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Introducere.

1. Repere istorice

Scopul principal al acestei broşuri este de a elucida politica de epurare
lingvistică promovată de autorităţile separatiste de la Tiraspol în aşa-numita
"Republică Moldovenească Nistreană" ("RMN"). Termenul “epurare
lingvistică” aparţine Înaltului Comisar al OSCE pentru minorităţi naţionale,
Rolf Ekeus. El a catalogat astfel politica autorităţilor transnistrene faţă de
şcolile moldoveneşti cu predare în limba română pe baza grafiei latine din
Transnistria, la 15 iulie 2004, după ce miliţia şi trupe speciale transnistrene
au ocupat cu forţa localul şcolii nr. 20 ("Lucian Blaga") din Tiraspol.
Politica de epurare ligvistică, sau de îngrădire a dreptului la studii în
limba maternă a copiilor români din Transnistria, a început să fie promovată
de regimul Smirnov în raioanele din stânga Nistrului ale Republicii Moldova
chiar după proclamarea pretinsei "RMN". Vom arăta în acest studiu că
aceasta este dusă sub drapelul apărării populaţiei moldoveneşti de
"românizarea" Chişinăului şi că are drept scop deznaţionalizarea şi
rusificarea populaţiei româneşti din stânga Nistrului, separarea ei lingvistică
şi culturală de restul populaţiei moldoveneşti/româneşti din Republica
Moldova şi România. Drept suport ideologic al politicii de deznaţionalizare
a populaţiei româneşti din Transnistria (inclusiv prin îngrădirea accesului
populaţiei la educaţie în limba română) serveşte vechea teorie stalinistă a
moldovenismului, cu privire la existenţa în Basarabia şi în Transnistria a
unui popor deosebit de poporul român şi vorbind o limbă diferită de cea
română. În procesul de implementare a politicii de epurare lingvistică, după
cum vom vedea mai departe, regimul separatist recurge la tehnici şi metode
practicate de fostul regim sovietic şi de fostul KGB.
În lucrare va fi elucidată activitatea Misiunii OSCE în Republica
Moldova şi a Comisarului OSCE pentru minorităţi naţionale în vederea
detensionării relaţiilor dintre Chişinău şi Tiraspol în criza şcolilor, ajutorul
acordat de aceste instituţii şcolilor româneşti din Transnistria.
Dat fiind faptul că chestiunea încălcării dreptului la învăţătură în
limba maternă este doar o mică parte a problemei generale care este lipsa
drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului în Transnistria, în
broşură se va încerca să se facă o caracterizare generală a regimului autoritar
şi xenofob de la Tiraspol şi să se arăte represiunile la care sunt supuşi
locuitorii din regiune, dar şi partidele şi mass-media
de opoziţie,
organizaţiile neguvernamentale.
Broşura este scrisă pe baza materialelor apărute în mass-media din
Republica Moldova şi internaţională, iar unele aspecte ale temei au avut
drept sursă mai multe documente nepublicate din arhiva autorilor.

Pretinsa "Republică Moldovenească Nistreană" ("RMN") ocupă circa
4000 km2, ori circa 12 la sută din teritoriul Republicii Moldova. Conform
rezultatelor preliminare ale recensământului populaţiei desfăşurat în aşa-zisa
"RMN" între 11 şi 18 noiembrie 2004, în teritoriile controlate de autorităţile
separatiste locuiesc 555,5 mii de persoane, cu peste 170 de mii mai puţine
decât în anul 1989, când a avut loc ultimul recensământ al populaţiei
desfăşurat pe teritoriul fostei URSS. În anul 1989, 39,9 % din populaţia
raioanelor din stânga Nistrului erau moldoveni/români, 28,3% - ucraineni şi
25,4% - ruşi1. Astăzi, dacă e să dăm crezare rezultatelor recensământului
desfăşurat de autorităţile separatiste, "moldovenii" constituie doar 31,9 la
sută, iar ruşii şi ucrainenii 30,3 şi, respectiv, 28,8 la sută2.
Până la crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM)
raioanele (unităţi administrative în fosta RSSM) din stânga Nistrului nu au
făcut parte din statul feudal moldovenesc, ori din cel Român modern. Totuşi,
după unirea Basarabiei cu România în anul 1918, în anii 1924-1940,
teritoriul de astăzi al pretinsei "RMN", împreună cu alte câteva raioane
ucrainene din Republica Sovietică Socialistă Ucraineană, au alcătuit
Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească (RASSM).
Nerecunoscând unirea Basarabiei cu România, Guvernul sovietic spera ca
prin crearea RASSM să menţină vie pe agenda de politică externă a URSS
pretenţiile sale teritoriale asupra Basarabiei 3.
Faptul că raioanele din stânga şi cele din dreapta Nistrului nu au făcut
parte din aceeaşi formaţiune statală, decât începând cu anul 1940, când a fost
înfiinţată RSS Moldovenească este, în opinia unor lideri de la Tiraspol, un
argument istoric suficient pentru a îndreptăţi separatismul transnistrean.
Evident că argumentul este fals, pentru că dacă am urma această logică ar
trebui recroite cel puţin jumătate din frontierele actuale ale Europei. Dacă
am compara, de exemplu, frontierele actuale ale Ucrainei, cu cele ale RSS
Ucrainene din anul 1926, am vedea că Ucraina în perioada sovietică, în urma
politicii expansioniste a URSS şi a dărniciei Kremlinului faţă de Ucraina
(care a primit "în dar" Crimeea în 1954) şi-a sporit suprafaţa teritorială cu
peste 150 mii kilometri pătraţi.
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Госкомстат. Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года. Москва, Госстатиздат, 1990.
2
И. Крамаренко, Оглашены предварительные итоги приднестровской переписи населения. – Ольвия-Пресс, 7
сентября 2005 г. Datelor recensământului transnistrean au fost contestate chiar din ziua în care au fost făcute publice.
Agenţia Infotag, de exemplu, scria: "Calculele matematice elementare dovedesc neveridicitatea unor date ale
recensămîntului. Astfel, dacă populaţia este de 555,5 mii de locuitori, iar suprafaţa Transnistriei, spune Tiraspolul
oficial, de 4163 kmp, densitatea populaţiei trebuie să constituie 133,4 de persoane la 1 kmp, şi nu 150." Infotag, 7
septembrie 2005.
3
Vezi: Argentina Gribincea, Mihai Gribincea, Ion Şişcanu, Politica de moldovenizare în R.A.S.S. Moldovenească.
Culegere de documente şi materiale. "Civitas", Chişinău, 2004, pp.3-25.
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"RMN" şi-a declarat independenţa la 2 septembrie 1990. Liderii
separatişti de la Tiraspol au folosit ca pretext pentru a-şi îndreptăţi acţiunile
lor legislaţia lingvistică adoptată de Chişinău şi anume: "Legea Republicii
Sovietice Socialiste Moldoveneşti cu privire la statutul limbii de stat",
"Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti cu privire la
reintroducerea grafiei latine”, "Legea Republicii Sovietice Socialiste
Moldoveneşti cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul RSSM". Toate
aceste legi au fost adoptate la 31 august 1989. Spunem că legile enumerate
au fost folosite ca pretext pentru mişcarea separatistă pentru că, în realitate,
cauzele adevărate ale secesionismului transnistrean au fost cu totul altele. În
comparaţie cu alte republici ex-sovietice, în Republica Moldova, legislaţia
lingvistică adoptată în 1989 a fost cu mult mai liberală, la fel şi legislaţia cu
privire la cetăţenie. O misiune a Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare
în Europa, compusă din experţi în conformitate cu aşa-numitul "Mecanism
OSCE de la Moscova", vizitând Moldova în ianuarie-februarie 1993,
constata printre altele următoarele cu privire la legislaţia lingvistică: "Luând
în consideraţie compoziţia lingvistică a populaţiei, aceste prevederi [cu
privire la legislaţia lingvistică- aut.] satisfac cerinţele cu privire la respectul
limbilor minoritare. În Parlamentul moldovenesc ambele limbi, româna şi
rusa, sunt utilizate. Româna se traduce în rusă, în timp ce rusa nu se traduce
în română, deoarece toţi membrii parlamentului înţeleg şi vorbesc rusa.
Unica clauză controversată este articolul 7, care prevede că anumite
persoane, care datorită funcţiei ocupate intră în contact cu alţi cetăţeni,
trebuie să cunoască limba cetăţenilor la un nivel suficient pentru sarcinile
lor profesionale. Prin urmare, mulţi vorbitori de limbă rusă vor trebui să
înveţe româna... " Comentând legea cu privire la cetăţenie aceiaşi experţii
constatau că "Legea este foarte liberală în acordarea cetăţeniei
moldoveneşti, extinzându-se practic asupra fiecărei persoane care a avut
reşedinţă permanentă la data proclamării suveranităţii [23 august 1990]"4.
Adevăratele cauze ale secesionismului transnistrean, după cum au
declarat chiar unii oficiali ruşi5”, au fost dorinţa Moscovei de a împiedica
unirea Republicii Moldova cu România, precum şi dorinţa Rusiei de a-şi
păstra trupele în regiune. Rolul Rusiei ca factor determinant în crearea şi
susţinerea autoproclamatei RMN a fost atestat şi în hotărârea Curţii
Europene a drepturilor omului, pronunţată la 8 iulie 2004, în cazul Ilaşcu şi
alţii versus Moldova şi Rusia. În hotărârea Curţii, printre altele, se arată că

"în timpul conflictului moldovenesc din 1991-1992, forţe ale fostei Armate a
14-a (care a aparţinut succesiv URSS-ului, CSI-ului şi apoi Rusiei)
staţionate în Transnistria, au luptat împreună cu şi pentru forţele separatiste
transnistrene. Importante cantităţi de arme din arsenalul Armatei a 14-a au
fost transferate în mod voit separatiştilor care au putut, în plus, să obţină şi
alte arme fără ca militarii ruşi să se opună. Pe lângă acestea, de-a lungul
confruntărilor dintre autorităţile moldovene şi separatiştii transnistreni,
conducătorii ruşi au susţinut, prin declaraţiile lor, autorităţile separatiste.
Astfel, autorităţile ruse au contribuit atât militar, cât şi politic la crearea
unui regim separatist în regiunea Transnistriei, care face parte din teritoriul
Moldovei. Chiar şi după armistiţiul din 21 iulie 1992, Rusia a continuat să
susţină din punct de vedere militar, politic şi economic regimul separatist,
permiţându-i astfel să supravieţuiască, întărindu-se şi obţinând o anumită
autonomie faţă de Moldova" 6.
Cu ajutor material, financiar, militar şi politic din partea Rusiei, în
special din partea trupelor ruse dislocate în regiune, "RMN" a stabilit,
treptat, structuri executive, legislative, administrative şi judiciare separate şi
a creat sisteme proprii în domeniile economic, vamal, de impozitare,
educaţional şi altele. Nefiind recunoscută de nici un stat (cu excepţia
"Abhaziei", Osetiei de Sud şi a "Karabahului de Munte"), "RMN" are trupe
de frontieră, care reclamă ilegal la frontieră paşapoarte. Mai important,
"RMN" a creat structuri de ordine şi forţă, inclusiv o poliţie secretă
omniprezentă, de tip KGB7, precum şi o armată care, potrivit opiniei
experţilor militari, este superioară celei moldoveneşti.8 Multe legi din
perioada sovietică, unele amendate şi completate, rămân în vigoare 9.
La fel ca şi în cazul regiunilor separatiste din Georgia (Osetia de Sud
şi Abhazia), Federaţia Rusă a acordat/acordă cu generozitate cetăţenie
locuitorilor din Transnistria. Conform unor surse, circa 80 mii dintre
locuitorii "RMN" au cetăţenia Federaţiei Ruse (şi circa 45 mii cetăţenia
Ucrainei;10 conform legislaţiei RM, toţi cetăţenii din raioanele din stânga
Nistrului sunt cetăţeni ai Republicii Moldova). Printre aceştia sunt şi
"preşedintele" I. Smirnov (născut la Habarovsk, Rusia), "vice-preşedintele"
S. Leontiev (născut la Odesa, Ucraina) "ministrul afacerilor externe" V.
Liţkai (născut la Tver, Rusia), "ministrul apărării" S.Hajeev (născut la
Cheleabensk, Rusia), "ministrul securităţii" V. Antiufeev (născut la
6

Citat după Comunicatul Grefierului Curţii Europene a Drepturilor Omului nr. 349 din 8 iulie 2004. -

http://www.echr.coe.int/eng/press/2004/July/GrandChamberjudgmentIlascu(Romanian).htm
4

The Conference on Security and Co-operation in Europe. Analysis and Basic Documents, 1972-1993. Edited by Arie
Bloed, Dordrecht/Boston/London, Kluwer Academic Publishers, 1993, pp. 1166-1167.
5
De exemplu, Ghenadii Seleznev, Preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, în timpul unei vizite oficiale la Chişinău în
anul 1992, a declarat: “No,i ruşii, a trebuit să susţinem Transnistria în conflict. Dacă nu i-am fi susţinut pe
transnistreni în conflict, Moldova ar fi fost acum integrată în Romania". - European Court of Human Rights. Case of
Ilaşcu and others v. Moldova and Russia (Application no. 48787/99). Judgment. Strasbourg, July 2004,Annex , p. 43.

