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Atelier de lucru

Rolul educaţiei civice
şi al mass-media în democraţie
Mai multe instituţii media, reprezentanţi ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului, precum şi ai societăţii civile, au fost participanţi activi la un workshop,
unde s-a discutat despre integrarea valorilor democratice, precum şi aspectele ce țin de schimbare. Evenimentul i-a avut ca oaspeţi pe un grup de experți din
Slovacia, Cehia, Polonia, Ungaria şi Ucraina.
În cadrul atelierului s-a discutat
despre legăturile dintre educaţia
civică şi cultura politică democratică. „Educaţia este un factor esenţial în crearea cetăţeniei democratice, iar modurile în care este
oferită, diferă de la un context la
altul”, a menţionat, la deschidere,
dr. Bogdan Radu, lector la Universitatea „Babeş-Bolyai” din ClujNapoca şi cercetător la Centrul
pentru extinderea cercetărilor UE
la Universitatea Europeană Centrală din Ungaria. „Democratizarea
este un proces complex care presupune atât selectarea instituţiilor
sistemului politic, cât şi integrarea
acestor instituții în etosul social, a
mai subliniat Bogdan Radu. Domnia sa a mai adăugat că cea mai
mare parte a literaturii privind
tranziția și consolidarea democratică a fost dominată de studiul
construcţiei instituționale, în special, în țările post-comuniste din
Europa Centrală și de Est, unde,

după 1989, s-au creat instituţii noi
care să reglementeze aproape orice
aspect al realităţii, de la politic şi
economic la social”.

Oamenilor le pasă
de ce se întâmplă
în jurul lor
Tot în cadrul acestui panel s-a
vorbit despre educaţia civică în
şcoală, dar şi despre proiectele de
educaţie civică ale societăţii civile
(ONG-uri, voluntariat, biserici şi
organizaţii religioase) şi ale organismelor internaţionale (UE, Consiliul Europei). De exemplu, Thomas Horbowsky, directorul Centrului informaţional pentru autoritatea locală în Moldova, Moldova/
Polonia, a menţionat că „nu se
observă în Moldova eficientizarea
democratizării, nu se simte implicarea societăţii civile, care şi-ar
asuma nişte angajamente. Pentru
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noi, polonezii, este importantă solidaritatea. Lumea nu se gândeşte la
interesul personal, ci la al societăţii. Avem multe mișcări cetăţeneşti
care au sentimentul și motivația
de a face schimbări, chiar schimbări radicale, oamenilor le pasă ce
se întâmplă în jurul lor. Este foarte
important să-ţi pese”, a conchis
expertul.
O atenţie specială a fost acordată educaţiei civice şi mass-media
în contextul democratizării. „Rolul de bază al mass-media este ca
informaţia să fie difuzată, adusă la
cunoștința cetăţenilor. În Moldova
trebuie să existe credibilitate. Este

o mare provocare cum s-o obţii.
Conştientizând informaţia, autorităţile trebuie să devină responsabile”, a menţionat Juhasz Balint,
directorul Programului de educaţie din Ungaria.
De asemenea, în cadru atelierului s-a vorbit despre modelele de
funcţionare a mass-media, statutul legal al furnizorilor de media,
în special, din punct de vedere al
libertăţii presei şi nu mai puţin
despre cenzură: cea politică, dar și
economică.
Un segment vulnerabil și discuţii aprinse au avut loc pe marginea
politicării mass-media, a cliente-

lismului politic al furnizorilor de
media şi despre impactul acestora
asupra democraţiei. Un alt punct
sensibil care s-a discutat l-a constituit relaţiile între media şi valorile politice democratice (când
mass-media există ca și creator de
valori democratice sau când apare
în calitate de creator de discursuri
dominante şi instigatoare la ură).
Astfel, continuă seria de discuţii
despre diferite aspecte ale schimbărilor democratice, care sunt legate de fenomenul tranziţiei sociale şi al integrării valorilor politice
în societăţile aflate în tranziţie.
Angela CHICU

