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INFORMARE PRIN PRESĂ - DEONTOLOGIE, 
TRANSPARENŢĂ ŞI PLURALISM ÎN PRESA FRANCOFONĂ
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În această lucrare, vom încerca să dezvoltăm tema evoluţiei şi perspectivelor 
noilor metode de informare a maselor, privite ca sursă cheie în diversitatea culturală 
francofonă.

Pornind de la ideea ca Francofonia reprezintă un tot de valori  unite în primul 
rând, prin limbă, limba franceză, acest creuzet iniţiator al tuturor acţiunilor franco-
fone, ne vom opri asupra promovării uneia dintre cele mai importante dintre ele, 
şi anume diversitatea culturală. Dacă, la începuturile sale Francofonia reprezenta o 
dimensiune culturală, evoluţia sa recentă, cea din ultimul an în special, dovedeşte 
că a devenit participant activ al reformei culturale, reformă care are drept ţel 
transormarea organizaţiei francofone într-un actor puternic şi respectat pe sce-
na internaţională. Francofonia nu mai este ansamblul persoanelor de pe mapa-
mond care au în comun folosirea limbii franceze, ea fiind în prezent o comunitate 
internaţională ce acoperă cele cinci continente, având un ideal de inter-înţelegere 
şi de fraternitate între popoare sau indivizi care se regăsesc în această sinteză dintre 
aspiraţia către universalitate şi aspiraţia individuală către identiate.

După cum se ştie, întreaga producţie culturală este profund legată de ex-
presia ideilor şi valorilor unei societăţi. De aceea, este necesar ca fiecare cultură 
să-şi găsească pe scara internaţională  locul ei  ce trebuie recunoscut şi promovat 
în permanenţă.

În această lucrare vom încerca să descoperim şi să descriem în ce fel mass-
media promovează valorile culturale francofone.

Mass-media  reprezintă coloana vertebrală a societăţilor moderne, prisma 
permanentă care dă formă fondului cultural al lumii francofone. Astfel, una dintre 
principalele acţiuni ale francofonilor este aceea de a asigura o strânsă şi permanentă 
colaborare cu diversele forme de informare a maselor, capabile să facă publică lu-
mii întregi expresia ideilor francofone.

Francofonii pot şi trebuie să-şi construiască o viziune proprie despre lume, 
despre priorităţiile diplomatice, umanitare şi diplomatice, evitând astfel practica 
imitativă şi pasivă de captare a informaţiei de orice fel, repetând ceea ce alţii au 
parcurs şi exploatat deja.

Pe plan lingvistic ca şi pe plan mediatic, există astăzi riscul unei uniformizări 
crescânde  a expresiei publice. De aceea, este necesar ca aportul presei francofone 
în peisajul mediatic mondial să fie unul cât mai divers şi cu o cât mai largă deschi-
dere spre toate porţile cunoaşterii. Sprijinindu-ne pe toate formele de informare, 
presa scrisă, audiovizualul, precum şi noile media legate de internet, putem schim-
ba cursul mondializării expresiei publice, construind o contraofensivă culturală. 
Deşi publicul cititor este în scădere, presa scrisă îşi păstrează locul ei analizator în 
profunzime a faptelor, având astăzi avantajul de a fi difuzată şi  pe Internet, dân-
du-i astfel o disponibilitate universală. Ziarele gratuite oferite pe Internet, dar si pe 
suport de hârtie reprezintă o nouă şi profitabilă cale de distribuire a informaţiei; 
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este indispensabil ca agenţii de presă francofonă să ţină cont de acest fenomen şi 
să-şi adapteze serviciile şi strategiile de marketing la noile standarde de informare 
a maselor.

De asemenea, este important să anticipezi toate mişcările audiovizualului. 
Presa depăşeşte frontierele unei ţări, ceea ce a condus la apariţia unei anumite 
competiţii, cu părţile sale pozitive şi negative. Metodele electronice fac ca preţurile 
să scadă în mod considerabil, creând astfel condiţiile unei mai bune difuzări a 
informaţiei în ţările francofone. Acest lucru contribuie în mod evident la crearea 
unui elan audiovizual în slujba diversităţii culturale, accelerând astfel schimbu-
rile creatoare care au loc la nivel local. În schimburile de programe se află cheia 
dezvoltării unei unităţi culturale francofone. În acest sens, presa românească con-
tribuie la crearea unui spaţiu francofon prin  diverse forme de informare a maselor: 
ziare franţuzeşti, posturi de radio (Radio France International ), posturi TV( TV5 
Monde, M6 şi France 2). 