5

7

Vezi: Dan Ionescu, Lethal Expansion in the Dniester Security Ministry. – "Transition", 1 November 1996, pp.6-8.
8
Waters, T., Instabilities in Post - Communist Europe. Moldova. Conflict Studies Research Centre. RMA Sandhurst.
January 1995; Mihai Gribincea, The Russian Policy on Military Bases: Georgia and Moldova, Cogito Publishing House,
Oradea, 2001, pp. 217-235.
9
De exemplu, Codul procedural penal al RSSM din 1961, Codul civil din 1964 ori Codul procedural civil din 1964.
10
Andrei Mospanov, Pridnestrovie: Victor Zanukovich lidiruet c 92,2% golosov. - Olvia-press, 22 noiembrie 2004.
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Novosibirsk, Rusia), "ministrul afacerilor interne" A. Koroliov (născut la
Briansk, Rusia)11 etc. Unii dintre liderii transnistreni deţin chiar paşapoarte
diplomatice ruseşti. La 2 februarie 1993, de exemplu, MAE al Federaţiei
Ruse i-a eliberat paşaport diplomatic lui G. Marakuţa, "preşedintele
Sovietului suprem" al pretinsei "RMN" şi a solicitat viză pentru el de la
Ambasada SUA la Moscova 12.
Unii dintre liderii actuali ai "RMN" au venit în Transnistria pentru a
se ascunde de justiţie pentru crimele comise în alte părţi ale fostului imperiu
sovietic. Printre aceştia este şi "ministrul securităţii" V. Antiufeev, care în
anul 1991 a organizat un atac în oraşul Riga asupra turnului de televiziune.
Conform hotărârii Curţii europene a drepturilor omului, pronunţată la 8 iulie
2004 în cazul Ilaşcu şi alţii versus Moldova şi Rusia, "Antiufeev, care este
acum ministru în guvernul separatist al Transnistriei a fugit din Letonia.
Într-un interviu el a declarat că a fost trimis în Moldova de către Grupul
"Soiuz" din Sovietul Suprem sovietic, condus de dl. Lukianov. I s-a propus
Abhazia ori Transnistria. A ales Transnistria pentru că acolo nu are
probleme de comunicare. El a fost trimis într-un alt stat pentru a lupta cu
ordinea constituţională stabilită, aşa cum a făcut şi în Letonia". Antiufeev a
fost însoţit la Tiraspol de 11 colegi de ai săi.13
O altă persoană aflată în căutarea organelor de drept ale RM este
Dmitri Soin. Acesta a devenit cunoscut opiniei publice din Moldova şi din
Transnistria după ce Mihail Bergman, şeful comenduirii din Tiraspol şi un
prieten apropiat al comandantului ex-Armatei a 14-a, Alexandr Lebed, a
descris două cazuri de omorâre a unor oameni nevinovaţi de către Soin. "În
luna noiembrie 1994, scria Bergman, Dmitri Soin (pe atunci, locotenent
mgb) l-a împuşcat cu un foc de armă tras în tâmplă pe cetăţeanul Bogoros,
în prezenţa fiului minor al acestuia, fără a avea vreun temei. Toată vina
acestui om consta în faptul că el a încercat să oprească o maşină, făcând
autostopul. S-a oprit Soin. Acesta a refuzat să-i ia pe cei doi. Fiind tratat cu
refuz, nefericitul, foarte necăjit, a lovit cu pumnul în capota maşinii. A fost
împuşcat pe loc cu sânge rece cu un glonte tras în tâmplă. Ulterior, Dmitri
Soin a fost găsit acasă. Locotenentul mgb, care împuşcase adineaori un om,
dormea liniştit sub svastică".
Cel de-al doilea asasinat, descris de Mihail Bergman, a fost unul
dublu: la 14 martie 1995, au fost ucişi cu focuri trase în tâmplă cazacul Igor
Maiko şi bunica sa, în vârstă de 88 de ani. Şi, deşi acest dublu asasinat s-a
produs fără martori, Bergman considera că Soin a fost implicat în comiterea

lui cu certitudine: la comenduirea de garnizoană a sosit soţia lui Igor Maiko,
cazacul ucis şi a prezentat o recipisă potrivit căreia Maiko i-a împrumutat lui
Soin 1610 dolari. Soin urma să restituie banii la 26 martie. Dar pe 14 martie
creditorul a fost împuşcat cu sânge rece. Totodată, asasinul a adunat toate
hârtiile, recipisele, actele şi le-a dat foc chiar acolo, în locuinţa victimelor, în
bucătărie. Soin a fost arestat, însă, după intervenţia lui Vladimir Antiufeev,
şeful mgb-ului, a fost pus în libertate. El nu numai că nu şi-a pierdut slujba
la mgb, dar a avansat cu regularitate în funcţie şi în grad"14.
În a doua jumătate a lunii august 2005, asociaţia transnistreană "Pro
Europa" a cerut ca aşa-zisul minister al securităţii de stat de la Tiraspol
(MGB) să fie inclus în registrul internaţional al organizaţiilor teroriste.
Conform reprezentanţilor asociaţiei, "MGB" condus de Vladimir Antiufeev
pregăteşte mai multe scenarii de escaladare a situaţiei în regiune, printre care
şi organizarea unei confruntări cu forţele Ministerului de Interne din R.
Moldova. Acţiunile "MGB"-ului transnistrean, în opinia asociaţiei "Pro
Europa", erau determinate de adoptarea de către Parlamentul Republicii
Moldova a legii RM cu privire la prevederile de baza ale statutului juridic
special al localităţilor din stânga Nistrului, adoptată de parlamentul RM la
22 iulie 200515, în cazul implementării căreia "regimul criminal de la
Tiraspol riscă să dispară"16.
În opinia unor observatori, majoritatea liderilor de la Tiraspol,
inclusiv unii dintre cei cu trecut criminal, sunt trimişi de către Moscova la
Tiraspol în deplasări de serviciu17. Ca dovadă se aduce faptul că unii dintre
liderii separatişti, chiar dacă sunt pe listele Interpolului, sunt primiţi cu
onoruri de cele mai înalte oficialităţi de la Kremlin, fac studii nestingheriţi la
cele mai prestigioase instituţii de învăţământ din Rusia, candidează pe listele
unor partide politice pentru Duma de Stat etc. De exemplu, dintr-un CV,
publicat de Agenţia de presă “Olvia-press” de la Tiraspol, aflăm că
Vladimir Antiufeev, şeful aşa-numitului minister al securităţii de la Tiraspol,
a absolvit în anul 1999 Academia serviciului de stat de pe lângă preşedintele
Federaţiei Ruse, specialitatea „administrarea de stat şi securitatea
naţională”.18
În fruntea nerecunoscutei "RMN" se află familia "preşedintelui"
Smirnov, care conduce într-un mod dictatorial regiunea, chiar dacă în
Transnistria există un "guvern" şi un "soviet suprem". Un fiu al lui Smirnov
14

Gruparea mafioto-teroristă de la Tiraspol. - FLUX-Ediţia de vineri, nr. 6, 20 februarie 2004.
Mihai Grecu, Anatol Ţăranu, Trupele ruse în Republica Moldova (Culegere de documente şi materiale), Editura
"Litera Internaţional", 2004, p.271.
13
European Court of Human Rights. Case of Ilaşcu and others v. Moldova and Russia (Application no. 48787/99).
Judgment. Strasbourg, July 2004, Annex , p. 39.

