perioadă ziarul a revenit la cazul Domincăi Cemortan, vizată de procuratura din Italia. 

„Panorama” a abordat temele monitorizate în 15 materiale.  Ziarul a scris despre: cazul fetiței din Leova; câteva cazuri de omor 
în familie; sporirea volumului remitențelor de peste hotare; instrucțiunea Ministerului Educației care obligă profesorii și directorii 
de școalaă să se implice în soluționarea cazurilor de violență asupra copiilor în familie ș.a.

”Flux” a publicat în perioada de monitorizare 7 materiale.  Ziarul a scris despre: problemele copiilor migranților;  istoriile de 
succes ale unor moldoveni stabiliți peste hotarele țării; creșterea volumului remitențelor de peste hotare ș.a. 

„SP” a relatat despre migrație, violență în familie și trafic de persoane în 13 articole. Ziariștii de la această publicație au scris 
despre:  un migrant moldovean care a câștigat la loteria din Italia; cazul unui copil de cinci luni bătut de tatăl său; mai multe 
anunțuri prin care oamenii plecați la muncă peste hotare sunt căutați de rude și cei apropiați. 

„Cuvântul” a publicat 7 materiale la temele monitorizte. Ziarul s-a referit la problema pensiilor pentru migranți; drama copiilor 
abuzați  sexual  în  familie;  problema  violenței  în  familie  în  regiunea  transnistreană;  problemele  unei  familii  de  migranți  în 
Portugalia; dificultățile cu care se confruntă copiii migranților. 

„Unghiul” a  publicat  17 subiecte care fac subiectul  monitorizării.  În acest  context,  ziarul a publicat  2 interviuri  cu  femei 
originare din raionul Ungheni care muncesc peste hotare. Alte știri se referă la: problema abuzului, violenței și neglijării copiilor 
în familie;  cazuri grave de violență în familie și trafic de persoane. 

„Observatorul de Nord” a prezentat cititorilor  12 articole.  Ziarul a publicat istoriile de succes ale unor tineri moldoveni care 
își fac studiile în universități de peste hotare; un interviu cu ambasadorul R.M In Franta –Oleg  Serebrean; câteva istorii umane 
despre migrație și violență în familie ș.a. 
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 „Gazeta de Sud” a inserat cinci materiale la temele monitorizate. Ziariștii de la această publicație au relatat despre problema 
abuzului sexual al copiilor; sporirea volumului remitențelor de peste hotare; fetița de cinci ani ucisă în bătăi de tatăl său; un 
eveniment în problema prevenirii traficului de persoane desfășurat la Cimișlia ș.a.

„Ora locală” a publicat  cinci materiale  în perioada de monitorizare. Ziarul a relatat despre problema abuzului sexual asupra 
copiilor; problema depopulării școlilor în urma migrației masive ș.a. 

„Expresul” a publicat în lunile ianuarie – martie 13 materiale. Ziarul a ales să relateze despre colaborarea intersectorială în 
problemele drepturilor copiilor; sporirea numărului de tentative de suicid ca urmare a migrației; protecția socială a lucrătorilor 
migranți; câteva cazuri grave de violență în familie; cazul unei femei cercetate pentru infracțiuni legate de traficul de persoane 
ș.a. 

„Ecoul nostru”  a adus în paginile sale 8 articole despre migrație, violență și trafic de persoane. Ziarul a inserat un articol de 
problemă despre violența în familie; o știre despre sporirea remitențelor de peste hotare; un articol de informare privind violența 
în familie semnat de șeful secției ordine publică din localitate; cazul unei adolescente care a ajuns la un centru de plasament după 
ce a fost maltratată de mama sa ș.a.

,,Cuvântul Liber” a relatat  despre migrație, violență în familie și trafic de persoane în 11 materile. Cititorii acestei publicații au 
aflat despre: cazul a doi tineri care au fost maltratați și jefuiți după ce s-au întors de peste hotare; cazul unei tinere care a fost 
salvată de la prostituție; mai multe cazuri de violență în familie,  o știre din presa internațională despre reducerea numărului 
locurilor de muncă pentru migranți în Rusia; cazul fetiței de cinci ani bătută cu bestialitate de tatăl său biologic; drama copiilor 
abuzați sexual în familie ș.a. 

