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Introducere
Comisia Europeană împotriva Rasismului şi a Intoleranţei (ECRI) a fost constituită de
către Consiliul Europei. Este o structură independentă de monitorizarea drepturilor
omului, specializată în probleme de rasism şi intoleranţă rasială. Aceasta se compune
din membri independenţi şi imparţiali, numiţi pe baza autorităţii lor morale şi a
experienţei în problemele de rasism, xenofobie, antisemitism şi intoleranţă.
Una din direcţiile programului de activitate al ECRI este abordarea ţară cu ţară, care
implică examinarea situaţiei privind rasismul şi intoleranţa în fiecare dintre Statele
membre ale Consiliului Europei şi elaborarea sugestiilor şi a propunerilor pentru
depăşirea problemelor identificate.
Abordarea ţară cu ţară se face prin tratarea pe picior de egalitate a tuturor Statelor
membre ale Consiliului Europei. Acţiunea se desfăşoară pe cicluri de 4-5 ani,
acoperind 9-10 ţări pe an. Rapoartele primei runde au fost elaborate la finele anului
1998 iar pentru cea de-a doua rundă, la finele anului 2002. Acţiunea corespunzătoare
rapoartelor pentru cea de-a treia rundă au început în luna ianuarie, 2003.
Rapoartele pentru cea de-a treia rundă urmăresc "implementarea". Se va examina
dacă principalele recomandări ale ECRI, formulate în rapoartele anterioare au fost
adoptate şi implementate, şi, dacă da, cu ce grad de succes şi eficienţă. Rapoartele
pentru cea de-a treia rundă urmăresc de asemenea “probleme specifice”, selecţionate
potrivit diferitelor situaţii din diversele ţări, care sunt examinate mai îndeaproape, în
fiecare dintre rapoarte.
Metodele de lucru utilizate la pregătirea rapoartelor implică analize documentare, o
vizită de contact a ţării în cauză şi un dialog confidenţial cu autorităţile naţionale.
Rapoartele ECRI nu reprezintă rezultate ale unor anchete sau ale unor declaraţii de
martori. Analizele se bazează pe o mare cantitate de informaţii provenind din diverse
surse. Studiile documentare se sprijină pe un mare număr de surse scrise naţionale şi
internaţionale. Vizita la faţa locului permite întâlnirea directă a cercurilor interesate
(guvernamentale şi neguvernamentale), în scopul strângerii unor informaţii detaliate.
Procedeul dialogului confidenţial cu autorităţile naţionale permite acestora de a se
propune, dacă este cazul, modificări ale proiectului de raport, pentru corectarea unor
eventuale erori conţinute în acest raport. La terminarea dialogului, autorităţile naţionale
pot solicita, dacă o doresc, ca punctul lor de vedere să fie anexat la raportul final al
ECRI.
Raportul care urmează a fost elaborat sub responsabilitatea ECRI. El reflectă
situaţia până la 14 decembrie 2007 şi nici un eveniment care a urmat după
această dată nu a fost reflectat în analizele care urmează şi nici nu a fost luat în
consideraţie în concluziile şi propunerile elaborate de ECRI.
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Scurtă prezentare
De la publicarea celui de-al doilea raport asupra Moldovei al ECRI la 15 aprilie 2003,
s-au înregistrat progrese într-un anumit număr de domenii, aşa cum se subliniază în
raport. În anul 2003 a fost adoptată o nouă legislaţie care a scos în afara legii
activitatea extremistă legată de rasism si intoleranţă. Noul Cod al muncii din 2003
conţine prevederi împotriva discriminărilor. La nivel politic, s-au adoptat un Plan
naţional de acţiune 2004-2008 în favoarea drepturilor omului, şi un Plan naţional de
acţiune 2007-2010 de sprijinire a romilor, care oferă cadrul unei acţiuni mai concrete
pentru viitor. În numeroase ocazii, funcţionari de înalt nivel au condamnat public,
manifestările de antisemitism.
Cu toate acestea, un anumit număr de recomandări conţinute în cel de-al doilea raport
al ECRI nu au fost încă implementate, ori au fost numai parţial implementate. Există o
problemă de implementare inadecvată a legii actuale în multe domenii unde este
importantă combaterea rasismului şi a discriminării rasiale. În acelaşi timp, nu a fost
adoptată o legislaţie cuprinzătoare, civilă şi administrativă, împotriva discriminărilor.
Există de asemenea o lipsă de conştientizare cu privire la pericolul pe care-l reprezintă
rasismul şi cu privire la necesitatea de a-l combate, prin mijloace asemănătoare celor
din sistemul codului penal ca şi prin opinia marelui public. Unele organe de presă,
politicieni şi membrii ai marelui public fac remarci intolerante cu privire la numeroase
grupuri minoritare, romi, evrei, grupuri de minorităţi religioase şi imigranţi. S-au
înregistrat afirmaţii de discriminare rasială împotriva romilor din partea unor ofiţeri de
poliţie sau din partea unor civili. Copiii romi întâmpină dificultăţi disproporţionate la
accesul la şcoală, la toate nivelele. Grupurile religioase minoritare şi în special
comunităţile musulmane, continuă să întâmpine dificultăţi la exercitarea libertăţii de
religie. S-au înregistrat cazuri de obstacole injuste la înregistrarea confesiunii şi
hărţuieli, inclusiv din partea persoanelor oficiale. Rămân probleme cu privire la eficienţa
măsurilor luate până în prezent, în special în domeniul educaţional, pentru a asigura
membrilor minorităţilor naţionale de a beneficia de o protecţie eficace a drepturilor lor
culturale şi stăpânirea suficientă a limbii oficiale, care să le dea posibilitatea unei
participări depline la viaţa socială. Planul de învăţământ nu acoperă suficient
subiectele legate de drepturile omului, combaterea intoleranţei şi promovarea
diversităţii.
Prin acest raport, ECRI recomandă autorităţilor Moldovei luarea de măsuri într-un
anumit număr de domenii. În domeniul penal, ECRI recomandă să se asigure că
prevederile Codului penal destinate combaterii rasismului sunt efectiv implementate,
inclusiv prin pregătirea corespunzătoare a personalului implicat. Se recomandă
adoptarea unui corp de legi civile şi administrative împotriva discriminării. Se
recomandă de asemenea alertarea persoanelor oficiale, a presei şi a marelui public,
inclusiv a copiilor de vârstă şcolară, despre necesitatea combaterii rasismului şi a
intoleranţei. Se recomandă adoptarea unor măsuri specifice pentru îmbunătăţirea
situaţiei romilor, în special prin combaterea rasismului şi a discriminării rasiale la
adresa romilor şi prin ameliorarea accesului la educaţie al copiilor romi. Se cere
eliminarea obstacolelor la care fac faţă membrii grupurilor religioase minoritare în
exercitarea religiei lor. Vor trebui luate măsuri care să asigure minorităţilor naţionale
oportunităţi de a învăţa limba oficială, în special la şcoală.
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I.

REZULTATELE CELUI DE-AL DOILEA RAPORT ASUPRA
MOLDOVEI

Instrumente juridice internaţionale
1.

Prin cel de-al doilea Raport asupra Moldovei, ECRI recomanda Moldovei de a
ratifica următoarele instrumente juridice internaţionale: Protocolul 12 al
Convenţiei Europene asupra Drepturilor Omului (ECHR), Carta europeană a
limbilor regionale sau minoritare, Convenţia Europeană cu privire la participarea
străinilor la viaţa publică la nivel local şi Convenţia Europeană cu privire la
statutul juridic al lucrătorului migrant.

2.

Autorităţile Moldovei au explicat că examinează în prezent posibilitatea ratificării
Protocolului 12 al ECHR, care stipulează interzicerea generală a discriminărilor,
semnat la data de 4 noiembrie 2000. Autorităţile examinează compatibilitatea cu
Protocolul a legilor naţionale şi implicarea financiară a statului în cazul ratificării.

3.

ECRI notează cu satisfacţie că Moldovaa ratificat Convenţia Europeană cu privire
la statutul juridic al lucrătorului migrant la 20 iunie 2006. Acest instrument a intrat
în vigoare în Moldova la data de 1 octombrie 2006. Autorităţile Moldovei au
explicat că examinează în prezent posibilitatea ratificării Cartei europeane a
limbilor regionale sau minoritare, semnată la data de 11 iulie 20021. Cât priveşte
Convenţia Europeană cu privire la participarea străinilor în viaţa publică la nivel
local, autorităţile Moldovei au afirmat că examinează în prezent posibilitatea de
semnare şi de ratificare a acestui instrument.

4.

Moldova nu a semnat încă Convenţia internaţională asupra protecţiei drepturilor
tuturor lucrătorilor migranţi şi a membrilor lor de familie, care a intrat în vigoare de
la data celui de-al doilea raport ECRI. Autorităţile Moldovei au indicat că nu
există un plan imediat de semnare sau ratificare a acestui instrument.

5.

ECRI notează că Moldova a semnat Convenţia asupra cyber-crimelor la
23 noiembrie 2001 şi Protocolul adiţional relativ la criminalizarea actelor de
natură rasistă şi xenofobă comise prin sistemele informatice, la data de 25 aprilie
2003. Autorităţile examinează în prezent posibilitatea ratificării acestor
instrumente.
Recomandări:

6.

ECRI reiterează recomandarea ca Moldova să ratifice cât se poate de curând,
următoarele instrumente internaţionale: Protocolul 12 al Convenţiei Europene
asupra Drepturilor Omului, Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare şi
Convenţia asupra participării străinilor la viaţa publică la nivel local.

7.

ECRI recomandă ca Moldova să ratifice Convenţia asupra cyber-crimelor şi
Protocolul său adiţional relativ la criminalizarea actelor de natură rasistă şi
xenofobă comise prin sistemele informatice, şi Convenţia internaţională asupra
protecţiei drepturilor tuturor lucrătorilor migranţi şi a membrilor lor de familie.

8.

În cel de-al doilea raport al său asupra Moldovei, ECRI recomanda ca Moldova
să facă o declaraţie în baza Articolului 14 al Convenţiei internaţionale privind
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (CERD), care permite
Comitetului pentru eliminarea discriminării rasiale de a primi informaţii de la
persoane civile. Autorităţile Moldovei au indicat că nu există un plan imediat de
semnare sau ratificare a acestui instrument, în baza Articolului 14 al CERD.

1
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Recomandări:
9.

ECRI reiterează recomandările sale ca Moldova să facă o declaraţie în baza
Articolului 14 al Convenţiei internaţionale de eliminarea tuturor formelor de
discriminare rasială (CERD), care permite Comitetului pentru eliminarea
discriminării rasiale de a primi informaţii de la persoane civile.

Dispoziţii constituţionale şi dispoziţii fundamentale
-

Legislaţia privind cetăţenia

10.

În cel de-al doilea raport al său, ECRI recomanda ca autorităţile Moldovei să
asigure ca deciziile privind obţinerea şi pierderea cetăţeniei să fie supuse unei
proceduri judiciare de apel şi nu unor practici arbitrare.

11.

ECRI notează cazuri de implementare greşită sau incorectă a Legii cu privire la
cetăţenie, de către chiar reprezentanţii oficiali responsabili cu această
implementare. Astfel, la unele cereri de naturalizare s-au impus condiţii care nu
sunt prevăzute prin lege. De exemplu, legea prevede că obligaţia de fi pierdut
sau de a renunţa la cetăţenia anterioară în scopul dobândirii cetăţeniei Moldovei
nu se aplică atunci când pierderea sau renunţarea la cetăţenie sunt imposibile,
sau nu pot fi cerute în mod rezonabil. S-ar părea că, în ciuda acestei dispoziţii,
unele persoane au trebuit să dovedească pierderea cetăţeniei altui stat, chiar
dacă erau în posesia documentelor dovedind statutul lor de apatrid. Legea
stipulează de asemenea, în mod clar, că deciziile de refuz de acordare a
cetăţeniei Moldovei trebuie să fie întotdeauna “bine motivate”, dar unele
persoane au indicat că nu au primit motivarea respingerii cererii lor. În fine, chiar
dacă legea stipulează că certificatul de renunţare la cetăţenia anterioară poate fi
prezentat numai după obţinerea deciziei temporare de acordarea cetăţeniei
Moldovei, se pare că, în practică, solicitanţii pot deveni apatrizi dacă renunţă la
cetăţenie şi nu obţin până la urmă cetăţenia Moldovei, dat fiind că decizia finală
rămâne la discreţia autorităţilor Moldovei.

12.

In principiu, solicitanţii care întâmpină acest tip de dificultăţi pot beneficia de un
recurs: Legea privind cetăţenia prevede ca decretele preşedinţiale de obţinere
sau pierdere să poată fi atacate cu recurs înaintea Curţii supreme, în termen de
şase luni. Interpretarea greşită, implementarea incorectă sau alte acţiuni injuste
din partea funcţionarilor de stat în acest domeniu sunt supuse apelului înaintea
instanţei de judecată. Se pare că instanţele de judecată au procedat deja la
îndreptarea unor cazuri de interpretarea greşită a legii dar rămâne adevărat şi că,
în multe cazuri, solicitanţii au renunţat să facă apel din motive legate de situaţia
generală a administraţiei judiciare, tratată într-o altă secţiune a raportului2.
Recomandări:

13.

