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Republica Moldova la fel ca și majoritatea statelor europene se confruntă cu o criză de
proporții provocată de pandemia COVID-19. Trecem prin momente grele ce provoacă și pun la
încercare sistemul economic și medical al țării noastre. În aceste clipe dificile avem nu numai
responsabilitatea de a ne proteja pe noi și familiile noastre, dar și responsabilitatea de a ne
proteja și comunitățile în care locuim; clipe în care trebuie prin comportamentul nostru social să
avem grijă de cei mai vulnerabili membri ai societății noastre. Partidul Verde Ecologist își
exprimă solidaritatea cu cetăţenii responsabili, care respectă regimul de carantină, cu toți cei
afectați și aduce mulțumiri tuturor medicilor și personalului implicat în combaterea acestei
maladii.
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Partidul Verde
Ecologist își exprimă solidaritatea cu cetăţenii responsabili, care respectă regimul de carantină,
cu toți cei afectați și aduce mulțumiri tuturor medicilor și personalului implicat în combaterea
acestei maladii. La fel, PVE aduce mulţumiri jurnaliştilor din mass-media naţională, regională şi
locală, care informează corect populaţia şi păstrează prin mesajul lor calmul şi ordinea în
societate.
Partidul Verde Ecologist urmărește cu precauție evenimentele ce au loc în republica noastră,
acțiunile autorităților și guvernării și susține eforturile depuse de către organele competente
pentru a proteja populația și economia țării de efectele negative ale acestei pandemii.

Condamnăm atitudinea iresponsabilă și egoistă a autorităților și a partidelor politice,
care s-au avântat în febra electorală de la Hâncești, ignorând riscul la care au supus
întreaga populație a raionului.
Faptul că alegerile de la Hâncești nu au fost amânate demonstrează, că actuala guvernare, dar
și partidele politice (PSRM, PDM, DA, PAS, Blocul ”UNIREA”, partidul ”Șor”) ce au participat în
acest scrutin nu au nimic comun cu sănătatea şi necesitățile oamenilor, iar impunerea stării de
urgență și aplicarea măsurii de carantină în două sate din raionul Hâncești la doar două zile
după alegeri, demonstrează cinismul actualei guvernări antipopulare PSRM-PDM.
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Susținem introducerea situației de urgență și a masurilor de austeritate dar ne exprimăm
dezacordul cu termenul de 60 de zile considerându-l ca suprareacție pentru actuala
situație de criză.
Îndemnăm şeful statului să nu-şi bată joc de oameni și de mass-media, prezentându-se în
fiecare oră la TV ca salvator al bolnavilor, să nu transforme o nenorocire colectivă în circ
electoral, iar conducerea țării să nu folosească starea de urgență pentru clasificarea dosarelor
de corupţie şi finanţare străină a partidelor de la guvernare, să nu suprime drepturile și libertățile
oamenilor, să evite aranjarea unor jocuri politice de culise și organizarea unor activități ce vor fi
în detrimentul cetățenilor.

Îndemnăm cetățenii să se informeze despre situația epidemiologică din țară și din lume
EXCLUSIV din surse oficiale si/sau specializate, argumentate științific și fundamentate
de opinia experților din domeniul medical.
Este crucial, pentru fiecare dintre noi, să urmăm cu strictețe recomandările autorităților și
specialiștilor, să respectăm măsurile de prevenție, profilaxie, carantină și izolare, atât pentru
siguranța noastră și a celor dragi, cât și pentru a ușura, pe cât posibil, povara epidemiei pentru
sistemul medical din țară.

Considerăm non-etică și periculoasă și condamnăm ferm răspândirea în spațiul mediatic
din țară a știrilor false, atât în ce privește situația reală din țară și din lume privind COVID
19, cât și în ceea ce ține de așa-zisele ”remedii”, naturiste sau de alt gen, de combatere a
virusului, utilizarea necontrolată a acestora prezentând un risc atât pentru sănătatea
noastră, cât și a celor din jur.
În scopul soluționării situației actuale solicităm autorităților:
1.
recomandările instituţiilor medicale şi respectarea riguroasa a regimului de carantină
să devină, pe durata pandemiei, prioritatea de bază a autorităţilor locale pentru a nu transforma
localităţile în focare de contaminare a comunităţilor;
2.
să fie luate măsuri drastice pentru a curma practica ce ia tot mai mare amploare de
speculare cu produse de prima necesitate, inclusiv cele alimentare, medicale și de igienă
personală. Știind că nu vor fi pedepsiți de către stat, în ultima perioadă prețurile la multe din
produsele de prima necesitate s-au dublat. Unele produse ce nu pot fi găsite în rețelele de
magazine sau în farmacii (măști medicale) se găsesc ușor, în cantități nelimitate și la prețuri
exagerate pe saiturile de anunțuri;
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3.
să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura protecția socială și susținerea
financiară a persoanelor fizice, care în această perioadă vor pierde sursa de venit;
4.
să fie întreprinse măsuri urgente de susținere a businessului mic și mijlociu, care a
înregistrat pierderi considerabile din cauza pandemiei și măsurilor de austeritate impuse de
această situație. Doar cu implicarea transparentă şi eficientă a statului vom putea salva de la
faliment economia țării, care se bazează în special pe activitatea întreprinderilor mici și mijlocii
(conform exemplelor și practicilor țărilor Europene);
5.
să întreprindă măsurile necesare prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și
Integrării Europene și canalele diplomatice existente pentru a acorda susținere cetățenilor
Republicii Moldova, care muncesc în diferite țări afectate grav de COVID -19 și care la moment
se află în dificultate. Până la moment o bună parte a bugetului național aparținea remitențelor,
provenite de la moldovenii ce muncesc peste hotare, iar acum ar trebui să nu uităm nici noi de
ei;
6.
să fie suspendate, pe durata pandemiei, reţelele de mass-media străine, specializate
pe propagandă, dezinformare şi manipulare (conform raportului UE din 16 martie 2020);
7.
de stopat practica de nimicire nemiloasă a câinilor vagabonzi, apărută recent în mai
multe localități urbane, care conform viziunilor OMS nu sunt purtători de infecții COVID-19, deci
nu pot servi ca un focar adăugător de infecție.
Criza prin care trec majoritatea țărilor amenință să distrugă realizările sociale,
democratice și economice, iar societatea este supusă acum unor sentimente crescânde de
frustrare, frică, și chiar furie. Tratamentul de austeritate care este impus de autorități, în multe
cazuri fiind justificat, dacă nu va fi corect gestionat va contribui la creșterea nedreptăților și
diviziunilor sociale, va pune în pericol bunăstarea cetățenilor și va submina capacitatea
societățiilor de a prospera și mai important - ar putea destabiliza democrația.
Diferite state reacționează diferit la această situație de criză, reieșind din gravitatea și viteza de
răspândire a COVID -19. Închiderea granițelor între statele europene ne demonstrează cu lux
de amănunte cât de interconectați și interdependenți suntem și cât de mult contează pentru
societatea noastră dreptul și posibilitatea liberii circulații.

În această situație, Partidul Verde Ecologist își reiterează adeziunea la valorile general
umane, principiile de dezvoltare durabilă, democratică și europeană.
Toți membrii și susținătorii PVE sunt alături de cetățeni în exprimarea celei mai profunde
și sincere gratitudini față de personalul implicat în combaterea pandemiei COVID-19.

Doar împreună și solidari vom putea învinge!
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