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Chișinău, 13 August 2020 

 

Declarația Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic Privind Alegerile 
Prezidențiale din 9 august 2020 și Situația Politică din Belarus 

 

Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic își exprimă solidaritatea cu 
Platforma Națională din Belarus privind alegerile prezidențiale din 9 august 2020 și situația politică 
din Belarus. Totodată, Platforma Națională împărtășește preocupările exprimate de Uniunea 
Europeană, Departamentul de Stat al SUA, OSCE/ODIHR, Comisia de la Veneția și un șir de state. 
Suntem profund îngrijorați de multiplele incidente de folosire excesivă a forței și violenței de către 
forțele de ordine împotriva protestatarilor din Belarus, inclusiv asupra femeilor și a minorilor și 
condamnăm represiunile și detenția arbitrară a opoziției politice și a protestatarilor pașnici. 
Îndemnăm Guvernul belarus să oprească toate actele de violență și persecutare a protestatarilor, să 
respecte drepturile cetățenilor la întrunirile pașnice, libertatea de exprimare și libertatea presei și 
să elibereze toate persoanele reținute pe nedrept și toți prizonierii politici. Totodată, am dori să 
reamintim autorităților din Belarus obligațiile lor internaționale în cadrul principalelor tratate 
privind drepturile omului, precum Convenția ONU împotriva Torturii, Pactul Internațional pentru 
Drepturile Economice, Sociale și Culturale și Convenția ONU privind Drepturile Copiilor.  

 

Conform Platformei Naționale din Belarus, alegerile prezidențiale din Belarus din 9 august 2020 au fost 
însoțite de încălcări masive ale drepturilor omului și nu pot fi sub nicio formă considerate libere, 
transparente și democratice. Pe parcursul întregului proces electoral, Guvernul a împiedicat în mod 
deliberat libera exprimare a voinței cetățenilor, a recurs la persecuții împotriva candidaților alternativi 
și a membrilor echipelor acestora; (cyber)bullying și represiuni împotriva bloggerilor, jurnaliștilor, 
activiștilor și a cetățenilor de rând; manipulare în masă și fraudare în timpul alegerilor. Conform ONG-
urilor din Belarus, procesul electoral, la toate etapele sale, nu a respectat o serie de standarde 
internaționale de bază pentru asigurarea alegerilor democratice și corecte și a fost însoțit de 
numeroase încălcări ale acestor principii precum și a cerințelor legislației naționale.  

 

Comisia Electorală Centrală din Belarus afirmă că peste 80% din voturi au fost acordate pentru 
Aleksandr LUKASHENKO, ceea ce a provocat nemulțumiri justificate din partea cetățenilor. În seara 
zilei de 9 august 2020, mii de oameni au ieșit în stradă în diferite orașe ale Belarus. Organele de drept 
din Belarus au aplicat măsuri violente disproporționate și inacceptabile împotriva protestatarilor 
pașnici. Prin urmare, această reacție necorespunzătoare și violentă din partea forțelor de ordine este 
în totalitate cauza de escaladare a violențelor.  

 

Potrivit Platformei Naționale din Belarus, au fost înregistrate câteva mii de arestări, zeci de răniți și 
câteva decese din rândul protestatarilor. 

 

Noi condamnăm ferm mesajul președintelui Republicii Moldova, Igor DODON, adresat în numele 
poporului Moldovei la  10 august 2020, prin care l-a felicitat pe Aleksandr LUKASHENKO cu ocazia 
victoriei în alegerile prezidențiale. Președintele Republicii Moldova s-a grăbit să aducă felicitări 
ignorând îngrijorările majore privind respectarea standardelor în materie electorală și represiunile 
împotriva protestatarilor pașnici. Considerăm că acest mesaj nu reprezintă nici majoritatea poporului 
nostru, nici semnatarii acestei declarații. Poporul Republicii Moldova, în solidaritate cu belarușii, susțin 
cele mai înalte standarde și corectitudinea în procesului electoral și dreptul la protest pașnic. Mai mult, 
conform Centrului Independent de Jurnalism din Moldova, mass-media afiliată Partidului Socialist, al 
cărui președinte a fost Igor DODON nu a reflectat corect acțiunile violente și intervențiile 
disproporționate ale unităților de forță și poliției împotriva protestatarilor din Belarus. 
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Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic își exprimă solidaritatea cu 
Platforma Națională din Belarus și cu poporul belarus și în conformitate cu principiile democrației, 
statului de drept și a întrunirilor pașnice, cer autorităților din Belarus:  

● Să înceteze imediat escaladarea violențelor pe străzi; 
● Să oprească imediat aplicarea excesivă a forței și a violenței împotriva protestatarilor; 
● Să elibereze imediat și necondiționat toți protestatarii arestați și toți prizonierii politici; 
● Să nu valideze rezultatele alegerilor prezidențiale din cauza încălcărilor masive ale legii; 
● Să înceapă negocierile cu echipele candidaților alternativi, partidele de opoziție și organizațiile 

societății civile cu privire la noile alegeri prezidențiale, care să fie  controlate de societatea din 
Belarus și organizațiile internaționale; 

● Să asigure garanțiile fundamentale pentru cei reținuți și arestați, inclusiv accesul la îngrijiri 
medicale și avocați;  

● Să creeze o comisie publică independentă bazată pe bunele practici internaționale pentru 
continuarea investigațiilor cu privire la evenimentele urmate după alegerile prezidențiale, 
pentru a efectua o anchetă minuțioasă și independentă asupra tuturor incidentelor comise și 
a trage la răspundere pe cei responsabili, precum și să ofere despăgubiri și reabilitare 
victimelor. 

 

 

Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic a fost creată în anul 2011 și în 
acest moment are 85 de organizații membre, 6 dintre acestea constituind organizații-umbrelă pentru 
alte 255 de organizații. Misiunea Platformei este consolidarea procesului de integrare europeană și de 
dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și monitorizare 
pentru implementarea Acordului de Asociere dintre RM-UE și alte documente relevante ce se referă la 
Parteneriatul Estic și relația RM-UE. 
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