5 APRILIE 2009: APEL LA MEMORIE ŞI RESPONSABILITATE PENTRU VIITOR
6 aprilie 2010
Cu ocazia împlinirii unui an de la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009,
Ținând cont de constatările Coaliției 2009 privind corectitudinea scrutinului din 5 aprilie,
Conştientizând importanța unor alegeri libere şi corecte în asigurarea liniştii sociale,
Regretând caracterul scrutinului din 5 aprilie 2009 şi evenimentele tragice care l‐au urmat,
Considerând necesară învățarea unor lecții din alegerile din 5 aprilie 2009,
Având în vedere situația social‐politică din țară şi probabilitatea organizării unor noi alegeri parlamentare într‐un
viitor apropiat,
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte
Apreciază eforturile autorităților de a îmbunătăți legislația electorală şi dorința declarată a acestora de a crea
condiții pentru desfăşurarea alegerilor din Republica Moldova într‐un cadru democratic, liber şi corect;
Solicită autorităților statului şi forțelor politice să studieze aprofundat corectitudinea alegerilor din 5 aprilie 2009,
inclusiv cazurile semnalate de încălcare a legislației electorale, să tragă concluziile ce se impun şi să le prezinte
societății în spiritul transparenței, corectitudinii şi al dreptății;
Solicită Parlamentului şi Guvernului, în perspectiva viitoarelor alegeri, să întreprindă acțiuni energice şi eficiente
de prevenire şi evitare a carențelor depistate şi făcute publice de către Coaliție în campaniile electorale din 2009
(crearea listelor electorale de o manieră corectă şi transparentă, asigurarea unui climat social favorabil prezentării
ofertelor tuturor concurenților electorali, asigurarea condițiilor pentru funcționarea mass‐mediei publice fără
ingerințe din partea politicului, crearea condițiilor de vot pentru toți cetățenii etc.);
Recomandă autorităților, în special Parlamentului Republicii Moldova, partidelor politice să comunice mai eficient
cu societatea despre perspectivele desfăşurării proceselor politice şi/sau electorale în următoarea perioadă pentru
a diminua frustrările sociale cauzate de incertitudinea situației politice;
Îndeamnă autoritățile statului, clasa politică, întreaga societate să creeze un mediu favorabil pentru desfăşurarea
unor alegeri libere şi corecte, ca o condiție esențială a democratizării țării.
Consiliul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte
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Coaliția Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte este o uniune benevolă de organizații neguvernamentale din Republica Moldova care au drept scop să contribuie la asigurarea unor
alegeri libere, corecte, transparente şi democratice în Republica Moldova şi continuă activitățile de promovare a unor alegeri libere şi corecte demarate de Coaliția 2005, 2007 şi
2009. La moment Coaliția Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte întruneşte peste 70 de organizații neguvernamentale.
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