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Pagină lăsată
goală intenţionat
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„Voi să vă sfinţiţi, şi să fiţi sfinţi, căci
Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.
Să păziţi legile Mele şi să le împliniţi.
Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc.”
Leviticul, 20, 7-8
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Cuvânt înainte
Cartea de faţă reprezintă o încercare curajoasă de abordare
a unei problematici de mare complexitate a scenei politice
internaţionale actuale – cea a conflictului arabo-israelian din
Orientul Mijlociu – prin oglinda reflectoare, nelipsită de un
inevitabil grad de refracţie a realităţii, reprezentată de o opinie
publică – cea românească a anilor ’90 – puternic marcată de o
deloc uşoară perioadă de tranziţie, care îşi pune amprenta asupra
percepţiei evenimentelor din domeniul relaţiilor internaţionale
contemporane.
Pentru succesul unei astfel de întreprinderi, pline de
capcane şi dificultăţi cu un mare grad de risc privind reuşita finală,
era indispensabilă îndeplinirea câtorva condiţii esenţiale
prealabile: o cunoaştere în profunzime şi echilibrată a
problematicii în discuţie, luând în considerare toate punctele de
vedere ale actorilor implicaţi; o examinare atentă a antecedentelor
şi evoluţiilor poziţiilor oficiale ale politicii externe româneşti în
raport cu această problematică; o cercetare bine fundamentată
metodologic a mass-mediei din România în primul deceniu al
tranziţiei pentru a surprinde şi evidenţia vocile cu adevărat
reprezentative pentru diferitele puncte de vedere care s-au
conturat privind conflictul arabo-israelian, având în permanenţă
ca factor de referinţă o anumită tendinţă de menţinere sau
reînviere a tradiţiilor locale de antisemitism, puse într-o nouă
lumina de raportarea la evenimentele din Orientul Mijlociu.
Obiectivul central al cărţii îl reprezintă depistarea punctelor
de vedere conturate în opinia publică românească în decursul
primului deceniu al tranziţiei postcomuniste în privinţa problemei
Orientului Mijlociu. Rezultatele acestei munci de mare anvergură
şi dificultate se materializează într-o analiză pertinentă şi bine
realizată a punctelor de vedere esenţiale care s-au cristalizat în
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opinia publică românească privind problematica Orientului
Mijlociu. Acestea pot fi sintetizate în: puncte de vedere
echilibrate, favorabile unei soluţii negociate, paşnice în
continuarea unei tradiţii constituite a implicării politicii externe
româneşti în domeniu; puncte de vedere ostile Israelului, ca o
noua formă de manifestare a unui antisemitism tradiţional încă
persistent; şi, în sfârşit, luări de poziţie anti-arabe şi
anti-palestiniene, strâns legate de intensificarea şi amploarea
pericolului terorismului internaţional. În documentarea acestor
puncte de vedere, autoarea foloseşte o metodologie bine asimilată
şi aplicată cu consecvenţă, în care tentativa de cuprindere
cantitativă cât mai relevantă şi extinsă, incluzând deopotrivă presa
scrisă şi mass-media electronică, se îmbină în permanenţă cu
criteriile calitative menite a decanta informaţia esenţială,
stereotipiile şi clişeele caracteristice, regăsite obsedant în fiecare
din grupările de opinie reprezentative evidenţiate.
Un merit al volumului de faţă este şi raportarea permanentă
la condiţionările interne de pe scena politică, din societatea
românească în ansamblu, poziţiile privind problematica
arabo-israeliană fiind legate prin numeroase fire de prezenţa, locul
şi rolul comunităţii evreieşti din România, de prezenţa arabă în
mediul economic şi universitar de la noi, de ponderea economică
a firmelor şi capitalului israelian şi arab într-o Românie puternic
marcată de dificultăţile trecerii la o noua formulă economică,
socială şi politică postcomunistă.
Chiar dacă importanţa implicării diplomaţiei româneşti în
căutările de soluţii pentru aria în discuţie s-a diminuat
incontestabil în perioada la care se referă cartea, interesul pentru
problematica Orientului Mijlociu în opinia publică românească a
rămas constant şi reprezintă, aşa cum relevă lucrarea de faţă, un
factor important atât pentru construirea unei societăţi
democratice sănătoase în România, cât şi pentru rezolvările
globale într-o lume din ce în ce mai interdependentă.
Prof. Dr. Ladislau Gyémánt
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CAPITOLUL 1
Mass-media românească şi libertatea de
expresie, 1995-2000
Întrucât canalele media deţin un rol esenţial nu doar în
reflectarea, ci şi în formarea opiniei publice, vom analiza în acest
capitol evoluţia reformei din mass-media românească. Canalele
media româneşti cunosc, încă din vara anului 1994, o perioadă de
stagnare în procesul lor de reformă şi liberalizare. Conform legii
intrate in vigoare în iunie 1994, Televiziunea Naţională şi Radio
Bucureşti au devenit instituţii publice subordonate Parlamentului.
Potrivit legii, Comisia media a Camerei Deputaţilor urma să
numească preşedintele şi consiliul de conducere al celor două
instituţii. Cu toate că Uniunea Sindicatelor Radio a propus o serie
de intelectuali eminenţi, candidatura acestora a fost respinsă în
mod constant de către Comisia parlamentară.
Societatea civilă nu a rămas indiferentă la tergiversarea
procesului de reformă a celor mai semnificative canale media
româneşti: televiziunea şi radioul public. Mişcarea „Alianţa
Civică” a acuzat guvernul român că încearcă să controleze
canalele media blocând cu cinci luni procesul de reformare al
acestora. Totodată, „Alianţa Civică” a reproşat partidului aflat la
guvernare la acea dată, intenţia de a-şi „promova proprii săi
candidaţi” care, potrivit Alianţei, ar fi „servanţi politici”1.
O atitudine mult mai radicală a avut Dumitru Iuga, liderul
Sindicatului liber al Televiziunii care, în semn de protest, a intrat
1

Reuters, 11 ianuarie, 1995.