ECRI recomandă cu insistenţă ca autorităţile Moldovei să examineze cazurile
interpretare greşită sau de implementare incorectă din partea funcţionarilor
stat a Legii privind cetăţenia şi de a lua toate măsurile necesare pentru a
asigura o aplicare corespunzătoare a acestei legi, în toate cazurile, fără nici
arbitrariu.

14.

Prin cel de-al doilea raport, ECRI recomanda ca autorităţile Moldovei să adopte
cât mai curând legea privind cetăţenia multiplă.

de
de
se
un

Vezi secţiunea II: Probleme specifice, Dificultăţi de implementarea legislaţiei de combaterea rasismului şi
a discriminării rasiale.
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15.

ECRI notează cu satisfacţie amendamentele care s-au adus în 2002 Articolului
18 al Constituţiei care guvernează cetăţenia şi că Legea din 2000 privind
cetăţenia a fost revizuită în 2003 în sensul extinderii posibilităţii pentru cetăţenii
Moldovei de a deţine mai multe cetăţenii. Potrivit Articolului 24-3 din legea privind
cetăţenia, este acum posibil ca un cetăţean al Moldovei să obţină o altă
cetăţenie, fără a-şi pierde cetăţenia Moldovei şi fără nici o altă cerinţă particulară.
Cu toate acestea, nu este şi cazul cetăţenilor altui stat care ar dori să obţină
cetăţenia Moldovei. Pentru aceştia, rămâne valabil principiul de a pierde sau de a
renunţa mai întâi la cetăţenia anterioară. Există unele excepţii de la acest
principiu, de exemplu o persoană poate obţine mai multe cetăţenii prin căsătorie,
naştere, adopţie, prin acord internaţional, ori atunci când este imposibil de a
pierde sau renunţa la cetăţenia altui stat. Cu toate acestea, ECRI consideră că în
scopul facilitării integrării imigranţilor în societatea Moldovei, ar fi preferabil ca
principiul multiplei cetăţenii să fie aplicat tuturor, la fel, indiferent dacă sunt sau
nu sunt încă, cetăţeni ai Moldovei3.

16.

ECRI notează cu interes că Articolul 25 al Legii privind cetăţenia, în deplin acord
cu Articolul 17 al Convenţiei europene privind naţionalitatea, ratificat de
Moldova4, prevede că cetăţenii Moldovei care sunt în acelaşi timp cetăţeni ai altui
stat şi care-şi au rezidenţa legală şi obişnuită în Moldova se bucură de aceleaşi
drepturi şi obligaţii ca şi ceilalţi cetăţeni ai Moldovei. În legătură cu aceasta, ECRI
doreşte să-şi exprime îngrijorarea cu privire la un proiect de lege pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative adoptate într-o primă lectură de
Parlament, la data de 11 octombrie 2007. Potrivit acestui proiect de lege, numai
persoanele care posedă exclusiv cetăţenia Moldovei sunt îndreptăţite a ocupa
funcţii superioare în guvern şi în numeroase servicii publice. Din informaţiile
primite, ECRI trage concluzia că dacă acest proiect de lege se aprobă, cetăţenii
Moldovei cu cetăţenie multiplă vor fi dezavantajaţi faţă de ceilalţi cetăţeni ai
Moldovei, la accesul lor la funcţiile publice. Apare astfel că, dacă legea se va
aproba ca atare, aceasta ar putea conduce la discriminări, adică la un tratament
diferenţial pe motiv de cetăţenie. ECRI a avut cunoştinţă de larga dezbatere care
a avut loc în Moldova la momentul redactării acestui raport cu privire la proiectul
de lege amintit, şi că multe surse, atât naţionale cât şi internaţionale au subliniat
necesitatea ca acest text să fie complet revizuit, înainte de adoptarea sa finală,
pentru a-l face compatibil cu standardele naţionale şi internaţionale.
Recomandări:

17.

ECRI recomandă ca autorităţile Moldovei să-şi reconsidere poziţia lor care în
principiu, oferă posibilitatea de a deţine mai multe cetăţenii numai pentru cetăţenii
Moldovei care obţin o altă cetăţenie şi nu şi cetăţenilor altor ţări care ar dori să
obţină cetăţenia Moldovei. Autorităţile Moldovei ar trebui să asigure că, în
principiu, orice persoană, fie sau nu cetăţean al Moldovei, să poată beneficia de
principiul cetăţeniei multiple.

18.

ECRI recomandă cu insistenţă ca autorităţile Moldovei să revizuiască proiectul de
lege din 11 octombrie 2007 asupra modificării şi completării unor acte legislative

3

Vezi, de asemenea, mai jos, Primirea şi statutul non-cetăţenilor, - Imigranţii.

Articolul 17 al Convenţiei europene asupra drepturilor şi obligaţiilor naţionalităţilor din 1997: 1. Cetăţenii
unui stat-parte care posedă o altă naţionalitate trebuie să beneficieze, pe teritoriul statului în care
rezidează, de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi cetăţenii acelui stat-parte. 2. Dispoziţiile prezentului capitol
nu privesc: a) regulile de drept internaţional privind protecţia diplomatică sau consulară din partea unui
stat-parte în favoarea unuia din cetăţenii săi care posedă în acelaşi timp şi o altă naţionalitate; b) aplicarea
regulilor de drept internaţional ale fiecăruia din statele-părţi în cazul naţionalităţii multiple.” Moldova nu a
făcut nici o declaraţie, rezervare sau altă comunicare legată de această dispoziţie.
4
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în scopul asigurării că acesta nici nu va înfrânge principiul nediscriminării pe
terenul cetăţeniei şi nici nu va submina beneficiile recentelor modificări aduse
legii privind cetăţenia şi care permit cetăţenia multiplă.
Dispoziţii ale legislaţiei penale
19.

Prin cel de-al doilea raport al său, ECRI încuraja autorităţile Moldovei de a urmări
mai îndeaproape implementarea dispoziţiilor legislaţiei penale de combaterea
rasismului şi a discriminării rasiale, pentru a asigura investigarea cazurilor de
rasism şi, atunci când este cazul, pedepsirea celor vinovaţi.

20.

Noul Cod penal, aprobat prin decret la 18 aprilie 2002, a intrat în vigoare la
1 ianuarie 2003. Potrivit Articolului 77-1 d), comiterea unei infracţiuni din motive
de duşmănie sau ură socială, naţională, rasială sau religioasă se va considera
comisă în circumstanţe agravante, la momentul aprecierii pedepsei. Articolul 135
din Cod interzice genocidul, pentru care se prevede o pedeapsă cu închisoarea
cuprinsă între 16 la 25 de ani, ori pe viaţă.

21.

Potrivit Articolului 176, încălcarea drepturilor şi a libertăţilor prevăzute prin
Constituţie şi alte legi, pe motive de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii
politice, etnice sau origine socială, de afiliere la o minoritate naţională, de avere,
de origine sau din orice alte motive se pedepseşte cu amendă între 300 la 600
unităţi convenţionale5 sau cu închisoare până la 3 ani, în ambele cazuri, cu (sau
fără) decăderea din dreptul de a deţine anumite posturi sau de a exercita unele
activităţi, pe o durată între 2 la 5 ani.

22.

Potrivit Articolului 346, acţiunile deliberate sau incitarea la comiterea de acţiuni
menite a limita direct sau indirect drepturile cetăţenilor sau acordarea de privilegii
unor cetăţeni, pe criteriul identităţii lor naţionale, rasiale sau religioase sunt
pedepsite prin lege. Aceeaşi dispoziţie interzice acţiunile deliberate sau incitarea
publică, inclusiv pe cale de presă scrisă sau tipărită, care ar putea conduce la ură
sau discordie pe motive religioase, naţionale sau rasiale sau care ar denigra
onoarea sau demnitatea naţională. Încălcările aduse Articolului 346 sunt pasibile
de amendă de până la 250 unităţi convenţionale, aplicată de serviciile publice,
sau de pedeapsa cu închisoarea de până la 3 ani. Autorităţile au informat ECRI
că Parlamentul examinează în prezent un proiect de lege în completarea
Articolelor 176 şi 346 din Codul penal, pentru a mări numărul situaţiilor în care
principiul nediscriminării ar putea fi încălcat.

23.

Un decret de pedepsirea activităţilor grupurilor extremiste a fost adoptat la
21 februarie 2003. Acest act normativ interzice în special acţiunile directe de
incitare la ura rasială, naţională sau religioasă sau atingerile la demnitatea
naţională; propagarea elitismului, a superiorităţii sau inferiorităţii persoanelor pe
baza, inter alia, religiei, rasei sau a naţionalităţii, sau chemarea la astfel de
acţiuni şi propaganda sau purtarea în public a unor atribute şi simboluri naziste
sau similare6. Nu s-a raportat nici o lege-cadru asupra activităţilor extremiste.

24.

Autorităţile Moldovei au indicat în 2004 trei cazuri de infracţiuni în baza Articolului
176 din Codul penal, toate trei privind afirmaţii ale auto-proclamatelor autorităţi de
la Transnistria de violare a dreptului copiilor de acces la educaţia în limba

5

În 2006, o “unitate convenţională” reprezenta în jur de 20 lei (1,25 EUR).

Următoarele grupări pot fi urmărite în condiţiile Articolului 6 din Legea Nr. 54-XV privind activitatea
extremistă: asociaţiile sociale sau religioase, agenţiile de presă sau alte organizaţii sau persoane fizice.
Activităţile extremiste pot fi pedepsite printr-un ordin scris de a pune capăt acelei activităţi şi de aînceta
violarea în termen de o lună. Dacă violările nu încetează în acest interval, tribunalul poate decide
desfiinţarea acelei organizaţii sau suspendarea activităţii acesteia pe timp de un an.
6
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maternă, ca urmare a închiderii şcolilor cu învăţarea limbii oficiale în caractere
latine. Cu toate acestea, parţial datorită faptului că organele de executarea legii
din Moldova nu pot, de facto, să traducă în justiţie persoane care nu se află pe
teritoriul aflat sub controlul său efectiv, nici un astfel de caz nu a făcut obiectul
vreunei decizii de justiţie7.
25.

Trei anchete au fost de asemenea efectuate în baza Articolului 346, în 2003,
2004 şi respectiv 2006; cu toate acestea, autorităţile Moldovei au indicat că, în
parte, nici una din anchete nu a putut fi încă finalizată.

26.

ECRI a primit rapoarte privind circulaţia unor materiale şi a unei literaturi care
incita la ură, şi în special la antisemitism, şi rapoarte privind profanarea
cimitirelor evreieşti. Acestea vor fi tratate într-o altă parte a raportului8. Cu toate
investigaţiile făcute cu ocazia acestor incidente, nici una nu a condus la
inculparea vinovaţilor pe baza dispoziţiilor mai sus amintite.

27.

ECRI notează că dispoziţiile penale în vigoare în Moldova care interzic o sferă
largă de activităţi rasiste nu sunt corect aplicate. O lipsă generală de
conştientizare asupra importanţei judecării ofenselor rasiste poate conduce la
eşecul tratării ca atare a ofenselor rasiste. Consideră că este necesară
pregătirea specifică a tuturor celor implicaţi în sistemul judiciar penal – poliţie,
procurori şi judecători – pentru ca aceştia să fie mai conştienţi de importanţa
problemelor de rasism, discriminare şi intoleranţă şi pentru tratarea
corespunzătoare a cazurilor constatate. Lipsa de încredere în sistemul judiciar a
fost pe larg evocată printre motivele pentru care poporul din Moldova evită de a
face apel la acesta: se consideră că este inutil de a o face, ori că sesizarea
justiţiei ar putea avea chiar efecte inverse. În acest domeniu, ECRI notează
rapoarte ale unor organizaţii neguvernamentale şi inter-guvernamentale privind
probleme serioase în funcţionarea şi independenţa sistemului judiciar în general9.
Recomandări:

28.

ECRI recomandă autorităţilor Moldovei implementarea uni program de pregătire
pentru toţi cei implicaţi în sistemul judiciar penal – poliţie, procurori şi judecători –
pentru ca aceştia să fie mai conştienţi de importanţa problemelor de rasism,
discriminare şi intoleranţă.

29.

De asemenea, ECRI recomandă cu insistenţă autorităţilor Moldovei de a
investiga efectiv cazurile de infracţiuni rasiale şi pedepsirea, dacă este cazul, a
celor care se fac vinovaţi.

Dispoziţii ale legislaţiei civile şi administrative
30.

Prin cel ce-al doilea său raport, ECRI recomanda ca autorităţile Moldovei să
studieze posibilitatea adoptării unei largi legislaţii civile şi administrative
destinată luptei împotriva discriminării în toate sferele vieţii, inclusiv prin
prevederea de compensaţii şi sancţiuni corespunzătoare.

Vezi, de asemenea, mai jos, Teritoriul care în prezent nu se află sub controlul efectiv al autorităţilor
Moldovei
7

8

Vezi, mai jos, Grupurile vulnerabile - Grupările religioase minoritare.

Vezi, de asemenea, mai jos, Secţiunea II: Probleme specifice, Dificultăţi în implementarea legislaţiei de
combaterea rasismului şi a discriminării rasiale.
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31.

