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PARLAMENT MOŁDAWSKI STAŁ SIĘ NARZĘDZIEM PRZEŚLADOWAO POLITYCZNYCH  

WOBEC FUNDACJI OTWARTY DIALOG 
 

 
4 października 2018 roku mołdawscy deputowani rządzącej Mołdawskiej Partii Demokratycznej 
(PDM), pod przewodnictwem oligarchy Vladimira Plahotniuca, powołali parlamentarną komisję, 
która prześledzi "Fundację Otwarty Dialog  *ODF+ i Prezes ODF, Lyudmylę Kozlovską, pod kątem 
ingerencji w sprawy wewnętrzne Republiki Mołdawii, jak również finansowania partii 
opozycyjnych ". Zostało to ustalone na osobistą prośbę Plahotniuca i ogłoszone publicznie podczas  
konferencji prasowej w Kiszyniowie w dniu 23 sierpnia 2018 roku. 
 
Ta komisja (składająca się wyłącznie z członków PDM Plahotniuca i wspierana przez partię 
prorosyjskiego prezydenta Dodona) oficjalnie nie ma kompetencji prawnych i, zgodnie  
z oficjalnymi źródłami, została założona w celu zbierania i analizowania informacji, a także 
formułowania zaleceo. Sesje komisji, odbywające się za zamkniętymi drzwiami, zostały 
zbojkotowane przez proeuropejskie i antykorupcyjne partie opozycyjne PAS i DTPP, których 
przywódcy, Maia Sandu i Andrei Nastase, uznali to za "farsę". 
 
Rzeczywiście, według niezależnych mediów tego kraju (Moldova.org, NewsMaker, JurnalTV, TV8), 
celem tej przypadkowej komisji, która wydała raport w ciągu zaledwie kilku tygodni, było 
wykorzystanie byłych kontaktów Fundacji Otwarty Dialog z politykami opozycji demokratycznej, 
jak również innymi przeciwnikami reżimu, aby ich jeszcze bardziej prześladowad, ograniczyd ich 
działalnośd, prawa obywatelskie i polityczne, a byd może nawet wolnośd. 
 
Koocowy raport komisji, przedstawiony przez Igora Vremea, członka rządzącej partii PDM, oskarża 
ich o zbrodnie, w tym o zdradę, szpiegostwo i sabotaż, twierdząc, że obie proeuropejskie partie 
opozycyjne zostały sfinansowane przez ODF kwotami setek milionów dolarów (sic!) , które ODF 
rzekomo przekazała z Kremla. 
 
Oprócz oczywistej absurdalności tego twierdzenia (i wielu innych zawartych w raporcie) ani partia 
polityczna, ani żadna inna jednostka mołdawska nigdy nie otrzymała żadnego finansowania od 
ODF. Jedynym materialnym wsparciem udzielonym tym stronom było finansowanie kosztów 
logistycznych dla swoich najważniejszych przedstawicieli (Maia Sandu i Andrei Nastase), którzy 
wzięli udział w wydarzeniu organizowanym w Parlamencie Europejskim w maju 2017 roku, 
podczas którego zaproszono ich do zabrania głosu wraz z przedstawicielami mediów  
i społeczeostwa obywatelskiego (Alexandru Machedon, Natalia Morari, Ana Ursachi). Wydarzenie 
było współorganizowane przez ODF i kilku posłów z różnych grup politycznych Parlamentu 
Europejskiego (Anna Fotyga (ECR, Polska), Ramona Nicole Mănescu (EPP, Rumunia), Renate Weber 
(ALDE, Rumunia) i Rebecca Harms (Greens / EFA, Niemcy). 
 

