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Presa reprezintă un spațiu al cunoașterii, al vehi-
culării înțelesurilor, al stereotipurilor și al identităților, 
oferind un mod, o perspectivă – de multe ori unică, 
derivând dintr-o conjunctură culturală – asupra unor 
oameni, fapte, evenimente petrecute într-o perioadă 
sau într-un spațiu la care nu avem altfel acces. Pre-
sa joacă nemijlocit un rol important în procesul de 
integrare a romilor din Republica Moldova. De felul 
în care aceasta prezintă diverse evenimente ai căror 
actori principali sunt și reprezentanții acestei etnii de-
pinde mesajul transmis opiniei publice și modalitățile 
prin care publicul larg îi percepe pe romi.

Potrivit ultimului sondaj realizat de Asociația 
Sociologilor și Demografilor din Republica Moldo-
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IDENTITATE ȘI STEREOTIPURI. CONTURAREA PERCEPȚIEI DESPRE ROMI 
ÎN VIZIUNEA ZIARULUI JURNAL DE CHIȘINAU

va, astăzi presa se bucură de încrederea a 50,5% din 
populația țării1. Rolul presei constă și în modelarea, 
construirea și deconstruirea percepţiilor, atitudinilor 
și modurilor de a înţelege realitatea față de această 
etnie. Ea impune semnificaţii, realităţi, anumite in-
formaţii în detrimentul altora. Presa ne oferă o lume, 
sau mai multe lumi, pe care noi putem să le alegem 
(ori ni se lasă impresia că putem face acest lucru). 
Are cel puţin trei relevanţe diferite pentru cititori: 
este o sursă de informaţii și un mijloc de suprave-
ghere a contextului social, sugerând un curs al acţi-
unii, sau cel puţin o pregătire pentru; este o sursă de 
identitate socială sau auto-legitimare, asigurând un 
sens de apartenenţă la comunitate, cultură sau ordine 
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politică; este un mijloc de distracţie, oferind o scăpa-
re de anxietate și de plictiseală. Ca sursă de identitate 
socială îşi exercită influenţa prin portretizarea într-un 
anumit mod a indivizilor sau a grupurilor, prin atri-
bute, prezentarea acţiunilor la care participă aceştia, 
având un rol important în modelarea relaţiilor inte-
retnice. Mai ales în cazul minorităţilor și al celor care 
încearcă să depășească istoria neînţelegerilor născută 
din miturile și legendele stereotipice negative, presa 
este un spaţiu (public) unde este nevoie de o comu-
nicare deschisă și sinceră. Prin urmare, vom urmări 
în ce măsură ziarul Jurnal de Chişinău modelează 
relațiile interetnice.

Punctul de plecare al acestei analize l-au consti-
tuit articolele din ziarul Jurnal de Chişinău, apărute 
în perioada 2010–2014, având ca obiect minoritatea 
romă. Acest studiu își propune să diagnosticheze 

imaginea etniei rome așa cum este ea reflectată în 
presă și are drept scop să identifice numărul de ar-
ticole care abordează subiecte ce țin de această etnie 
și care au fost publicate în perioada monitorizată. De 
asemenea, vom urmări atitudinea jurnaliștilor față 
de această minoritate, temele abordate de jurnaliști 
în cadrul materialelor analizate, cât și depistarea ac-
ţiunilor/situaţiilor subsumate temelor identificate, în 
asociere directă sau tangenţială cu etnia romă. Drept 
cuvinte-cheie au fost folosite: țigan, rom, șatră, ca la 
ușa cortului, etnie romă, ghicitoare, vrăjitoare, dis-
criminare. 

Exceptând cuvintele-cheie folosite în procesul 
de analiză, articolele au conexat minoritatea romă 
din Republica Moldova cu următoarele teme: 

	artă/personalități;
	măsuri afirmative în educație/discriminare; 
	ghicitorie/vrăjitorie; 
	căsătorii între majoritari și minoritari (romi);
	acte de ordin infracțional (înșelătorie, furt, 

viol, trafic de ființe umane etc.).
Numărul total de articole apărute în perioada 

monitorizată (2010–2014) este unul totuși neglija-
bil – 34 de materiale referitoare la domeniul de interes. 
Dintre care: 4 materiale, deși prezintă personalități 

de etnie romă, nu găsim menționată etnia acesto-
ra. Alte 5 articole abordează teme asociate cu etnia 
romă (scandal), deși membrii acestei comunități nu 
au nimic tangențial cu subiectul pe care jurnalistul îl 
abordează, și doar 25 materiale pun accentul pe pro-
blemele comunității rome.

Publicația periodică a înregistrat cel mai mare 
număr de articole publicate cu referire la etnia romă 
în anul 2010 (9 articole). Un număr scăzut al materi-
alelor publicate a fost înregistrat în 2014 (4 articole).