"Dnestrovskaia pravda", 26 aprilie 1995; Moldpres, nr. 7136, 21 iunie 2005;
Despre "Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stânga Nistrului
(Transnistria)" vezi: Vladimir Socor: Moldovan Law Changes the Logic of settlement on Transnistria. – "Eurasia Daily
Monitor", Tuesday, July 26, 2005 -- Volume 2, Issue 144.
16
Moldpres, 22 august 2005.
17
Vezi, de exemplu, Anton Dogaru, Câţi spioni a prins SIS-ul?- "Timpul", nr. 183, 28 ianuarie 2005.
18
“Olvia-press”, 25 noiembrie 2004
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se află la conducerea serviciilor vamale ale RMN. Un altul gestionează
"Sheriff", o mega-întreprindere rezultată dintr-un mic lanţ de magazine
alimentare, care s-a extins, incluzând staţii de service, telefonie mobilă şi
media, cu o companie de distribuţie prin cablu, un canal de televiziune, o
staţie radio şi o revistă. "Sheriff" a construit, de asemenea, o catedral ă
ortodoxă şi un stadion luxos pentru clubul de fotbal cu acelaşi nume din
Tiraspol. Conform unor surse citate de revista "Liberation", societatea
"Sheriff" era în anul 2002 primul contribuabil al statului, furnizor al
bugetului, într-o proporţie de 30 la sută19. Multe din întreprinderile din
Transnistria au fost privatizate de firme ruseşti, proces în care interesele lui
Smirnov de asemenea nu au fost ignorate.
În opinia observatorilor (inclusiv a fostului consilier pentru securitate
naţională al preşedintelui Carter, Zbigniew Brzezinski) Transnistria a
devenit "o enclavă de tip mafiot, susţinută de armata rusă"20. Şi aceasta nu
doar pentru că este condusă de familia "preşedintelui" Smirnov, dar pentru
că principalele surse de venit ale regimului sunt contrabanda cu ţigări, alcool
şi armament. Deşi are o armată de circa 7500 oameni, Transnistria produce
armament la 14 uzine de pe teritoriul său21, iar armele produse în regiune se
bucură de mult succes în rândul lumii interlope. Armele fabricate în
Transnistria au fost insistent legate de conflictele din Balcani, Cecenia,
Georgia şi chiar Africa 22. Conform declaraţiilor lui Charles King, profesor la
Universitatea Georgetown din Washington, ''Armata de eliberare naţională
din Macedonia era finanţată şi înarmată datorită legăturilor sale cu
pretinsa "RMN".23 În luna februarie 2002, publicaţia italiană "Panorama"
relata chiar că emisari ai terorismului internaţional au vizitat regiunea
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transnistreană în scopul procurării de arme. Cu referire la serviciile secrete
occidentale, "Panorama" mai arăta că pe teritoriul Transnistriei se află
centre de echipare şi pregătire a luptătorilor din cadrul organizaţiei "AlQaida", comparând "RMN" cu o insulă criminală în centrul Europei, care
livrează arme tuturor mişcărilor teroriste din lume 24.
Pretinsa "RMN" este un focar de instabilitate şi o sursă de pericol nu
doar pentru Republica Moldova, dar pentru întreaga regiune pontică. Acest
adevăr este tot mai mult înţeles atât la Kiev, cât şi la Bruxelles şi
Washington. La 27 februarie 2003 Uniunea Europeană a decis să impună
sancţiuni sub formă de restricţii de călătorie pentru 17 responsabili din aşanumita "RMN". Printre persoanele vizate de sancţiuni se află "preşedintele
pretinsei "RMN" Igor Smirnov şi fiii săi Vladimir şi Oleg (primul
"preşedinte al comitetului vamal al Transnistriei, iar al doilea, consilier al
"preşedintelui"), Valerii Liţkai, "ministru de externe", Stanislav Hajeev,
"ministru al apărării", Vadim Antiufeev (Şevţov), "ministru al securităţii",
Alexandr Koroliov, "ministru de interne", Victor Balala, "ministru al
justiţiei" etc. Toţi 17 sunt cetăţeni ruşi, 14 dintre ei născându-se în afara
frontierelor actuale ale Republicii Moldova 25.
Anunţând restricţiile de circulaţie impuse liderilor transnistreni, UE
şi-a exprimat atunci "îngrijorarea" faţă de continuarea diferendului
transnistrean (pe care-l considera drept "un serios risc pentru stabilitate şi
securitate în această parte a Europei") şi şi-a făcut publică intenţia de a
impune sancţiuni suplimentare faţă de liderii de la Tiraspol. Mai mult, se
anunţa intenţia UE de a încuraja "statele terţe să adopte măsuri similare" faţă
de regimul lui Smirnov. Din păcate, UE nu numai că nu a adoptat alte
restricţii faţă de liderii regimului din Transnistria, dar nici nu a încercat să
convingă măcar Rusia şi Ucraina să adopte restricţii similare. În consecinţă,
liderii regimului transnistrean continuă să călătorească nestingheriţi la
Moscova, Kiev şi în capitalele altor state ale CSI.
Imediat după "revoluţia oranj" de la Kiev, noile autorităţi ucrainene au
recunoscut şi ele pericolul pe care-l prezintă în regiune regimul separatist de
la Tiraspol 26. Mai târziu însă, sub presiunea unor persoane cu legături strânse

"Liberation: Transnistria, Soviet park", - "Ţara", nr. 85 (1062), 6 august 2002.
Zbigniew Brzezinski e de părere că Transnistria e o enclavă de tip mafiot - BBC în limba română, 13 mai 2003;
20:14, ora Bucureştiului.
21
Vezi: Statement delivered by H.E. Mr. Andrei Stratan, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Moldova
at the Special Meeting of the Permanent Council of the OSCE (Vienna, 30 November 2004) – PC.DEL/1170/04, 30
November 2004
22
De exemplu, în 1993, şapte instalaţii de tip “Grad”, asamblate la Tiraspol din componente furnizate din Federaţia
Rusă, au fost expediate în Abhazia, iar în 1998, locotenent-colonelul V. Nemkov, din forţele armate ale rmn, a
recunoscut că în anii 1996-1997 a vândut de la depozitele din Colbasna rachete sol-aer de tipul “Igla” "la preţul de 48
de mii de dolari".("BASA-PRESS", 16 septembrie 1998). În luna aprilie 1998, în urma investigaţiilor poliţiei ieşene,
Serviciul arme şi muniţii a reuşit capturarea a 34 de arme de foc, 846 bucăţi muniţie, 108,7 kg exploziv, 2373,4 kg
substanţe toxice. Dumitru Bîrliga, prim-adjunct al comandantului Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi, declara cu
ocazia capturii că Transnistra este "unul din principalii furnizori de arme pe piaţa neagră", din România ("Evenimentul
Zilei", 13 aprilie 1998). La 25 octombrie 1996 a avut loc primul atentat terorist cu bombă din Romania (motelul
"Kilometrul 12" din Vesten, judeţul Sibiu). Bomba folosită de terorişti a fost procurată în Transnistria cu 600 USD
("Evenimentul Zilei", 6 iulie 1998). În luna septembrie 1998 Serviciul Federal de securitate al Rusiei a arestat la
Moscova patru persoane de la care au confiscat 16 kg explozibil folosit la fabricarea bombelor artizanale, 15
detonatoare şi 14 dispozitive de comandă la distanţă, câteva pistoale şi staţii de emisie-recepţie. Toate acestea
proveneau din depozitele GOTR din Transnistria ("Evenimentul Zilei", 23 septembrie 1998). În toamna anului 2000,
forţele armate ale Federaţiei Ruse au capturat de la rebelii ceceni lansatoare de mine “Vasiliok”, care se produc numai
la uzinele din Transnistria. Atunci, ziarele din Moscova se întrebau de ce unii deputaţi ai Dumei de Stat din Federaţia
Rusă continuă să-l susţină pe Smirnov, când acesta vinde armament cecenilor pentru a-i ucide pe soldaţii ruşi? Dumitru Lazur, Rachete tiraspolene pentru ceceni, "Jurnal de Chişinău", nr. 284 din 28 mai 2004.
23
Wines, M., Trans-Dniester 'Nation' Resents Shady Reputation, - "The New York Times", 5 martie 2002.

Moldpres, nr. 1515, 5 februarie 2002.
Moldpres nr.2829 pr.CEB 28 februarie 2003
În luna februarie 2005, de exemplu, ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Boris Tarasiuc, în cadrul conferinţei
"Ucraina, UE, Rusia: provocări şi posibilităţi pentru relaţii de tip nou" arăta:"Pentru Ucraina, Transnistria reprezintă o
gaură neagră a Europei, unde cineva se îmbogăţeşte, iar sute de mii de oameni trăiesc în sărăcie. Sunt convins că
existenţa acestuia şi al altor regimuri de marionetă, care împiedică crearea Europei unite, nu convine, din punct de
vedere strategic, nici Federaţiei Ruse". Potrivit lui, prima provocare serioasă pentru "triunghiul echilateral" - Ucraina,
Rusia, UE - este existenţa în spaţiul european a insulelor de instabilitate serioasă sub formă de "conflicte îngheţate",
provocate de lipsa formelor democratice de administrare şi separatism latent. "Ca urmare a unor astfel de situaţii este
moartea oamenilor, încălcarea drepturilor fundamentale ale lor, contrabanda, corupţia şi comerţul ilegal", a
menţionat Tarasiuc. El a mai adăugat că a sosit timpul ca Uniunea Europeană, Ucraina şi Rusia să recunoască faptul că
în Europa există o regiune închisă, autoritară şi să se apuce de soluţionarea conflictului transnistrean. "Noi trebuie să
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cu regimul separatist de la Tiraspol, în special sub presiunea lui Petro
Poroşenko, secretarul Consiliului de Securitate al Ucrainei în perioada de
după "revoluţia oranj" şi până la demiterea Guvernului Timoşenko,
atitudinea Kievului faţă de regimul lui Smirnov s-a modificat. "Planul
Iuşcenko" de reglementare a conflictului transnistrean, propus de
preşedintele ucrainean în timpul Summitului GUAM de la Chişinău din
aprilie 2005, în opinia mai multor observatori în anumite circumstanţe ar
putea să ofere posibilităţi de legitimizare a regimului separatist de la
Tiraspol. În opinia aceloraşi observatori, o reglementare echitabilă a
conflictului este posibilă doar cu implicarea activă a SUA şi UE în procesul
de negocieri27.

recunoaştem, de asemenea, a subliniat ministrul Boris Tarasiuc, că regimurile nelegitime, corupte din republicile
nerecunoscute, nu au nimic în comun cu drepturile populaţiei din aceste teritorii" (AP "Infotag", 14 februarie 2005)
27

Vezi, de exemplu, Ion Constantin, Planul ucrainean cu faţă rusească, "Timpul", nr. 220, 29 aprilie 2005;
Vladimir Socor, Reînvierea planului Kozak şi apărarea contra lui , FLUX, Editia de Vineri, Nr.28, 22 iulie 2005.
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2 Situaţia drepturilor omului în Transnistria. Privire generală.
Ziarul "International Herald Tribune" scria în unul din articole că
Transnistria arată "ca un exponat dintr-un muzeu al comunismului". Această
calificare corespunde realităţii nu doar pentru că "RMN" este presărată cu
"statui ale lui Lenin" şi "împânzită de emblema comunistă secera şi
ciocanul", ori pentru că moneda locală este rubla, dar şi pentru modul în care
înţelege regimul lui Smirnov democraţia şi respectarea drepturilor omului.
La fel ca şi în perioada sovietică, locuitorii Transnistriei se pot bucura de
drepturile şi libertăţile cetăţeneşti doar dacă acestea nu contravin regimului.
După cum vom vedea în continuare, dacă în perioada sovietică libertatea
cuvântului însemna libertatea de a proslăvi Partidul Comunist şi URSS,
astăzi libertatea cuvântului în "RMN" înseamnă libertatea de a-i cânta
osanale lui Smirnov şi regimului instaurat de el. La fel ca şi în perioada
sovietică, atunci când libertatea manifestaţiilor şi a demonstraţiilor consta, în
realitate, în defilarea obligatorie prin faţa liderilor Partidului Comunist aflaţi
la tribune şi cărora asemenea manifestaţii şi demonstraţii le crea iluzia
susţinerii din partea poporului şi a legitimităţii puterii lor, astăzi libertatea
manifestaţiilor şi a demonstraţiilor în Transnistria constă în defilarea prin
faţa liderilor "RMN" pentru a le crea aceeaşi iluzie.
De vreme ce regimul de la Tiraspol este condus de oameni certaţi cu
legea şi corupţi, este greu de aşteptat ca în pretinsa "RMN" să existe un
regim democratic. Regimul instaurat de Smirnov acceptă cu greu o opoziţie
politică în regiune, văzând în activitatea unor partide ori organizaţii obşteşti
necontrolate de aşa-zisul "minister al securităţii" o activitate care atentează
la temeliile "RMN". Exemple clare în acest sens sunt acţiunile care au fost
luate în ultimii ani împotriva partidelor de opoziţie din Transnistria "Partidul Puterii Poporului" /"Partia Narodovlastia"/ şi "Puterea Poporului!
Pentru echitate socială!" /"Vlasti Narodu! Za soţialinuiu spravedlivosti"/,
precum şi împotriva Uniunii Leniniste Comuniste a Tineretului din
Transnistria (ori Komsomol transnistrean).
Partidul "Partia Narodovlastia" a fost fondat în anul 1994 de către
A.G. Radcenko, membru al "Sovietului Suprem" al "RMN". În decembrie
2000, Radcenko a fost reales în acelaşi soviet suprem în pofida unei opoziţii
acerbe din partea clanului Smirnov. Lider al partidului ""Vlasti Narodu!"
este Nicolae Buceaţkii, fost preşedinte al Sovietului orăşenesc Tiraspol.
Lider al Comsomolului transnistrean este Oleg Horjan.
Atât Radchenko, cât şi Buceaţkii critică aspru regimul lui Smirnov,
corupţia şi nepotismul din administraţia tiraspoleană, precum şi politica
socială a acesteia. Ei se pronunţă pentru normalizarea relaţiilor cu Chişinăul,
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prin transformarea Moldovei intr-o federaţie28. În timpul campaniei
electorale pentru alegerile în parlamentul Republicii Moldova din februarie
2001, partidele conduse de Radchenko şi Buceaţkii, precum şi Komsomolul
Transnistriei, au făcut agitaţie electorală în raioanele din stânga Nistrului şi
în oraşul Tighina în favoarea partidului comunist condus de V. Voronin.
Agitaţia partidelor amintite a fost calificată de către "ministerul justiţiei" de
la Tiraspol drept "antistatală", fiind în contradicţie cu "Constituţia RMN" şi
"legea" despre partidele politice. La 2 martie 2001 "ministerul justiţiei" al
"RMN" a intentat dosare penale împotriva celor trei entităţi politice amintite
mai sus. “Ministrul justiţiei” Balala a cerut anularea înregistrării lor pledând
că susţinerea Partidului Comunist condus de Voronin a însemnat sprijinirea
restaurării integrităţii teritoriale a Moldovei şi, deci, lichidarea statului
transnistrean. În acţiunea intentată se arăta că "sprijinirea unui partid în
programul căruia unul din principalele puncte prevede consolidarea
suveranităţii şi statalităţii Republicii Moldova şi restabilirea integrităţii ei
teritoriale constituie un atentat la temeliile constituţionale ale RMN" 29.
În timpul proceselor intentate împotriva celor trei partide de opoziţie
amintite, "ministerul justiţiei" nu a adus nici o dovadă care ar fi susţinut
acuzaţiile aduse liderilor celor trei partide. Drept argumente principale au
servit acuzaţiile că ei nu sunt patrioţi ai "RMN" şi că prin campania lor de
susţinere a PCRM ei au trădat interesele "Republicii" şi ale celor care au
murit apărând-o în 1992.
Partidul "Partia Narodovlastia" a fost interzis de către "judecătoria
orăşenească" din Tiraspol la 14 mai 2001. La 21 iunie acelaşi an însă,
"judecătoria supremă" a "RMN" a revocat hotărârea de interzicere a
partidului şi a trimis dosarul înapoi judecătoriei orăşeneşti, "ministerul
justiţiei" fiind criticat că nu a adus dovezi suficiente împotriva partidului lui
Radcenko. În decembrie 2001 "judecătoria orăşenească din Tiraspol a
interzis partidul amintit din nou, dar la 7 martie 2002 "judecătoria supremă"
a "RMN" a revocat hotărârea de interzicere a partidului pentru a doua oară,
considerând că "judecătoria orăşenească" nu a luat în consideraţie destul de
atent argumentele apărării. În octombrie 2002, "judecătoria supremă" a
"RMN" a examinat a treia hotărâre (din august 30) a "judecătoriei orăşeneşti"
Tiraspol de interzicere a partidului condus de Radcenko şi a lăsat-o în
vigoare. Comentând decizia autorităţilor transnistrene de a interzice partidul
condus de el, Radchenko, printre altele, sublinia că în regiunea
transnistreană "judecata" este înfăptuită de însuşi Smirnov, care conform