http://www.ipn.md/ro/special/93150
https://www.moldova.org/en/outline-open-dialog-scandal-pas-dtpp-gunsight-moldovan-parliament/
https://www.moldova.org/en/outline-open-dialog-scandal-pas-dtpp-gunsight-moldovan-parliament/
http://newsmaker.md/rus/novosti/diversiya-izmena-rodine-shpionazh-v-chem-obvinyaet-moldavskuyu-oppozitsiyu-komissi-40146
http://www.jurnal.md/ro/news/09378b14dc01db65/presedinta-open-dialog-apel-catre-societatea-rm-aparati-opozitia-si-valorile-democratice-regimul-plahotniuc-e-in-agonie.html
http://tv8.md/2018/11/16/video-interviu-cu-lyudmyla-kozlovska-presedinta-fundatiei-open-dialog-comenteaza-acuzatiile-care-i-se-aduc-in-raportul-comisiei-parlamentare/
https://www.moldpres.md/en/account/viewnews/18010276/?myid=211&hash=7b35325fda6da1884db1771266e32f2e
https://odfoundation.eu/a/8172,zaproszenie-na-konferencje-moldawia-na-rozdrozu
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Jest kilka oczywistych powodów działao tej komisji, z których wszystkie przynoszą  bezpośrednie 
korzyści byłemu przestępcy, a obecnie mołdawskiemu superoligarsze i półdyktatorowi Vladimirowi 
Plahotniucowi i jego skorumpowanemu reżimowi: 
 

1. ODF jest jedną z organizacji odpowiedzialnych za narzucenie Mołdawii warunku 
dotyczącego praw człowieka do pomocy makrofinansowej UE, wstrzymującego co najmniej 
100 milionów euro z europejskich programów pomocowych dla Mołdawii, które zostały 
sprzeniewierzone przez skorumpowane elity Plahotniuca. ODF, wspierając opozycję 
krajową i ruchy obywatelskie, prowadziła kampanię na rzecz dodania warunku 
poszanowania praworządności i swobód obywatelskich w zakresie funduszy 
przeznaczonych na Mołdawię. 

2. ODF i Lyudmyla Kozlovska opowiadali się za przyjęciem Globalnej Ustawy Magnitskiego  
i włączeniem Vladimira Plahotniuca do listy osób objętych sankcjami (zobacz także 
zalecenia koocowe raportu ODF). 

3. ODF głośno wypowiadała się w sprawie łamania praw człowieka i praworządności  
w Mołdawii, publikując w lipcu 2018 roku we współpracy z Włoską Federacją Praw 
Człowieka, bardzo krytyczne sprawozdanie na temat przywództwa Mołdawii, oraz –  jak już 
wspomniano – wspierając liderów opozycji i innych przeciwników reżimu w swoich 
kontaktach z UE, a także broniąc 21 dziennikarzy i prawników, takich jak Ana Ursachi  
i Eduard Rudenco, oraz sędzi Domnici Manole i aktywistów ujawniających korupcję reżimu. 

4. Komisja Europejska właśnie ogłosiła, że obcina pomoc finansową dla Mołdawii o 20 mln 
EUR rocznie w latach 2017 i 2018 z powodu obaw o rządy prawa i demokrację (kwestię tę 
szeroko opisano także w ostatnich sprawozdaniach ODF). Temat rzekomo wrogich działao 
ODF służy jako zasłona dymna dla tego bolesnego ciosu dla reżimu. 

 
Aby lepiej zrozumied absurdalnośd tej komisji parlamentarnej, dobrze jest uświadomid sobie, jakie 
główne źródła przytacza. Są to: 
 

 zakaz wjazdu do UE na podstawie SIS dla Lyudmyly Kozlovskiej, który, jak twierdzi 
mołdawska komisja, był spowodowany tym, że polskie władze ujawniły ją jako agenta 
Kremla. W rzeczywistości, polskie władze nie dostarczyły żadnego oficjalnego powodu 
zakazu, a następnie – pod naciskiem opinii publicznej – podały sprzeczne powody, od 
"niejasnego finansowania", do przyznania się do "obawy, że ODF może chcied obalid rząd 
lub wykorzystad brukselskie kontakty do lobbowania przeciwko rządowi"; 

 zniesławiający "raport" blogera i teoretyka spiskowego Marcina Reya, który został 
całkowicie obalony przez samą ODF oraz kilku niezależnych dziennikarzy. ODF podjęło 
działania prawne w sprawie raportu; 

 podobno ściśle tajne informacje uzyskane od polskich tajnych służb (najpewniej te same, 
których wiarygodnośd i ważnośd zostały ocenione przez kilka paostw członkowskich UE, 
które zdecydowały się zignorowad polski alarm SIS i przyznad wizę Lyudmyle pomimo 
nieustających starao polskich władz przedstawiających ją jako zagrożenie bezpieczeostwa 
narodowego). 