Date privind atitudinea jurnaliştilor față de 
minoritatea romă

Din totalul de 30 de referiri (excluzând articolele 
în care sunt prezentate personalități de etnie romă, 
dar nefiind indicată apartenența la această comuni-
tate) înregistrate în perioada 2010–2014 cu

privire la comunitatea romă a existat un număr de 
17 articole în care atitudinea jurnalistului față de 
romi a fost negativă, 7 – pozitivă și 6 – neutră. Ima-
ginea romilor în presa de la noi este una construită 
pe percepţiile jurnalistului, care operează cu stere-
otipuri și scheme schimbătoare, de la romul ,,care 
cerșește”(09.09.2012), ,,fură copii” (06.07.2010) – la 
romul care ,,strică imaginea Moldovei – traficanți de 
ființe umane” (29.03.2013).

Toate articolele analizate, fiind articole de presă, 
prezintă o situație în care personajele principale sunt 
mereu aceleași: 

– jurnalistul ca observator intern al evenimen-
tului relatat;

 – romii ca protagoniști ai faptelor relatate. În 
foarte puține cazuri se prezintă punctul de vedere al 
acestora cu privire la evenimentele relatate;

 – vocile interogate – primarul sau reprezentan-
tul poliției, reprezentanți ai politicului, care exprimă 
autoritatea publică; 

 – cititorul ca observator pasiv, care primește 
mesajul și condamnă, învață și se distanțează.

Toți aceștia își împart rolurile active și pasive 
într-o descriere despre ,,cineva”, fără ca acest cine-
va să poată participa la prezentarea situației despre 

 

Tabel. Articolele cu referire la etnia romă distribuite pe fiecare lună în ziarul Jurnal de Chișinău 
Anul Numărul total de articole 

 ian febr martie aprilie mai iunie iulie august sept oct noiem dec 
2010  3 1   2 2     1 
2011 1  1     1 3 1 1  
2012 2     1 1 1 1   1 
2013   1 1     1 3   
2014 1  1    1 1     
⃰ 
⃰ Tabelul a fost alcătuit de autorul articolului. 

Tabel alcătuit de autorul articolului.
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sine (au fost depistate foarte puține cazuri în care se 
ia în considerare și punctul de vedere al romilor). În 
această ordine de idei, țin să exemplific cazuri în care 
opinia romilor se face auzită. 

În urma analizei efectuate am depistat anumite 
trăsături de caracter atribuite comunității romilor. 
Prin urmare, aici putem aduce următoarele exemple: 

La nivelul persoanei: escroc, hoț, cerșetor, 
leneș, murdar, sărac, înfometat, dator, neserios, pro-
fitor, afurisit.

La nivelul grupului primar: familia – se căsăto-
resc devreme, se înmulțesc prea repede, își exploatea-
ză copiii, își învață copiii să cerșească, nu își abando-
nează copiii (țiganii își poartă copiii după ei oriunde 
s-ar duce), romii țin la ai lor și se ajută. 

La nivelul grupului extins: comunitatea – 
educație slabă, părinții copiilor romi, chiar dacă 
nu știu carte, își doresc ca copiii lor să învețe, fetele 
sunt mai vulnerabile la analfabetism, părinții copii-
lor romi sunt revoltați și nemulțumiți de nivelul de 
educație și de atitudinea indiferentă a cadrelor di-
dactice, copiii romi sunt mai îndrăzneți, analfabeți, 
romii sunt proxeneți, furători, cerșetori, traficanți, 
violatori, prestează servicii de magie și extrag bani și 
bunuri materiale de la oameni. 

Comportament social:
Legea/ordinea publică: copiii romi nu sunt as-

cultători la școală, fac scandal în public, se bat în stra-
dă, rănesc, fac victime, infractori, se ocupă cu traficul 
de ființe umane, violatori.

Munca: nu vor să muncească, fură, cerșesc.
Locuirea: trăiesc în sărăcie. 
Relaționarea majoritari–minoritari: nimeni 

nu vrea să-i angajeze, marginalizați, izolați, moldo-
venii se plâng adesea de comportamentul lor și îi re-
clamă la poliție.

Date privind menționarea etniei în căutarea 
senzaționalului

Articolele monitorizare în perioada 2010–2014 
au conturat o tendinţă clară a ziarului Jurnal de 
Chişinău care s-a focalizat pe unele subiecte de tra-
gedie/dramă și care au fost abordate prin prismă sen-
zaţională. 

La 13.09.2011 apare un articol intitulat Cum s-a 
măritat o fată cu carte cu un țigan, povestea însă ne 
explică altfel lucrurile – Dumitru (țiganul) a ajuns 
avocat. De ce nu ar fi dat titlul: Cum s-a măritat o fată 
cu carte cu un țigan avocat? Explicația poate fi una: 
jurnaliștii fug după exclusivitate, dând titluri care 
vând, uitând că trăim într-o societate în care romii 
sunt marginalizați. 