"legislaţiei" nerecunoscutei "rmn" deţine prerogative de propunere, numire
şi eliberare din funcţie a judecătorilor31.
O soartă asemănătoare a avut şi dosarul deschis împotriva partidului
condus de N. Buceaţkii. Sub acuzaţia că prin campania de agitaţie pentru
PCRM în alegerile parlamentare din februarie 2001 din RM, Buceaţkii a
acţionat împotriva suveranităţii şi "Constituţiei" RMN, partidul a fost
interzis la sfârşitul lunii februarie 2002.
Regimul lui Smirnov a decis să se răfuiască cu Radchenko şi
Buceaţkii nu doar pentru a intimida populaţia din regiune, dar şi pentru că se
temea că aceştia i-ar fi putut face concurenţă în timpul alegerilor
"prezidenţiale" din decembrie 2001. Procesele începute în martie 2001
împotriva partidelor de opoziţie au fost folosite cu succes de maşina de
propagandă a lui Smirnov pentru a-i discredita pe Radchenko şi Buchatskii.
În timpul campaniei electorale securitatea transnistreană i-a creat lui
Radchenko un şir de obstacole în cursa pentru "preşidenţia RMN". La 14
noiembrie 2001, de exemplu, in ajunul alegerilor "prezidenţiale" din
"RMN" întregul tiraj (17 mii exemplare) al publicaţii de opoziţie tiraspolene
"Glas naroda" a fost sechestrat de vameşii transnistreni pentru că includea
platforma electorală a lui A. Radcenko. În cadrul unei conferinţe de presă
susţinute la Chişinău, Radchenko a precizat ca ziarul a fost editat în afara
Transnistriei, deoarece conducătorii de tipografii din Transnistria au refuzat
să editeze publicaţia, "în urma convorbirilor pe care le-au avut cu
reprezentanţi ai ministerului transnisrean al securităţii de stat"32.
Vorbind despre alegeri, este necesar de menţionat că populaţia din
raioanele de est ale RM controlate de regimul lui Smirnov este împiedicată
să participe în alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova şi alegerile
prezidenţiale, iar, atunci când i se permite să aleagă "Sovietul Suprem al
RMN", "preşedintele RMN" sau "sovietele" locale, standardele electorale
internaţionale nu sunt respectate 33. După “alegerile locale” în sovietele
săteşti, sovietele raionale şi pentru funcţia de şef al administraţiei raionale,
organizate în regiunea transnistreană pe data de 27 martie 2005, Comitetul
Helsinki pentru drepturile omului din Republica Moldova (CHDOM), a emis
un comunicat de presă în care a calificat alegerile drept neconstituţionale şi o
"simulare a procesului electoral". Conform comunicatului CHDOM, în
timpul alegerilor au fost comise un şir de încălcări flagrante:
" S-a constatat că îşi puteau exercita votul cei care prezentau un act de
identitate emis de autorităţile Republicii Moldova, ale Ucrainei, ale
31

"Moldpres", nr. 12848, 12 octombrie 2002.
AP FLUX, nr. 6099, 15 noiembrie 2001; "Moldpres", nr. 13297, 16 noiembrie 2001.
Human Rights in the Transdniestrian Region of the Republic of Moldova. Interdepartmental Commission for Coordination of the State Policy in the Settlements on the Left Bank of the Dniester River. Chişinău, 2002, pp. 13-17.
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Moldpres, nr. 12857, 12 octombrie 2002.
"Infotag", 11 octombrie 2002.
"Zapreshchena deiatelinosti oppozitsionnoi partii", - "Nezavisimaya Moldova", 22 august 2002.
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Federaţiei Ruse sau de autorităţile neconstituţionale împreună cu o
dovadă a faptului că au locuit pe teritoriul regiunii transnistrene până în
1992. S-a permis, de asemenea, exercitarea votului şi în baza unui
certificat emis de către autorităţile neconstituţionale care confirmă
reşedinţa în regiune ori chiar în lipsa oricăror acte de identitate.
Asemenea practici duc la denaturarea numărului total al alegătorilor şi
respectiv a voinţei populaţiei. Aceasta confirmă intenţia autorităţilor
neconstituţionale de a crea o aparenţă de interes sporit a populaţiei din
stânga Nistrului faţă de alegerile locale, precum şi o iluzie a
recunoaşterii de către aceştia a autorităţilor regimului separatist. La
dispoziţia populaţiei au fost puse buletine de vot doar în limba rusă, în
pofida faptului că autorităţile “rmn” pretind că pe teritoriul acesteia sunt
recunoscute trei limbi oficiale.
Candidaţii la posturile de deputaţi au trecut o selecţie prealabilă pe
criteriul fidelităţii faţă de ideea separatismului, iar acei care au îndrăznit
să rămână în listele de candidaţi au fost supuşi unor presiuni psihologice
şi fizice fiindu-le aduse atingeri integrităţii corporale. În ceea ce priveşte
observatorii şi aceştia trebuiau să arate loialitate faţă de regim.
Observatorii locali din partea candidaţilor şi sursele mass-media de cele
mai multe ori declarau că nu au constatat nici un fel de încălcări, deşi
echipele mobile ale Comitetului au descoperit o serie întreagă de
încălcări precum: prezenţa reprezentanţilor securităţii şi ai şefilor
administraţiei locale în secţiile de votare, transparenţa cabinelor de vot şi
neasigurarea secretului votului, votul multiplu pe baza mai multor
paşapoarte inclusiv pentru alte persoane, prezenţa forţelor de ordine în
secţiile de votare, prezenţa mai multor persoane în cabina de vot,
comercializarea băuturilor alcoolice în incinta secţiei de votare etc.
De asemenea, nu există un mecanism care să permită societăţii să
verifice de o manieră relevantă modul de organizare şi desfăşurare a
alegerilor, precum şi modul în care sunt înregistrate şi centralizate
rezultatele" 34.
Autorităţile transnistrene au împiedicat participarea populaţiei din
raioanele de est ale Moldovei la alegerile parlamentare din 1994, 1998 şi
2001, precum şi la alegerile prezidenţiale din 1996, interzicând crearea
secţiilor de votare în regiune. Mai mult decât atât, în ajunul şi în timpul
alegerilor naţionale, a fost decretată "stare de urgenţă"35. Excepţie au fost
alegerile parlamentare din martie 2005, când autorităţile separatiste au
34