 
W swoim sprawozdaniu mołdawska komisja parlamentarna wzywa władze tego kraju do nałożenia 
szybkich i poważnych kar dla osób oskarżonych, w tym uwięzienia za zdradę stanu, sabotażu  
i szpiegostwa, a także zapobiegnięcia startu proeuropejskiej opozycji w nadchodzących wyborach 
parlamentarnych. 
 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0283_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0283_EN.html?redirect
https://en.odfoundation.eu/a/8182,press-release-moldova-at-the-crossroads-say-meps
https://en.odfoundation.eu/a/8182,press-release-moldova-at-the-crossroads-say-meps
https://odfoundation.eu/a/8860,doroczna-sesja-zgromadzenia-parlamentarnego-obwe-w-berlinie-omowienie-zagrozonej-demokracji-w-moldawii-oraz-wolnosci-obywatelskich-i-praw-czlowieka-w-kazachstanie
https://en.odfoundation.eu/a/8756,civil-liberties-political-prisoners-and-lawyers-rights-odf-at-the-italian-senate
https://odfoundation.eu/a/9013,odf-omowila-w-bundestagu-sytuacje-polityczna-i-prawa-czlowieka-w-kazachstanie-i-moldawii
https://en.odfoundation.eu/a/8460,report-the-authorities-of-moldova-roll-back-the-democratisation-process-and-fail-to-fulfill-their-obligations-to-the-eu
https://en.odfoundation.eu/a/8460,report-the-authorities-of-moldova-roll-back-the-democratisation-process-and-fail-to-fulfill-their-obligations-to-the-eu
https://en.odfoundation.eu/search/publications,c.Moldova
https://en.odfoundation.eu/search/publications,c.Moldova
https://en.odfoundation.eu/a/8835,report-on-the-results-of-the-human-rights-monitoring-mission-to-the-republic-of-moldova-in-the-period-between-26-and-28-july-2018
https://odfoundation.eu/a/8060,wsparcie-odf-dla-spoleczenstwa-obywatelskiego-w-moldawii-spotkania-na-wysokim-szczeblu-w-pace-i-pe1
https://www.rferl.org/a/eu-cuts-moldova-funding-amid-rule-of-law-concerns/29603052.html
https://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/komunikat_msz_w_sprawie_ludmily_kozlowskiej
https://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Witold-Waszczykowski-Niemcy-postepuja-zlosliwie.-Brutalnie-pogwalcili-oficjalny-zakaz-wjazdu-do-UE
https://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Witold-Waszczykowski-Niemcy-postepuja-zlosliwie.-Brutalnie-pogwalcili-oficjalny-zakaz-wjazdu-do-UE
https://odfoundation.eu/a/8450,odpowiedz-na-raport-dzialalnosc-i-powiazania-fundacji-otwarty-dialog-z-dn-14-08-2017-r
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kolejne-uderzenie-w-fundacje-otwarty-dialog-i-kolejna-kompromitacja-analiza/e3cjgjm
https://odfoundation.eu/a/9090,euobserver-polska-naduzywa-systemu-informacyjnego-schengen-z-powodow-politycznych
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Jesteśmy głęboko zasmuceni, gdy widzimy, jak polskie władze i prorządowe media – poprzez 
prześladowanie Lyudmyly Kozlovskiej i trwającą kampanię nienawiści medialnej – poparły te 
skandaliczne działania władz mołdawskich i jeszcze bardziej osłabiły rządy prawa w tym kraju. 
 
Aby uzyskad więcej informacji na temat ustanowienia Komisji, przeczytaj nasz artykuł. 
 

Osoba kontaktowa: 
Martin Mycielski, Dyrektor ds. Public Affairs 
martin.mycielski@odfoundation.eu 

 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/jak-wschodnie-rezimy-wykorzystaly-polskie-media-prorzadowe-po-deportacji-kozlowskiej/d51re6w
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1261592,oligarcha-wykorzystal-abw-do-rozprawy-z-moldawska-opozycja.html
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1261592,oligarcha-wykorzystal-abw-do-rozprawy-z-moldawska-opozycja.html
https://en.odfoundation.eu/a/8973,four-false-reports-in-the-kozlovska-case-how-the-parliament-s-press-service-became-a-troll-for-the-democratic-party
mailto:martin.mycielski@odfoundation.eu