Un alt articol Fata popii şi vraja țiganului pune 
accentul pe discriminare prin replica atribuită prota-
gonistei acestei întâmplări: ,,Doamne, ce păcat! Mi-a 

atras fata cu farmece ţigănești, afurisitul…”. Nu știm 
care a fost replica exactă, pentru că jurnalista notează 
pe final că întâmplarea a fost auzită de la mătușa Ma-
ria, 82 de ani, prietena din copilărie a Vasilisei. Tot în 
acest articol găsim descrierea: ,,În podul bisericii, a 
încercat fiorul primului sărut, acolo, într-o zi, Grișa 
s-a făcut a uita mâna sub bluziţa ei albă de batist, aco-
lo cei doi au trăit povestea iubirii intens și frumos, ui-
tând de păcat și de toate pe lume… La asfinţitul soa-
relui, a pornit o ploaie puternică de mai, cu fulgere și 
trăsnete. La un moment dat, un fulger mare a spart 
cerul. Biserica s-a aprins… Când ploaia a contenit, 
s-a stins și focul. Spre mirarea tuturor, a ars numai 
podul… S-a despărţit cu mare durere de Grișa ţiga-
nul la câteva luni după ce au trecuseră Prutul. A ple-
cat într-o noapte după merinde și nu s-a mai întors” 
(18.01.2014). Prin urmare, această descriere subtilă 
nu face decât să întărească tendința interdicției căsă-
toriilor mixte. 

Dacă în prima pagină articolul apare sub titlul: 
Exclusiv! Traficată de ţigani, „miluită” de primar, în 
pagina 12-13 autorul folosește un alt titlu: Victimă a 
traficului „miluită” de primar (29.03.2013). Acest lu-
cru îl putem explica drept ,,goana” după senzațional. 
Într-un alt articol – Furat de țigani (06.07.2010) – gă-
sim o abordare a jurnalistului axată pe dramă. 

Date privind menționarea inutilă a etniei
Un element nou în metodologia folosită în re-

alizarea acestui studiu a fost introducerea unui pa-
rametru – menţionarea inutilă a etniei. Acesta ne-a 
ajutat să identificăm cazurile în care jurnaliștii fac 
trimitere explicită la etnie, știut fiind că etnia nu are 
nicio tangență cu subiectul abordat. În perioada mo-
nitorizată s-au publicat subiecte în funcție de nivelul 
de interes pentru opinia publică la un moment dat. 

În articolul Ghicirea în cafea în Moldova se mai 
numeşte sondaj sau ,,pentru ce are nevoie omul de me-
morie?” din 26 noiembrie 2010, jurnalistul, care și-a 
păstrat numele sub anonimat, compară sondajele de 
opinie cu ghicitul în cafea. Jurnalistul, conștient sau 
inconștient, aduce o ofensă îndeletnicirii oculte cu-
noscută drept caracteristică femeilor de etnie romă. 

Într-un alt articol din 26 februarie 2010 – Şatra 
lui Voronin – jurnalistul în titlu folosește lexemul 
șatră. Conform DEX șatra este o comunitate de țigani 
nomazi3.  Chiar dacă lexemul șatră nu este adresat di-
rect comunității de romi, acesta este folosit în sens 
negativ, amintind de timpurile în care romii umblau 
cu lucrurile din loc în loc în corturi.

În același articol observăm o notă semnată de 
Vladimir Voronin: ,,Cu bani și ţiganii cântă și dan-
sează!?”. O replică dură la adresa culturii romilor, 
care de-a lungul timpului au lăsat o vastă moștenire 
culturală. Având în vedere marea diversitate și com-
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plexitatea elementelor de cultură ce caracterizează 
la ora actuală comunitățile de romi din Moldova, 
jurnalistul Vitalie Hadei a ținut să afle opinia unui 
reprezentant al acestei etnii. Ca urmare, președintele 
Centrului Național al Romilor, Nicolae Radiță, consi-
deră că Voronin a adus ofense serioase romilor: ,,Fos-
tul președinte are prejudecăți nefondate față de romi. 
Acum înțeleg de ce opt ani nu a alocat un leu pentru 
romi. Măcăr să fi fost un rom printre interpreți…”. 
În această ordine de idei, jurnalistul a ținut să facă 
o precizare: ,,Fostul vicepremier Victor Stepaniuc a 
încercat să dreagă busuiocul și a explicat că de fapt 
a fost vorba de o scrisoare pe linie de partid, și nu 
de una oficială. …În același timp se vede clar antetul 
,,Președintele Republicii Moldova”.