Infotag, 29 martie 2005. Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova. Comunicat de presă
cu privire la neconstituţionalitatea alegerilor din regiunea transnistreană din data de 27 martie 2005. Chişinău, 29
martie 2005.
35
Vezi, de exemplu, Raportul de ţară privind practicile în domeniul drepturilor omului pe anul 1998 al
Departamentului de Stat al SUA (http://www.state.gov/www/global/human_rights).
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încurajat locuitorii din pretinsa "RMN" să voteze pentru anumite forţe de
opoziţie de la Chişinău36.
În Transnistria, regimul separatist instaurat de Smirnov, sub pretextul
apărării statalităţii "RMN", a instaurat un control riguros şi asupra
mijloacelor mass-media din ţinut, violând astfel în mod flagrant şi dreptul
cetăţenilor la libera exprimare. Televiziunea, radioul şi ziarele din regiune
sunt strict controlate de pretinsele “ministere" pentru "securitatea statului" şi
"pentru mass-media". Pentru mult timp, unicul ziar independent din regiune
a fost "Novaia Vremea", iar din 1999 a început să manifeste o anumită
independenţă faţă de autorităţi şi ziarul "Dobryi Deni" din Râbniţa. Editorii
şi colaboratorii acestor ziare sunt permanent hărţuiţi, anchetaţi de forţele de
securitate transnistrene, unele ediţii ale ziarelor sunt confiscate. La 28
ianuarie 1999, de exemplu, lucrători ai "ministerului securităţii"
transnistrene au confiscat întreaga ediţie (6000 exemplare) a ziarului
"Novaza Gazeta". Autorităţile tiraspolene au explicat acţiunile lor prin
presupuse iregularităţi financiare şi prin eşecul directorilor ziarului de a
înregistra publicaţia conform procedurilor în vigoare. O săptămână mai
târziu, întreaga ediţie a ziarului a fost confiscată din nou, fapt care a condus
la închiderea redacţiei. Acesta a văzut lumina tiparului mai târziu, dar cu o
noua denumire – "Samaia Novaia Gazeta", fiind editat la Bender, iar mai
târziu la Chişinău. La 16 martie 2000, forţele securităţii transnistrene au
confiscat din nou întreaga ediţie a ziarului la punctul de control Bender de pe
ruta Chişinău-Tiraspol. Securiştii transnistreni nu au explicat în nici un fel
acţiunea lor.
Regimul totalitar al lui Smirnov luptă cu presa independentă folosind
şi pârghiile economice. În aşa numită lege a presei din "RMN" nu există un
plafon pentru despăgubirile morale în cazul unor procese privind „lezarea
demnităţii şi onoarei”. În rezultat, multe persoane cu „onoarea lezată”
solicită de la presă prin judecată sume esorbitante. De exemplu, în 2004,
directorul Fabricii de încălţăminte „Tighina” a solicitat de la „Profsoiuznîe
vesti” suma de 200 mii de euro37, pentru publicarea unui articol, în care era
criticată atitudinea acestuia faţă de sindicatele fabricii
La 15 noiembrie 2001 directorul ziarului "Novaza Gazeta", a primit de
la "ministerul de justiţie al "RMN" o citaţie prin care era anunţat că
împotriva ziarului său a fost intentat un dosar de către Vadim Barabin, un
36
Vezi: МИД ПМР призывает ЦИК Молдовы обеспечить доступ молдавских граждан Приднестровья к
избирательным участкам на приграничной территории – "Ольвия Пресс", 18 февраля 2005 г. La alegerile din
Parlamentul Republicii Moldova din 6 martie 2005, au participat doar circa 8200 de locuitori din teritoriile controlate
de autorităţile separatiste (Republic of Moldova. Parliamentary Elections. 6 March 2005. OSCE/ODIHR Election
Observation Mission Report. Warsaw, 3 June 2005. - ODIHR.GAL/42/05; 3 June 2005 )
37
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cetăţean al Federaţiei Ruse, în baza unui articol publicat de "Novaya
Gazeta" la 31 mai 2001. Articolul conţinea remarci critice la adresa lui
Barabin şi activitatea sa. (În timpul campaniei "prezidenţiale" din "RMN"
din 2001 Barabin l-a asistat pe candidatul la "preşedinţia RMN" Igor
Smirnov). Barabin a cerut 500.000 dolari despăgubiri morale şi confiscarea
proprietăţilor ziarului. Procesul a început la 19 noiembrie 2001 şi s-a
încheiat la 26 mai 2003, când judecătoria oraşului Tighina a obligat ziarul
"Novaza Gazeta" să-i plătească lui Barabin 35,000 de ruble transnistrene
(circa 5000 dolari) despăgubiri morale.38 Luând în considerare faptul că
salariul mediu lunar în Transnistria este puţin mai mare de 30 dolari, decizia
judecătorească nu trebuie privită altfel decât ca o încercare a autorităţilor
separatiste de a sufoca ziarul prin pârghii economice. Intimidările împotriva
colaboratorilor ziarului continuă şi în prezent. La 20 aprilie 2004, directorii
ziarului au fost interogaţi de către un anchetator al securităţii transnistrene
pentru publicarea în "Novaza Gazeta", la 11 februarie 2004, a unui articol cu
privire la libertatea conştiinţei. Articolul conţinea critici la adresa unui
"oficial" transnistrean responsabil de chestiunile religioase în regiune.39
Într-o situaţie similară cu cea a ziarului "Novaya Gazeta" s-a aflat şi
ziarul "Dobryi Deni" din Râbniţa. Împotriva acestui ziar administraţia
orăşenească Râbniţa a intentat un dosar în anul 1999, pentru un articol critic cu
privire la procesul de privatizare din Transnistria, în special cu privire la
privatizarea unor edificii prestigioase la preţ redus. Sovietul orăşenesc a cerut
ca despăgubiri ziarului, pentru aşa-numitele daune morale, o sumă echivalentă
cu 15 mii dolari americani. 40 Mai târziu, amenda a fost redusă de către pretinsa
"Judecătorie Supremă" a "RMN" la o sumă echivalentă cu 6000 dolari.41
În 2002 ziarul transnistrean „Profsoiuznîe vesti” a publicat un articol
despre activitatea (şi corupţia) din sistemul judecătoresc din Transnistria, care
se încheia cu următoarea anecdotă:
Se întâlnesc doi funcţionari din sistemul judiciar. Unul spune:
- Mâine plec în concediu.
Celălalt, nedumerit:
- Cum pleci în concediu? Ziceai că nu ai bani, că nu ai primit
indemnizaţia de concediu...

38
Ziar transnistrean solicită sprijinul colegilor din "toate ţările lumii". "Basa-press", 29 mai 2003; "Novaya Gazeta" de
la Tighina cere sprijinul jurnaliştilor de pretutindeni. – AP FLUX, 29 mai, 2003; OSCE Mission to Moldova, Activity
Report No. 11/2001 (1-30 November 2001). – SEC.FR/879/01; 10 December 2001; OSCE Mission to Moldova,
Activity Report No.5/2003(May 2003).- SEC.FR/280/03;6 June 2003.
39
OSCE Mission to Moldova, Activity Report No 4/2004 (April 2004) – SEC.FR/210/04; 5 May 2004.
40
OSCE Mission to Moldova, Activity Report No 6/2003 (June 2003) – SEC.FR/342/03; 10 July 2003.
41
OSCE Mission to Moldova, Activity Report No 4/2000 (26 March-28 April 2000) – SEC.FR/225/00; 3 May 2000.
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- Păi da, aşa e, numai că ieri i-am dat unuia drumul la libertate şi m-am
ales cu bani de drum...
Pentru publicarea acestei anecdote ziarul a fost trimis în judecată, iar
contul ziarului blocat. Procesul a durat 8 luni de zile. Invocând lezarea
demnităţii şi onoarei, o judecătoare de la Judecătoria Supremă din Tiraspol,
a cerut în instanţă o despăgubire de „numai” 20.000$, pentru prejudiciul
moral provocat de articol. „Reclamanta n-a avut pretenţii faţă de faptele
menţionate, ci doar faţă de anecdotă", explica mai târziu Ludmila Koval,
redactorul-şef al publicaţiei. "Am invitat în instanţă până şi un expert, care a
încercat să demonstreze că anecdota este o creaţie populară şi că nicidecum
nu poate fi apreciată drept fapt. Bineînţeles, am pierdut procesul.
„Judecătoria norodnică” a oraşului Tiraspol nu ar fi putut să meargă contra
unei instanţe superioare”, a continuat redactorul şef42.
A fi jurnalist în Transnistria nu este nici sigur şi nici sănătos, dacă nu
eşti docil regimului şi mai ales dacă menţii contacte ori cooperezi cu
structuri de stat ori NGO-uri din partea dreaptă a Nistrului. La 20 aprilie
2000, forţele de securitate transnistrene au împiedicat desfăşurarea unui
seminar pentru jurnaliştii de pe ambele maluri ale Nistrului, organizat de
către organizaţia neguvernamentală VIDOINF din Căuşeni, condusă de
jurnalistul Ion Bujor. Scopul seminarului era de a consolida legăturile dintre
jurnaliştii din estul şi sudul Moldovei, inclusiv Găgăuzia, precum şi dintre
experţii ecologişti şi din domeniul economic. Deşi I. Bujor a obţinut
permisiunea autorităţilor locale de a desfăşura seminarul, aproape la o oră
după începerea lui forţele de securitate transnistrene şi-au făcut apariţia şi,
sub pretextul că acţiunea este neautorizată, au întrerupt lucrărilor, iar
participanţii au fost forţaţi să se împrăştie.
În iunie 2001, în ajunul publicării la Chişinău a unei reviste pentru
tineret (ediţie sponsorizată parţial de UNHCR şi Ambasada SUA la
Chişinău), conducerea agenţiei de presă "Olvia Press" de la Tiraspol a
ameninţat cu represalii unul din colaboratorii agenţiei pentru intenţia de a
publica un articol la Chişinău. Deşi articolul descria punctul de vedere
transnistrean cu privire la conflictul de pe Nistru din 1992 şi procesul de
negocieri privind reglementarea conflictului, Conducerea agenţiei "Olvia
Press" a considerat cooperarea colaboratorului său cu NGO-urile de la
Chişinău şi "organizaţiile occidentale" drept o crimă serioasă. La început,
Conducerea agenţiei i-a cerut jurnalistului să demisioneze, mai târziu însă
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"crima" i-a fost iertată, cerându-i-se întreruperea tuturor contactelor cu
revista şi partenerii săi de la Chişinău.
Un alt caz care demonstrează modul în care autorităţile separatiste din
Transnistria înţeleg libertatea presei a avut loc la începutul lunii septembrie
2004. La 6 septembrie, operatorul postului naţional de televiziune
"Moldova-1", Dinu Mija, a fost arestat de miliţia transnistreană în timp ce
încerca să filmeze acţiunile de protest ale lucrătorilor nodului de cale ferată
din Bender împotriva formării aşa-numitei întreprinderi "Căile ferate
Transnistrene". În timpul arestării Mija a fost brutalizat, camera de luat
vederi i-a fost deteriorată, iar casetele confiscate şi distruse. Mai mult, Dinu
Mija a fost transportat de miliţie într-o direcţie necunoscută, iar în aceeaşi zi,
un tribunal transnistrean l-a condamnat la 15 zile de detenţie. În urma
eforturilor depuse de autorităţile moldoveneşti şi la insistenţa organizaţiilor
internaţionale, Mija a fost eliberat la 13 septembrie 2004. Trebuie de
menţionat că acest incident a avut loc în zona de securitate, unde aşa–
numitele forţele de pacificare sunt responsabile pentru menţinerea ordinii.43
În perioada 18-21 octombrie 2004, Miklos Haraszti, reprezentantul
OSCE pentru libertatea presei, s-a aflat într-o vizită de documentare în
Republica Moldova. În cadrul vizitei el a planificat să viziteze şi
Transnistria. Dar cu o zi înainte de a se deplasa la Tiraspol, Misiunea OSCE
în Republica Moldova a primit o scrisoare de la "vice-ministrul de externe"
al pretinsei "RMN", V. Yankovsky, în care anunţa că "Ministerul Securităţii
de la Tiraspol" consideră inoportună vizita lui Haraszti la Tiraspol pentru că
"întâlnirile vor exclude obiectivismul şi discuţii sănătoase". În pofida
refuzului de a fi primit la Tiraspol, Haraszti a avut o întâlnire cu jurnalişti
din Transnistria la Chişinău. Mai târziu, în raportul său despre vizita în
Moldova prezentat Consiliului Permanent al OSCE de la Viena, Miklos
Haraszti va scrie că jurnaliştii din Transnistria
"au descris atmosfera de represiune ce prevalează în mass media
locală. Majoritatea publicaţiilor sunt produse de către autorităţi.
Conform unui editor independent local de primă importanţă, Grigorii
Valovoi, numai 10-15 la sută din publicaţii pot fi considerate
neguvernamentale. Aproape că nu există discuţii pe chestiuni de interes
public.
Puţinele ziare independente sunt frecvent hărţuite, tirajul lor confiscat,
ziarele sunt judecate pentru calomnie, colaboratorii ziarelor sunt adesea
ameninţaţi. Un monopol complet al guvernului există în mass-media