ECRI notează cu interes că noul Cod al muncii adoptat la 28 martie 2003, conţine
dispoziţii contra discriminării. Articolul 5 din Codul muncii stipulează principiul
egalităţii în drepturi şi al egalităţii de şanse ca şi principiul nediscriminării, drept
două principii de bază care se aplică în relaţiile de muncă. Articolul 8 interzice
orice formă directă sau indirectă de discriminare pe motiv de rasă, origine
naţională şi religie. Alte legi, inclusiv cele adoptate recent, conţin dispoziţii de
interzicerea discriminării rasiale. De exemplu, Articolul 4 din Legea asupra
Statutului refugiaţilor stipulează că orice persoană care solicită azil va fi tratată
fără discriminare pe motive de rasă, origine etnică sau naţională, limbă sau
religie10. Mai există un număr de alte dispoziţii privind egalitatea sau
antidiscriminatorii cuprinse în alte legi, cum ar fi Constituţia (Articolele 16 şi 19),
Legea privind educaţia, Legea privind drepturile minorităţilor naţionale, Legea
asupra statutului legal al străinilor şi apatrizilor, etc.

32.

După câte a aflat ECRI, singurul caz de plângere înaintea tribunalului împotriva
discriminării rasiale a fost semnalat în 2007, curtea respingând-o11. Cu această
excepţie nereuşită, ECRI constată că până în prezent, Articolul 8 din Codul
muncii nu a fost aplicat de către tribunale în domeniul discriminării rasiale. S-ar
părea că este şi cazul clauzelor anti-discriminatorii cuprinse în celelalte legi. Cu
toate acestea, mau multe surse relatează cazuri de discriminare rasială din
partea unor persoane private, îndeosebi discriminare împotriva romilor şi
imigranţilor din Africa şi ţările asiatice12. Se pare că aceste cazuri nu ajung
întotdeauna înaintea tribunalelor, mai cu seamă dat fiind că persoanele
interesate o consideră că este inutil de a o face, ori că sesizarea justiţiei ar putea
avea chiar efecte inverse13.

33.

Până în prezent, Moldova nu a adoptat o legislaţie civilă şi administrativă mai
largă care să combată discriminarea rasial. Totuşi, ECRI notează cu interes că o
coaliţie de ONG, sprijinită de Misiunea OSCE pentru Moldova, a stabilit o
strategie pentru promovarea măsurilor antidiscriminatorii în Moldova. Unul dintre
obiectivele principale ale acestei strategii este promovarea adoptării unei legislaţii
cuprinzătoare antidiscriminatorii în Moldova, care să acopere un mare număr de
domenii, printre care rasa, culoarea, limba, religia şi originea etnică. Legislaţia
propusă va trebui să interzică discriminarea directă şi indirectă în domenii cum ar
fi angajarea în muncă, educaţia, serviciile sociale, accesul la bunuri şi la servicii.
ECRI a înţeles că această coaliţie ONG s-a putut întâlni cu autorităţile Moldovei
pentru a discuta despre posibilitatea adoptării unei astfel de legi. Autorităţile
examinează în prezent proiectul de lege al ONG relative la prevenirea şi
combaterea discriminării în Moldova. ECRI a fost de asemenea informată de mai
multe agenţii publice, precum Biroul pentru relaţii interetnice, că acestea ar fi în
favoarea adoptării unei legislaţii cuprinzătoare antidiscriminatorii.

10

Vezi, de asemenea, mai jos, Primirea şi statutul non-cetăţenilor - Refugiaţi şi solicinaţi de azil.

11

Vezi, de asemenea, mai jos, Primirea şi statutul non-cetăţenilor - Imigranţii.

Pentru mai multe informaţii despre discriminarea contra membrilor comunităţilor rome, vezi mai jos:
Comunităţile de romi, iar pentru discriminările la adresa imigranţilor, vezi mai jos: Primirea şi statutul noncetăţenilor - Imigranţii.
12

Vezi, de asemenea, mai jos, Secţiunea II: Probleme specifice, Dificultăţi în implementarea legislaţiei de
combaterea rasismului şi a discriminării rasiale.
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Recomandări:
34.

ECRI recomandă autorităţilor Moldovei de a asigura o implementare apropriată a
dispoziţiilor din legile civile şi administrative existente relative la interzicerea
discriminării rasiale. Se recomandă informarea generală a publicului despre
existenţa acestor dispoziţii şi luarea de măsuri pentru a încuraja victimele de a
depune plângeri în cazul actelor de discriminare rasială.

35.

ECRI recomandă de asemenea ca autorităţile Moldovei să completeze
dispoziţiile existente prin adoptarea legislaţiei de interzicerea discriminării rasiale,
de manieră precisă şi exhaustivă, în toate domeniile, cum ar fi educaţia, accesul
la locuinţă, la serviciile publice şi la locurile publice, ca şi la relaţiile contractuale
individuale. Pe acest punct, ECRI invită autorităţile Moldovei de a conlucra cu
societatea civilă în special în contextul strategiei ONG de promovarea politicii de
nediscriminare în Moldova. ECRI atrage atenţia autorităţilor asupra Recomandării
nr. 7 de Politică Generală relativă la combaterea rasismului şi a discriminării
rasiale prin legile civile şi administrative14.

Organizarea justiţiei
36.

Vezi mai departe, Secţiunea II- Probleme specifice, Dificultăţi în implementarea
legislaţiei de combaterea rasismului şi a discriminării rasiale.

Organisme specializate şi alte instituţii
-

Avocaţii parlamentari (Ombudsman)

37.

Prin cel de-al doilea raport al său, ECRI recomanda ca autorităţile Moldovei să
insereze în Constituţie statutul Instituţiei Ombudsman (mai cunoscut în Moldova
sub denumirea de Avocaţi parlamentari), în scopul sprijinirii independenţei
acesteia. ECRI cheamă de asemenea autorităţile Moldovei la respectarea
deciziilor Avocaţilor parlamentari şi invită autorităţile Moldovei de a acorda
acestora tot sprijinul şi resursele necesare pentru îndeplinirea rolului lor. ECRI
apreciază pozitiv determinarea Avocaţilor parlamentari de a face totul pentru a
preveni sau remedia discriminarea rasială sau comportamentul rasist sau
intolerant din partea autorităţilor publice, ori de câte ori vor avea cunoştinţă de
acestea.

38.

Cei trei Avocaţi parlamentari stabiliţi prin Legea din 17 octombrie 1997, sunt
responsabili şi de garantarea respectării drepturilor constituţionale ale omului şi a
libertăţilor de către instituţiile locale şi naţionale administrative, organizaţii şi
întreprinderi publice ca şi de asociaţiile publice şi de persoane oficiale, la orice
nivel s-ar situa acestea. Ei dispun de un Centru pentru Drepturile Omului
însărcinat de publicarea unui raport anual asupra activităţilor Avocaţilor. Există
trei birouri locale ale Ombudsman, la Bălţi, Cahul şi Comrat, unde se pot acorda
consultaţii persoanelor private. Ombudsman dispune de asemenea de o linie
telefonică care acordă asistenţă legală din 2004.

39.

Într-o anumită măsură, competenţele Avocaţilor parlamentari includ urmărirea
problemelor privind rasismul şi discriminarea rasială, de exemplu prin controlul
aplicării Articolului 16 din Constituţie care garantează principiul nediscriminării.

Vezi Paragrafele 4-17 din Recomandările de Politică generală şi Paragrafele 34-36 şi 40-65 ale
Memorandum-ului explicativ.
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Cu toate acestea, Avocaţii parlamentari primesc rareori plângeri de discriminare
rasială. Există unele excepţii, de exemplu cazul unei ONG de romi care a cerut
ajutorul Avocaţilor parlamentari pentru o situaţie de discriminarea rasială la
intrarea în baruri şi restaurante15. În situaţii ca aceasta, în care reclamanţii nu
doresc să meargă înaintea tribunalului, Ombudsman poate servi de mediator şi
reaminti interzicerea discriminării pe motive de origine etnică.
40.

ECRI notează că până în prezent nu s-a adus nici o modificare la statutul
Ombudsman al Moldovei care să sporească independenţa instituţiei. Cu toate
acestea, Avocaţii parlamentari au informat ECRI că ei propun în continuu
amendamente la statutul lor, menite a le spori această independenţă. Printre mai
multe propuneri, ei sugerează garantarea prin Constituţie a existenţei acestei
instituţii. Ei au cerut de asemenea ca Parlamentul să nu mai poată înlătura un
Avocat parlamentar înainte de termen sau printr-un vot de neîncredere la două
treimi, cum este cazul în prezent. ECRI speră ca aceste propuneri, care
corespund recomandărilor sale de sporire a independenţei Avocaţilor
parlamentari să fie adoptate de către Parlament.

41.

Prin raportul său anual 2006, Advocaţii parlamentari menţionează mai multe
probleme recurente financiare şi organizaţionale care-i împiedică în exercitarea
pe deplin a rolului lor de apărători ai drepturilor constituţionale în Moldova. O
dificultate majoră cu care se confruntă Avocaţii parlamentari este lipsa de reacţie
sau de răspuns la notificările, recomandările şi răspunsurile lor, din partea
autorităţilor competente.

42.

Prin cel de-al doilea raport al său, ECRI recomanda instalarea în Moldova a unei
instituţii independente specializate în combaterea rasismului şi a discriminării
rasiale la nivel naţional. Până în prezent, nu s-a instalat nici o astfel de instituţie.
ECRI consideră drept necesară crearea în Moldova instituţii specializate în
combaterea rasismului şi a discriminării rasiale la nivel naţional, fie în cadrul
instituţiei Ombudsman existente, fie prin crearea unei instituţii separate.
Recomandări:

43.

ECRI reiterează recomandările sale ca autorităţile din Moldova să insereze în
Constituţie statutul instituţiei Ombudsman, pentru a-i spori independenţa. Ele vor
trebui de asemenea să ia măsuri de garantarea implementării deciziilor
Ombudsman şi de asigurarea tuturor mijloacelor şi resurselor pentru ca acesta
să-şi îndeplinească diversele sale funcţii, inclusiv combaterea rasismului şi a
discriminării rasiale.

44.

ECRI încurajează cu forţă autorităţile Moldovei, fie de a clarifica şi sprijini
răspunderea şi competenţele Ombudsman în domeniul combaterii rasismului, fie
de a instaura o instituţie independentă specializată în combaterea rasismului şi a
discriminării sociale. În acest scop, autorităţile Moldovei vor trebui să se inspire
din Recomandarea Nr. 2 din Politica generală a ECRI, relativă la organismele
specializate în combaterea rasismului, a xenofobiei, antisemitismului şi a
intoleranţei la nivel naţional şi din recomandarea Nr. 7 relativă la legislaţia
naţională de combaterea rasismului şi a discriminării rasiale. ECRI accentuează
mai cu seamă necesitatea de a se asigura ca organismul specializat în
combaterea rasismului şi a discriminării rasiale să rămână complet independent.

15
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Vezi mai jos, Comunităţile de romi.
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Departamentul pentru relaţii interetnice

45.

Departamentul pentru relaţii interetnice este subordonat direct guvernului şi este
responsabil cu implementarea politicii guvernamentale în domeniul relaţiilor
interetnice şi cu cooperarea cu societatea civilă în acest domeniu. Departamentul
lucrează în cooperare strânsă cu şaizeci şi cinci organizaţii socio-culturale,
reprezentând diferite grupuri etnice, în special în cadrul contextului unui Comitet
de coordonare cuprinzând reprezentanţi ai acestor instituţii şi dispune de statut
consultativ. După cum o făcuse şi în raportul precedent, ECRI apreciază
existenţa Departamentului pentru Relaţiile Interetnice şi subliniază necesitatea ca
acesta să-şi consolideze şi dezvolte activităţile relative la minorităţile naţionale,
interetnice şi de limbă. Unele din activităţile Departamentului sunt tratate în alte
părţi ale raportului16 dar ECRI notează că în general acesta duce lipsă de resurse
suficiente pentru a-şi realiza cu bine importanta sa misiune.
Recomandări:

46.

ECRI reiterează recomandarea ca autorităţile Moldovei să acorde
Departamentului pentru relaţii interetnice, statutul şi resursele necesare
îndeplinirii diverselor sale sarcini.

Educaţia şi sensibilizarea publicului
47.

A se vedea mai jos, Părerea opiniei publice şi Secţiunea II (Probleme specifice),
Combaterea rasismului şi a intoleranţei prin educaţia şcolară în Moldova Combaterea intoleranţei şi promovarea diversităţii prin educaţia şcolară.

Primirea non-cetăţenilor şi statutul lor
Refugiaţii şi solicitanţii de azil

48.

Prin cel de-al doilea raport al său, ECRI recomanda adoptarea Legii privind
Statutul refugiaţilor, care a trecut în faza de proiect şi sperăm ca această lege să
ajute la rezolvarea tuturor dificultăţilor sociale şi economice cu care se înfruntă
solicitanţii de azil şi refugiaţii. Se îndeamnă de asemenea măsuri de sensibilizare
a marelui public şi a autorităţilor principale care vin în contact cu refugiaţii şi
solicitanţii de azil.

49.