Cazurile prezentate în ziarul Jurnal de Chişinău – 
unele clare și detaliate, altele mai puţin – stereotipurile 
și clișeele culturale ducând adesea la confirmarea sau 
întărirea unor prejudecăţi deja existente, pot provoca 
sau exacerba comportamente exclusive, discriminato-
rii și rasiste în cadrul societăţii.

Apar întrebările: ce anume selectăm din lumea cu 
care venim în contact? Ce reținem din ea? Percepem, 
spune autorul american W. Lippmann, ceea ce sun-
tem pregătiți să percepem. Întâmpinăm mulțimea de 
fapte și situații noi cu anumite cunoștințe, cu un fond 
cultural și de experiența, de cele mai multe ori con-
densate în stereotipuri de natură intelectuală, prin in-
termediul cărora privim și încercăm să înțelegem re-
alitatea. „În cele mai multe dintre situații, noi nu ve-
dem mai întâi și apoi definim, ci mai întâi definim și 
apoi vedem” (Lippmann, 1922, 81). Același fapt va fi 
văzut și interpretat diferit, uneori complet diferit, de 
către două persoane, în funcție de pregătire, de con-
vingerea politică, de experiența profesională. În plus, 
fiecare dintre noi ne raportăm la o situație în spiritul 
culturii căreia îi aparținem, cu structurile mintale 
pe care un spațiu cultural sau altul le modelează în 
persoana noastră. „Selectăm ceea ce cultura noastră 
a definit pentru noi și tindem să percepem ceea ce 
cultura noastră, într-o formă stereotipă, a ales pentru 
noi” (Lippmann, 1922, 81). De aceea, atunci când do-
rim să înțelegem poziția sau comportarea unei per-
soane, nu este suficient să cunoaștem informațiile de 
care beneficiază, ci și ceva din formația intelectuală 
a respectivei persoane, pentru a ne da seama cum au 
fost filtrate și evaluate informațiile respective. Stere-
otipurile desemnează astfel acele structuri mintale 
care selectează și stochează informația, acele „tipare” 
care prefigurează răspunsul.

Stereotipul este „ca un majordom la un bal mas-
cat, care judecă dacă invitații au venit într-o ținută 
adecvată” (Lippmann, 1922, 98). Prin urmare, stere-
otipul intră în funcțiune pe traseul informației către 

structurile noastre de evaluare, reprezentând un gen 
de filtru care operează o selecție înainte ca informația 
propriu zisă să ajungă a fi analizată. „El se asociază 
cu evidența în chiar procesul de probare a acestei 
evidențe” (Lippmann, 1922, 99).

Întreaga selecție pe care o îndeplinește stereoti-
pul are o puternică semnificație valorică, el receptând 
și evaluând totul prin această prismă. „O structură a 
stereotipurilor nu este neutrală. Nu este doar o cale 
de a ordona o lume confuză și greu de cuprins. Nu 
este doar o modalitate de simplificare. Ea reprezintă 
toate aceste lucruri și ceva pe deasupra. Este garanția 
respectului față de noi înșine; este proiecția asupra 
lumii a conștiinţei propriei valori, a propriei poziții 
și propriilor drepturi. Stereotipurile sunt, de aceea, 
puternic încărcate de sentimentele pe care le asoci-
em cu ele. Ele reprezintă fortăreața tradiţiei noastre 
și la adăpostul zidurilor sale de apărare continuăm să 
ne simțim protejați în existența noastră” (Lippmann, 
1922, 96). Stereotipurile încorporează conceptuali-
zări despre grupul de apartenență și despre alte gru-
puri și joacă un rol important în autoevaluarea pro-
priului grup în termeni favorabili și criticarea altor 
grupuri, contribuind la raționalizarea sau justificarea 
comportamentului față de membrii acestora. Walter 
Lippman a arătat că existența stereotipului într-o cul-
tură determină perceperea caracteristicilor pretinse 
ale grupului ca fiind prezente, chiar dacă acestea se 
manifestă sau nu. Astfel, stereotipurile implică nu 
doar generalizări, dar și generalizări eronate, false, 
suprageneralizări, ceea ce împiedică aprecierea altor 
persoane, tratarea lor ca individualități. Conținutul 
explicit al unor stereotipuri este insultător, înjositor, 
ofensativ, iar atribuirile false vor dăuna persoanelor, 
justificând tratamentul rău, aplicat acestora.

Stereotipuri depistate în ziarul Jurnal de 
Chişinău, prezentarea etniei în cazuri negative 
(viol, trafic, conflict, sărăcie) conturând anumite 
stereotipuri

Furtul
Stereotipuri uzuale ilustrează romii ca hoți. 