electronică. Conform jurnaliştilor transnistreni, orice contacte cu
reporterii moldoveni sunt strict interzise.
Recent, emisiunile canalului de televiziune "Moldova 1" au fost
suspendate în Transnistria. Jurnaliştii atât din Moldova propriu-zisă, cât
şi din Transnistria, au sugerat că un schimb de programe, informaţii, etc.
ar fi benefic, dar au prevenit că aceste schimburi probabil vor fi interzise
de autorităţile transnistrene"44
În continuare, Miklos Haraszti arată în raportul său că Agenţia de
presă oficială "Olvia Press" şi ziarele oficiale de tipul "Pridnestrovie"
servesc pentru regimul lui Smirnov drept mijloace de propagandă. Postul
transnistrean TV şi posturile de radio din regiune sunt sub un strict control al
aşa-numitului "Minister al Informaţiei". Compania privată de televiziune
TSB (TSV), care aparţine mega-întreprinderii "Şerif", este de asemenea
foarte apropiată conducerii aşa-numitei "RMN". Câţiva jurnalişti care îşi
permiteau să fie critici la adresa autorităţilor transnistrene au hotărât să
părăsească regiunea la începutul şi mijlocul anilor '90.
În 2004, conform raportului lui Miklos Haraszti, unicele publicaţii
care reuşiseră să păstreze o anumită independenţă faţă de regimul lui
Smirnov erau ziarele "Profsoiuznîe vesti", "Novaia Gazeta", "Dobrîi Deni"
(Râbniţa) şi "Chelovek i ego prava" (Tiraspol).
În anul 2005, în legătură cu viitoarele alegeri din Sovietul Suprem de
la Tiraspol şi cu teama Tiraspolului de o "revoluţie oranj" în Transnistria,
autorităţile separatiste au înăsprit şi mai mult represiunile împotriva presei
de opoziţie din regiune. Această stare de lucruri a fost subliniată în luna
iunie 2005 de conducătorii publicaţiilor "Novaia Gazeta", "Celovek i zakon"
şi "Pravda Pridnestrovia", într-o declaraţie intitulată "Noi alegem libertatea
cuvântului". În declaraţie se mai arăta că redacţiile publicaţiilor menţionate
mai sus au adoptat o decizie privind promovarea democraţiei, drepturilor şi
libertăţilor omului în Transnistria, precum şi de a contribui la soluţionarea
cât mai urgentă şi echitabilă a conflictului transnistrean. În acest sens, a fost
constituită "Uniunea organelor mass-media nestatale" şi s-a propus
transformarea tuturor organelor de presă: din "statale", în publicaţii private.
Membrii Uniunii, printre altele, şi-au mai propus să colaboreze cu
organizaţiile non-guvernamentale din regiune şi organizaţiile internaţionale
în domeniu, precum şi să se sprijine reciproc în vederea elaborării unei
politici informaţionale comune.

43
"Încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană", - "Moldova suverană", nr. 147, 8 septembrie 2004;
"ONG-urile din Transnistria cer eliberarea jurnalistului", - "Moldova suverană", nr. 148, 9 septembrie 2004;
"Moldpres", nr. 9956, 13 septembrie 2004.
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Directorul ziarului "Novaia Gazeta", Andrei Safonov, a specificat
atunci pentru agenţia "Moldpres" "că tendinţele autorităţilor transnistrene
de a monopoliza presa s-au accentuat îndeosebi în ultimul timp, când au
rămas câteva luni până la alegerile în Sovietul Suprem de la Tiraspol". De
asemenea, potrivit lui Safonov, s-au dovedit a fi tot mai dese cazurile de
persecutare pe linie juridică a ziariştilor, precum şi consolidarea poziţiilor
extremiste în rândul forţelor politice în ceea ce priveşte mass-media". A.
Safonov a mai precizat că "în ultimii doi ani, în Transnistria au fost închise
ziarele "Glas Naroda" şi "Dobrii Deni", alte publicaţii periodice, în scopul
lichidării lor fiindu-le intentate procese judiciare" 45.
Forţele de securitate transnistrene iau măsuri de reprimare şi
împotriva reprezentanţilor societăţii civile din Transnistria. Lucrătorii
pretinsului minister de securitate al "RMN" privesc activitatea NGO-urilor
din regiune ca fiind dăunătoare, de "trădare" a "statalităţii transnistrene". 46
Membrii NGO-urilor din regiune sunt supuşi la diferite presiuni psihice,
intimidaţi şi chiar maltrataţi. La 2 septembrie 2002, în centrul oraşului
Tiraspol, liderul unei organizaţii neguvernamentale din Tiraspol, care era în
strânse legături cu Misiunea OSCE în Moldova, alte organizaţii
internaţionale, precum şi cu unele NGO-uri din Moldova, a fost înjunghiat
cu un cuţit de un tânăr. Liderul NGO-ului a supravieţuit, dar înainte de a
primi tratament medical a fost interogat de autorităţile transnistrene. Pe de
altă parte, poliţia transnistreană l-a eliberat pe atacator doar la câteva minute
după incident, fără a-l identifica şi a-i înregistra datele personale. În opinia
observatorilor, acest act de violenţă a fost un act de răzbunare a organelor de
securitate transnistrene împotriva liderului NGO, pentru activitatea sa în
vederea consolidării societăţii civile din Transnistria şi promovării
democraţiei. Liderul NGO-ului amintit se află în atenţia forţelor de securitate
transnistrene de mai mulţi ani, iar atacul din 2 septembrie 2002 a fost al
treilea la număr asupra lui. Forţele de securitate transnistrene au calificat în
repetate rânduri activitatea NGO-ului drept act de trădare a "statalităţii
transnistrene". Liderul NGO era în legături strânse cu Misiunea OSCE din
Moldova şi alte organizaţii internaţionale, fapt bine cunoscut autorităţilor
transnistrene. Dar legăturile lui cu OSCE nu l-au scăpat de furia lui
Antiufeev. Mai mult, după atacul din 2 septembrie împotriva liderului de
NGO, mass-media controlată de autorităţile transnistrene au declanşat o
campanie de defăimare a lui şi a activităţilor desfăşurate de NGO-ul său.47

45

La 17 iunie 2004, Oksana Alistarova, liderul organizaţiei
neguvernamentale "Vzaimodeistvie", NGO ce se ocupă activ cu promovarea
drepturilor omului în Transnistria, a fost interogată de trei ofiţeri ai aşanumitului minister al securităţii din Transnistria în prezenţa fiicei sale de 11
ani. Alistarova nu a fost informată în prealabil despre scopul întâlnirii cu
lucrătorii securităţii, dar i s-au dat asigurări că întâlnirea nu va dura mai mult
de două ore. Subiectul discuţiilor a fost activitatea NGO-ului ei. Pentru mai
mult de cinci ore, ea a fost interogată despre organizaţiile cu care
colaborează, pe cine invită la seminare, cum este finanţată organizaţia sa,
precum şi chestiuni de ordin personal. Interogatoriului ei i s-a pus capăt doar
la intervenţia Misiunii OSCE în Moldova. În săptămânile care au urmat după
acest incident, Alistarova a fost subiectul unei largii campanii de intimidări
şi hărţuieli. Era ameninţată telefonic în timpul nopţii, pe pereţii locuinţei ei
au fost scrise graffiti cu ameninţări etc.
La 1 iulie 2004, autorităţile transnistrene au obstrucţionat desfăşurarea
seminarului-training "Tehnici de monitorizare a încălcării drepturilor
omului", organizat de liderii opoziţiei din Tiraspol Buceaţki şi Radcenko, în
cooperare cu Comitetul Helsinki pentru drepturile omului din Republica
Moldova. Organizatorii seminarului au invitat membri a 10 NGO-uri
transnistrene pentru a discuta activităţile de perspectivă şi a-i instrui în
tehnici de monitorizare a drepturilor omului în regiunea transnistreană.
În dimineaţa zilei de 1 iulie 2004, autorităţile transnistrene au
organizat în faţa localului unde urma să aibă loc seminarul o demonstraţie de
protest împotriva desfăşurării acţiunii, precum şi prezenţei lui Ştefan Urâtu,
preşedintele Comitetului Helsinki pentru drepturile omului din Republica
Moldova şi a liderilor opoziţiei transnistrene. Protestatarii, circa 50-60 de
persoane de vârsta a treia, l-au întâmpinat agresiv pe Urâtu, aruncând în el
cu vopsea, chefir, ouă şi alte obiecte. Miliţia transnistreană a intervenit
pentru a-l "apăra" pe Urâtu şi pe colegii lui veniţi de la Chişinău,
transportându-i la o secţie de poliţie. Aici Urâtu a fost reţinut circa 30
minute, iar mai târziu a fost transportat în partea dreaptă a Nistrului.
Conform relatărilor martorilor, obiectele cu care s-a aruncat în Urâtu şi în
colegii lui au fost distribuite protestatarilor de către miliţia transnistreană.
Mai trebuie spus că Urâtu a fost "expulzat" din Transnistria, în pofida
faptului că are reşedinţă în regiunea separatistă şi un apartament la Tiraspol.
O casetă pe care a fost înregistrat incidentul a fost confiscată de miliţia
transnistreană48.
În săptămânile ce au urmat după incident, împotriva lui N. Buceaţki şi
A. Radcenko a fost organizată o adevărată campanie de vandalism. În
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nopţile de 7, 9 şi 12 iulie, locuinţele lor au fost atacate de tineri, aruncânduse asupra lor acid şi ulei tehnic, iar pe pereţi au fost scrise grafitti
insultătoare. Această practică a continuat câteva luni. Iată, de exemplu,
limbajul unei foi volante distribuite la începutul lunii decembrie 2004
locatarilor din casele în care locuiesc N. Buceaţki şi A. Radcenko, de către
membrii aşa-numitei organizaţii "Nu violenţei":
"Atenţie Pericol! În casa noastră în apartamentul 22 locuieşte un
maniac. Toţi voi îl cunoaşteţi. Periodic el zugrăveşte pereţii cu cuvinte
ofensatoare, murdăreşte scara cu excremente şi soluţii rău mirositoare,
explodează petarde. El este psihopat, alcoolic şi pervers, iar acţiunile
sale îi aduc plăcere. Pe el îl cheamă Buceaţkii Nikolai Onufreevic.
Ţineţi minte, el este periculos şi gata de orice. Apăraţi-vă copiii, nu vă
întoarceţi acasă târziu. Gândiţi-vă cum să izolaţi acest monstru cu chip
de om. Spuneţi "NU" maniacului. Spuneţi "DA" unei vieţi fericite şi
liniştite. Comitetul organizatoric al Mişcării "Nu violenţei".
La 13 iulie 2004, Ambasadorul William Hill, Şeful Misiunii OSCE în
Moldova, a fost nevoit să intervină pe lângă autorităţile transnistrene cerând
stoparea actelor de vandalism şi intimidare împotriva lui Buceaţki şi
Radcenko, precum şi tragerea la răspundere a organizatorilor actelor de
vandalism.49
La mijlocul lunii iulie a aceluiaşi an, organizaţiile "patriotice"
Uniunea apărătorilor RMN" şi "Asociaţia veteranilor războiului din
Afganistan" au început să ceară public ridicarea mandatelor lui Buceaţki şi
Radcenko din "sovietul orăşenesc Tiraspol" şi din "sovietul suprem" al
"RMN". 50 Agenţia de presă "Olvia-press", controlată de regimul lui
Smirnov, foloseşte la adresa oamenilor care au trecut în opoziţie faţă de
regimul lui Smirnov un limbaj care se deosebeşte foarte puţin de cel utilizat
de mişcarea "Nu violenţei", amintită mai sus:
"Spania ne-a dăruit expresia "coloana a cincea", când unul dintre
generalii lui Franco a spus: "Vom merge asupra Madridului cu patru
coloane, cea de-a cincea ne va aştepta în Madrid"... Dar, în opinia mea,
este o definiţie mai precisă – "vlasoveţ" - care a luat naştere în timpul
Marelui Război pentru Apărarea Patriei. Acesta este un trădător care
luptă împotriva propriului popor, împotriva ţării sale. Vlasov a luptat sub
lozinca eliberării Rusiei de bolşevism, dar de fapt el le ajuta fasciştilor să
înrobească ţara. Asemeni şi la noi. Există o pleiadă de oameni, care
vorbesc despre aceea că vor să democratizeze Transnistria, dar de fapt se