„Glia drochiană”  a inserat  6 materiale în perioada de monitorizare. Ziarul a  relatat despre problema nerespectării ordonanțelor 
de protecție pentru victimele violenței în familie; sporirea volumului remitențelor de peste hotare ș.a. 
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„Est-Curier” a publicat  3 materiale:  despre omorul uni tânăr întors de curând de la muncă de peste hotare; reținerea autorilor 
dublului omor de la Măgdăcești; un caz de trafic de persoane. 

„Приднестровье” - a prezentat cititorilor  3 materiale care fac subiectul prezentului raport. 

   „Профсоюзные вести”   – a publicat 3 materiale care se referă tangențial la violența în familie, migrație și trafic de persoane. 

„Правда Приднестровья” a publicat 1 articol în perioada de monitorizare. 

PRINCIPII  GENERALE  ÎN  RELATAREA  FENOMENULUI  VIOLENȚEI  ÎN  FAMILIE,  MIGRAȚIEI  ILEGALE  ŞI 
TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE:

Obiectivitate/corectitudine

Scriind un material pe un subiect contradictoriu, cum sunt cazurile de violență în familie și trafic de persoane, un profesionist 
media trebuie să solicite opinia tuturor părţilor implicate sau care au tangenţă cu acest subiect. Situația atestată de echipa de 
monitorizare arată că majoritatea materialelor la aceste subiecte nu respectă principiul obligativității celor două surse și, deci, 
condiția unui material bine documentat. Majoritatea știrilor publicate de ziare în perioada ianuarie-martie au la bază o singură 
sursă.  Acest  lucru  se  întâmplă  cel  mai  frecvent  în  cazul  comunicatelor  de  presă  preluate  de  la  diferite  structuri  de  stat  – 
Procuratura  Generală,  Serviciul  Grăniceri,  Ministerul  Afacerilor  Interne ş.a.  În multe  cazuri,  se  face trimitere  la surse  vagi 
(procuratura,  poliția,  organele  de  drept,  medicii),  ceea  ce  nu  face  decât  să  scadă  din  credibilitatea  informației  prezentate 
cititorilor.  

În mare parte ştirile descriu cazuri singulare, fără să fie completate cu informații din surse independente sau, cel puțin, cu date 
statistice.  
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Există  și  știri  în  care  nu  este  clar  de  unde  anume  s-a  informat 
reporterul,  asta deoarece nu este citată nicio sursă concretă.  Este și 
cazul  știrii  ”Și-au  maltratat  și  prădat  consătenii  întorși  din 
străinătate”, („Cuvântul Liber”, 1 februarie). 

 ”Tâlharii erau înarmați cu două cozi de topor și au tăbărât peste  
victime, lovindu-le fără milă. După ce i-au maltratat, au sustrat 5.000 
de  hrivne,  800  de  euro  și  2  telefoane  mobile.Ulterior  au  urcat  
victimele în mașina cu care au venit și le-au abandonat la marginea  
satului”, scrie publicația fără a se baza pe o sursă concretă.  

Un alt caz de acest fel îl găsim în ”Jurnal de Chișinău” (”O fetiţă de 5 
ani, în comă profundă. A fost bătută de tatăl ei”,  27 ianuarie ). ”Chiar 
dacă doctorii şi poliţiştii susţin că aceasta a fost maltratată de tatăl său, 
concubina bărbatului îi ia parţial apărarea, spunând că micuţa a căzut 
la săniuş. Asta deşi ea însăşi a fost lovită de mai multe ori de bărbat. 
Vecinii însă, afirmă că şi concubina bărbatului a ajuns invalidă tot din cauza lui. Oamenii afirmă că de fiecare dată când consumă 
alcool, bărbatul o ia razna şi devine violent”, afirmă autorul articolului , care deși lasă se se înțeleagă că a vorbit cu aceste surse, 
dar nu dă niciun nume.

