Cuvântul de deschidere a evenimentului anual al Misiunii OSCE în Moldova, de către
Ambasadorul Michael Scanlan, Șeful Misiunii OSCE în Moldova, dedicat celei de-a 26a Aniversări de la semnarea Cartei de la Paris pentru o nouă Europă, Chișinău, 22
noiembrie 2016
Excelențele voastre, dragi colegi și prieteni,
Bună seara și bine ați venit!
Conform tradiției, ambasadele dedică recepțiile lor anuale sărbătorilor naționale. În
cazul OSCE, nu avem o zi națională ca atare, dar avem o zi care marchează aspirațiile
comune ale celor 57 de state participante. Aceasta este ziua din noiembrie 1990, când la
Paris, cei 34 de membri de atunci ai OSCE, numită atunci CSCE, au semnat Carta pentru o
nouă Europă.
Prin Carta de la Paris, statele participante s-au angajat „să edifice, să consolideze şi să
întărească democraţia ca unic sistem de guvernământ”, și acționând astfel, să respecte
drepturile omului și libertățile fundamentale, care sunt „inerente tuturor fiinţelor umane,
inalienabile şi garantate prin lege”. Aceasta a dat curs la înființarea Biroului OSCE pentru
Instituții Democratice și Drepturile Omului, menit să ajute statele să lucreze în direcția
acestor idealuri. În acest context, în 2016, BIDDO a desfășurat pentru alegerile prezidențiale
din Moldova o misiune de observare pentru a evalua conformitatea alegerilor cu principiile
de egalitate, transparență și pluralism politic pe care statele participante tind să le întrunească.
Carta se referă la democrație ca fiind „cea mai bună garanţie a libertăţii de expresie și
a toleranţei faţă de toate grupurile societăţii”. Acest scop este reprezentat în OSCE de către
Înaltul Comisar pentru Minorități Naționale care lucrează împreună cu statele participante
pentru a ajuta la promovarea toleranței nu doar cu scopul de a preveni escaladarea tensiunilor
privind problemele minorităților etnice, dar și de a promova o societate incluzivă și
rezistentă. În 2016, Înaltul Comisar a efectuat o vizită la Chișinău și Tiraspol pentru a
încuraja o asemenea abordare incluzivă în ceea ce privește educația. Pe parcursul vizitei,
ÎCMN a salutat activitatea grupului comun de lucru între autoritățile centrale și Găgăuzia în
vederea îmbunătățirii funcționării autonomiei. În regulamentul grupului de lucru, OSCE este
menționată ca partener în acest efort important. De asemenea, ÎCMN a încurajat Guvernul să
promoveze o societate puternică și incluzivă prin adoptarea strategiei de consolidare a
relațiilor inter-etnice în Moldova.
În cadrul OSCE, Reprezentantul pentru libertatea presei tinde să ajute statele
participante să-și respecte angajamentele din sfera libertății de exprimare. În acest an, la
solicitarea autorităților din Republica Moldova, Reprezentantul a prezentat opinia experților
privind modificările propuse la Codul Audiovizualului, în scop de a asigura conformitatea
proiectelor legislative din domeniul mass-media cu angajamentele menționate mai sus.
În familia OSCE, Misiunea în Moldova este împuternicită de către statele participante
să promoveze soluționarea conflictului transnistrean, în parteneriat cu Președinția în
Exercițiu, și în strânsă cooperare cu colegii noștri Mediatori și Observatorii. În acest an,
procesul de negocieri în formatul 5+2 a fost restabilit după o pauză de doi ani. Mai mult ca
atât, Protocolul semnat în iunie la Berlin a confirmat un proces bazat pe rezultat în care
părțile și-au luat angajamentul cu privire la obiective și acțiuni clare care furnizează soluții
practice în folosul oamenilor pe ambele maluri. Angajamentele prezentate în Protocolul de la

Berlin în totalitate corespund cu parametrii aprobați pentru soluționarea definitivă a
conflictului transnistrean, de către statele participante, care desigur include și Republica
Moldova.
La fel aș dori să menționez un eveniment important din acest an care este în spiritul
anti-discriminator al Cartei de la Paris. În 2016, Moldova a marcat oficial, pentru prima dată,
Ziua de comemorare a victimelor Holocaustului, și în iulie, și-a stabilit drept scop să
elaboreze către finele anului un plan de acțiune privind educația în domeniu și comemorarea
Holocaustului cu scopul de a promova spiritul toleranței, umanismului și respectului reciproc.
Din partea Misiunii OSCE în Moldova vreau să-mi exprim recunoștința față de toți partenerii
noștri în această seară pentru cooperarea care am avut-o în 2016.
Vă invit acum să ridicăm paharele pentru Cartea de la Paris pentru o nouă Europă și
pentru efortul nostru neobosit de a o transforma în realitate.
Mulțumesc!