13
Extras din volumul: Rus, R. (2009).
Între mit şi realitate. Lupta pentru Ţara Sfântă.
Iaşi, România: Lumen.

Raluca Rus
în greva foamei la începutul lunii martie. Dumitru Iuga protesta
împotriva interferenţei politice în cadrul procesului de numire a
consiliului de conducere al radioului şi televiziunii2.
Intervenţia autorităţilor politice în problema canalelor
media s-a accentuat la începutul primăverii, odată cu declaraţia
preşedintelui Ion Iliescu. Acesta aprecia protestul lui Dumitru
Iuga ca fiind „un abuz” întrucât Sindicatul Radioului şi
Televiziunii „nu are nici un cuvânt de spus” în chestiunea
alegerilor Consiliului de conducere, iar Parlamentul a făcut deja
„prea multe concesii” în această problemă. Preşedintele afirma că
alegerile desfăşurate de Sindicatul TV „contravin spiritului legii”3.
Din dorinţa de a detensiona situaţia, Eugen Preda, fostul
preşedinte al Radiodifuziunii, a trimis o scrisoare Parlamentului
clarificând faptul că alegerile desfăşurate de către Uniunea TVR
au survenit după ce Comisia Media şi de Cultură a Parlamentului
nu a specificat clar statutul persoanelor care au dreptul să deţină
funcţii în Consiliul de Conducere, deşi Uniunea TVR a solicitat
acest lucru în repetate rânduri.
Situaţia de criză din media românească s-a menţinut şi după
întâlnirea bicamerală a Parlamentului din data de 4 aprilie 1995.
Parlamentul a aprobat cinci din cele treisprezece candidaturi
aprobate de Comisia de cultură şi media, dar printre acestea nu
s-a aflat nici unul dintre candidaţii susţinuţi de opoziţie. Neculai
Constantin Munteanu, ales de angajaţii televiziunii şi aprobat de
Comisia parlamentară, nu a reuşit să întrunească voturile necesare
în Parlament pentru a-şi asigura candidatura. Munteanu era cel
de-al doilea candidat, după Gabriel Liiceanu, propus de angajaţii
televiziunii care nu a reuşit să devină membru în Consiliul
director. Respingerea candidaturii filosofului Liiceanu a atras
acţiunea de protest a liderului Uniunii Televiziunii, Dumitru Iuga.
În semn de solidaritate cu Dumitru Iuga şi pentru a protesta faţă
2
3

Ionescu, 1995. Vezi şi Radio Bucureşti, 30 martie 1995.
Shafir ITV, April 3.
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de modul în care majoritatea parlamentară înţelegea să
soluţioneze criza din media, opoziţia parlamentară a boicotat
alegerile4.
După treizeci şi şase de zile de grevă, Dumitru Iuga a decis
să abandoneze protestele pasive şi să adopte o atitudine activă,
luptând pentru cele opt locuri în Consiliu care au rămas
neocupate. Potrivit declaraţiilor acordate de Iuga, acesta a ajuns la
concluzia că „protestul său în forma actuală nu mai este util” şi nu
va schimba situaţia, motiv pentru care a decis ca pe viitor să
adopte „o formă de protest cu totul diferită”5. Dumitru Iuga
aprecia că, luând în calcul modul în care este tratată criza din
radio şi televiziune, autorităţile politice doresc să elimine prin
orice mijloace candidaţii nedoriţi.
Criza din radioul şi televiziunea publică părea să se
agraveze. De această dată, nu factorii externi reprezentau
principala cauză, ci conflictele din interiorul celor două instituţii
publice. Sindicatul Radiodifuziunii menit să reprezinte angajaţii
televiziunii şi radioului se afla într-un conflict deschis cu
administraţia TVR pe motiv de atribuţii şi responsabilităţi.
Uniunea Sindicatelor susţinea că, potrivit hotărârilor comisiilor
parlamentare, îi revine dreptul de a organiza alegeri, în timp ce
puterea administrativă e limitată la obligaţia de a supraveghea
alegerile. De cealaltă parte, administraţia TVR aprecia rolul
Uniunii ca fiind redus la obligaţia de a negocia salariile angajaţilor,
neavând dreptul de a organiza alegeri6. Trebuie menţionat faptul
că Uniunea Sindicatelor era una din cele cinci uniuni
reprezentative ale angajaţilor TVR şi fiecare dintre acestea urmau
să trimită doi reprezentanţi în Consiliu.

Radio Bucureşti, 4 aprilie 1995.
Televiziunea Română, 6 aprilie 1995.
6 Radio Bucureşti, 17 aprilie 1995.
4
5
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