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Fundația Universitară a Mării Negre (FUMN) a organizat la Chișinău, în
perioada 10-13 octombrie 2016 Școala Jurnaliștilor de Politică Externă
„Constantin Tănase” – 2016, proiect finanțat de Ministerul Afacerilor
Externe – Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de
Pretutindeni.
Școala se află la ediția a II-a și poartă numele cunoscutului jurnalist, scriitor
și eseist român – „Constantin Tănase”, ca și omagiu adus contribuției sale
în domeniul jurnalismului de limbă română. Scopul acesteia constă în
sporirea și promovarea unui jurnalism de calitate în domeniul politicii
externe și relațiilor internaționale în rândul instituțiilor mass-media de
limba română din Republica Moldova.
Experții fundației au abordat diverse subiecte legate de politica externă, ca
un prim pas în vederea soluţionarii unei probleme majore cu care se
confruntă jurnaliştii din instituțiile media ale comunității românești din R.
Moldova responsabili de rubrica ştiri externe, şi anume: lipsa unui cadru
teoretic privind analiza şi interpretarea informaţiilor din domeniile
relaţiilor internaţionale, diplomaţiei, studiilor de securitate etc.

În cadrul sesiunii de deschidere, Dan Dungaciu, directorul Institutului de
Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu” al Academiei
Române a declarat că numele lui Constantin Tănase trebuie să rămână în
istoria R. Moldova, și că lipsa jurnalistului în presă română este vizibilă.
„Îmi aduc aminte de lansarea ultimei sale cărți care a avut loc în București,
a fost un eveniment de suflet și de consistență. Constantin Tănase este un
nume demn de pronunțat, el a brăzdat spațiul public din R. Moldova, așa
cum nu a mai făcut-o nimeni. A fost un jurnalist pe care nimeni nu-l putea
întoarce din drum, indiferent cîte i s-ar fi putut spune. El a lăsat cheia
înțelegerii, inclusiv la ce se întâmplă astăzi, și cine citește presa din
Chișinău cred că resimte lipsa personalității lui Constantin Tănase”, e
declarat sociologul român.
Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale din Republica
Moldova a menționat că această școală, merită să-i poartă numele lui
Constantin Tănase.
„Vreau să mulțumesc, Fundației Universale a Mării Negre, pentru că au
decis să numească această școală „Școala Jurnaliștilor de Politică Externă
Constantin Tănase – 2016”. Cred că fiecare din noi are nevoie să se
raporteze la cineva în viața sa, și Constantin Tănase este un nume potrivit
dar și un exemplu pentru R. Moldova. Această școală se va axa pe formarea
jurnaliștilor în domeniul politicii externe, iar R. Moldova are nevoie de
profesioniști anume în acest domeniu”.
Evenimentul a fost onorat și cu prezența Excelenței Sale dl. Daniel Ioniță,
Ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în R. Moldova, care
a subliniat importanța acesui peogram în contextul practicii politicii
externe. „Spre deosebire de noi, practicienii politicii externe, jurnaliștii au
un grad mai mare de libertate, astfel că puteți să scrieți, puteți gândi și

exersa condeiul în multe alte direcții. Noi suntem constrânși să rămânem
pe niște punctaje și idei prefabricate. Cu toții suntem de acord că lumea în
care trăim este tot mai complexă, tot mai interconectată și tot mai
contestată. Și toate în același timp. Asistăma la o creștere a influenței Asiei
și la o sporire a multipolarității, asităm, de asemenea, la o Europă care se
confruntă cu provocări atât interne date de o criză economică prelungită și
Brexitului, dar și supusă unor provocări externe: criza migranților din sud,
criza nerezolvată din Ucraina etc. Evident că în același timp putem
identifica și aspecte pozitive, cum ar fi percepția globală față de calitatea
vieții. Greșeala noastră constă în faptul că gândim la problemele de lângă
noi fără a lua în considerare problemele din afara noastra”, a menționat
diplomatul.
Fostul Ministru al Afacerilor Externe al României și Ambasador, dl. Sergiu
Celac, a ținut un discurs despre noua fază istorico-strategică în care se află
Regiunea Extinsă a Mării Negre având drept corolar ideea că R. Moldova
are nevoie de un concept propriu privind politica regională: „Întrega
regiune trece prin cele mai active faze de schimbări și transformări la
nivelul întregii regiuni. În istorie Marea Neagră a fost întotdeauna o zonă
foarte activă în care s-au petrecut lucruri. Dar au fost puține momente în
care putem spune că nu doar în această regiune au avut loc conflicte sau că
au înflorit civilizații fruntașe pentru vremea lor. Dar momentele întraadevăr transformaționale sunt relativ rare la Marea Neagră”.
Următoarele paneluri ale programului au cuprins prezentări ale experților:
Petrișor Peiu (Problematica reunificării peninsulei coreene); Antonia
Colibășanu (Metodologia analizei geopolitice); Mihai Bârsan și Radu
Cupcea (Atitudinea jurnalistului în fața instituțiilor politice – teme de
gândire); Darie Cristea (Sociologia publică şi utilizarea sondajelor de opinie
în discursul şi interacţiunile media); Nicolae Țîbrigan și Diana Moraru

(Tehnici și strategii privind combaterea dezinformării); George Scarlat
(Teme de propagandă anti-occidentală prezente în presa rusă).
Temele abordate în cadrul programului s-au axat pe: diplomație, securitate,
geopolitică,
geo-economie,
război
informațional,
identitate
și
multiculturalism, energie, new media, cybersecurity etc.
Fiecare alocuțiune s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și comentarii cu
participarea experților și jurnaliștilor.
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