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Zgodnie z opini¹ 22 proc. ankietowa-
nych, urzêdnicy uchylaj¹ siê od oma-
wiania polityki wewnêtrznej w³asnych
struktur, w tym oceniania, a tak¿e
wypowiadania siê na temat finanso-
wych aspektów jej dzia³alno�ci
(17 proc.).
Zastanawiaj¹ca jest niechêæ przedsta-
wicieli organów pañstwowych
do ujawniania informacji o �ród³ach
w³asnych dochodów i ¿yciu prywat-
nym (9 proc.). Temat motywacji
do podjêcia ró¿nego rodzaju decyzji
pomija 5 proc., a kwestie polityczne
i sprawy kadrowe swoich instytucji
� 4 proc. urzêdników.
Otwarci i zamkniêci
Co szczególnie przeszkadza �rekinom
pióra� w zdobywaniu potrzebnych fak-
tów? 22 proc. badanych dziennikarzy
wskazuje na wybiórcze podej�cie
do mediów ze strony urzêdników. 
Potwierdzeniem tego s¹ rozbie¿ne opi-
nie dziennikarzy o organach federal-
nej w³adzy wykonawczej.

Znajduj¹ siê one na drugim miejscu
w kategorii najbardziej �zamkniêtych�
(25 proc. g³osów), a jednocze�nie
40 proc. dziennikarzy umie�ci³o je
na pierwszym miejscu w kategorii naj-
bardziej �otwartych�.
Najbardziej na przedstawicieli mediów
zamykaj¹ siê resorty si³owe. Ze wspó³-
pracy z nimi niezadowolonych jest
44 proc. pytanych. Jednocze�nie
za �otwarte� uwa¿a je tylko 7 proc.
Wyj¹tkowo dostêpne okaza³o siê Mini-
sterstwo Rozwoju Gospodarczego
i Handlu Federacji Rosyjskiej � wspo-
mnia³o o nim 14 proc. respondentów.
Z kolei 10 proc. zaznaczy³o, ¿e chêtne
do kontaktu s¹ instytucje edukacyjne
i kulturalne. Oprócz tego do udziele-
nia informacji gotowe s¹ regionalne
w³adze wykonawcze i municypalne
(22 proc.), a tak¿e organy w³adzy
ustawodawczej (12 proc.).
Natomiast administracja Prezydenta
FR oraz instytucje s¹dowe nie zebra³y
nawet 10 proc. g³osów w obu kate-
goriach. Tylko odpowiednio 4
i 5 proc. okre�li³o je jako najbardziej

�zamkniête�, a 5 i 3 proc. jako
�otwarte�.
Radzieckie s³u¿by pra-
sowe?
A¿ 17 proc. dziennikarzy w funkcjo-
nowaniu urzêdów dostrzega wiecznie
¿ywe zasady radzieckiego ustroju,
w którym urzêdnik ze swoich dzia³añ
musia³ zdawaæ sprawozdanie kierow-
nictwu, a nie obywatelom. 6 proc.
respondentów twierdzi, ¿e informacjê
mo¿na otrzymaæ wszêdzie. Natomiast
8 proc. ma pesymistyczne nastawienie
i uwa¿a, ¿e w ogóle nie mo¿na �sfor-
sowaæ� pañstwowych instytucji.
Ciê¿ar wêdrówki od urzêdu do urzêdu
w poszukiwaniu informacji oraz nie-
dostêpno�æ decydentów s¹ utrudnie-
niami tylko dla 3 proc. dziennikarzy.
Brak dostêpu pracowników s³u¿b pra-
sowych do informacji o w³asnej insty-
tucji oraz ich nik³e zainteresowanie
dialogiem to kolejne bariery, które
wskazuje adekwatnie 13 i 11 proc.
badanych.
Dla 16 proc. dziennikarzy g³ówn¹
przeszkod¹ w kontaktach z urzêdami
s¹ niskie kwalifikacje specjalistów
odpowiadaj¹cych za wspó³pracê
z mediami. Narzekaj¹ oni równie¿
na brak samodzielno�ci s³u¿b praso-
wych (15 proc.).
Wiêkszo�æ dziennikarzy (60 proc.)
uwa¿a, ¿e skutecznemu dialogowi
z nimi mo¿e sprzyjaæ ogólnopañ-
stwowy program, polegaj¹cy na pro-
wadzeniu otwartej polityki informa-
cyjnej. 19 proc. respondentów
dostrzega ratunek w podniesieniu
kwalifikacji pracowników s³u¿b praso-
wych, a 16 proc. - w umocnieniu sta-
tusu mediów m.in. za pomoc¹ mecha-
nizmów prawnych. 1 proc. �szczê�cia-
rzy� jest zadowolonych ze wszystkiego
i nie widzi ¿adnych problemów w dia-
logu z w³adz¹.

