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Wsparcie ODF dla społeczeństwa
obywatelskiego w Mołdawii spotkania na wysokim szczeblu w
PACE i PE
Połowa grudnia 2016 roku była okresem intensywnej pracy na rzecz wsparcia społeczeństwa
obywatelskiego w Mołdawii. Wraz z grupą swoich wybitnych przedstawicieli, odbyliśmy szereg
spotkań na wysokim szczeblu w Parlamencie Europejskim oraz w Zgromadzeniu Parlamentarn
ym Rady Europy w celu omówienia problemów politycznych i sytuacji odnośnie praw człowieka
w tym kraju.
W skład delegacji weszli: Lyudmyla Kozlovska, Prezydent Fundacji Otwarty Dialog; Ana Ursachi i
Eduard Rudenco, mołdawscy prawnicy, Alexandru Machedon, właściciel wiodącej mołdawskiej
firmy teleinformatycznej "StarNet" i inicjator projektów Academy+Mołdowa oraz Kiszyniów
Miasto Cyfrowe; Natalia Morari, dziennikarka i Alexei Tulbure, działacz społeczeństwa
obywatelskiego i były dyplomata.
Członkowie delegacji obserwowali trzecie Zebranie Komitetu Stowarzyszenia Parlamentarnego
UE – Mołdawia (Parliamentary Association Committee) i poruszyli kwestię znacznego wsparcia
finansowego dla społeczeństwa obywatelskiego Mołdawii, które ze względu na brak
odpowiednich informacji, jest obecnie wykorzystywane przez nieaktywne i sztucznie utworzone
organizacje, udające jej jedynych uprawnionych przedstawicieli.
Zobacz pełną galerię
Posłowie do Parlamentu Europejskiego i jego Komisji Spraw Zagranicznych i Podkomisji Praw
Człowieka zdecydowanie potępiają trwającą kampanię prześladowań w Republice Mołdowy
przeciwko Anie Ursachi, wybitnemu prawnikowi i mołdawskiej obrończyni praw człowieka oraz jej
współpracownikowi, Panu Eduardowi Rudenco.
Ostatnio, pani Ursachi i pan Rudenco stali się ofiarami zastraszania i oszczerczych kampanii,
prowadzonych przez prokuraturę i mass media mołdawskie, będące własnością mołdawskiego
oligarchy Pana Vlada Plahotniuca. Działania te są związane z ich działalnością zawodową i obroną
przeciwników i krytyków pana Plahotniucaoraz jego sojuszników.
Dla przykładu, pani Ursachi występuje w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym,
wszczętym przeciwko panu Vyacheslavowi Platonowi-Kobalyevowi z powodów politycznych. Pan
Vyacheslav Platon-Kobalyev jest obywatelem Mołdawii i Ukrainy, nielegalnie ekstradowanym z
Ukrainy do Mołdawii i zatrzymanym za bycie kluczowym świadkiem w sprawie dotyczącej
mołdawskiego oligarchy, pana Plahotniuca i rzekomej defraudacji 1 miliarda dolarów z budżetu
państwowego Mołdawii; a także w sprawie pana Sergiu Cibotari, obywatela Mołdawii i byłego

pracownika przedsiębiorstwa państwowego "Poczta Mołdawii", który został początkowo
zatrzymany za plany przedstawienia specjalnej komisji parlamentarnej dowodów
dotyczącychprocederu przemytu z udziałem "Poczty Mołdawii" i jej kierownictwa, powiązanego z
panem Plahotniucem.
Eurodeputowani zdecydowanie potępili obecną sytuację i praktykę nadużywania dla celów
politycznych prokuratury, sądów, mass mediów i innych organów państwowych Mołdawii
przeciwko prawnikom, obrońcom praw człowieka, działaczom społecznym, przedstawicielom
biznesu, a nawet niezależnym prokuratorom i sędziom, którzy odmówili uczestnictwa w
umotywowanych politycznie procesach sądowych, m.in. Sędziemu Domnice Manole z Sądu
Apelacyjnego w Kiszyniowie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszymi najnowszymi raportami na
temat wyżej wymienionych spraw:
Mołdawia: Prześladowanie adwokat Any Ursachi
Ukraina pomaga krajom post-sowieckim w prześladowaniu oponentów i uchodźców
politycznych
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