În Moldova există doar un număr foarte redus de solicitanţi de azil şi refugiaţi.
Autorităţile au indicat că până în octombrie 2007, se înregistraseră numai 68
solicitări de azil şi 88 refugiaţi. 59 de persoane beneficiază de un statut
temporar de protecţie iar 27 de persoane au fost admise la protecţie umanitară.
Cei mai mulţi solicitanţi de azil provin din Armenia, Rusia, Iordania, Turcia şi
Sudan. ECRI notează cu satisfacţie că Legea privind statutul refugiaţilor a fost
adoptată la 25 iulie 2002 şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2003. Între timp, legea
a fost amendată. De exemplu, în 2005, a fost adăugată o nouă formă de
protecţie, protecţia umanitară, printre cele care pot fi acordate persoanelor care
nu sunt cetăţeni ai statutului şi un drept temporar la muncă pentru persoanele
care solicită azilul şi care nu dispun de nici o sursă de venit. În general, legea
îndeplineşte standardele internaţionale, deşi Înaltul Comisar ONU pentru
Refugiaţi (UNHCR) a indicat că mai rămân de adus unele îmbunătăţiri, de
exemplu pentru a clarifica dispoziţiile privind statutul protecţiei temporare şi
drepturile ce decurg din aceasta. ECRI a înţeles că legea a fost revizuită pentru a
îndeplini standardele Uniunii Europene.

16

Vezi, mai ales, Minorităţile naţionale.
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50.

ECRI notează cu interes că măsurile de sensibilizare stau în centrul activităţilor
UNHCR în Moldova, în parteneriat cu autorităţile naţionale competente. In
special, ECRI notează existenţa seminariilor de pregătire pentru profesorii din
Moldova, pe baza pedagogiei denumite “cunoaşterea drepturilor refugiaţilor
pentru educarea la toleranţă”, în scopul creşterii toleranţei în favoarea
refugiaţilor17.

51.

Principalele dificultăţi pentru solicitanţii de azil şi refugiaţi sunt legate mai mult de
implementarea necorespunzătoare a legii, decât de statutul acestora. Mai există
cazuri de greşită interpretare a legii şi ocazii de subiectivitate, iar în unele cazuri,
arbitrariul se manifestă din partea funcţionarilor de stat. Absenţa unor ordine de
implementare a fost de asemenea semnalată drept o problemă recurentă, care,
de exemplu, face dificil pentru refugiaţi de a obţine un număr de înregistrare,
document cerut în mod obligatoriu pentru a putea lucra. De exemplu, solicitanţii
de azil şi cei aflaţi sub protecţie temporară sunt obligaţi de a se reînregistra în
fiecare lună, ceea ce pare o procedură greoaie, fără vreo justificare reală.
Recomandări:

52.

ECRI recomandă ca autorităţile Moldovei să examineze concluzia şi
recomandările Oficiului UNHCR Office din Moldova şi ale ONG pentru drepturile
omului care lucrează în domeniul azilului şi care privesc necesitatea de
modificare a legislaţiei şi practicii de acordarea azilului, de primirea refugiaţilor şi
a statutului de protecţie temporară sau umanitară, în scopul ameliorării situaţiei
generale.

53.

ECRI recomandă ca autorităţile Moldovei să continue eforturile lor de formare la
drepturile omului şi lupta împotriva rasismului şi a discriminării rasiale a
personalului oficial şi a tuturor celor care vin în contact cu solicitanţii de azil şi
refugiaţii. ECRI recomandă de asemenea ca autorităţile Moldovei să sporească
sensibilizarea marelui public asupra situaţiei refugiaţilor şi a solicitanţilor de azil.
Imigranţii

54.

Numărul imigranţilor în Moldova rămâne scăzut. În 2006, s-au înregistrat 13 000
imigranţi, şi au fost arestaţi 1 481 persoane fără cetăţenie, care nu posedau un
statut legal. În prezent, Moldova rămâne mai mult o ţară de emigraţie decât de
imigraţie, dat fiind că se estimează că în jur de 20% din întreaga populaţie a
Moldovei trăieşte în afara ţării, legal sau ilegal, în Rusia şi Ţările din Vest.
Imigranţii din Moldova provin în principal din celelalte ţări ale CSI dar un număr
mic provin de asemenea din Africa şi Asia, inclusiv rezidenţi permanenţi care
trăiesc de multă vreme în Moldova, s-au căsătorit cu cetăţeni ai Moldovei şi au
copii de naţionalitatea Moldovei.

55.

Reprezentaţii imigranţilor au explicat că mai rămân multe obstacole în calea
integrării depline în societatea Moldovei, chiar şi pentru aceia care trăiesc aici de
mai bine de zece ani. Un prim obstacol îl reprezintă procedura inutilă şi
costisitoare legată de permisul de şedere permanentă. Obţinerea cetăţeniei prin
naturalizare este de asemenea problematică pentru persoanele apatride18. O altă
problemă este atitudinea generală a unor membri ai populaţiei majoritare faţă de
imigranţii veniţi din Africa şi Asia. Deşi se pare că violenţa fizică de natură rasistă

Cu privire la educaţia şcolară, vezi mai jos, de asemenea, Secţiunea II: Probleme specifice Combaterea rasismului şi a intoleranţei în şi prin educaţia şcolară în Moldova: - Combaterea intoleranţei şi
promovarea diversităţii prin educaţia şcolară.
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Vezi mai sus, Dispoziţii constituţionale şi alte dispoziţii de bază - Legea privind cetăţenia.
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se semnalează rareori în Moldova, sunt raportate cazuri zilnice de violenţă
rasistă verbală prin insulta pe stradă şi în locurile publice, care afectează nu
numai adulţii dar şi copiii, cum ar fi, de exemplu, în şcoli. Reprezentaţii
imigranţilor insistă pe dificultăţile întâmpinate la găsirea unei slujbe, chiar atunci
când persoana este foarte calificată, datorită nu numai extinderii pieţei de muncă
dar şi faptului că angajatorii se opun să angajeze non-cetăţeni, în special dacă
provin din afara ţărilor CSI. Cu toate acestea, cu o singură excepţie nefericită19,
persoanele care au suferit de discriminare la accesul la muncă s-au împotrivit de
a aduce aceste cazuri înaintea justiţiei. ECRI este îngrijorată să afle din diverse
surse că unii non-cetăţeni şi în special cei veniţi din Africa sau Asia sunt victime
de profiling din partea ofiţerilor de poliţie, mai ales sub forma de verificări
repetate şi abuzive de identitate, acompaniate uneori de tentative de luare de
mită. S-a raportat că unii ofiţeri de poliţie care vin în contact cu africani şi asiatici
îi insultă şi chiar îi maltratează. Cu toate acestea, se pare că totuşi
comportamentul ofiţerilor de poliţie faţă de imigranţi s-a îmbunătăţit în oarecare
măsură, în ultimii ani20. În general, ONG au subliniat necesitatea unei politici
naţionale de integrare a imigranţilor în Moldova.
Recomandări:
56.

ECRI recomandă ca autorităţile Moldovei să adopte o politică generală de
integrare pentru toţi imigranţii. Măsurile de integrare pot include măsuri care sa
simplifice procedura de obţinerea cetăţeniei şi de depunere a cererilor de permis
de rezidenţă, acordarea de cursuri de limbă, pregătirea profesionala şi alte
măsuri de facilitarea integrării pe piaţa muncii şi pregătirea personalului oficial
care vine în contact cu imigranţii prin natura muncii lor.

57.

ECRI recomandă ca autorităţile Moldovei să-şi sporească eforturile pentru luarea
măsurilor de sensibilizarea societăţii în general la contribuţia adusă de imigranţi
la cultura şi societatea Moldovei şi asupra necesităţii de a combate atitudinile de
intoleranţă împotriva acestora.

58.

ECRI îndeamnă autorităţile Moldovei de a monitoriza situaţia privind eventualele
cazuri de discriminare rasială din partea angajatorilor şi a membrilor populaţiei
majoritare, ca şi din partea ofiţerilor de poliţie împotriva imigranţilor din ţările
africane şi asiatice, şi, în caz de necesitate, de a lua toate măsurile care se
impun pentru compensarea victimelor şi pedepsirea persoanelor vinovate de
astfel de discriminări.

Grupurile vulnerabile
Comunităţile de romi

59.

Prin cel de-al doilea raport al său, ECRI invita autorităţile Moldovei de a identifica
şi de a elimina toate discriminările împotriva romilor, prin impunerea dispoziţiilor
constituţionale, penale, civile şi administrative menite a combate discriminarea.
Se recomandă de asemenea ca autorităţile Moldovei să asigure implementarea
Decretului 131, adoptat în februarie 2001, menit a “crea condiţiile necesare
dezvoltării socio-culturale a romilor”. ECRI subliniază importanţa implicării
romilor, în special la proiectarea şi implementarea diverselor măsuri care-i
interesează.

19

Vezi mai sus, Dispoziţii ale legii civile şi administrative.

20

Vezi, de asemenea, mai jos, Comportarea forţelor de ordine.
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60.

ECRI este preocupat că situaţia romilor din Moldova nu s-a îmbunătăţit
pretutindeni de la publicarea raportului anterior. Potrivit recensământului din
2004, în Moldova există în jur de 12 200 de romi, deşi, potrivit unor estimări,
aceştia ar putea fi mai mult de 20 000 în întreaga ţară. Majoritatea romilor se
confruntă cu numeroase dificultăţi care rezultă din marginalizarea comunităţilor
de romi din Moldova. ECRI deploră faptul că un mare număr de romi trăiesc încă
în condiţii de dificultate extremă.

61.

S-a raportat că unii romi sunt împiedicaţi, din cauza originii lor etnice, de a
accesa la muncă şi la poziţii publice. Chestiunea accesului la educaţie a copiilor
romi este tratată mai jos21. Presa este chemată a juca un rol în acest climat
negativ la adresa romilor pe care-l manifestă populaţia. Unele articole de presă
tind să perpetueze prejudecăţile rasiste şi stereotipurile, deşi există şi o anumiţi
reporteri de presă care atrag atenţia publicului asupra problemelor romilor într-o
manieră pozitivă. Mai sunt relatări despre discriminarea romilor din partea poliţiei
mai ales la punctele de verificarea identităţii22. ECRI notează cu interes că ONGurile de romi atrag din ce în ce mai mult atenţia asupra problemelor generale de
discriminare şi de rasism împotriva romilor. De exemplu, pe baza unor raportări
din partea romilor, o ONG a organizat de curând teste care au dovedit că în
unele cafenele şi restaurante, romilor li s-a refuzat intrarea numai pentru motivul
originii lor etnice. Pe baza unor mărturii şi a unor înregistrări video, ONG-urile de
romi au recurs până în prezent numai la măsuri nejudiciare, de exemplu prin
intermediul medierii Ombudsman23. ONG-ale au explicat că preferă pentru
moment evitarea recurgerii la măsuri judiciare, în parte din lipsa unor dispoziţii
civile şi administrative clare în acest domeniu24 şi de asemenea din cauza and
slăbiciunii sistemului judiciar actual25.

62.

Cu toate acestea, ECRI notează cu satisfacţie că au fost luate unele măsuri
pentru monitorizarea situaţiei romilor în mai multe domenii şi pentru instalarea
unei reţele de mediatori socio-sanitari care să ajute accesul romilor la îngrijirile de
sănătate. Astfel de iniţiative au fost luate de ONG ale romilor care subliniază că
au nevoie de un sprijin şi mai mare, politic şi financiar din partea statului, pentru a
fi în măsură să-şi rezolve cu adevărat problemele cu care se confruntă populaţia
romă.

63.

ECRI apreciază Decizia Guvernului prin care a adoptat Planul de acţiune pentru
ajutorarea ţiganilor/romilor în republica Moldova pentru perioada 2007-2010
(Decizia 1453 din 21 decembrie 2006). Această decizie înlocuieşte Decretul 131,
adoptat în februarie 2001, menit să conducă la “crearea condiţiilor necesare
dezvoltării socio-culturale a romilor”. Prezentul Plan de acţiune conţine măsuri
menite a îmbunătăţi situaţia romilor în domeniul muncii, protecţia sănătăţii,
cultură şi educaţie. Cu toate acestea, ECRI notează că Planul de acţiune nu
prevede măsuri specifice de combaterea rasismului şi a discriminării rasiale
împotriva romilor, deşi se pare că acestea joacă totuşi un anumit rol în dificultăţile
cu care se confruntă romii, în special în domeniul accesului la muncă sau la
educaţie.

Vezi mai jos, Secţiunea II: Probleme specifice, Combaterea rasismului şi a intoleranţei în şi prin educaţia
şcolară din Moldova: - Accesul la educaţie al copiilor romi.
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Vezi, de asemenea, mai jos, recomandările făcute la capitolul Comportarea forţelor de ordine.

23

Vezi mai sus, Instituţii specializate şi alte instituţii - Avocaţi parlamentari (Ombudsman).

24

Vezi mai sus, Dispoziţii ale legii civile şi administrative.

Secţiunea II: Probleme specifice, Dificultăţi în implementarea legislaţiei de combaterea rasismului şi a
discriminării rasiale.
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64.

Planul de acţiune prevede alocarea de fonduri pentru implementare, în funcţie de
mijloacele financiare ale statului. ECRI a fist informat că în 2007, nu s-a alocat
nici un fond din partea statului şi că nici nu este sigur să se prevadă în Planul pe
2008. Este dificil de a estima cum ar putea un astfel de Plan de acţiune să
producă rezultate concrete dacă statul nu asigură fondurile necesare,
organismelor însărcinate cu implementarea. Este de sperat ca situaţia să se
amelioreze în anii următori.
Recomandări:

65.