Sclavie modernă

Un sindicat elvețian a început investigarea
cazului de exploatare a 10 cetățeni moldoveni
Sindicatul interprofesional al muncitorilor și muncitoarelor din Elveția (SIT) a început să investigheze
cazul de exploatare a 10 cetățeni
moldoveni.
Potrivit agenției INFOTAG, Martin Bagnoud, inspector al sindicatului, a anunțat, într-o conferință de presă organizată pentru
reprezentanții mass-media din Moldova și
Elveția, că este primul caz când la o asociație
obștească s-au adresat concomitent atâtea
victime care au avut de suferit în urma nerespectării legilor acestei țări.
„Am avut cazuri când, încercând să se
apere de tratamentele inechitabile ale patronilor, la sindicat apelau 2-3 persoane.
Erau rare situațiile când se adresau patru
reclamanți. Biroul SIT din Geneva activează
deja de mai mulți ani și este primul caz când
20 de cetățeni din fostele republici sovietice
au făcut reclamație concomitent. Reclamatul este rusul Rișat Safin. Noi intenționăm
să examinăm minuțios probele prezentate”,
a spus inspectorul.
În dosarul milionarului din Tatarstan făcut public este indicată valoarea estimată a
averii pe care ar deține-o – până la 300 de
mln. de franci elvețieni (peste 300 de mln.

de euro). Din același dosar ar reieși că în anul
2004 Safin a achiziționat la Geneva imobile
în valoare de 20 de mln. de franci. Este vorba de o casă de vacanță la munte și de o vilă
somptuoasă pe malul lacului Geneva.
În cadrul conferinței de presă, una dintre
victime, cetățeanul Republicii Moldova Ghenadie Oprea (singurul care a reușit să obțină de la Safin încheierea unui contract de
muncă cu durata de doi ani), în calitate de
mobil pentru acțiunea în justiție a servit
atitudinea intolerantă față de personalul de
serviciu.
„Evocând motive dubioase, dl Safin și rudele lui cele mai apropiate refuzau să semneze contractele de angajare, introduceau
noțiunea de „perioadă neremunerată de probă”, care nu este reglementată de legislația
elvețiană, puteau recurge și la atacuri la persoană. De asemenea, patronii nu doreau să
achite orele lucrate peste program, amăgeau
angajații când le calculau suma finală a remunerării”, a menționat acesta.
Soţia sa, Aurica, pentru a exemplifica tratamentul inuman faţă de lucrători, spune că
stăpânii (membrii familiei milionarului) leau luat originarilor din Moldova paşapoartele.
„Au fost câteva cazuri de acest gen. Ni le

luau, cică, pentru a verifica datele – însă, în
realitate, pentru a face presiuni psihologice
asupra oamenilor. Când ieşeam, rareori, în
oraş, eram atenţionaţi ca în caz că ne opresc
poliţiştii sau vecinii şi ne întreabă ce facem
în casa familiei Safin, să răspundem că suntem oaspeţi”, susţine Aurica Oprea.
În opinia reclamanţilor, milionarul Safin
le datorează cel puţin 500 de mii de euro. Ei
sunt gata să lupte până la capăt pentru achitarea sumei respective, chiar dacă vor fi nevoiţi să apeleze la instanţele de judecată.
Inspectorul Bagnoud susţine că, prin intermediul instituţiilor de stat din Elveţia,
Rişat Safin va fi informat despre pretenţiile
care i se înaintează.
„Oficiul cantonal de inspecţie a relaţiilor de muncă a trimis către familia Safin o
cerere de conformare. Dar multimilionarul
nu se grăbeşte să se conformeze cerinţelor
legislaţiei elveţiene. Foștii angajaţi pot merge la Tribunalul muncii în cazul în care nu
le sunt satisfăcute revendicările. Legislaţia
elveţiană privind lucrătorii detaşaţi prevede
o amendă administrativă maximă de 5.000
de franci pentru fiecare caz probat. Totodată, Safin şi rudele lui, după ce au locuit 10
ani în Elveţia, pretind la cetăţenia Elveţiei.
Acest lucru devine puţin verosimil pe funda-

lul evenimentelor ce se derulează”, a menţionat inspectorul.
Avocatul milionarului, Pascal Aeby, în
cadrul negocierilor cu reclamanţii, i-a informat despre disponibilitatea de a le satisface
parţial cerinţele.
„Anterior, Safin, ascultându-ne cerinţele, pur şi simplu a refuzat să discute cu noi.
Acum, după ce a văzut ce rezonanţă socială a
avut în Elveţia reclamaţia noastră, a început
să ne propună sume de două ori mai mici decât cele calculate de sindicat. Noi nu le vom
accepta şi vom merge până la capăt”, a menţionat Oprea.

