REZOLUȚIE
Astăzi, 19 martie 2017, la Veneția Mestre, Republica Italia, cetățenii
Republicii Moldova din Diasporă, cu reședința în 19 state din întreaga
lume și de acasă, participanți la întrunirea „Offline Adoptă un Vot”,
PORNIND de la faptul că Statul de Drept, principiile și valorile
democratice, justiția, drepturile și libertățile omului, demnitatea
umană, economia Țării, funcționarea instituțiilor statului, stabilitatea
economică și financiară, libertatea presei, sunt supuse unor
provocări majore,
ȚINÂND SEAMA că Republica Moldova continuă să fie cel mai sărac
stat din Europa, fiind catalogat drept un STAT CAPTURAT, unde
corupția, sărăcia, dezbinarea națiunii pe diferite criterii,
dezinformarea și manipularea opiniei publice, demagogia și
populismul politicienilor, sunt la ordinea zilei,
CONȘTIENTINZÂND
consecintele
drastice
ale
FURTULUI
MILIARDULUI, care a adus o lovitură irecuperabilă imaginii și
economiei Țării, că până astăzi, la expirarea a mai bine de doi ani, să
nu cunoaștem autorii acestor fapte infracționale, iar ancheta să fie
una foarte lentă,
AFLÂNDU-NE în perioada post-electorală, în care alegerile
prezidențiale au avut loc cu încălcarea drepturilor omului, unde un
număr foarte mare de cetățeni din diasporă n-au putut să-și exercite
dreptul la vot, iar alegerile au fost influențate de presa afiliată, de
implicarea ilegală a bisericii, de legislația imperfectă, de
neîndeplinirea obligațiilor autorităților statale și judecătorești,
încălcări care au fost constatate de Curtea Constituțională,
CONSTATÂND că dezvoltarea educației și culturii cetățenilor nu este
una dintre prioritățile autorităților,
RECUNOSCÂND importanța Diasporei moldovenești, în special sub
aspectul capitalului său uman, intelectual și economic, care
promovează cultura și tradițiile naționale și poate contribui esențial
la dezvoltarea Țării, atât la nivel național, cât și internațional,
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CONFIRMÂND legătura foarte strânsă cu Țara de origine, pornind de
la principiul că „Țara este a cetățenilor care locuiesc în interiorul
acesteia, cât și a celor care se află peste hotare”, că elementele
identitare și culturale sunt cele care unesc cetățenii noștri oriunde sar afla, iar finalitatea rămâne a fi în mare măsură întoarcerea
cetățenilor acasă și reintegrarea în societate,
Având în vedere cele menționate mai sus, se impune mai mult ca
niciodată consolidarea Diasporei, prin definirea principiilor și
obiectivelor sale, de elaborare a mecanismelor de relaționare în
interiorul diasporei, cu cetățenii și societatea civilă din Țară,
autoritățile naționale și cele de reședință.
În urma dezbaterilor grupurilor de lucru, decidem să implementăm,
printre altele, următoarele obiective, conform planului de acțiuni
pentru a contribui la dezvoltarea țării:
- Grupul Alegeri va formula o rezoluție de dezacord privind
schimbarea sistemului electoral și o opinie argumentată față de
aceasta;
- Grupul Economic va susține întreprinderile mici și mijlocii prin
dezvoltarea instrumentelor de planificare și microfinanțare;
- Grupul Social va implementa proiectele sociale ale Diasporei,
care vor susține persoanele în dificultate și contribui la
îmbunătățirea sistemului social;
- Grupul Educație va dezvolta spiritul civic al tinerilor și va oferi
suport pentru studenții din țară;
- Grupul Mass-media va elabora mecanisme de contracarare a
surselor de propagandă prin crearea unei rețele de experți,
inclusiv IT, și promovarea vocii diasporei în emisiuni și
interviuri regulate;
- Grupul
Economico-juridic
va
dezvolta
instrumente
informaționale de suport pentru integrarea migranților de
peste hotare;
- Crearea unui grup de inițiativă în vederea organizării
următoarei întruniri la Chișinău pentru activiștii din Diasporă
și țară în august 2017;
- Crearea unui grup responsabil de monitorizarea și
implementarea acțiunilor agreate de către grupurile de lucru;
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Noi, participanții, mandatăm Avocații Diasporei, Eduard Digore și
Veronica Mihailov-Moraru, pentru reprezentarea intereselor noastre
în relațiile cu autoritățile în acțiunile legate de îmbunătățirea
legislației electorale, cu susținerea experților locali și din diasporă.
Luând în considerație rolul primordial pe care cetățenii activi și
societatea civilă o au în dezvoltarea tării, CEREM autorităților statului
următoarele:
1. Îmbunătățirea legislației electorale, fără schimbarea sistemului
electoral actual în cel majoritar, uninominal sau mixt, înainte
de alegerile parlamentare din 2018;
2. Investigarea de urgență a furtului miliardului;
3. Lupta reală cu corupția.
19 Martie 2017
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