ECRI încurajează cu putere autorităţile Moldovei de a continua luarea tuturor
măsurilor necesare pentru ajutarea membrilor comunităţilor rome la obţinerea de
slujbe. Este imperativ ca o astfel de politică care facilitează munca pentru romi
să fie acompaniată de măsuri de interzicerea oricărui comportament
discriminatoriu din partea angajatorilor care ar refuza romii numai pentru motivul
originii lor etnice.

66.

ECRI recomandă cu putere ca autorităţile Moldovei să ia măsurile necesare
pentru combaterea discriminării rasiale împotriva romilor la accesul pe poziţii
publice, accesul la bunuri şi servicii, veghind mai ales la remedierea completă a
oricărui act discriminatoriu în aceste domenii.

67.

ECRI recomandă cu putere ca autorităţile Moldovei să implementeze Planul de
acţiune pentru ajutarea ţiganilor/romilor din Republica Moldova (2007-2010).
Autorităţile vor trebui să asigure în acest scop, toate resursele necesare, umane
şi financiare.

-

Grupurile religioase minoritare

68.

S-a notat deja prin cel de-al doilea raport al ECRI, creştinii ortodocşi constituie
mai mult de 90% din populaţia Moldovei. Restul populaţiei cuprinde alţi creştini,
evrei, musulmani şi membri ai unor alte religii. O nouă Lege asupra denumirilor
religioase a intrat în vigoare la 18 august 2007, înlocuind legea anterioară, care
data din 1992, Legea asupra denumirilor. Articolul 15 al noii legi prevede
separarea de stat a credinţelor religioase, egalitatea lor înaintea legii şi
interzicerea discriminării pe motiv de religie. Potrivit aceluiaşi Articol, statul
recunoaşte importanţa deosebită şi rolul primordial jucat de credinţa ortodoxă şi
de Biserica Ortodoxă în viaţa, istoria şi cultura Moldovei. Noua lege
reglementează procedura de înregistrare a denumirilor religioase şi a parohiilor
individuale aparţinând acestor religii.

69.

Înregistrarea unor grupuri religioase minoritare rămâne o problemă acută în
Moldova. În raportul său anterior, ECRI notează că în urma unei decizii a Curţii
Europene a Drepturilor Omului, Biserica mitropolitană a Basarabiei a fost în fine
înregistrată ca o biserică, la nivel naţional, în 2002. Cu toate acestea, mai
întâmpina încă dificultăţi cu înregistrarea parohiilor individuale la nivel local, chiar
dacă situaţia generală s-a ameliorat în timp. Alte grupuri au fost în fine
înregistrate, după un anumit interval, cum ar fi Biserica lui Isus Cristos al Sfinţilor
din Ultima Zi (Mormoni), în 2006. Cu toate acestea, mai sunt şi alte grupuri
religioase care aşteaptă să fie înregistrate. La 27 februarie 2007, Curtea
Europeană a Drepturilor Omului a decis să refuzul de a înregistra Biserica
Adevărat Ortodoxă din Moldova viola Articolul 9 al Convenţiei Europene a
Drepturilor Omului care garantează libertatea religiei26. Pentru moment, nu a fost
înregistrat nici un grup religios musulman, deşi două asociaţii diferite au solicitat-

26

Cazul Bisericii Adevărat Ortodoxe din Moldova versus Moldova, cererea nr. 952/03.
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o din partea statului, în mai multe rânduri27. ECRI notează că potrivit
reprezentanţilor musulmanilor, există în Moldova în jur de 30 000 musulmani,
câtă vreme în 2004 fuseseră recenzaţi 1 667.
70.

Multe surse descriseseră procedura de înregistrare aplicabilă până înainte de
intrarea în vigoare a noii Legi privind denumirile religioase drept inutil birocratică,
chiar arbitrară. Este de sperat ca noua lege, intrată recent în vigoare, să faciliteze
procedura de înregistrare şi să constituie o bază serioasă pentru rezolvarea
problemelor care mai rămân în acest domeniu. ECRI notează că formalităţile de
înregistrare au fost oarecum simplificate prin noua lege. Responsabilitatea de
înregistrare a unei credinţe se va transfera de la Departamentul de stat pentru
afacerile religioase, care va dispărea, la Ministerul justiţiei. Cu toate acestea,
ECRI exprimă îngrijorarea sa cu privire la faptul că se permite înregistrarea
numai a denumirilor pentru listele conţinând cel puţin 100 de cetăţeni ai Moldovei
(Articolul 19-d al legii), formalitate care este greu de îndeplinit pentru grupurile
mici religioase.
Recomandări:

71.

ECRI recomandă ca autorităţile Moldovei să sigure că membrii grupurilor
religioase minoritare să-şi poată exercita pe deplin libertatea de religie acordată
în baza Articolului 9 din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, în
interpretarea Curţii Europene pentru Drepturile Omului. Pentru aceasta,
autorităţile vor trebui sa ia măsuri pentru îmbunătăţirea mecanismului de
înregistrare, pentru a se evita birocraţia inutilă şi arbitrariul.

72.

Autorităţile Moldovei au atras atenţia din nou că lipsa înregistrării nu împiedică
membrii unui grup religios de a practica împreună religia lor. Singura consecinţă
ar fi ca nu vor putea beneficia de statutul de entitate legală şi de drepturile
specifice acordate în acest caz. Cu toate acestea, ECRI a auzit de cazuri potrivit
cărora poliţia şi alte autorităţi interferă uneori în activităţile grupurilor religioase pe
motiv că nu sunt înregistrate, deşi înregistrarea nu trebuie să constituie o
condiţie preexistentă pentru exercitarea acestor activităţi. De exemplu, membrii
comunităţilor musulmane au fost persecutaţi de organele de păstrarea ordinii, în
baza Articolului 200 din Codul Infracţiunilor Administrative care interzice
intoleranţa religioasă, de a practica credinţa lor în locuinţe private, drept care nu
depinde de vreo înregistrare. Este adevărat că în unele cazuri, tribunalele au
ordonat încetarea procedurii, statuând că nu era fondată pe drept. Avocaţii
Parlamentari (Ombudsman) se ocupă în prezent cu această situaţie şi au cerut
organelor de păstrarea ordinii de a lua măsurile necesare pentru a evita greşita
interpretare a acestei decizii. Reprezentanţii musulmanilor deploră de asemenea
ca, în parte, datorita lipsei de înregistrare, cererile lor de a avea o adevărată
moschee la Chişinău în care să se roage sau să poată avea funeralii potrivit
riturilor musulmane nu au fost satisfăcute pentru moment, în ciuda cererilor
repetate.

73.

Au fost semnalate cazuri potrivit cărora persoane aparţinând unor religii altele
decât cea majoritară sunt uneori supuse hărţuielii din partea populaţiei majoritare
sau a bisericii majoritare, în special în zonele rurale. Sunt şi mai îngrijorătoare

În 2002, Cârmuirea Spirituală a Musulmanilor din Republica Moldova a solicitat-o la Curtea Europeană a
drepturilor omului dar cererea a fost declarată inadmisibilă pe motiv că solicitantul nu a depus un
document cerut de lege pentru cererile de înregistrare înaintea autorităţilor naţionale. Curtea Europeană a
cosnsiderat că această exigenţă nu era disproporţionată faţă de cerinţele Articolului 9 al ECHR, Decizia
ECHR din 14 iunie 2006, în acţiunea introdusă de Cârmuirea Spirituală a Musulmanilor din Republica
Moldova contra Moldova, cererea nr.12282/02. De atunci, a fost depusa o nouă cerere, cu documentul
solicitat, dar nici aceasta nu a avut câştig de cauză.
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cazurile semnalate de mai multe surse potrivit cărora musulmanii, şi, într-o
măsură mai mică, alte grupuri religioase minoritare, supuse hărţuielii din partea
autorităţilor şi în special din partea poliţiei. De exemplu, au fost raportate cazuri
de verificări de identitate abuzive. Presiunea din partea organelor de păstrarea
ordinii asupra grupurilor musulmane se pare că s-a intensificat fără nici o
justificare, de la atacurile teroriste din Statele Unite, la 11 septembrie 200128.
Recomandări:
74.

ECRI recomandă ca autorităţile Moldovei să găsească soluţiile, cât mai curând
posibil, prin consultare cu grupurile interesate, la toate obstacolele ce stau în
calea comunităţilor musulmane care doresc să practice religia lor. În acest scop,
ECRI atrage atenţia autorităţilor Moldovei asupra Recomandării sale Nr. 5 din
Politica sa Generală pentru combaterea intoleranţei şi a discriminării împotriva
musulmanilor, care dă liniile detaliate ale măsurilor ce trebuie luate în acest
domeniu.

75.

ECRI recomandă ca organele de păstrarea ordinii să primească pregătirea
necesară pentru aplicarea legislaţiei existente şi a celei recent adoptate privind
denumirile religioase, pentru a evita pe viitor interpretarea greşită ce s-ar putea
răsfrânge asupra libertăţii religioase.

76.

ECRI recomandă cu putere autorităţilor Moldovei de a continua şi spori eforturile
lor pentru combaterea efectivă a manifestărilor de intoleranţă religioasă din
partea majorităţii populaţiei sau hărţuiala din partea poliţiei şi a altor autorităţi
împotriva membrilor unor grupuri religioase. Ele vor trebui să asigure că
persoanele vinovate de astfel de acte vor fi urmărite şi pedepsite potrivit legii
Moldovei.

77.

Cu privire la comunităţile evreieşti, reprezentanţii acestora şi alte surse au
raportat cazuri de profanare de cimitire şi stele evreieşti, chiar dacă este greu de
stabilit dacă este vorba de vandalism sau de acte antisemite. Autorităţile au
indicat că au anchetat astfel de cazuri dar nu au putut găsi vreo motivaţie
antisemită dincolo de aceste acte. Cazurile unor materiale antisemite publicate
pe internet, în presă sau literatură, care uneori iau forma negării Holocaust-ului,
au fost de asemenea raportate la ECRI, chiar dacă rămân destul de rare. Cu
toate acestea, organele de represiune au indicat ECRI că până în prezent, nu au
primit nici o plângere pe acest subiect29.

78.

O altă problemă reclamată de reprezentanţii comunităţilor evreieşti dar şi de alte
grupuri religioase minoritare este aceea a restituirii proprietăţilor confiscate de
regimurile anterioare. Se pare că nu există legislaţia care să reglementeze
restituirea proprietăţilor religioase, fapt ce stânjeneşte discuţiile prezente au
autorităţile pe acest subiect. Autorităţile Moldovei au informat ECRI că în urma
declaraţiei de independenţă, proprietăţile de stat au fost privatizate potrivit
dispoziţiilor legale. În consecinţă, se consideră că o restituire in integrum ar fi
practic imposibilă.

79.

Ca o notă pozitivă, ECRI a aflat cu satisfacţie că Preşedintele Republicii a
participat la mau multe cu aceste ocazii, antisemitismul. Unele monumente de
comemorare a Holocaust-ului au fost construite la Chişinău şi în alte părţi ale
ţării. Cu toate acestea, reprezentanţii evrei au explicat că se pare că

28

Vezi de asemenea, mai jos, Comportarea forţelor de ordine.

Despre implementarea dispoziţiilor penale de interzicerea antisemitismului, vezi mai sus, Dispoziţiile
legii penale.
29

21

Al Treilea Raport asupra Moldovei

monumentele de comemorare ca şi unele monumente religioase pot fi
ameninţate de eliberarea unor permise de construire în vecinătatea
monumentelor, fără a ţine seama de prezenţa şi de valoarea lor simbolică.
Recomandări:
80.

ECRI recomandă ca autorităţile Moldovei să-şi continue eforturile pentru găsirea
soluţiilor de restituire a proprietăţilor religioase confiscate înainte de Declaraţia de
independenţă a Moldovei, de exemplu prin adoptarea legislaţiei care să
reglementeze această problemă.

81.

ECRI recomandă cu putere Autorităţilor Moldovei de a monitoriza toate instanţele
de antisemitism şi să-şi sporească eforturile de pedepsirea făptaşilor de
infracţiuni antisemite. În acest scop, ECRI atrage atenţia autorităţilor Moldovei
asupra Recomandării sale Nr. 9 din Politica sa Generală asupra luptei contra
antisemitismului, care dau orientări detaliate ale măsurilor ce trebuie luate pentru
prevenirea si sancţionarea actelor antisemite.
Minorităţile naţionale

82.

Potrivit recensământului din 2004, minorităţile naţionale reprezintă în jur de 24%
din populaţia Moldovei. Printre numeroasele minorităţi, minoritatea ucraineană
reprezintă în jur de 8,3% din totalul populaţiei, ruşii 5,9%, găgăuzii 4,4%, românii
2,2% iar bulgarii 1,9%. Mai există de asemenea un număr de alte grupuri mai
mici Legea din 2001 asupra Drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor
naţionale şi asupra organizării lor a fost completată în 2003 prin Conceptul de
Politica Naţională a Statului.

83.