”Pe termen lung, această generație de copii lipsiți de iubirea părinților și de armonia familială poate deveni o generație de 
adulți cu probleme. Psihologii nu exclud posibilitatea ca unii să ajungă infractori”, spune autorul unui articol publicat de ziarul 
”Flux” (”Dubla dramă a copiilor cu părinți plecați peste hotare”, 1 martie).  Autorul face referință la psihologi fără să citeze 
opinia unui astfel de specialist. Singurele surse utilizate în acest articol de problemă, inserat la rubrica ”Alarmant”, sunt directorul 
adjunct pe educație al unui gimnaziu din Orhei și două adolescente rămase în grija rudelor după plecarea părinților peste hotare.  
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Scriind materiale în baza unor comunicate de presă unii jurnaliști își permit să relateze cu lux de amănunțe anumite circumstanțe 
ale unor crime, lăsând impresia că s-au aflat la fața locului. În lipsa unor probe sau hotărâri ale instanțelor de drept unele afirmații 
ale reporterilor pot fi calificate drept informații neverificate.  ”Местные жители говорят, что мужчина был очень ревнивым и 
частенько выпивал, из-за чего женщина несколько раз с ним расходилась, однако затем вновь возвращалась. Жители 
коммуны говорят, что женщина была вся в крови, одежда была порвана. Предполагается, что мужчина привязал жену к 
распятию возле дома и бил лопатой”, (”В Молдове мужчина забил жену до смерти”, ”Nezavisimaia Moldova”, 5 martie). 

Un alt caz în care ziaristul lasă impresia că relatează de la fața locului este știrea ”Житель Хынчештского района зарезал 
собственного  отца” (”Nezavisimaia  Moldova”,  23  ianuarie).   ”Родственники  вместе  выпивали  по  случаю 
приближающихся именин сына. В какой то момент между ними вспыхнула ссора и сын пошел на отца с кулаками, 
несколько раз  ударил его  скалкой по голове,после  чего  перерезал  горло.  Труп 52-х  летнего  мужчины обнаружили 
соседи. Близкие говорят, что парень разозлился на то, что отец не дал ему 200 леев. По словам родственников мальчик 
умственно отсталый”.  În realitate autorul știrii nu a discutat cu oamenii din comunitate și nici cu rudele celor doi, bazându-se 
pe cele descrise în comunicatul de presă. 

    Separarea faptelor de opinii  

Codul deontologic al mass-media stipulează că la  prezentarea evenimentelor jurnaliștii trebuie să facă o distincție clară între 
informație  și  opinie. Ştirile  sunt  fapte şi  date.  Opiniile exprimă gânduri,  idei,  convingeri,  judecăţi  de valoare ale ziariştilor, 
mijloacelor de informare în masă. Într-un articol opiniile trebuiesc inserate  doar din partea unei surse intervievate sau citate, dar 
niciodată din partea reporterului.  Echipa de monitorizare a atestat mai multe cazuri când, contrar acestor prevederi ale Codului 
deontologic, reporterii și-au expimat în articolele pe care le-au semnat  propriile convingeri și judecăți. 
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”Ei omoară cu multă cruzime, aflându-se în stare de ebrietate, când emoțiile prevalează rațiunii, după care își recunosc  
fapta.  Se pare  că greșesc  cei  care  consideră  că  motivul  alcoolizării  populației  RM este  doar  sărăcia,  căci  fenomenul  are 
rădăcini mai adânci. Pe vremea lui Lucinschi, de pildă, am trăit o sărăcie mai cumplită. Atunci crimele înfloreau, însă ucigașii  
omorau străinii,  nu pe ai  lor”,  afirmă autorul  articolului  ” (”Timpul”,  11 
ianuarie).      

Un alt  caz în care reporterul  își  impune opinia îl  găsim în articolul 
”Dubla dramă a copiilor cu părinți plecați peste hotare”, (”Flux”, 1 martie). 
”Chiar dacă material acești copii sunt aprovizionați cu de toate, emoțional și  
moral  sunt  foarte  vulnerabili,  căzând  ușor  pradă  cercurilor  vicioase  de 
prieteni,  adoptă comportamente libertine, se manifestă prin agresivitate și  
obrăznicie  etc”.   Aceste  afirmații  ar  fi  fost  mai  credibile dacă ar  fi  fost 
rostite de către un specialist în domeniu.