hrănesc din fondurile lui Voronin şi ale diverse organizaţii internaţionale
şi activitatea lor este îndreptată nu spre îmbunătăţirea situaţiei de aici,
dar spre lichidarea republicii"51.
După "revoluţiile oranj" din Georgia şi Ucraina, "MGB"-ul condus de
Antiufeev exercită o presiune şi mai acerbă asupra societăţii civile şi a massmediei din Transnistria. Acestea acum sunt acuzate că, fiind finanţate din
exterior, pun la cale o "revoluţie portocalie" la Tiraspol. La 14 aprilie 2005,
Vladimir Antiufeev a ţinut o conferinţă de presă cu tema "Chestiunea
securităţii regiunii Transnistrene în lumina noilor provocări şi pericole".
După ce a vorbit despre creşterea influenţei SUA în regiune şi despre
politica Washingtonului de a îndepărta Rusia din regiune, el a informat
asistenţa despre "crearea activă a unei reţele de organizaţii
neguvernamentale "independente" în regiunea Transnistreană, reţea creată
pe bani oferiţi de Fundaţia Soros şi cu participarea serviciilor speciale
străine, în special ale Poloniei şi ale României". "Anume organizaţii din
această reţea au menirea de a organiza o "revoluţie de catifea" în
Transnistria", a declarat Antiufeev. Şeful "MGB"-ului de la Tiraspol a mai
declarat atunci că "sponsorii occidentali cheltuiesc sume importante şi
pentru susţinerea aşa-numitelor mijloace de informare în masă ale "RMN".
Drept exemplu a fost adus ziarul "Novaia Gazeta" 52.
Autorităţile centrale ale Republicii Moldova nu au nici o posibilitate
de a influenţa situaţia din pretinsa "RMN". Mai mult, atunci când Moldova a
ratificat Convenţia Europeană cu privire la drepturile omului, ea a făcut o
declaraţie potrivit căreia "[…] ea nu va fi capabilă să asigure, până la
soluţionarea conflictului transnistrean, respectarea Convenţiei în raport cu
omisiunile şi acţiunile autorităţilor autoproclamatei republici transnistrene,
teritoriul căreia este controlat, de facto, de către autorităţile respective".53
Deşi nu se cunoaşte dacă "sovietul suprem" al Transnistriei ar fi avut reacţii
în acest sens, iar declaraţia a rămas netestată de-a lungul anilor, în 2001,
Curtea Europeană pentru Drepturile omului a respins obiecţiunea
preliminară a Moldovei, argumentând că ... Republica Moldova a ratificat
Convenţia, cu efecte asupra întregului său teritoriu şi a declarat: "[…]
Curtea consideră că declaraţia menţionată nu poate fi echivalată cu o
Елков О., Террорист, который приехал учить приднестровцев: чей сценарий стоит за скандальным "визитом"
Штефана Урыту. - "Ольвия Пресс, 5 июля 2004 г.
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OSCE Mission to Moldova, Activity Report No.7/2004 (July 2004). – SEC.FR/415/04; 11 August 2004
"Общественность: Радченко и Бучацкий должны быть отозваны из законодвтельных органов". - "Ольвия
Пресс, 12 июля 2004 г.
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"Владимир Антюфеев: "Воронин Папуку глаз не выклюет", "Ольвия-Пресс, 14 апреля 2005 г.; "Григорий
Маракуца: «Оранжевой революции в Приднестровье не будет», Ольвия-Пресс, 19 июля 2005 г.; Олег Елков,
Заказная "революция" в Приднестровье: Западные фонды уже готовят для нее своих лидеров. – "ОльвияПресс, 29 августа 2005 г.
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ECHR a fost ratificată de Parlamentul RM la 24 iulie 1997. – "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", nr. 5455/502, 21 august 1997.
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rezervă, în termenii Convenţiei, fapt pentru care respectiva trebuie
considerată nulă".54 Iată deci cum o "fineţe" juridică eludează, din păcate,
esenţa problemei: autoritatea reală, de facto, continuă să fie exercitată de
separatişti, iar la justiţie nu se poate recurge când drepturile omului sunt
încălcate.

3. Politica de epurare lingvistică în Transnistria.

54

55

Vezi: Grand Chamber Decision on the admissibility of Application no. 48787/99 by Ilie Ilascu, Alexandru Lesco,
Andrei Ivanţoc and Tudor Petrov-Popa against Moldova and the Russian Federation, The European Court of Human
Rights, 4 July 2001. see http://www.echr.coe.int/ Eng/Judgments.htm.
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Termenul “epurare lingvistică” aparţine Înaltului Comisar al OSCE
pentru minorităţi naţionale Rolf Ekeus. El a catalogat astfel politica
autorităţilor transnistrene faţă de şcolile moldoveneşti cu predare în limba
română pe baza grafiei latine din Transnistria, la 15 iulie 2004, după ce
miliţia şi forţe speciale transnistrene au ocupat cu forţa localul şcolii nr. 20
("Lucian Blaga") din Tiraspol. În acea zi, la orele 7 dimineaţa, circa 25 de
miliţieni transnistreni şi 30 de persoane ale unui detaşament de trupe
speciale din cadrul "ministerului" de interne al "RMN" au ocupat şcoala
amintită şi au împiedicat pedagogii şi părinţii elevilor să intre pe teritoriul ei.
Mai târziu, în pofida rezistenţei opuse de părinţi şi pedagogi, miliţia
transnistreană a sechestrat actele, mobilierul şi echipamentul şcolii. Peste
câteva ore, autorităţile transnistrene au înmânat avize despre încetarea
activităţii la încă două şcoli din Tighina. Comentând incidentul de la şcoala
"Lucian Blaga", Înaltul Comisar al OSCE a declarat: "Închiderea forţată a
unei şcoli moldoveneşti, care are loc astăzi la Tiraspol, nu este nimic
altceva decât o epurare lingvistică".
Acţiunile provocatoare ale miliţiei transnistrene s-au produs la numai
o zi după vizita Înaltului Comisar la Tiraspol. Acolo el primise asigurări de
la autorităţile locale că înregistrarea tuturor şcolilor va fi permisă în curs de
o săptămână. "Sunt profund dezamăgit de acţiunea ilegală şi inumană de la
Tiraspol", a declarat Înaltul Comisar. "Este o dovadă în plus a nesocotirii
celor mai elementare drepturi ale omului şi standarde educaţionale", a
adăugat el, care a acuzat regimul separatist de la Tiraspol că utilizează mii
de copii ca pioni într-un joc politic.55
Sechestrarea şcolii din Tiraspol la 15 iulie 2004 a pus începutul unei
crize în relaţiile dintre Chişinău şi Tiraspol, care a devenit cunoscută opiniei
publice internaţionale ca "criza şcolilor din Transnistria". După sechestrarea
şcolii din Tiraspol la 15 iulie, autorităţile transnistrene, în pofida protestelor
părinţilor şi elevilor, precum şi a comunităţii internaţionale, au închis şi
celelalte şcoli cu predare în limba română din regiune. La 29 iulie, de
exemplu, liceul din Râbniţa a fost luat cu asalt de miliţienii transnistreni.
Copiii, părinţii şi profesorii care se baricadaseră într-un birou din şcoala au
fost evacuaţi. Şase părinţi şi profesori au fost arestaţi şi duşi cu forţa la
miliţie. Ei au fost apoi condamnaţi la trei sau şapte zile de detenţie.
Pe tot parcursul lunii august, elevii, părinţii şi pedagogii şcolilor cu
predare în limba română şi chiar membri ai Misiunii OSCE, au avut de
Linguistic cleansing underway in Transdniestria. – Press release of OSCE High Commissioner on National
Minorities, The Hague/Chişinău, 15 July 2004.
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înfruntat persecuţiile autorităţilor transnistrene. Unii elevi şi pedagogi
(inclusiv de la orfelinatul din Bender), acompaniaţi de membri ai Misiunii
OSCE, au trebuit să doarmă în şcoli sau în curtea şcolilor apărându-le pentru
a nu fi închise de autorităţi. Apelurile Guvernului de la Chişinău, ale OSCE,
UE şi Consiliul Europei de a redeschide şcolile au fost ignorate de către
liderii separatişti de la Tiraspol. Drept răspuns, la 21 iulie Chişinăul a
anunţat că se retrage din formatul de negocieri pentagonale şi a cerut
implicarea Statelor Unite şi a Uniunii Europene în soluţionarea conflictului,
iar la 29 iulie a decis să aplice sancţiuni economice pretinsei "RMN". Aceste
măsuri însă nu au determinat autorităţile transnistrene să cedeze. La 10
septembrie, Ambasadorul William Hill, Şeful Misiunii OSCE din Moldova,
arăta că din cele şase şcoli cu predare în limba romană pe baza grafiei latine
din Transnistria, două erau încă închise, iar celelalte nu erau înregistrate în
mod corespunzător şi se confruntă cu diverse dificultăţi.56 De altfel, la 10
septembrie, după zece zile de la începerea anului şcolar în cea mai mare
parte a republicilor ex-sovietice, doar trei şcoli nu funcţionau din motive ce
ţineau de incapacitatea adulţilor de a respecta drepturile elementare ale
copiilor: şcoala din Beslan, din Ossetia de Nord, care fusese cu câteva zile
mai devreme ţinta unui atac terorist, soldat cu moartea a 339 de persoane,
între care 160 de copii şi două şcoli din nerecunoscuta "RMN" (din Râbniţa
şi Tiraspol), care sunt de mai mulţi ani de zile ţinta politicii de terorizare a
etnicilor români, pentru faptul că insistă să-şi înveţe copiii în limba maternă,
cu alfabet latin, aşa cum învaţă semenii lor de pe malul drept al Nistrului.
Pentru mulţi observatori occidentali, mai puţin preocupaţi de
problemele Moldovei, precum şi pentru unele organizaţii internaţionale,
"criza şcolilor" din Transnistria s-a dovedit a fi un eveniment neaşteptat. În
realitate, lupta pentru existenţă a şcolilor cu predare în limba română din
pretinsa "RMN" continuă de mai mult de zece ani. Tot atât de îndelungată
este şi politica de epurare lingvistică a autorităţilor separatiste de la Tiraspol.
La 31 august 1989, Parlamentul R. Moldova (la acea dată numit încă
Soviet Suprem) a adoptat mai multe legi ("Cu privire la statutul limbii de
stat a RSS Moldoveneşti", "Cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe
teritoriul RSS Moldoveneşti" şi "Cu privire la revenirea limbii moldoveneşti
la grafia latină"), care aveau drept scop reglementarea legislaţiei lingvistice
din republică şi revenirea limbii de stat la grafia latină. În conformitate cu
noua legislaţie, în şcolile româneşti din RSS Moldovenească, inclusiv în cele
din raioanele din stânga Nistrului, s-a trecut la studierea limbii române pe
baza alfabetului latin. Dar deşi legile adoptate nu au afectat în nici un fel
56
Over thousand pupils in Transdniestria still without school, OSCE Mission Head says. – Press Release of OSCE
Mission to Moldova, 10 September 2004.
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sistemul de învăţământ în limba rusă, trecerea la grafia latină a fost
întâmpinată de către autorităţile locale de la Tiraspol cu duşmănie. Sub
pretextul că legislaţia lingvistică adoptată de Chişinău "românizează"
populaţia moldovenească din raioanele din stânga Nistrului, implementarea
legilor a fost boicotată, iar împotriva şcolilor moldoveneşti care au trecut la
grafia latină s-au luat măsuri represive.
Pentru a-şi justifica politica discriminatorie faţă de şcoli, autorităţile
separatiste au început mai acerb ca oricând să promoveze vechea teorie
sovietică a moldovenismului, cu privire la existenţa a două popoare distincte
în România şi Moldova - românii şi "moldovenii", care vorbesc vorbesc
două limbi diferite - româna şi "moldoveneasca". Pornind de la această falsă
teorie, Smirnov şi ideologii săi consideră că limba română trebuie să
utilizeze alfabetul latin, iar "limba moldovenească" alfabetul chirilic.
Regimul separatist de la Tiraspol mai explică politica sa în domeniul
învăţământului în Transnistria şi prin dorinţa de a apăra populaţia
moldovenească din Transnistria de românizare, precum şi originalitatea
"poporului moldovenesc". În acest scop, încă la 12 martie 1991, “sovietul
suprem” al autoproclamatei "republici moldoveneşti nistrene" a adoptat
hotărârea “Cu privire la măsurile de neamânat de menţinere a originalităţii
poporului moldovenesc, a limbii şi culturii lui”. În hotărâre se menţiona:
“În ultimul timp, în RSSM s-a activizat brusc procesul de românizare
a poporului moldovenesc. Toate mijloacele de informare în masă,
organizaţiile obşteşti politizate naţionaliste, organele oficiale ale puterii
de stat şi de conducere de toate nivelurile desfăşoară o politică antinaţională de negare a specificului poporului moldovenesc, al culturii,
limbii şi tradiţiilor lui. Aceste forţe antinaţionale prezintă tot ce e
moldovenesc ca fiind românesc: pământul, poporul, limba, scrisul,
tradiţiile. Această politică e promovată deosebit de intens în instruirea şi
educarea tineretului. Şcolile moldoveneşti, liceele, tehnicumurile, şcolile
medii de specialitate au fost rebotezate în româneşte; catedrele de limba
şi literatura moldovenească de la instituţiile de învăţământ superior au
devenit româneşti; subdiviziunile academice moldoveneşti s-au
transformat în româneşti. Prin presiuni administrative, în şcolile din
Transnistria se predă nu limba şi literatura moldovenească, nu istoria
Moldovei, ci limba şi literatura română şi istoria românilor”.
Plecând de la aceste constatări, “sovietul suprem" a cerut: (1)
sovietelor locale din zonă să adopte măsuri urgente pentru păstrarea
specificului poporului moldovenesc, a limbii şi culturii lui; (2) suspendarea
din procesul didactic a cursului de istorie a românilor şi introducerea în mod
obligatoriu a istoriei ţinutului natal (Moldovei) şi a istoriei URSS; (3)
studierea limbii moldoveneşti pe baza grafiei ei tradiţionale, chirilice,
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excepţiile fiind admise doar la decizia părinţilor elevilor; (4) editarea
oricărei producţii tipografice doar cu alfabetul chirilic; (5) revenirea,
începând cu anul de studii 1991-1992, la sistemul de note de cinci puncte.
Au fost declarate lipsite de putere juridică pe teritoriul pretinsei “RSSMN”
“ca o încălcare a egalităţii în drepturi naţionale a cetăţenilor” legile RSSM
“Cu privire la statutul limbii de stat a RSSM", “Cu privire la funcţionarea
limbilor pe teritoriul RSSM” şi “Cu privire la revenirea limbii moldoveneşti
la grafia latină”57. Mai târziu, pentru a "apăra" populaţia de românizare,
"limba moldovenească" pe baza grafiei chirilice a fost declarată, în rând cu
ucraineana şi rusa, drept limbă oficială a pretinsei "Republici Moldoveneşti
Nistrene".
În pofida măsurilor luate de regimul separatist de la Tiraspol pentru a
impune limba şi identitatea "moldovenească" în Transnistria, o parte
considerabilă a populaţiei româneşti din regiune se consideră români, iar
"moldoveneasca" vorbită de ei - limbă identică cu limba română. Ei de
asemenea mai consideră că alfabetul chirilic este dezavantajos pentru elevii
şcolilor româneşti din Transnistria care, studiind în baza unui alfabet
impropriu limbii române, devin mai puţin competitivi pentru instituţiile de
învăţământ superior din restul Republicii Moldova şi din România.
Pe parcursul ultimului deceniu copiii, părinţii şi pedagogii şcolilor
româneşti din Transnistria care doresc ca elevii să studieze în limba română
pe baza alfabetului latin s-au opus cu vehemenţă politicii de epurare
lingvistică a regimului separatist de la Tiraspol. Ei au organizat greve şi
demonstraţii, au pichetat administraţiile organelor locale, au blocat
autostrăzi etc58. Ca răspuns la aceste acţiuni, regimul separatist a încercat în
repetate rânduri să închidă şcolile româneşti din regiune ori să le transforme
în şcoli mixte moldo-ruse şi moldo-ucrainene. Au fost luate de asemenea
măsuri drastice împotriva părinţilor şi pedagogilor - mulţi dintre ei au fost
concediaţi, intimidaţi,59 maltrataţi şi chiar arestaţi. Ei sunt consideraţi
"coloana a cincea" a Republicii Moldova în pretinsa "RMN".
Şcolile în care profesorii nu se conformează cerinţelor impuse de
autorităţile separatiste sunt adesea invadate de trupe speciale, genţile elevilor
sunt percheziţionate, iar manualele cu grafie latină confiscate; şcolile nu