Din nou, aceasta este consecința judecării întregii 
comunități pentru actele unor persoane, care doar 
aparțin comunității. Fiecare societate are hoții și cri-
minalii ei, fapt pentru care nu este stigmatizat siste-
matic întregul grup, așa cum se întâmplă cu romii. 
Recunoașterea furtului, crimelor ale căror victime 
sunt romii este, din contra, foarte greu de obținut. În 
articolul Vrăjitoare din Chişinău, anunțate în căuta-
re din 25 decembrie 2012, jurnalistul prezintă faptul, 
nefiind sigur de veridicitatea acestuia: ,,Două femei 
din capitală, posibil (subl. n. – A. Ș.) de origine romă, 
care pe parcursul anului curent ar fi pătruns în locu-
inţe prin abuz de încredere și înșelăciune faţă de per-
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soane minore, sunt anunțate în căutare de oamenii 
legii”. Se gândește cineva la lucrurile care au fost fura-
te romilor? Romii au fost victime ale Holocaustului: 
valorile, în special aurul lor, le-au fost luate înainte de 
a fi condamnați la moarte. 

Furtul copiilor
Mitul că romii fură copii este vechi de secole. 

Chiar și astăzi este în mod repetat utilizat. În 2010, 
Jurnal de Chişinău a prezentat un caz unde niște 
țigani au furat un copil non-rom. Însă lucrurile stau 
altfel când copiii romi cad victime ale violențelor sau 
sunt omorâți, rareori aceste lucruri devin scandaluri 
publice.

Ghicitul
O tradiție populară spune că romii pot să te bles-

teme, de exemplu, atunci când nu le dai bani. Alții 
cred că ei pot să te urmărească să-ți fure bunurile. 
Romii au în tradiția lor o credință care include pre-
vestirile și blestemele, dar de natură total diferită. 

Portul
Mulți încă mai asociază portul femeilor rome cu 

haine colorate și multe bijuterii aurii. Aici poate servi 
drept exemplu articolul ,,Două minute de eternitate” 
din 19.08.2014, unde găsim descrisă femeia romă din 
amintirile lui Ernest Ulrich: …,,Dar țiganca, cu fus-
tele ei înflorate măturând pământul, nu se lăsase, se 
așezase liniștită pe prag, ținând în mână un ghioc”. 
Trebuie să recunoaștem că astăzi foarte puține femei 
rome se mai îmbracă în acest fel. 

Femeile
Femeile rome sunt ilustrate ca fiind mai vulne-

rabile la analfabetism, se căsătoresc devreme având 
prea mulți copii, în general goi, sunt bătute de bărbații 
lor și exploatate de familia lor numeroasă. Se căsăto-
resc la 12 ani și au primul copil la 13 ani (cazul Anei 
Ibrian din Vulcănești, mamă a șase copii) 14.09.2010. 
Un alt caz, ilustrat în Jurnal de Chişinău întărește ste-
reotipul că femeile rome se căsătoresc devreme, este 
cazul Rifcăi Stănescu, ,,în vârstă de 29 de ani, stabi-
lită în Marea Britanie, a recunoscut că la numai 23 
de ani a devenit bunică”. Fiica ei s-a căsătorit la 11 
ani și după câteva luni a născut un băiat, pe nume 
Ion. „Sunt fericită că am devenit bunică, dar am visat 
altceva pentru fata mea”, a declarat Rifca Stanescu. 
Rifca s-a căsătorit cu un vânzător de bijuterii, Ionel 
Stănescu, când ea avea 11 ani și el 13. S-a căsătorit 
atunci de frică ca nu cumva tatăl său să nu o mărite 
cu un alt ţigan, într-un alt sat. Mama ei a devenit bu-
nică la 40 de ani.

Condițiile dificile de viață cu care romii se 
confruntă trebuie să fie luate în considerare. Lipsa 
utilităților cum ar fi lipsa hainelor pentru copii sau, 
eventual, violența domestică sunt indicatori ai sărăci-
ei și nu ai ,,țigăniei”.

Copiii
Faptul că natalitatea este mai ridicată la romi 

decât la non-romi, în multe cazuri, este considerat 
de temerea că romii vor depăși prin copii majorita-
tea populației. Puțini care se referă la partea poziti-
vă a acestei situații, și anume că romii și populațiile 
imigrante ajută indirect la combaterea îmbătrâni-
rii populației. Copiii romi sunt deseori văzuți ca 
cerșetori, îndrăzneți, tânjind după libertate. Părinții 
sunt gata să-i exploateze. În articolul Mai bine la 
grădiniță decât cu ,,ciocănița” găsim opinia unei 
educatoare care susține că: ,,Așa e la țigani, ei își 
poartă copiii după ei oriunde s-ar duce. Mulți din-
tre ei îi folosesc la cerșit, pentru a trezi mila trecă-
torilor”(14.09.2010). În acest caz, jurnalista Svetlana 
Panța a prezentat doar o opinie, fiind ferm convinsă 
că nu toți consideră la fel. Partea bună a lucrurilor 
e că jurnalista vine cu opinia  doamnei Maia Mo-
vilean, care ține să sublinieze că copiii romi nu se 
diferențiază de alți copii: „A fost foarte greu să-i con-
vingem pe părinţii Mădălinei să o aducă la grădiniţă. 
Ei spuneau că le este frică să-și dea copilul la o gră-
diniţă ţigănească, însă după ce au venit și au văzut 
că romii sunt de fapt la fel ca și alţi copii, poate pu-
ţin mai îndrăzneţi, au căzut de acord” (14.09.2010). 
Acesta este încă un motiv în plus pentru a ne face 
să înghețăm acest stereotip legat de copiii romi. Ro-
mii își iubesc copiii la fel de mult ca și ceilalți părinți. 
Modul în care copiii romi sunt crescuți poate să dife-
re de cel al populației majoritare și reflectă realitatea 
dură în care trăiesc romii. 