Echipa de monitorizare a înregistrat cazuri când reporterii și-au impus 
opinia chiar și în interviuri.  ”Cred că totuşi te vei întoarce în aceste locuri neîngrijite, dar care, orice ai spune, îţi tulbură  
sufletul?”,  o întreabă pe o femeie ce muncește  de mai  mulți  ani  în Italia autoarea materialului  „Poporul  nostru are suflet”, 
(”Unghiul”, 15 martie).   

”Ea va sta după gratii 14 ani, fiindcă nu a știut că artele marțiale pe care le-a practicat nu au nimic în comun cu violența,  
ci  sunt  un  medicament  pentru  trup  și  suflet”,  afirmă  autorul  articolului  ”Moldova  este  cutremurată  de  numeroase  crime” 
(”Timpul”, 1 martie).

Scriind despre condamnarea unui bărbat care a comis un dublu omor în familie autorul articolului ”După faptă și răsplată” 
își încheie materialul cu următoarea afirmație ”Acum va avea tot timpul să se gândească la ce a făcut” (Expresul”, 15 martie)  
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„Когда речь идет о злоупотреблении алкоголем, и не такого наслышишься”,  scrie autorul știrii ”Убил родителя” 
(”Panorama”, 8 martie).

Tratamentul victimelor/martorilor

         Subiectele ce vizează cazuri concrete de violenţă şi trafic trebuie scrise în așa fel încât să nu expună victima și să îi asigure 
dreptul la menținerea unei imagini pozitive. Este important ca jurnaliștii să nu divulge date personale ale victimelor, care ar putea 
conduce la identificare. Divulgarea identităţii victimei i-ar putea provoca suferinţe și ar putea-o expune unor noi pericole din 
partea  abuzatorului,  a  reţelei  de  traficanţi,  iar  în  anumite  cazuri,  din  partea  comunităţii.  Dezvăluirea  respectivei  informaţii 
echivalează cu un alt abuz, de data aceasta asupra intimităţii persoanei.  Este important să nu dezvăluim detalii (nume, adresă, 
domiciliu, numele părinţilor, rudelor etc.) care ar putea duce la identificarea victimelor. 

Comparativ cu perioadele precedente de monitorizare s-au  înregistrat mai puține cazuri când reporterii au divulgat direct sau 
indirect, identitatea unor persoane care au avut de suferit de pe urma violenței în familie sau au fost traficate. 

Unul din cazurile în care victima ar 
putea  fi  identificată  anume  după 
detalii  indirecte,  cum  sunt 
localitatea de baștință și vârsta, este 
exemplul  din  ziarul  ”Cuvântul 
Liber”-  ”O tânără de 22 de ani din 
satul Baimaclia, raionul Cantemir, a 
fost  întoarsă  din  drumul  spre 
prostituție” (”O tânără a fost salvată 
de la prostituție” 1 februarie). 
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Pe de altă parte, există și cazuri când unii editori sau reporteri exagerează cu  protejarea identității victimei și bănuitului, utilizând 
diferite codificări.

”Aproximativ la ora 21.00, după ce a consumat băuturi alcoolice împreună cu unchiul său (cet. Y), cetățeanul X (30 de  ani)  a  
păstruns în locuința ultimului și, fără un motiv, a efectuat o împușcătură dintr-o armă de vânătoare, deținută ilegal, în direcția 
acestuia”. ”A ascuns arma sub pat” (”Ora Locală”, 8 februarie).

Prezumţia nevinovăţiei 

 Prezentarea unei persoane acuzate de a fi încălcat legea drept infractor în situaţii în care nu exista o decizie judecătorească 
definitivă a fost considerată de autorii raportului un act de nerespectare a prezumţiei nevinovăţiei.  Conform Constituţiei, orice 
persoană este considerată nevinovată până la pronunţarea în justiţie a vinovăţiei printr-o decizie definitivă şi irevocabilă. În  acest 
context este important să evităm formulări care ar indica cu certitudine că suspectul a săvârşit crima respectivă. Este preferabil să 
utilizăm formule relative  de genul “este bănuit că ar fi intrat, ar fi furat, ar fi violat, ar fi lovit, ar fi omorât…”. Reporterii ar 
trebui să evite pentru  persoane suspectate  calificative de genul criminal, ucigaş, monstru, violator, traficant ş.a. 