Fiecare minoritate naţională are propriile interese şi nevoi în Moldova. De
exemplu, comunitatea romilor se alfa în general într-o mai mare dificultate decât
celelalte minorităţi30. ECRI notează totuşi că exist unele zone de îngrijorare
comune tuturor minorităţilor naţionale. Reprezentanţii mai multor minorităţi
naţionale au subliniat că doreau un sprijin mai important din partea autorităţilor
Moldovei, într-un număr de domenii. Ei au menţionat în special necesitatea de
asistenţă în protecţia moştenirii lor culturale şi lingvistice, uneori şi religioase 31. În
acest domeniu, ECRI notează că prezenţa limbilor minoritare şi a culturilor în
presa scrisă şi altele rămâne insuficientă. De exemplu, la televiziunea publică
unele programe sunt destinate problemelor minorităţilor şi difuzate în limba
minorităţilor dar aceste programe rămân restrânse şi neregulate. De la ultimul
raport al ECRI, spaţiul acordat acestor programe a sporit şi a scăzut de mai multe
ori, iar programul de difuzare s-a modificat de mai multe ori. Cât priveşte
utilizarea limbilor înaintea autorităţilor, legislaţia privind minorităţile naţionale
prevede că în regiunile unde acestea constituie o parte semnificativă a
populaţiei, trebuie să se poată exprima înaintea autorităţilor publice în propriile lor
limbi respective. În regiunea autonomă Găgăuz-Yeri legea prevede că trei limbi
pot fi utilizate înaintea autorităţilor publice: găgăuza, rusa şi limba
moldovenească. Legea prevede de asemenea reprezentarea proporţională a
minorităţilor naţionale în instituţiile publice. Cu toate acestea, în practică mai
rămân multe obstacole în implementarea acestui principiu. Comitetul pentru
relaţiile interetnice organizează împreună cu ONG-urile evenimente culturale în
întreaga ţară şi în special festivalul anual etno-cultural de la Chişinău. Cu toate
acestea, lipsa unui sprijin adecvat financiar din partea statului rămâne un
obstacol important în calea deplinei dezvoltări a culturilor minorităţilor.

30

Vezi, mai sus, Grupurile vulnerabile – Comunităţile de romi.

31

Cu privire la comunităţile evreieşti, vezi mai sus, Grupuri vulnerabile – Grupuri minoritare religioase.
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84.

O altă cauză de îngrijorarea a ECRI este lipsa de cunoaştere a limbii
moldoveneşti, limba naţională, din partea membrilor minorităţilor naţionale. Prin
cel de-al doilea raport al său adoptat în 2002, ECRI subliniază tensiunile
existente la momentul adoptării raportului privind rolul şi utilizarea limbilor în
Moldova şi în special echilibrul ce trebuie găsit între limba moldovenească, ca şi
limbă de stat şi limba rusă care încă mai joacă un rol în cadrul comunicării
interetnice. ECRI subliniază că problema limbii a fost utilizată drept un
subterfugiu în locul unei dezbateri politice şi economice. La momentul întocmirii
prezentului raport, mai persistă încă, deşi mai puţin aparente, tensiunile politice
în jurul problemelor de limbă. ECRI regretă că, în ciuda rarelor măsuri ce au fost
luate de către autorităţi până în prezent şi în ciuda altor iniţiative sprijinite de
organizaţiile guvernamentale, numărul de persoane aparţinând minorităţilor
naţionale având o mai bună cunoaştere a limbii moldoveneşti nu pare a fi sporit32.
Dat fiind marele număr de minorităţi lingvistice în Moldova, ECRI crede că trebuie
acordată o atenţie particulară problemelor de limbă, aspect-cheie al integrării cu
succes în societatea moldovenească. Statul doreşte să asigure ca toţi cetăţenii
Moldovei au oportunitatea de a învăţa limba moldovenească pentru a se putea
integra în societate şi a dispune de egalitatea de şanse; în acelaşi timp, trebuie
evitată orice asimilare care ar priva minorităţile naţionale de posibilitatea sau
capacitatea de a utiliza propria lor limbă.
Recomandări:

85.

ECRI încurajează cu putere autorităţile Moldovei de a acorda mai multe şanse de
învăţarea limbii moldoveneşti pentru persoanele care o doresc. Măsurile în acest
scop pot include cursuri de seară abordabile sau cursuri profesionale de limbă.

86.

ECRI recomandă ca autorităţile să urmărească păstrarea şi încurajarea culturii şi
limbii minorităţilor. În acest scop, ECRI reiterează pentru Limbile Regionale sau
ale Minorităţilor33.

Opinia publică
87.

ECRI a primit informaţii îngrijorătoare potrivit cărora o parte a presei, uni
politicieni şi membri ai marelui public au ţinut remarci intolerante la adresa mai
multor grupuri minoritare incluzând imigranţi, romi, evrei si alţii de origine nemoldovenească, sau de origine etnică mixtă sau care nu împărtăşesc credinţa
ortodoxă, religie dominantă în Moldova. Extremişti ruşi sau moldoveni extremişti
pro-ruşi, pe de o parte şi moldoveni extremişti români, pe de alta parte, încearcă
uneori sa angajeze dezbateri de natură politică, lingvistică şi istorică, cu conţinut
intolerant unul împotriva altuia, dar şi împotriva unor grupuri etnice sau religioase
cum ar fi romii sau comunităţile evreieşti. Unii politicieni şi o parte a presei profita
de creşterea naţionalismului în Moldova, care în mod inevitabil se răsfrânge
împotriva grupurilor minoritare. ECRI notează că unele discursuri şi acţiuni ale
curentului lutra-naţionalist şi religios radical atacă oamenii pe baza orientării lor
sexuale, dar de asemenea, şi xenofobia şi intoleranţa faţă de micile grupuri
religioase şi unele grupuri etnice – chiar dacă mai puţin vizibile pentru moment –
constituie componente ale acestor tendinţe extremiste. ECRI îşi exprimă
îngrijorarea cu privire la consecinţele negative pe care le reprezintă afirmarea
politică a acestor discursuri de stigmatizare a minorităţilor mai puţin vizibile sau
altor grupuri minoritare pentru formarea percepţiei opiniei publice. Asemenea

Vezi de asemenea, mai jos, Secţiunea II: Probleme specifice, Combaterea rasismului şi a intoleranţei în
şi prin educaţia şcolară în Moldova: - Accesul la educaţie al copiilor provenind din rândul minorităţilor
naţionale.
32

33

Vezi, de asemenea, mai sus, Instrumente legale internaţionale.
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exprimări pot numai nutrească intoleranţa generală şi xenofobia existentă în ţară.
Cu privire la acest aspect, ECRI atrage atenţia asupra că nici Biserica Ortodoxă a
Moldovei, religie practicată de 90% din populaţia Moldovei, nu a jucat mereu
rolul său în promovarea toleranţei de către adepţii săi.
88.

ECRI notează că problemele de rasism şi discriminare rasiala sunt considerate
ca nefiind principalele preocupări ale membrilor societăţii în Moldova şi că există
o lipsă de conştientizare asupra acestor probleme. Este adevărat că societatea
moldovenească este adesea descrisă ca fiind tolerantă dar unele aspecte din
prezentul raport arată că este vorba de o problemă generală de conştientizare a
ceea ce este act sau faptă rasistă sau de intoleranţă. Rasismul este adesea
perceput în Moldova ca o noţiune ce acoperă numai cele mai răsunătoare
abuzuri contra drepturilor omului cum ar fi segregaţia, apartheidul sau nazismul.
Şi totuşi, rasismul şi discriminarea rasială evoluează în continuu. Pot lua şi alte
forme, cum ar fi cele împotriva grupurilor nu numai pe motive de rasă34 dar şi pe
motive de culoarea pielii, limbă, religie, naţionalitate şi origine naţionala sau
etnică, sau o combinaţie a acestor motive care poate apărea mai subtilă dar nu
mai puţin periculoasă, forme noi care se manifestă zilnic. De exemplu, în altă
parte a raportului se face menţiunea unor alte forme de rasism ce trebuie stopat,
cum ar fi atacurile verbale zilnice la adresa imigranţilor din ţările africane şi
asiatice35 sau hărţuielile poliţiei contra musulmanilor36. Este urgent nevoie ca
autorităţile Moldovei şi societate în general sa devină conştiente de diversele
forme de rasism şi intoleranţa ce decurge de aici şi de discriminarea rasială,
etnică sau religioasă din viaţa de toate zilele a Moldovei.
Recomandări:

89.

ECRI încurajează autorităţile Moldovei de a interveni în presă, fără însă a
influenţa independenţa lor editorială, pentru a se asigura ca relatările să nu
contribuie la crearea unei atmosfere de ostilitate si respingere a membrilor
minorităţii vizibile, inclusiv a romilor sau altor grupuri etnice, minorităţi religioase
si non-cetăţeni.

90.

ECRI subliniază că politicienii trebuie să reziste la tentaţia de aborda negativ,
chestiunile legate de grupurile minoritare care trăiesc în ţară. Partidele politice
trebuie să se manifeste împotriva oricăror forme de rasism, discriminare rasială şi
xenofobie. ECRI recomanda iniţierea anuală a unei dezbateri în Parlament pe
subiectul rasismului şi al intoleranţei cu care se confruntă unii membri ai
grupurilor minoritare din Moldova.

91.

ECRI recomandă ca autorităţile Moldovei să ia măsurile necesare pentru
conştientizarea marelui public la problemele de rasism şi intoleranţă din Moldova.
Necesitatea de combatere a discriminării rasiale trebuie accentuată de
asemenea în acest context, la fel ca si necesitatea de a accepta si a promova
diversitatea culturală. O astfel de campanie ar trebuia constituie o parte a unui
program de acţiune mai larg
împotriva rasismului, discriminării rasiale, a
xenofobiei şi a intoleranţei legate de acestea.

Dat fiind că toţi oamenii provin din aceeaşi specie, ECRI respinge teoriile bazate pe existenţa unor
“rase” diferite. Cu toate acestea, în prezentul raport, ECRI utilizează acest termen pentru a se asigura ca
acele persoane care în mod general şi în mod eronat sunt percepute drept aparţinând “altei rase” nu sunt
excluse de la protecţia asigurată prin lege.
34

35

Vezi mai sus, Grupuri vulnerabile - Imigranţii.

36

Vezi mai sus, Grupuri vulnerabile - Grupuri religioase minoritare.
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Comportamentul forţelor de ordine
92.

În cel de-al doilea raport al său, ECRI recomanda Autorităţilor Moldovei de a
studia posibilitatea instaurării unui organism independent care să investigheze
toate cazurile de violarea de către poliţie a drepturilor omului.

93.

ECRI este îngrijorat de faptul că se înregistrează în continuu relatări de arest
abuziv, utilizarea excesivă a forţei, proaste tratamente şi chiar tortura, din parte
unora din forţele de ordine. În plus, corupţia la interiorul agenţiilor de ordine este
generalizată. În special, ECRI notează cu mare îngrijorare multe cazuri raportate
de practici discriminatorii din partea poliţiei împotriva unor grupuri minoritare cu ar
fi romii, cu toate că s-a remarcat o uşoară îmbunătăţire a situaţiei acestor
imigranţi37. Practica cea mai des citată este numărul disproporţionat de controale
de identitate la care sunt supuşi membrii acestor grupuri pe stradă, dar ECRI are
informaţii despre plângeri şi împotriva insultelor rasiale şi altor forme de
comportament incorect cu motivaţie rasială din partea ofiţerilor de poliţie.

94.

ECRI notează că autorităţile Moldovei au luat un anumit număr de măsuri pentru
combaterea comportării ilegale din partea forţelor de ordine. De exemplu, în
2006, a fost adoptat un Cod Etic al Poliţiei. ECRI notează că în ciuda de
comportament ilegal cu motivaţie rasială din partea poliţiei, nici o plângere pe
aceste motive nu a ajuns înaintea Departamentului de Securitate al Poliţiei sau a
Procurorului sau a Ombudsman. Cu toate acestea, potrivit ONG, atunci când o
persoană are curajul de a aduce o astfel de plângere împotriva unui ofiţer de
poliţie, pentru violări ale dreptului omului în general, anchetele conduc de prea
puţine ori la pedeapsă, ceea ce nu are darul de a risipi ideea că forţele de ordine
se bucură de un anumit grad de impunitate.
Recomandări:

95.

ECRI recomandă cu putere ca Autorităţile Moldovei să ia în continuare măsuri
pentru încetarea comportamentului ilegal pe motive rasiale din partea poliţiei.
Este important pentru autorităţile Moldovei de a arăta societăţii că un astfel de
comportament din partea forţelor de ordine nu va fi tolerat şi va primi pedeapsa
meritată. ECRI recomandă încă odată ca Autorităţile Moldovei să instaureze un
organism independent de poliţie şi de procuror, împuternicit cu anchetarea
cazurilor raportate de recomandă de asemenea ca autorităţile să asigure
pedepsirea corespunzătoare a celor vinovaţi de astfel de acte.

96.

În special, ECRI cer autorităţilor Moldovei să urgenteze luarea măsurilor de
profiling rasial din partea poliţiei. ECRI atrage atenţia autorităţilor asupra
Recomandărilor Generale pentru Poliţie Nr. 11 care dau orientări generale de
combaterea rasismului si a discriminării rasiale în poliţie.

97.

ECRI încurajează cu putere Autorităţile Moldovei de a aloca organelor de ordine
resursele necesare care să le dea posibilitatea de a opera în condiţii
corespunzătoare, cu respectarea deplina a drepturilor omului si a demnităţii
persoanei aflate în arest sau cu care vin în contact. Aceasta presupune
îmbunătăţirea pregătirii profesionale în domeniul drepturilor omului şi sporirea
conştientizării la problemele de rasism şi discriminarea rasială. Va trebui
acordată atenţie şi pregătirii pe probleme de diversitate culturală.