Traficanți, violatori, criminali, sechestratori şi 
exploatanți

Mulți oameni tind să creadă că reprezentanții 
acestei minorități sunt genetic predispuși să seches-
treze, să omoare, se violeze și să fie traficanți de ființe 
umane. După părerea noastră, este un nonsens. În 
multe cazuri, aceștia sunt primii suspectați pentru co-
miterea unei crime, unui viol, unei sechestrări, unui 
caz de trafic, dar ultimii care sunt reabilitați dacă nu 
au fost vinovați. Atunci când romii într-adevăr comit 
o crimă, sechestrează, violează sau în cazuri de trafic 
de ființe umane, întreaga comunitate este stigmatiza-
tă și, ca urmare, judecată și condamnată pentru actul 
unei persoane. Da, sunt câțiva romi implicați în astfel 
de cazuri, la fel cum am putea afla printre populația 
majoritară, și totuși, presa accentuează apartenența 
etnică când prezintă astfel de cazuri. Cazurile pre-
zentate nu ne dau dreptul să afirmăm că toți romii 
procedează astfel sau că aceste lucruri ar face parte 
din cultura romani.

Clişee depistate în ziarul Jurnal de Chişinău
Țiganii sunt nomazi (29.10.2013). Romii deseori 

sunt percepuți ca niște nomazi fără griji, fără temeri 
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semnificative: liberi să facă ce vor, iubitori de liberta-
te, călătoresc ușor. Această imagine aproape roman-
tică a romilor este departe de realitate. ,,Nu există 
romi sau țigani nomazi”, susține antropologul Mar-
tin Olivera, membru al Observatorului European 
Urba-rom. ,,Există o minoritate de grupuri care au 
o tradiție de mobilitate sezonieră, pe distanțe mici și 
întotdeauna în funcție de un punct de ancorare, legat 
de munca lor: feronerie, muzică ... Dar imensa majo-
ritate este sedentară”, explică el2.

Articole în care sunt prezentate personalități 
de etnie romă, nefiind specificată apartenența la 
această comunitate

Deși sunt cunoscute personalități precum Ma-
ria Drăgan, Marica Bălan, Alexandra Târșu, Natalia 
Duminică, care aparțin comunității etnice de romi, 
nu am gasit menționat acest lucru în cadrul niciu-
nui articol. Drept exemplu pot servi urmatoare-
le titluri: Maria Drăgan, turturica de la Bălăureşti 
(03.08.2012), Marica Bălan: ,,Parcă am zburat în cos-
mos”(14.10.2011), Alexandra Târşu: ,,Studiez vioara 
la Viena, în inima Europei” (06.01.2012), ,,Nu pot trăi 
fără scenă!”(19.07.2011).

O altă observaţie a acestui studiu accentuează 
faptul că ziariștii au folosit un jargon al poliţiei, ade-
sea reproducând textual termenii prezenţi în infor-
mările de presă ale inspectorilor de poliţie – ,,Anteri-
or, ghicitoarea s-a mai aflat pe banca acuzaţilor după 
ce a comis un furt” (23.03.2010); ,,În acest caz au fost 
deschise două dosare penale, iar în cazul în care va fi 
dovedită vinovăţia bărbaţilor, atunci aceștia riscă de 
la 15 până la 20 de ani de pușcărie”(14.06.2010); ,,In-
culpatul de origine romă a fost anterior judecat pen-
tru o serie de infracţiuni, inclusiv pentru omor din 
imprudenţă”(4.01.2011); ,,…ambele cu anteceden-
te penale pentru infracţiuni similare” (9.08.2011); 
,,…sub pretextul aplicării forţei magice, sustrăgeau 
de la diferite persoane bani și bunuri materiale” 
(18.10.2013); ,,…anterior, el a fost condamnat pentru 
furturi din locuinţe”(8.07.2014). 

