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Moldova progresează încet în implementarea drepturilor omului
Astăzi, 10 decembrie 2012, de Ziua internaţională a drepturilor omului, Centrul de Informare în domeniul
Drepturilor Omului (CIDO) a dat publicităţii al doilea raport de monitorizare a progreselor obţinute de
Republica Moldova în implementarea recomandărilor în domeniul drepturilor omului. Aceste recomandări
au fost adresate Republicii Moldova în cadrul mecanismului ONU de Revizuire Universală Periodică (RUP) în
octombrie 2011. Lansarea raportului a avut loc în cadrul Forumului Naţional „Internet pentru Drepturile
Omului”. Raportul de monitorizare acoperă perioada octombrie 2011 – noiembrie 2012.
Raportul evidenţiază progresele făcute de autorităţile Republicii Moldova în ultimul an în domeniul drepturilor
omului, cum ar fi adoptarea Legii privind egalitatea (Legea anti-discriminare), redacţiei noi a Legii cu privire la
libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie, pornirea reformei instituţiei ombudsmanului, elaborarea
amendamentelor la Legea egalităţii şanselor între femei şi bărbaţi, adoptarea Planului de acţiuni privind
susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015.
În acelaşi timp raportul a identificat mai multe domenii fără progres, cu progres nesemnificativ sau, în unele
cazuri, cu regres.
La capitolul libertăţii de conştiinţă, de gîndire şi de religie se atestă un număr impresionant de încălcări şi
cazuri de discriminare pe motive religioase, inclusiv cazuri de agresare a adepţilor unor grupuri religioase.
Biserica Ortodoxă din Moldova (BOM) ocupă un loc privilegiat în Republica Moldova şi exercită presiuni
puternice asupra domeniului de politici publice. Autorităţile Republicii Moldova agreează imixtiunile BOM şi
deseori demonstrează susţinerea deschisă a acestei confesiuni, în pofida normelor constituţionale în privinţa
separării bisericii de stat şi principiilor egalităţii şi nediscriminării.
La capitolul egalităţii de gen reprezentarea femeilor în organele de conducere şi în viaţa politică este scăzută,
departe de obiectivele stabilite de angajamentele asumate de Republica Moldova pe plan internaţional.
Amendamentele legislative propuse cu privinţă la cota obligatorie de participare politică a femeilor nu vor
atinge obiectivul restabilirii echilibrului de gen, fără măsuri suplimentare, cum ar fi poziţionarea echitabilă a
femeilor pe listele candidaţilor la alegeri şi sancţiuni eliminatorii pentru nerespectarea cotelor.
La capitolul reformării instituţiei naţionale pentru drepturile omului (oficiului ombudsmanilor) performanţa
acestei instituţii rămâne a fi foarte slabă şi multe speranţe se investesc în proiectul legislativ nou privind
această instituţie. La moment proiectul se află la etapa de consultare şi avizare.
La capitolul drepturilor educaţionale se observă probleme majore ce ţin de asigurarea accesului efectiv la
educaţie a copiilor din grupuri vulnerabile (din familii sărace, din localităţi mici, din grupuri minoritare),
inclusiv din cauza reformei grăbite de optimizare. Asigurarea dreptului la studii în limba maternă este foarte
subdezvoltată.
La capitolul drepturilor culturale ale minorităţilor etno-lingvistice se constată o ignorare masivă a problemelor
în acest domeniu şi, în unele cazuri, chiar negarea existenţei acestor drepturi. Instituţiile publice, care ar trebui
să se ocupe de aceste drepturi (Biroul Relaţiilor Interetnice, Ministerul Culturii) vehement se distanţează de
acest domeniu. În final aceste drepturi rămân a fi neasigurate.
Monitorizarea implementării recomandărilor RUP se realizează cu sprijinul acordat de către Programul
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). De conţinutul raportului este responsabil Centrul de Informare în
domeniul Drepturilor Omului (CIDO), iar opiniile prezentate în nici un caz nu reprezintă opinia oficială a PNUD.
P.O.Box 1678, MD-2045, tel.of. (+373 22) 830-780, Web-site: www.cido.org.md, E-mail: info@cido.org.md