Istoric vorbind, Francofonia a apărut în România, într-un mod spectaculos în 
prima jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu modernizarea societăţii româneşti, 
printr-un  proces de occidentalizare, demarcându-se astfel de vecinii lor, de unde 
şi sintagma apărută atunci: “România - o insulă într-o mare slavă”. Pentru elita 
românească Francofonia a fost dragoste la prima vedere. Românii s-au îndrăgostit 
de Franţa, care a rămas şi va rămâne un reper incontestabil. Cultura franceză a în-
florit aici, iar această metamorfoză a unui popor ce se îmbrăca turceşte, vorbea 
greceşte şi scria cu caractere slave s-a petrecut în 20 de ani. Începând cu 1830-
1840, numărul tinerilor care studiau în Franţa a crescut permanent, construindu-se 
astfel un univers bilingv şi bicultural extraordinar. În a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, românii adoptaseră deja aproape toate elementele culturii franceze: genuri 
literare, artistice, arhitectura şi urbanismul, sistemul legal şi instituţional.

Instaurarea comunismului a oprit procesul de occidentalizare, România in-
trând sub influenţe slave, dar după 1964, franceza a reapărut în şcoli, iar până în 
1971 mai puteau fi găsite ziare franţuzeşti în Bucureşti. Odată cu abolirea comunis-
mului, limba engleză a ajuns pe primul loc în România, mai ales pentru generaţia 
tânără.

În ceea ce priveşte media francofonă actuală, se poate afirma că nu reuşeste 
încă să se impună pe plan mondial, este disparată, neuniformă, inconstantă. De 
aceea, se impun noi strategii de mediatizare, de promovare , de păstrare a valo-
rilor francofone. M. Abdou Diouf, secretar general al Organizaţiei Internaţionale a 
Francofoniei, ne aminteşte în discursul lui de deschidere a forumului: „România şi 
Francofonia” că deontologia este o chestiune esenţială în contextul actual marcat 
de viteza cu care circulă informaţia, caducitatea ei, dezvoltarea  tot mai agresivă a 
mondializării ideologiilor, a uniformizării lor.

Profesia de jurnalist are tendinta să o apuce pe un drum greşit. De ce? Pentru 
că se autocontrolează şi pentru că, dintr-un reflex corporatist, jurnaliştii nu reuşesc 
să excludă pe cei care nu fac cinste meseriei. Practic, un cetăţean de rând  poate fi 
chemat să dea socoteală în faţa justiţiei în timp ce un jurnalist are şanse să scape.

Transparenţa ideologiilor merge mână în mână cu deontologia acestora, 
informaţiile primite pe Internet sau blog rămânând obscure în ceea ce priveşte 
sursa lor, deci nu sunt complete. Media francofonă trebuie, în concluzie, să se 
muleze pe trei principii: trebuie să fie transparentă, deontologică şi, nu în ultimul 
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rând, pluralistă, adică să găsească moduri şi căi de acces la informaţie pentru toţi 
cetăţenii din spaţiul francofon.

Pentru a promova deontologia, pluralismul şi libertatea expresiei s-au pro-
pus de-a lungul anilor mai multe soluţii, printe care crearea unor organisme de 
autoreglementare independente, care să fie autonome financiar, care să răspundă 
şi să rezolve problemele tuturor mijloacelor de informare a maselor, care să fie for-
mate din oameni de presă din diferite domenii (ziar, radio, televiziune etc), care 
să stabilească şi să menţină o credibilitate solidă (printr-o guvernare ireproşabilă, 
transparentă şi eficace) şi care să facă publică orice activitate sau decizie pe care o 
vor lua, căci promovarea deontologiei jurnalistice se realizează printr-o largă difu-
zare a acestor acţiuni şi decizii. 

Ca o concluzie, putem afirma că mijloacele de informare  actuale au suferit 
modificări , peisajul jurnalistic s-a schimbat, căci societatea media a devenit mult 
prea comercială. In ziua de azi, marile grupuri financiare sunt cele care iau deci-
ziile şi nu grupurile editoriale; asistăm la un triumf al polivalenţei. Acestora li se 
adaugă şi prezenţa internet-ului şi de aici excesul de comunicare (care suplineşte 
informaţia), tendinţa tot mai clară către simplitate, confuzii interculturale, de-
naturarea informaţiei etc. Spaţiul francofon poate juca aici şi acum un rol foatre 
important, căci mitul presei anglo-saxone şi-a arătat limitele odată cu începutul 
războiului în Irac. Astfel, presa francofonă trebuie să-şi reia drepturile, să se impună 
prin permanentă căutare a adevărului şi a dreptului de a-l comenta.Urmărind 
anumite tradiţii culturale, aceasta reprezintă pârghia acţiunilor de sauvgardare a 
diversităţii culturale, se poate opune transormării individului activ în consumator 
pasiv ce primeşte tot ce îi oferă piaţa, se poate sustrage legilor rentabilităţii.

În ceea ce priveşte presa românească, să nu uităm că a contribuit la crearea 
unei societăţi democratice şi la construirea unui stat de drept, astfel încât, urmând 
exemplul francez, poate rămâne principala şi cea mai plăcută  sursă de informare.
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