În contextul Zilei Internaţionale a Migranţilor

În contextul Zilei Internaţionale a Migranţilor, membrii Partidului Verde Ecologist din Moldova
au făcut un apel către autorităţile centrale de a susţine moldovenii plecaţi peste hotare, care de
cele mai dese ori se confruntă cu discriminare şi lipsa unor contracte oficiale de angajare în
ţările gazdă, transmite Info-Prim Neo.
Preşedintele partidului, Anatolie Prohniţchi, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că
autorităţile din Republica Moldova ar trebui să ducă mai multe tratative cu statele europene în
care muncesc moldoveni, pentru ca să existe o colaborare în domeniul angajării oficiale.
Totodată, Anatolie Prohniţchi, a menţionat că cetăţenii moldoveni trebuie să fie încurajaţi şi
promovaţi în afara ţării.

Potrivit lui Prohniţchi, o mare parte din bugetul Republicii Moldova este bazat pe banii trimişi
de moldovenii de peste hotare, iar guvernările, prezente şi anterioare, nu acordă suficientă
atenţie acestei categorii de moldoveni. „Se fac unele adunări cu reprezentanţii diasporei, însă
dacă este să facem o analiză a ministerelor, vom observa că ar trebui să existe direcţii care să
se ocupe de problema moldovenilor, însă ele nu există. La acest moment întâlnirile cu
moldovenii sunt mai mult mioritice, cu lacrimi şi concerte, ceea ce nu este tocmai corect. Ei
trebuie să fie promovaţi în funcţii elective peste hotare, trebuie să fie o politică de stat, care să
sprijine aceşti moldoveni cu toate mijloacele”, a mai spus liderul verzilor din Republica Moldova.

Preşedintele Consiliului Naţional al Partidului Verde Ecologist, Andrei Dumbrăveanu, a
declarat că moldovenii au fost nevoiţi să emigreze pentru a ajuta familia din ţară să trăiască mai
bine. Iar cel mai grav este că nu există o iniţiativă a statului de a cerceta numărul real al
moldovenilor plecaţi peste hotare. Acele cercetări sporadice care se efectuează, spune
Dumbrăveanu, sunt făcute din finanţări internaţionale ale unor organizaţii neguvernamentale.
Cifrele oficiale arată că peste 800 de mii de moldoveni lucrează neoficial peste hotare. În
realitate numărul lor ar fi de peste 1 milion. Contribuţia lor la bugetul statului este de 35%, iar
potrivit unor studii, în anul 2011 în medie moldovenii au transferat circa 4,5 mii de euro per
familie pentru a întreţine copiii şi părinţii lăsaţi acasă. Aceşti bani nu au fost îndreptaţi spre
investiţii şi spre crearea unor locuri de muncă.
Liderul tinerilor verzi, Alexandru Donea, a declarat că majoritatea studenţilor se înscriu la
studii pentru a obţine o viză de plecare peste hotare, unde ar putea să-şi câştige existenţa.
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Potrivit liderului, la acest moment nu există politici care ar sprijini tinerii moldoveni să se
stabilească acasă ca aceştia să nu-şi părăsească părinţii şi ţara.
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