Analiza articolelor din cadrul ziarului Jurnal de 
Chişinău ne permite să afirmăm că o bună parte din 
jurnaliști încalcă deontologia profesională în ceea ce 
privește relatarea evenimentelor și a problemelor le-
gate de această minoritate etnică. În studiu s-a avut 
ca referinţă principală Codul deotologic al jurnalistu-
lui 4. Trei dintre articolele publicației au fost cel mai 
frecvent încălcate în relatările din ziarul Jurnal de 
Chişinău identificate ca problematice:

• Jurnalistul menţionează apartenenţa etnică a 
unei persoane doar când acest lucru este relevant din 
punct de vedere editorial. 

• Jurnalistul va lua în considerare punctele de 
vedere pertinente ale părţilor implicate.

• Jurnalistul este dator să respecte prezumţia de 
nevinovăţie. În cazul în care se aduc acuzaţii, se va 
oferi posibilitatea celui învinuit să-și exprime punc-
tul de vedere.

O explicație a acestor încălcări ni le oferă 
W. Lippmann: reporterii nu pot acoperi și nu pot re-
flecta tot ceea ce se întâmplă în lume; în plus, fiecare 
ziar este rezultatul unei suite de selecții privitoare la 
ce fapte se dau publicității, în ce formă, sub ce di-
mensiuni, toate ghidate nu de „standarde obiective”, 
ci de evaluările fiecărei publicații. Mai important, 
spune autorul, este că „știrile nu reprezintă o oglin-
dă a situațiilor sociale, ci înfățișarea unui aspect al 
acestora care se impune de la sine” (Lippmann, 1922, 
341). Versiunea reporterului asupra adevărului este 
propria lui versiune, iar opinia pe care o înfățișează 
este construită pe baza propriilor stereotipuri, po-
trivit propriilor coduri și sub presiunea interesului 
propriu. „El privește lumea prin lentile subiective” 
(Lippmann, 1922, 360). De aceea, reamintește auto-
rul, trebuie să facem o clară distincție între informație 
și adevăr. Prin urmare, cunoașterea ia o formă indi-
rectă, intermediată, filtrată, dar accesibilă și credibilă 
prin repetare. Dacă zile la rând citim aceleași lucruri 
despre ceva sau cineva, tindem să credem că ele sunt 
adevărate, pentru că o informație se confirmă printr-
o alta de la același sau de la un alt transmițător și nu 
este infirmată. Asta structurează emoțiile, trăirile și 
așteptările în raport cu subiectul descris.

O altă explicație în ce privește discriminarea 
ne oferă Angelica Frolov, reprezentanta organizației 
Gender-Doc-M: ,,Problema stereotipurilor și 
prejudecăților în societatea noastră este majoră. O 
altă problemă este lipsa informației…” (29.11.2011); 
problema lipsei de informații (neinformarea 
jurnaliștilor) în situațiile prezentării unui articol este 
motivul, după părerea noastră, care duce la stereo-
tipizarea unor cazuri ce țin de comunitatea romilor.

Presa a cărei libertate nu ar trebui să intre în 
contradicție cu încălcarea drepturilor omului, ale 
minorităților, nu numai că nu combate, dar în multe 
cazuri susține aceste prejudecăți. Cazurile prezenta-
te în ziarul Jurnal de Chişinău duc adesea la confir-
marea sau întărirea unor prejudecăți deja existente, 
care, după părerea noastră, pot provoca sau exacerba 
comportamente exclusive, discriminatorii și rasiste 
în cadrul societății. 

Concluzii
În relatările de mai sus se remarcă, în primul 

rând, numărul scăzut de articole care se referă la etnia 
romă. În această ordine de idei ținem să menționăm 
că în ziarul Jurnal de Chişinău se practică în mare par-
te un discurs impregnat de atitudinea negativă faţă de 
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romi, prezentând tendenţios acţiunile acestei etnii, 
precum și diferitele evenimente în care sunt implicați 
membrii acestei comunități, accentuând partea nega-
tivă și conflictuală, putând fi astfel considerate surse 
de stereotipuri. Din cuvintele prin care sunt identi-
ficaţi romii în articolele analizate iese în evidenţă o 
trăsătură dominantă a imaginii romilor așa cum este 
prezentată de ziar – agresivitatea și infracționalitatea. 
Din păcate, am remarcat faptul că ziarul Jurnal de 
Chişinău contribuie prea puţin la schimbarea acestei 
atitudini de respingere manifestată de moldoveni re-
feritor la romi, ignorând semnalele de atenţie aduse 
în vizorul public. Rezultatele cercetării ne arată că si-
tuaţia privind relaţiile interetnice (distanţele sociale) 
prezintă diferenţe considerabile chiar într-un spaţiu 
care, în urmă cu câteva decenii, era unul unitar. 

