Ioan Bâscă, Chestiunea zilei
Concurența și mass-media
Mass-media judeţeană s-a întărit cu apariţia unui nou cotidian, „Observator”,
şi, respectiv, cu un nou post de radio, „SICA”. Ele se adaugă cotidianelor deja
existente („Unirea”, „Informaţia de Alba”), săptămânalului „West Magazin”, postului
„Radio XXI” şi televiziunii „SICA”. Avem, cum s-ar spune, suficientă forţă pentru a
satisface una din nevoile fundamentale ale omului acestui sfârşit de veac: cea de
informare. Ce-i lipseşte atunci mass-media judeţene? Eu cred că spiritul de breaslă!
Pentru a fi o forţă, pentru a putea crea imaginea reală, credibilă despre mersul
vieţii în toate componentele ei, este nevoie de înţelegere. Intre cei care fac presă.
Suntem, după câte ştiu, singurul judeţ în care se desfăşoară atacuri murdare,
suburbane, născute din orgolii mărunte (de oameni mărunţi!) împotriva unor ziarişti
sau mijloace de informare în masă. Lupta murdară, cu atacuri la persoană, cu un
limbaj de mahala a înlocuit din păcate lupta de idei. Aş compara - este o opinie
personală - această stare de lucruri cu începuturile presei comuniste când funcţiona
preceptul „cine nu-i cu noi e împotriva noastră”. Cimitirele puşcăriilor din România
sunt pline de osemintele celor ce n-au vrut să gândească „comunist”. Această
gâlceavă între gazetari, pe lucruri mărunte, de bârfe pieţare, nu face decât rău presei
însăşi. Credibilităţii sale, imaginii ziaristului ca profesionist, ca om, ca reprezentant al
comunităţii.
Sunt unii care vor să dicteze în presă, să fie un fel de comintern. S-au erijat în
judecătorii supremi, considerându-se atoateştiutori. Cine le dă dreptul să-şi judece un
coleg de breaslă? Singurul nostru judecător, al celor din mass-media, este cititorul,
ascultătorul, privitorul, este cel căruia ne adresăm.
Scriu aceste rânduri pornind de la un caz concret povestit de o colegă din
Râmnicu Vâlcea, oraş în care sunt patru cotidiane, două posturi TV, trei posturi de
radio. Colegii vâlceni au venit în Apuseni cu un camion de ajutoare. Ne-au contactat
şi i-am îndrumat în ce localităţi pot merge. Ne-au cerut detalii şi nu au vrut să aibă dea face cu alţi intermediari. Din discuţia cu colega de breaslă (ce a câştigat anul trecut
un mare premiu pentru emisiuni TV) am aflat că oamenii de presă din Vâlcea sunt
solidari, se înţeleg excelent, că mai presus de orice pentru ei este cetăţeanul. Acţiunile
lor concertate împotriva unor fenomene negative au avut succesul scontat. Au un club
de presă în care se întâlnesc, discută. Asta nu înseamnă însă că sunt toţi o apă şi-un
pământ. Dimpotrivă, fiecare îşi păstrează ideile, personalitatea, stilul. Nimeni nu le
impune nimic, nimeni nu le dă indicaţii, nimeni nu etichetează, nici nu se dă mare cum s-ar spune.
Îi admir pe colegii din Vâlcea ca şi pe cei din Hunedoara, Sibiu, Cluj. Aștept
clipa în care și Alba Iulia să intre în categoria locurilor în care concurența în presă să
stea sub semnul fair-play-ului.

