19 februarie 2014, Chişinău
Declarația privind respectarea instituțiilor democratice și drepturilor fundamentale ale omului în
Ucraina
Societatea civilă din Republica Moldova reafirmă1 susţinerea integrală a aspiraţiilor
democratice europene a poporului Ucrainei. Admirăm curajul poporului Ucrainei și manfestarea
exclusivă pașnică a acestuia în lupta pentru suveranitatea țării. Exprimăm condoleanțele profunde pentru
pierderea vieților omenești.
Constatăm responsabilitatea directă a președintelui actual și a executivului interimar al Ucrainei
pentru:
1) subminarea instituțiilor democratice prin: cenzurarea și închiderea posturilor tv, încurajarea și
tolerarea atacurilor asupra jurnaliștilor, instaurarea cenzurii politice în Rada Supremă, impedicarea
realizării dreptului deputaților la inițiativă legislativă, hărțuirea și persecutarea acestora pe motivul opiniei
contrare sau diferite, anularea de facto a controlului parlamentar asupra acțiunilor executivului,
2) arogarea ilegală de către exponenții executivului a puterilor prin: declararea stării de asediu în
Kiev, subordonarea politică nedemocratică a forțelor de ordine și de securitate, instaurarea regimului de
poliție politică, utilizarea sistematică a resurselor organelor procuraturii și de reprimare pentru intimidarea
cetățenilor, oponenților politici și promovarea intereselor politice,
3) încălcarea continuă a drepturilor fundamentale ale omului prin: represiuni sistemice asupra
protestatarilor pașnici, limitarea siguranței persoanei, libertății la circulație, cultivarea climatului de frică,
multiple cazuri de dispariție și răpirea activiștilor, promovarea impunității acțiunilor organelor speciale,
4) folosirea arbitrară și nejustificată a forței contra poporului prin: utilizarea armelor de foc,
lunetiștilor, armelor ilegale contra civililor conform standardelor internaționale, trupelor ilegal constituite
în scopurile nelegitime și politice, „vânarea” capturarea și torturarea activiștilor pașnici toate rezultate în
zeci de pierderi de vieți omenești și mii de persoane grav rănite,
5) amplificarea fenomenului de corupție prin: preluarea opacă a activelor publice în folosul
cercului îngust aservit puterii, tranzacționările netransparente în paguba interesului național,
6) erodarea definitivă a legitimității președintelui actual, în condițiile responsabilității de facto
pentru sumbinarea instituțiilor democratice și încalcărilor sistematice ale drepturilor omului.
Propuneri pentru restabilirea instituțiilor democratice:

1

Societatea civilă din Republica Moldova solidară cu opţiunea europeană şi transformarea democratică a Ucrainei
din 1 decembrie 2013, http://www.cnp.md/ro/activitati/evenimente/item/1840-consiliul-ong-si-cnp-societateacivil%C4%83-din-republica-moldova-solidar%C4%83-cu-op%C5%A3iunea-european%C4%83-%C5%9Fitransformarea-democratic%C4%83-a-ucrainei

1

1) Forțele de ordine vor sista imediat acțiunile agresive, provocătoare, se vor retrage imediat din
piață Independenței, și manifestanții vor contribui cu toate posibilitățile pentru prevenirea violențelor,
2) Rada Supremă va purcede la examinarea legii privind revenirea la Constituția din 2004 și
regimul parlamentar – păstrînd legitimitatea poporului ucrainean,
3) Rada Supremă va considera formarea majorității politice cu participarea tuturor partidelor
parlamentare, inclusiv pentru a forma un Guvern nou necompromis, responsabil integral și exclusiv în
condițiile erodării definitive a legitimității președintelui actual,
4) Rada Supremă va considera stabilirea datei alegerilor parlamentare și prezidențiale pentru
perioada de vara-toamna anului 2014,
Adresare către organismele internaționale:
1) Adoptarea sancțiunilor eficiente de către SUA, UE și alți actori internaționali, persoanelor
direct responsabile pentru erodarea instituțiilor democratice și perpetuarea violențelor,
2) Angajarea imediată în dialog cu liderii partidelor parlamentare pentru descaladarea situației și
implementarea recomandărilor propuse,
3) Angajarea imediată în dialog cu autoritățile Federației Ruse pentru asigurarea procesului
pașnic și a independenței Ucrainei,
Adresarea către forțele democratice și instituțiilor publice din Republica Moldova:
1) Susținerea publică a cursului democratic și european al Ucrainei,
2) Îndemnarea către autoritățile statului vecin pentru respectarea drepturile omului și instituțiile
democratice.
3) Formarea climatului de prevenire a confruntărilor politice în Republica Moldova prin
angajarea în dialog pe platforma largă societală privind politicile cruciale de dezvoltare a țării.

_______________________________________________________
Consiliul Naţional pentru Participare (CNP), www.CNP.md, CNP întruneşte 30 de organizaţii de referinţă şi peste 100
de organizaţii cooperante în diverse domenii de politici care facilitează transparenţa şi responsabilitatea actului de Guvernare.
Consiliul ONG-urilor din Republica Moldova (Consiliul ONG), www.ConsiliulONG.md, întruneşte reprezentanţi a
peste 100 de organizaţii active ale societăţii civile din toată țara pentru a reprezenta vocea cetăţenilor.
Platforma națională pentru parteneriatul Estic (Platforma națională),întruneşte reprezentanţi a peste 100 de organizaţii
active ale societăţii civile.

Organizațiile societății civile. Persoanele publice.
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