Vezi mai sus: Primirea şi statutul non-cetăţenilor - Imigranţii; Grupurile vulnerabile: - Comunităţi
vulnerabile: - Comunităţile de romi; Grupurile religioase minoritare
37
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Monitorizarea situaţiei
98.

ECRI este îngrijorată de lipsa unor informaţii detaliate cu privire la situaţia
diverselor grupuri minoritare din Moldova. Mai trebuiesc luate unele măsuri
pentru ameliorarea acestor aspecte. Cu toate acestea, lipsa de mijloace
financiare repercutează negativ progresul în cadrul cercetării ştiinţifice,
statisticilor, votărilor şi altor forme de monitorizare. În concepţia ECRI, colectarea
datelor legate de originea etnică ar trebui să faciliteze identificarea zonelor unde
există discriminarea rasială directă sau indirectă şi găsirea celor mai indicate
mijloace de combatere a acestor forme de discriminare.
Recomandări:

99.

ECRI încurajează cu putere autorităţile Moldovei de a căuta mijloacele unui
sistem coerent de colectare a datelor care să poată evalua situaţia diferitelor
grupuri minoritare din Moldova şi determina extinderea manifestărilor de rasism şi
de discriminare rasială. ECRI recomandă ca autorităţile Moldovei să colecteze
informaţiile cum sunt originea etnică, limba, religia şi naţionalitatea diversele zone
ale politicii, şi în toate cazurile, cu respectarea principiului de confidenţialitate,
consimţământ în cunoştinţă de cauza şi auto-identificare voluntară a persoanelor
ca aparţinând la un anumit grup. Acest sistem ar trebui sa ia în considerare şi
dimensiunea sexuală, mai ales în contul unei eventuale discriminări duble sau
multiple.

Teritoriul care în prezent nu se afla sub controlul efectiv al autorităţilor Moldovei
100. Cu privire la regiunea estică (Transnistria) a Moldovei (cunoscută sub denumirea
de "Transnistria"), potrivit Declaraţiei de Independenţă a Moldovei din 23 iunie
1990, auto-proclamata “Republică Transnistria" a devenit independentă la
2 septembrie 1990. Dat fiind că regiunea Transnistria nu se află sub controlul
efectiv al autorităţilor Moldovei cărora li se adresează raportul de faţă, ECRI nu
va examina situaţia din Transnistria. Cu toate acestea, în conformitate cu
misiunea sa, doreşte să reitereze îngrijorarea sa cu privire la raportarea cazurilor
de violare a drepturilor omului din Transnistria, mai cu seama discriminarea
legată de educaţie38 şi de libertatea de religie.

II.

PROBLEME SPECIFICE

Dificultăţi în implementarea
discriminării rasiale

legislaţiei

de

combaterea

rasismului

şi

a

101. În numeroase secţiuni ale prezentului raport, ECRI descrie legislaţia existentă
care în principiu constituie un cadru favorabil de combaterea rasismului în
Moldova. Cu toate acestea, problema principala identificată de ECRI în Moldova
este legată de implementarea necorespunzătoare a legii în multe domenii
importante ale luptei contra rasismului si a discriminării rasiale. Explicaţia primită
de ECRI este aceea că legea nu se aplică din cauză că nu prea sunt cazuri de
intoleranţă în ţară. Cu toate acestea, explicaţia nu corespunde cu descrierea
făcută în alte părţi ale raportului când s-au raportat cazuri de rasism şi
discriminare rasială contra unor grupuri minoritare. Este urgent, prin urmare, de a
se rezolva unele probleme care afectează dominaţia legii şi protecţia drepturilor
omului în Moldova pentru a se ataca în acelaşi timp şi la problemele legate mai
direct de rasism şi discriminare rasială.

38
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Vezi, de asemenea, mai sus, Dispoziţii ale legii penale.
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102. Reprezentanţii grupurilor minoritare au explicat ca adesea ei nu pot să-şi exercite
drepturile datorită slabei calităţi a calităţii serviciilor publice în general, şi în
special a administraţiei juridice. Funcţionarea serviciilor publice este departe de
a fi satisfăcătoare, pe de o parte din cauza salariilor scăzute a funcţionarilor,
rotării prea rapide a personalului şi lipsei mijloacelor financiare de stat. Arbitrariul
deciziilor, corupţia şi mita sunt monedă comuna în multe servicii. În ciuda
eforturilor în creştere ale guvernului pentru combaterea acestor practici, ele sunt
larg recunoscute ca generalizate în societatea Moldovei. Aceasta situaţie
dezavantajează pe cei care nu au cunoştinţe sau mijloace pentru a accede la
serviciile publice, printre care numeroşi aparţin grupurilor minoritare. Cât priveşte
cazurile de acte intolerante de rasism sau discriminare rasiala din partea marelui
public, când s-a întrebat de ce victimele nu se adresează poliţiei sau
procurorului pentru a se plânge, răspunsul dat de ONG de drepturile omului este
acela că ei sunt descurajaţi iar uneori intimidaţi să o facă de teama de a nu se
întâlni cu acelaşi tip de probleme şi înăuntrul acestor instituţii. În general,
Autorităţile Moldovei par conştiente de această problematică şi de necesitatea de
a întreprinde reforme profunde ale sistemului. Multe măsuri au fost deja luate în
aceasta direcţie, în ultimii ani. În mod deosebit, ECRI notează multe cursuri de
pregătire pentru funcţionari, organizate la nivel de ONG sau de organizaţii
internaţionale, menite a duce la ameliorarea situaţiei din câmpul drepturilor
omului. Autorităţile au luat în ultimii ani măsuri de combaterea corupţiei printre
care adoptarea unui Plan de acţiune pentru implementarea strategiei naţionale de
luptă împotriva corupţiei (2007-2009).
103. În legătură cu problema independenţei sistemului juridic, organizaţiile neguvernamentale şi inter-guvernamentale au raportat probleme serioase în
funcţionarea şi cinstea sistemului judiciar în general. De exemplu, dreptul la
interpretarea şi traducerea documentelor în cazurile de speţă este crucial pentru
minorităţile naţionale şi imigranţii care ar dori să obţină o reparaţie pentru
violarea drepturilor omului. Cu toate acestea, deşi legea prevede dreptul la
interpretarea şi traducerea documentelor, atunci când se impune, nu se aplica în
practică, ori calitatea traducerii sau a interpretării este atât de slabă încât
periclitează justeţea întregii proceduri. ECRI notează cu interes că autorităţile
Moldovei au luat unele măsuri de îmbunătăţirea calităţii şi a independenţei
sistemului judiciar, de exemplu prin crearea în 2006 a Institutului Naţional de
Justiţie, însărcinat cu pregătirea iniţială a judecătorilor şi a procurorilor şi prin
adoptarea în 2007 a unei legi privind asistenţa juridică gratuită a persoanelor care
nu dispun de mijloacele necesare pentru a-şi plăti un avocat. Astfel de măsuri
sunt binevenite dar necesită a fi completate cu alte iniţiative. Este de asemenea
urgent de a rezolva problema spinoasă a neexecutării deciziilor de justiţie.
104. Autorităţile Moldovei ai informat ECRI că monitorizează îndeaproape
implementarea legilor care au fost adoptate. Comisia Parlamentară pentru
drepturile omului şi ale minorităţilor naţionale a constituit un grup de lucru cu
sarcina de a monitoriza implementarea legislaţiei în domeniul drepturilor omului.
Recomandări:
105. ECRI îndeamnă Autorităţile Moldovei de a sigura implementarea deplină a
dispoziţiilor contra rasismului şi a intoleranţei, acompaniate de măsuri de
asigurarea resurselor umane şi financiare necesare. Este important de a se
asigura ca toate secţiunile administraţiei – la nivel naţional, regional şi local –
responsabile într-un domeniu să fie complet afectate la implementarea legilor
respective. În acest scop, este esenţială informarea tuturor funcţionarilor şi
pregătirea lor cu aceste legi.
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106. Conştiente că schimbarea atitudinii este mai înceată decât schimbarea legii,
ECRI încurajează autorităţile Moldovei de a reaminti în public, ori de câte ori este
posibil, importanţa implementării legilor de protecţia drepturilor omului şi în
special dispoziţiile antirasiste şi antidiscriminatorii. ECRI mai accentuează
necesitatea de a se evalua rezultatele obţinute în implementarea pe bază de
reguli şi de a include membrii grupurilor minoritare la evaluarea, armonizarea şi
implementarea acestor legi.
Combaterea rasismului şi a intoleranţei în şi prin învăţământul şcolar din
Moldova
107. În prezenta secţiune, ECRI doreşte să atragă atenţia autorităţilor Moldovei asupra
numeroaselor probleme privind educaţia şcolară în Moldova şi care îngrijorează
ECRI39. Ca o prima remarcă, ECRI notează că sectorul public al educaţiei şcolare
în Moldova face faţă unor dificultăţi serioase legate de criza socio-economică cu
care se confruntă ţara de la independenţa sa în 1990. Aceasta înseamnă că
unele probleme tratate aici afectează într-o măsură mai mare sau mai mica toţi
elevii şi studenţii din Moldova şi nu numai pe aceea proveniţi din grupurile
minorităţilor. Principalele probleme sunt legate de lipsa profesorilor si a
materialelor didactice, condiţiile precare în care funcţionează şcolile şi corupţia. În
general, sistemul public de educaţie din Moldova face faţă unei situaţii de criză
de care autorităţile naţionale au cunoştinţă.
108. Autorităţile Moldovei au întocmit deja mai multe planuri de acţiune cu scopul de a
rezolva toate scurtcircuitele menţionate mai sus, şi altele. De exemplu, au
adoptat Planul naţional de acţiune numit “Educaţia pentru toţi” (2004-2008), iar o
secţiune menţionată mai jos este consacrată dreptului la educaţie. Faţă de acest
cadru şi luând în considerare eforturile pe care le fac Autorităţile Moldovei cu
privire la educaţia publică, ECRI crede că este necesar de a atrage atenţia
asupra unor probleme care ţin de combaterea intoleranţei şi discriminării în
domeniul educaţiei si care nu ar trebui lăsate în afara indispensabilului plan
general de acţiune pentru ameliorarea situaţiei pe întreaga ţară40. Acestea ţin de
problema accesului la educaţie al copiilor romi, pe de o parte, şi a copiilor altor
naţionalităţi, pe de altă parte. ECRI subliniază de asemenea necesitatea de a
spori rolul educaţiei în combaterea intoleranţei şi promovarea diversităţii în
Moldova.
-

Accesul la educaţie al copiilor romi

109. ECRI este profund îngrijorată de constatarea că situaţia copiilor romi care trăiesc
în Moldova, în ce priveşte educaţia, nu s-a ameliorat în ultimii ani41. Condiţiile de
trai extrem de precare ale unor familii de romi îi împiedică de a-şi trimite copiii la
şcoală şi de a plăti pentru materialele didactice, haine, alimente şi mijloace de
transport. ONG-urile de romi au ridicat de asemenea problema unor stereotipuri
şi prejudecăţi rasiste la unii învăţători sau părinţi ne-romi şi care descurajează
copiii romi de a intra în şcolile mai importante. Reprezentanţii romi au raportat ca
există o problema de facto de segregaţie la şcoală: există şcoli în satele de romi
frecventate în principal - sau în exclusivitate - de copiii romi. Potrivit
Cu privire la accesul la educaţie în Regiunea Transnistria, vezi mai sus Situaţia din Transnistria: Teritoriul care în prezent nu se află sub controlul efectiv al autorităţilor Moldovei
39

Pentru întreaga secţiune, vezi Recomandarea Nr. 10 din Politica generală de combaterea rasismului şi a
discriminării rasiale în şi prin educaţia şcolară.
40

ECRI tratează situaţia generală a comunităţilor de romi într-o altă parte a prezentului raport. Vezi mai
sus, Comunităţile de romi. Cu privire la învăţarea limbii şi culturii romilor, vezi mai sus, accesul la educaţie
al copiilor provenind din rândul minoritătilor naţionale.
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reprezentanţilor romi, în aceste şcoli resursele sunt şi mai slabe, condiţiile
materiale mai aspre şi lipsa de învăţători calificaţi mai problematică decât
oriunde în restul ţării. Pentru aceste motive, nivelul de şcolarizare a copiilor romi
este în general foarte scăzut şi sunt doar foarte puţini elevi care termină ciclul
secundar şi mai puţini care merg în învăţământul superior. În mod evident,
aceasta are un impact negativ asupra viitorului lor, mai ales pentru accesul la
muncă.
110. ECRI notează cu interes că ONG-urile de romi, cu sprijinul financiar al
organizaţiilor internaţionale şi în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi al
Tineretului, Biroul pentru relaţiile interetnice şi altele, încearcă să lanseze un
proiect-pilot cu scopul ameliorării frecvenţei şcolare şi a performanţei copiilor de
romi. Aceste proiect includ o campanie de conştientizare la educaţia romilor
pentru a reduce prejudiciile în rândul ne-romilor şi pentru a informa părinţii romi
despre sistemul de educaţie, pentru eliminarea distanţei care-i separă în ce
priveşte accesul la educaţie. O analiză la scară naţională urmează a se efectua
cu privire la situaţia educaţiei romilor. Autorităţile au indicat de asemenea că din
mai 2006 au stabilit un sistem preferenţial de burse destinate copiilor proveniţi din
grupuri dezavantajate de care pot beneficia copiii romilor şi că unii copii au putut
merge la şcoală graţie acestui ajutor financiar. ECRI nu cunoaşte numărul exact
de copii romi care beneficiază cu adevărat de această măsură dar societatea
civila vorbeşte de un număr foarte scăzut si departe de a satisface nevoile reale
în acest domeniu. Numărul scăzut şi natura simbolică42 a măsurii până acum sunt
insuficiente puternicul dezavantaj cu care se confruntă romii în sectorul educaţiei.
Recomandări:
111. ECRI îndeamnă autorităţile Moldovei de a menţine şi spori eforturile lor pentru a
asigura egale şanse pentru copiii romi în accesul la educaţie şi mai ales de a
continua studiile la nivel mai înalt. Trebuie luate aici măsuri urgente pe termen
scurt, mediu şi lung, în acord cu reprezentanţii comunităţilor de romi, care sa fie
însoţite de resursele umane si financiare adecvate. În acest scop, ECRI atrage
atenţia asupra Recomandării Nr. 10 a Politicii Generale relative la combaterea
rasismului şi a discriminării rasiale în şi prin educaţia şcolară, care dă liniile
directoare în acest domeniu.
-