Prezumția nevinovăției este încălcată în știrea ”Violatorul ar fi rudă” (”Unghiul”, 22 februarie).  Suspectul este numit „violator”, 
deși  instanțele nu au emis o sentință definitivă. 

„Убийца”, „душегуб” este numit un bărbat suspectat că și-ar fi omorât soția și fiul vitreg. (”Panorama”, ”Зарубил и задушил”, 
15 februarie).  

În unele articole transpar date personale ale suspecților, care pot duce uşor la identificarea lor. În același timp,  în cele mai multe 
cazuri reacţia acestora la acuzaţii lipseşte. Ca și date care pot conduce la identificarea suspecților pot fi menționate localitatea de 
origine, vârsta, gradul de rudenie cu victima, profesia, statutul social ș.a. 
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Toleranţă şi nondiscriminare 

    Codul deontologic recomandă  jurnaliștilor să trateze tolerant şi nediscriminatoriu  în materialele de presă reprezentanţii tuturor 
categoriilor sociale, de vârstă,  gen, rasă, etnie, apartenenţă politică, apartenenţă religioasă şi orientare sexuală.  Se recomandă să 
se evite  evidenţierea etniei sau a bolii de care suferă o persoană suspectată, un învinuit, inculpat, condamnat, criminal sau a altei 
persoane  într-un  context  negativ.Vom  evita  utilizarea  noţiunii  „invalid”,  „handicapat”,  înlocuindu-le  cu  alte  cuvinte 
nediscriminatorii ce permit descrierea stării sănătăţii persoanei despre care scriem.

 În general, în perioada monitorizată,  mass-media a respectat principiul toleranţei şi nediscriminării.  În majoritatea cazurilor 
formulările utilizate de jurnalişti sunt corecte. Există însă şi excepţii. 

”Ea a fost educată într-o familie în care „credința, purtările frumoase și sufletul 
mare erau pe primul loc”, astfel, Natalia vrea să trăiască într-o societate în care se 
păstrează  valorile  morale  și  religioase,  pe  când  europenii  sunt  „destrăbălați  și 
vulgari”. (”Războiul civil din Siria, văzut prin geam de o basarabeancă”, ”Timpul”, 
19 ianuarie. 

Un alt caz în care autorul discriminează o persoană suspectată că ar fi săvârșit un 
omor îl găsim în ziarul ”Nezavisimaia Moldova” . ”По словам родственников 
мальчик  умственно  отсталый  (retardat  mintal)”,  (”Житель  Хынчештского 
района зарезал собственного отца”, 23 ianuarie). 
”După ţigani, vine rîndul moldovenilor să blocheze accesul României în spaţiul 
Schengen”, titrează „Moldova Suverană ” (19 martie), referindu-se la un articol din 
presa internațională. ”Traficată de țigani, miluită de primar”, așa se întitulează un 
articol publicat în pagina I al ziarului ”Jurnal de Chișinău” (29 martie). 
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Menționăm că termenul țigan este unul discriminatoriu și se recomandă a fi evitat.  

Terminologia utilizată
       În linii mari mass-media a utilizat termeni neutri în raport cu victimele traficului de fiinţe umane, a migraţiei sau a violenţei 
în familie. Totuşi unii jurnalişti continuă să utilizeze termeni inadecvaţi.  Continuă confundarea noțunilor de „victimă a traficului 
de ființe umane” și „prostituată”.

”O tânără de 22 de ani din satul Baimaclia, raionul Cantemir, a fost întoarsă din drumul spre prostituție”, scrie ”Cuvântul liber 
despre o tânără care urma să fie traficată în Emiratele Unite Arabe.  ”O tânără a fost salvată de la prostituție (”Cuvântul liber”, 1 
februarie).
”Dевиц  легкого  поведения,  пять  проститутки”  –  așa  sunt  numite  câteva  fete  care  urmau  să  fie  traficate  peste  hotare. 
”Panorama”, 25 ianuarie). 

