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Cernãuþi ºi Odesa. Întrebãrile s-au referit la sprijinul
financiar acordat (sau neacordat) de statul român mediilor de informare în limba românã din nordul Bucovinei
ºi sudul Basarabiei (Ucraina). La acest aspect s-au referit, în special, Vitalie Zâgrea ºi Nicolaie Toma, de la
Cernauþi. Ambii au apelat la cazuri ºi exemple concrete.
Diploma de Excelenþã ºi menþiunea (placheta) congresului FIJR au fost înmânate la Bãlþi jurnalistului ºi
scriitorului Vadim Bacinschi din Odesa.
Faptele comunicate, problemele, doleanþele
ziariºtilor români participanþi la congres îºi vor gãsi
oglindire în raportul Libertatea presei în diaspora
româneascã, ce va fi prezentat la toamnã, în
Parlamentul European, la Bruxelles.
În general vorbind, s-ar impune, poate, ca acest congres anual al FIJR sã întruneascã, cu preponderenþã, jurnaliºti de limbã românã din afara graniþelor României ºi
Republicii Moldova. Cei de la Bucureºti, Chiºinãu, Cluj
sau Timiºoara au suficiente posibilitãþi de a comunica,
pentru a discuta ºi a-ºi spune doleanþele. Cei din aºanumita diaspora le au în mãsurã mai micã ºi anume pentru ei congresul FIJR ar merita sã fie un eveniment de
cãpetenie al anului.
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ntre 13 ºi 15 iunie 2014, în incinta Universitãþii
„Alecu Russo” din Bãlþi (Republica Moldova),
ºi-a þinut lucrãrile cel de al V-lea congres al
Forumului Internaþional al Jurnaliºtilor Români (FIJR).
Organizaþia, condusã de preºedintele Romeo Couþi,
întruneºte ziariºti de limbã românã – presa scrisã, electronicã, radio ºi TV – din România ºi din afara frontierelor sale. Congresul de la Bãlþi a întrunit circa 40 de
jurnaliºti din România, Republica Moldova, Ucraina,
Serbia ºi Germania. Marea lor majoritate a fost din
România ºi din Republica Moldova. Ucraina a fost
prezentã prin opt jurnaliºti (ºapte din regiunea Cernãuþi
ºi unul din regiunea Odesa), Serbia – prin douã persoane. Nu a venit nimeni din partea ziariºtilor români
din Bulgaria ºi din Ungaria, fapt care a trezit îngrijorarea participanþilor la congres.
Manifestarea a fost organizatã cu sprijinul
Departamentului Politici pentru Relaþia cu Românii de
Pretutindeni (DPRRP) al Guvernului României ºi s-a
bucurat de mesajele de salut din partea premierului
român, Victor Ponta, ºi din partea celui moldovean,
Iurie Leancã. Cuvinte de salut au mai rãsunat din partea
primãriei oraºului Bãlþi (viceprimar Alexandru Usatâi)
ºi a conducerii Universitãþii din localitate (rector
Gheorghe Popa).
„Noile media – jurnalism – comunitate” – aceasta a
fost tema magistralã a majoritãþii comunicãrilor (în
total, circa 20 la numãr) din cele douã zile ale congresului, deºi s-a vorbit ºi despre lucruri mai generale, cum ar
fi, bunãoarã, situaþia minoritãþii româneºti din Serbia ºi
din sudul Basarabiei (regiunea Odesa). Despre aceasta
au vorbit Duºan Pârvulovici ºi Vadim Bacinschi. De un
real interes pentru participanþi au fost alocuþiunile scriitorului ºi jurnalistului Nicolae Leahu, decan al
Facultãþii de Literaturã Românã ºi Universalã a
Universitãþii din Bãlþi, cu o experienþã de mai mulþi ani
de activitate în presa localã din Republica Moldova, la
Cahul, Drochia ºi Bãlþi.
Colegul Duºan Pârvulovici din Serbia a fost, poate,
cel mai categoric în aprecierile sale vizavi de contribuþia
realã a României în ajutorarea minoritarilor români,
referindu-se, în primul rând, la þara sa ºi apelând la
argumente suficient de fondate.
În prima jumãtate a zilei de 14 iunie, printre participanþii la congres s-a aflat dl. Stejãrel Olaru, Secretar de
Stat la DPRRP, care a luat cuvîntul ºi a rãspuns la întrebãrile participanþilor, în special ale celor din regiunile