Accesul la educaţie al copiilor provenind din minorităţile naţionale

112. Prin cel de-al doilea raport al său, ECRI recomanda ca Autorităţile Moldovei să
facă tot posibilul pentru a asigura îmbunătăţirea substanţială a limbii
moldoveneşti, pentru a facilita copiilor de o altă limba maternă, stăpânirea
suficientă a acesteia pentru a putea termina cu bine şcolaritatea lor. În acelaşi
timp, ECRI recomanda autorităţilor de a găsi o soluţie educaţională care sa
reconcilieze dorinţa de a promova limba naţională cu necesitatea de a proteja
limbile minorităţilor.
113. Situaţia prezentă rămâne nesatisfăcătoare în privinţa învăţării limbii naţionale de
către copiii provenind din naţionalităţile minoritare. Există o penurie de texte de
învăţarea limbii moldoveneşti ca a doua limbă, există prea puţini învăţători iar
aceştia sunt slab pregătiţi. Ca rezultat, elevii din şcolile unde se predă într-o altă
limbă, nu ating un nivel suficient de stăpânire a limbii moldoveneşti la terminarea
şcolarităţii, ceea ce limitează egalitatea de şanse la găsirea unui loc de muncă
Vezi, de exemplu, mai sus, secţiunea Comunităţile de romi în care se indica faptul că nu s-au mai alocat
fonduri din bugetul de stat pentru implemenatrea Planului de acţiune pentru sprijinirea ţiganilor/romilor din
Republica Moldova (2007-2010).
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atât în sectorul privat cât şi în cel public. ECRI este îngrijorat de raportarea
faptului că autorităţile par a acorda mai puţină importanţă decât înainte stăpânirii
limbii naţionale de către toţi cetăţenii moldoveni. Situaţia este prin urmare departe
de a se fi ameliorat, ceea ce este regretabil dat fiind că limba naţională este o
pârghie importantă de integrare socială.
114. Situaţia copiilor provenind din minorităţile naţionale relativă la învăţarea limbii şi
a culturii lor materne este şi ea nesatisfăcătoare, cum o afirmă reprezentanţii
acestor minorităţi. Majoritatea şcolilor publice predau în limba moldovenească.
Există de asemenea şcoli ale minorităţii cu limba de predare rusă ori altă limbă
minoritară vorbită în ţară. Autorităţile au luat măsuri pentru introducerea, din
2002, în şcolile minoritarilor, un subiect denumit “istoria, cultura şi tradiţiile
poporului”43. Aceasta oferă posibilitatea bulgarilor, găgăuzilor, ruşilor si
ucrainienilor de a învăţa despre culturile, istoriile şi limbile lor respective. Pentru
alte minorităţi naţionale, autorităţile au iniţiat un sistem de şcoli de duminică,
copiii putând primi aici cursuri echivalente, dar numai sub formă de activitate
extraşcolară. ECRI notează că în acelaşi timp nu există cursuri similare pentru
elevii romi dar că autorităţile intenţionează să se ocupe. În general, reprezentanţii
minorităţilor naţionale au indicat că este penurie de cercetări ştiinţifice şi de
material metodologic în acest domeniu, în special pentru celelalte limbi decât
rusa. Institutul de studii interetnice creat în cadrul Academiei naţionale de ştiinţe
nu poate desfăşura astfel de activităţi în lipsa sprijinului financiar adecvat din
partea statului.
Recomandări:
115. ECRI recomandă cu putere ca Autorităţile Moldovei să-şi continue eforturile de
ameliorarea învăţământului în Moldova pentru copiii minorităţilor naţionale, pentru
a garanta ca atunci când părăsesc şcoala beneficiază de şanse egale de acces
la formele superioare de învăţământ şi la locurile de muncă. In acest scop, ECRI
atrage atenţia asupra Recomandării sale Nr. 10 din Politica Generală de
combaterea rasismului şi a discriminării în şi prin educaţia şcolară, care dă liniile
generale în acest domeniu. În acelaşi timp, ECRI recomandă cu insistenţă ca
autorităţile Moldovei să se asigure că se asigură o amploare adecvată în şcolile
minorităţilor, învăţării limbilor şi culturilor minoritare.
116. În mod mai general, ECRI recomandă adoptarea unor măsuri, în consultare cu
minorităţile implicate şi cu respectarea intereselor lor, care să cuprindă toate
măsurile legate de şcolarizarea copiilor minorităţilor naţionale, în mod particular,
învăţarea limbii moldoveneşti.
Combaterea intoleranţei şi promovarea diversităţii în educaţia şcolară

-

117. În cel de-al doilea raport al său, ECRI recomanda ca autorităţile Moldovei să
îmbunătăţească educarea copiilor, la toate nivelele de educaţie, asupra
drepturilor omului, în special asupra problemelor de rasism şi de intoleranţă.
118. În acest scop ECRI a menţionat deja două cursuri, Educaţia civică şi Lege şi
obiceiuri, care constituie ocazii de învăţarea drepturilor omului şi a valorilor
democratice, cu includerea principiului de nediscriminare şi despre necesitatea
de a combate rasismul şi intoleranţa. ECRI regretă că aceste doua cursuri,
predate în clasele cinci - nouă (adică în Ministrul Educaţiei şi Tineretului a luat
aceasta decizie pentru a uşura programa care se pare că era destul de
Cu privire la predarea istoriei şi a culturii minorităţilor naţionale în şcolile principale, vezi mai jos,
Combaterea intoleranţei şi promovarea în şcoli a diversităţii.
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încărcată, în ciuda criticilor exprimate de reprezentanţii societăţii civile şi de
unele cadre didactice, cum este cazul unei petiţii semnate de 4 000 de
persoane. Avocaţii parlamentari au interogat public autorităţile, pentru ca
acestea să revină asupra deciziei lor, dar fără succes. Într-adevăr, specialiştii în
domeniu constată o foarte slabă informare şi conştientizare a populaţiei în
general şi a copiilor în special, la drepturile individuale care includ şi drepturile
omului. Această decizie pare să meargă şi împotriva obiectivelor recomandate
prin Planul naţional de acţiune pentru drepturile omului (2004-2008) pentru a
spori şansele copiilor de vârstă şcolară de a învăţa drepturile omului. De
exemplu, Planul prevede dezvoltarea unei programe de învăţarea drepturilor
omului în şcoli şi universităţi, pentru pregătirea iniţială şi pe parcurs a
profesorilor la toate nivelele.
119. Autorităţile au subliniat ca mulţi elevi optează pentru cele două cursuri
menţionate, fapt ce compensează caracterul opţional, după părerea acestor
autorităţi. S-a atras de asemenea atenţia asupra existenţei unor activităţi
extraşcolare cum ar fi cele organizate în cadrul zilelor internaţionale pentru
drepturile omului, care au dat ocazia elevilor la toate nivelele de a se familiariza
cu problemele drepturilor omului şi cu combaterea rasismului şi a discriminării
rasiale. Cu toate acestea, în practică, situaţia generală pare mai degrabă că s-a
deteriorat în ce priveşte învăţarea drepturilor omului, în ultimii ani.
Recomandări:
120. ECRI recomanda cu putere autorităţilor Moldovei de a implementa integral Planul
naţional de acţiune pentru drepturile omului care include măsurile menite a
asigura ca educarea la drepturile omului să constituie o parte integrantă a
programei şcolare. Educarea la drepturile omului si în special la principiul nediscriminării şi la necesitatea de a combate rasismul şi intoleranţa trebuie făcută
la toate nivelele şi la toate disciplinele. Pentru aceasta, profesorii trebuie să fie
corect formaţi pe aceste subiecte. ECRI atrage atenţia asupra Recomandării sale
Nr. 10 din Politica generală de combaterea rasismului şi a discriminării rasiale în
şi prin educaţia şcolară, care dă liniile generale în acest domeniu.
121. În acest context, ECRI recomandă ca autorităţile Moldovei, de comun acord cu
specialiştii şi cu ONG, să revină la decizia lor de a transforma Educaţia civică şi
Legea şi obiceiurile în cursuri opţionale.
122. În cel de-al doilea raport al său, ECRI a exprimat speranţa ca reforma manualelor
şcolare de istorie, aflată în discuţie, să constituie în acelaşi timp o ocazie de a
dejuca toate stereotipurile negative privind grupurile minoritare şi de a spori
aprecierea diversităţii culturale de către toţi elevii din Moldova.
123. De la publicarea celui de-al doilea raport al său, ECRI autorităţile Moldovei au
început să pregătească noi manuale şcolare de istorie. Scopul urmărit este acela
de a introduce o manieră integrată de prezentare, pentru a înlocui cursurile de
Istoria românilor şi de Istorie universală. Cu toate acestea, reforma predării
istoriei a devenit o problema politica sensibilă, datorită mai ales conexiunilor cu
identitatea naţională. Noile manuale au atras critici din partea multo istorici şi
oameni politici, urmate de proteste şi demonstraţii la începutul anului şcolar în
septembrie 2006. Noile manuale au fost criticate pe motiv de favoritism politic şi
de negare a adevărului istoric de identitate a moldovenilor, în special când este
vorba de rolul identităţii româneşti, şi chiar pe motiv de sentimente antiromâneşti.
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124. Între 14-16 iulie 2006, Consiliul Europei a organizat un seminar, în cooperare cu
Ministerul Educaţiei al Moldovei privind predarea istoriei prin prisma unor
perspective multiple. Seminarul a fost urmat de două analize critice (nepublicate)
ale noilor manuale de istorie, la cererea Ministerului Educaţiei. Ca răspuns la
aceste mari proteste, autorităţile au stabilit un comitet în cadrul Academiei de
ştiinţe a Moldovei, cu sarcina de a verifica daca obiecţiile ridicate sunt fondate şi
dacă manualele trebuie revizuite. La data adoptării prezentului raport, acest
comitet era încă în stadiul de pregătire a concluziilor şi recomandărilor sale.
125. O altă problemă legată de conţinutul manualelor de istorie este în general lipsa
de referinţe la istoria şi cultura minorităţilor naţionale, chiar dacă autorităţile au
crezut că amelioraseră situaţia prin noile manuale de istorie sau a celor de
literatură, de exemplu. Reprezentanţii minorităţilor naţionale au subliniat că este
important ca toţi elevii din şcolile principale din Moldova – şi nu numai copiii
proveniţi din aceste minorităţi şi care au studiat în şcoli ale minorităţilor 44 – să fie
conştientizaţi asupra istoriei şi a culturii diverselor minorităţi naţionale care trăiesc
în ţară, cum ar fi de exemplu, ucrainienii, bulgarii, găgăuzii, romii şi evreii. Este de
asemenea cazul şi pentru grupurile religioase şi etnice minoritare care au venit
mai târziu în ţară. În acest domeniu, ECRI notează cu interes că unele proiectepilot au fost lansate de membrii comunităţilor evreieşti, în parteneriat cu
autorităţile Moldovei, pentru predarea istoriei Holocaust-ului, dar şi, în general, a
respectului interetnic reciproc. ECRI consideră că astfel de iniţiative pot fi extinse
la întreg sistemul şcolar.
Recomandări:
126. Conform Recomandării Nr. 10 din Politica generală de combaterea rasismului şi a
discriminării rasiale în şi prin educaţia şcolară, ECRI recomandă ca autorităţile
Moldovei să ia toate măsurile necesare pentru eliminarea din toate manualele de istorie, în primul rând - a tuturor materialelor rasiste sau care încurajează
stereotipurile, intoleranţa sau prejudicierea oricărui grup minoritar.
127. ECRI recomanda de asemenea ca autorităţile Moldovei să monitorizeze cu
regularitate, şi, dacă este cazul, să revizuiască manualele şcolare pentru a se
asigura că acestea reflectă mai fidel pluralitatea societăţii şi să includă în acest
scop contribuţia socială a grupurilor minoritare.

Cu privire la acest punct, vezi mai sus - Accesul la educaţie al copiilor provenind din cadrul minorităţilor
naţionale.
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