Fotografii

Majoritatea materialelor la temele monitorizate nu au un conţinut grafic, adică 
nu sunt însoţite de fotografii. În cazul în care acestea sunt prezente, jurnaliştii 
aleg  să  plaseze  fotografii  simbol.  Totuşi,  majoritatea  imaginilor  nu  au  fost 
însoţite de legende.

În  multe  cazuri,  jurnaliştii  apelează  la  Internet,  care  deseori  este  principala 
sursă  de imagini.  Majoritatea imaginilor  analizate nu au conţinut  legende şi 
numele autorilor acestora.
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Concluzii   și recomandări  

Raportul de monitorizare a mass-media privind reflectarea fenomenului traficului de persoane, migraţiei şi violenţei în familie a 
urmărit  să  scoată  în  evidenţă  principalele  tendinţe  de  reflectare  în  presă  a  acestor  fenomene.  Iată  concluziile  trasate  după 
monitorizarea mass-media în perioada ianuarie- martie 2013: 

* Cele 22 ziare monitorizate au publicat în total 287  materiale despre migraţie, violenţă în familie şi trafic de persoane.

* Pe parcusul perioadei de monitorizare se atestă o predilecție constantă acordată de media subiectelor ce țin de migrație. 

* Majoritatea subiectelor despre trafic, violenţă şi migraţie sunt prezentate sub formă de ştiri;

* Unele mijloace mass-media au încălcat prezumția nevonovăției, plasând în materialele jurnalistice expresii acuzatoare la adresa 
unor persoane a căror vinovăție nu a fost încă dovedită de instanțele de drept; 

*Majoritatea  cazurilor  de violența în  familie,  trafic  de persoane  sau migrație  ilegală  au devenit  cunoscute  publicului  grație 
comunicatelor  de  presă,   sintezelor  criminogene  ale  Ministerului  de  Interne,  Procuraturii  generale,  Serviciului  Grăniceri, 
informaţiilor Spitalului de urgenţă  sau în urma organizării  unor evenimente publice;

* Materialele scrise la inițiativa jurnaliștilor sunt prezente într-un număr mult mai mic;

*Unele ziare s-au bazat pe o singură sursă - cea oficială pentru a relata despre violență și trafic, iar altele nu au citat nicio sursă 
concretă; 

*Echipa de monitorizare a înregistrat cazuri în care jurnaliștii au dezvăluit identitatea victimelor traficului de ființe umane sau a 
violenței domestice, precum și a suspectanților; 
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*Majoritatea materialelor de presă care relatează despre violență și trafic de persoane nu sunt însoțite de fotografii sau alte tipuri 
de ilustrații grafice. 

* Cazurile de omor în familie, violenţă sexuală şi fizică asupra copiilor, continuă să fie prezentate prin prisma senzaţionalului;

* Unii ziarişti folosesc termeni neadecvaţi în raport cu victimele traficului de persoane.

* Reporterii şi editorii trebuie să dea dovadă de o atitudine responsabilă şi profesionistă în abordarea subiectelor despre violenţă 
în familie şi trafic de persoane, astfel încât să nu încalce drepturile victimelor şi să le expună la noi riscuri sau suferinţe.  

* Recomandăm cu insistenţă protejarea identităţii victimelor violenţei în familie şi a traficului de persoane, precum şi a datelor 
care pot conduce la identificarea lor (localitate, vârstă, grad de rudenie şi alte detalii relevante).  

* Presa ar trebui să revină la cazurile de rezonanţă despre violenţă şi trafic pentru a arăta evoluţia investigațiilor sau consecințele 
abuzurilor.  

* Se recomandă  respectarea principiilor de bază în jurnalism, în special cele referitoare la prezenţa obligatorie a ambelor surse și 
la separarea faptelor de opinii.

* Ziariştii trebuie să fie atenţi şi la terminologia pe care o utilizează atunci când relatează despre violenţa în familie şi traficul de 
fiinţe umane.   
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