Red.

Rosyjscy 
dziennikarze
nie trac¹ nadziei
Rosyjskiej administracji nie mo¿na przypi-
saæ prowadzenia �otwartej� polityki infor-
macyjnej. Co prawda, istnieje silna ten-
dencja do zmiany sytuacji, ale g³ówne
grzechy s¹ wci¹¿ bardzo wyra�ne; nietermi-
nowe przekazywanie informacji (38 proc.)
oraz ich niska jako�æ (32 proc.). Respon-
denci kwestionuj¹ tak¿e wiarygodno�æ
otrzymywanych materia³ów (16 proc.).

Respondentami badañ prowadzo-
nych przez �Imageland Group�na
pocz¹tku wrze�nia 2004 roku byli
przedstawiciele gazet, czasopism,
agencji informacyjnych oraz stacji
telewizyjnych i radiowych. Ankie-
towano 101 osób z Moskwy,
Sankt-Petersburga oraz innych
rosyjskich miast i regionów.
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Trudno�ci dziennikarzy w kontaktach z administracj¹ pañstwow¹ dotycz¹:

pozyskiwania aktualnych informacji
otrzymywania materia³ów dobrej jako�ci
pozyskiwania wiarygodnych informacji
odpowiedzialno�ci za przedstawiane fakty
nie maj¹ trudno�ci
brak odpowiedzi

Urzêdnicy pañstwowi uchylaj¹ siê od odpowiedzi na pytania, które dotycz¹:

wewnêtrznej dzia³alno�ci urzêdów
finansowych aspektów dzia³alno�ci
�róde³ dochodu i prywatnego ¿ycia urzêdników
motywacji do podjêcia danej, czy innych decyzji
polityki 
polityki kadrowej urzêdów
planów i perspektyw rozwoju
innych kwestii
brak jakichkolwiek problemów
brak odpowiedzi

Co przeszkadza dziennikarzom w zbieraniu informacji w instytucjach pañstwowych?

wybiórcze podej�cie do mediów
pozosta³o�ci zasad radzieckiego systemu: urzêdnik odpowiada za swoje dzia³ania przed prze³o¿onym
brak wykwalifikowanych specjalistów ds. kontaktów z mediami
brak samodzielno�ci s³u¿b prasowych
brak  dostêpu pracowników s³u¿b prasowych do ekskluzywnej informacji o w³asnej instytucji
brak zainteresowania pracowników s³u¿b prasowych dialogiem z mediami
nic nie przeszkadza
utrudniony dostêp do kierownictwa

Najbardziej �otwarte� organy w³adzy pañstwowej to:

organy w³adzy wykonawczej na poziomie federalnym
w³adza lokalna i wykonawcza w regionach
organy w³adzy ustawodawczej
struktury si³owe
kancelaria Prezydenta
w³adza ustawodawcza
wszystkie
inne

Najbardziej �zamkniêtymi� organami w³adzy pañstwowej s¹:

struktury si³owe
organy w³adzy wykonawczej na poziomie federalnym
w³adza ustawodawcza
kancelaria Prezydenta
w³adzy lokalne i wykonawcze w regionach
inne
wszystkie

Bardziej efektywny dialog pomiêdzy mediami a strukturami pañstwowymi

zapewniaj¹:

budowanie bardziej otwartej polityki informacyjnej struktur pañstwowych (jako program ogólnokrajowy)
podwy¿szenie kwalifikacji pracowników s³u¿by prasowej w organach pañstwowych
wzmocnienie pozycji mediów w dialogu z w³adz¹ (m.in. za pomoc¹ mechanizmów ustawodawczych)
brak odpowiedzi
nie mam problemów, w ka¿dej chwili przedstawiciele w³adzy odpowiadaj¹ na wszystkie pytania
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