Recomandări
Ținem să recomandăm:
	 respectarea Codului deontologic al jurna-

listului;
	 prezentarea apartenenței etnice (când 

aceștia își recunosc identitatea etnică) a numelor no-
torii care duc faima în lume a țării noastre;

	 relatarea unor istorii pozitive, nu neapă-
rat pe lucruri care tot sunt stereotipizate cu dansuri 
și festivaluri, constituie un stereotip deja. Sunt mul-
te lucruri interesante, de exemplu, despre meserii pe 
care le fac romii din moși–strămoși sau despre romi 
care au reușit în viaţă sau au ajuns la studii peste ho-
tare. Asta ar ajuta să doborâm sau, cel puţin, să dimi-
nuăm stereotipurile; 

	 realizarea unei interacţiuni între majo-
ritari și această minoritate etnică. Cum însă cei mai 
mulţi moldoveni nu au contact direct zilnic cu romii, 
imaginea lor este cel mai des preluată din presă. Ca 
urmare, romii s-ar integra mai ușor în societate, dacă 
majoritarii ar cunoaște inclusiv lucrurile bune despre 
această comunitate;

	 jurnaliștii să monitorizeze și să pulice în 
mod regulat rapoarte de evaluare a promovării pune-
rii în acțiune și a impactului strategiilor și a politici-
lor destinate să amelioreze situația socială a romilor 
(Recomandare, 2014, 356).

Note
1 Surpriză în topul instituțiilor în care moldovenii au 

cea mai mare încredere // http://ziarulnational.md/supri-
za-in-topul-institutiilor-in-care-moldovenii-au-cea-mai-
mare-incredere/ (accesat 05.05.2015).

2 Liberation: Nu, romii nu sunt nomazi... plus alte 4 
clisee // http://www.hotnews.ro/stiri-esential-13076073-li-
beration-nu-romii-nu-sunt-nomazi-plus-alte-4-clisee.
htm (accesat 05.05.2015).

3 Șatra // http://dexonline.ro/definitie/satra (accesat 
05.05.2015).

4 Codul deontologic al jurnalistului din Republica 
Moldova (redacţie nouă) // http://consiliuldepresa.md/
fileadmin/fisiere/documente/cod_d_rom.pdf (accesat 
05.05.2015).
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Rezumat
În articolul dat autoarea analizează imaginea romilor 

în ziarul Jurnal de Chişinău. Articolul reprezintă un studiu 
privind atitudinea pe care o au jurnaliștii față de această 
minoritate, temele abordate de jurnaliști în cadrul mate-
rialelor analizate, cât și depistarea situaţiilor subsumate 
temelor identificate, în asociere directă sau tangenţială cu 
etnia romă. În acest fel demonstrăm că în ziarul Jurnal de 
Chişinău se practică în mare parte un discurs impregnat 
de atitudinea negativă faţă de romi, prezentând tendenţios 
acţiunile acestei etnii precum și diferitele evenimente în 
care sunt implicați membrii acestei comunități, accentu-
ând partea negativă și conflictuală, pe când personalitățile 
de etnie romă care duc faima în lume nu le este specificată 
etnia acestora.

Cuvinte-cheie: țigan, rom, șatră, etnie romă, ghici-
toare, vrăjitoare, discriminare.

Резюме
В статье автор анализирует образ ромов в газете 

Jurnal de Chişinău. Статья представляет собой изуче-
ние взглядa журналистов по отношению к этому на-
циональному меньшинству, темам, которые журнали-
сты разрабатывают в анализированных материалах, 
а также определения ситуаций, которые относятся к 
этой теме и имеют прямую или косвенную ассоциа-
цию с ромами. Автор демонстрирует, что в газете 

Jurnal de Chişinău в большинстве случаев практику-
ется дискурс, имеющий оттенки негативного отноше-
ния к ромам, освещаются порой в субъективном пла-
не мероприятия, проводимые этим этносом, а также 
случаи, в которых замечены члены этой общности. 
Акцентируется негативная и конфликтная сторона, в 
то время как в случае с личностями, которые прино-
сят успех нашей стране на международном уровне, не 
уточняется их этническое происхождение. 

Ключевые слова: цыган, ром, табор, ромский эт-
нос, гадалка, колдунья, дискриминация.

Summary
In the article the author analyses the image of Roma 

in the newspaper Jurnal de Chişinău. The article repre-
sents a study concerning the attitude of the journalists to-
wards this minority, the topics covered by the journalists 
within the analized materials, the revealing of the situa-
tions touched upon in association with Roma. This way 
we show that the newspaper Jurnal de Chişinău practices 
a discourse with the negative attitude towards Roma, pre-
senting the actions of this ethnic group and the events, in 
which members of this community are involved, empha-
sizing the negative and conflicting side. As for the person-
alities of Roma ethnic group, famous around the world, 
they are not linked with ethnic origin.

Key words: Gypsy, Roma, Gypsy band, Roma ethnos, 
witch, riddle, discrimination. 