primesc nici un ajutor material din partea autorităţilor locale60, mai mult
chiar, localurile şcolilor sunt deseori debranşate de la sursele de energie
electrică şi de la reţelele de alimentare cu apa şi căldură. La 30 septembrie
1996, de exemplu, "ministerul" învăţământului al pretinsei "RMN" a adoptat
o decizie prin care a suspendat activitatea şcolii nr.1 moldoveneşti din
Grigoriopol, sub motivul că şcoala nu a obţinut de la autorităţile locale
licenţa de predare în baza grafiei latine. În interiorul şcolii şi în afara ei au
fost postaţi miliţieni transnistreni şi kazaci, unii dintre ei fiind înarmaţi cu
pistoale-mitralieră.61 Totodată, trei profesori ai şcolii, care s-au pronunţat
activ pentru desfăşurarea procesului de studii în şcoală pe baza grafiei latine,
au fost arestaţi. Ei au fost deţinuţi ilegal în arestul securităţii de la Tiraspol,
fără a li se prezenta vreun mandat de arestare, timp de o s ăptămână62 şi au
fost eliberaţi numai după ce au promis că şcoala va relua procesul de
învăţământ în baza grafiei chirilice, a programelor şi a manualelor elaborate
de "ministerul educaţiei" de la Tiraspol. 63 La 1 octombrie acelaşi an, sub
pretextul că este necesară o "reparaţie capitală a blocului şcolii Nr.1",
autorităţile de la Tiraspol au închis şi şcoala medie nr.1 cu predare în limba
română din Slobozia. Pe întreg perimetrul curţii şi al terenului sportiv al
şcolii au fost postaţi miliţieni şi ostaşi ai detaşamentului de trupe speciale
"Dnestr". În interiorul şcolii au fost postaţi miliţieni înarmaţi64.
Aceste acţiuni au trezit nemulţumirea profesorilor, părinţilor şi
elevilor care au început acţiuni de protest. În Slobozia au pichetat câteva zile
Executivul raional, cerând să li se restituie "şcoala furată" şi manualele în
grafie latină confiscate, precum şi să fie repus în funcţie directorul şcolii,65
iar în Grigoriopol au protestat împrejurul sediului şcolii66.

Urmand exemplul “RSSMN”, la 21 mai 1991 şi “legislativul” Găgăuziei a respins studierea în şcoli a istoriei
românilor şi a limbii române pe teritoriul aşa-numitei “Republici Găgăuze”. S-a decretat studierea în şcoli a istoriei
URSS şi a ţinutului natal. “Limba moldovenească” putea fi studiată doar cu acordul părinţilor şi copiilor. - Gheorghe
E.Cojocaru. Separatismul în slujba Imperiului. "Civitas”, Chişinău, 2000, pp.116-118. “Sfatul Ţării”, 12 aprilie 1991;
“Moldova Suverană”, 3 aprilie 1991; “Leninskoe znamea”, nr. 61 (6137), 25 mai 1991.
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BASA-press, nr. 2728, 1 octombrie 1996.
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În ianuarie 1997, de exemplu, persoane neidentificate au vizitat locuinţa Elenei Jmacova, directoarea şcolii
moldoveneşti din Grigoriopol şi i-au spus soţului acesteia că dacă doreşte ca soţia lui şi copii să rămînă în viaţă, atunci
trebuie să părăsească localitatea imediat. Elena Jmacova (care fusese arestată pentru câteva zile încă în anul 1996 de
organele poliţieneşti de la Tiraspol) a părăsit speriată localitatea a doua zi.
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În raportul anual al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din anul 2001 se menţionează că "autorităţile
transnistrene promovează o politică discriminatorie faţă de populaţia vorbitoare de limba română şi finanţează doar
instituţiile de învăţamînt cu predare în limba rusă sau cele naţionale în care se utilizează scrisul slavon. Aceste şcoli
sunt dotate cu tehnică performantă, iar elevii beneficiază de hrană gratuită şi sunt încadraţi, fără plată, în diverse
activiăţi extraşcolare. În acelaşi timp, şcolile cu predare în limba română pe baza grafiei latine funcţionează în
condiţii inadecvate. În şcoala nr. 20 din Tiraspol, 889 de elevi învaţă în nouă săli de clasă, în trei schimburi, iar în
şcoala nr. 19 din Tighina, unde învaţă peste 700 de elevi, orele de curs se organizează în clădirea administraţiei
forestiere, care nu corespunde normelor sanitaro-igienice" (AP FLUX, nr. 9902, 12 mai 2001; "Flux" - Ediţia de
vineri, anul IV, nr. 20 (299), 18 mai 2001).
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BASA-press, 1 octombrie 1996.
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AP FLUX, 8 octombrie 1996
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În legătură cu conflictul apărut în jurul şcolilor, vicepreşedintele autoproclamatei "RMN", Aleksandr Karaman, a
declarat că activitatea şcolilor a fost întreruptă, deoarece acestea încălcau legislaţia transnistreană, şcolile activând fără
licenţă. Decizia ministerului de la Chişinău despre finanţarea şi patronarea acestor şcoli, a spus Karaman, a creat
situaţia în care corpurile didactice au început să activeze după programele acestui minister, în contradicţie cu legislaţia
şi cerinţele administraţiei locale. El a mai adăugat că ceva mai înainte Republica Moldova şi "RMN" au semnat un
protocol, conform căruia instruirea în baza grafiei latine este admisă în şcolile moldoveneşti, în cazul în care se
perfectează documentele şi se obţine statutul de instituţie nestatală de învăţămînt. Conform protocolului, administraţiile
şcolilor urmau să găsească fondatori care ar achita plata pentru arenda încăperilor, iar programele de studii urmau să fie
coordonate cu "ministerul învăţămîntului" de la Tiraspol
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AP FLUX, 4 octombrie 1996.
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Despre situaţia şcolilor româneşti din Transnistria vezi: "Profesori deţinuţi în Transnistria", "Flux", 7 octombrie
1996; "Elevii moldoveni din Camenca nu mai pot merge la şcoală pe malul drept al Nistrului" - "Flux" - Cotidian
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Mulţi elevi, dorind să-şi continue studiile în instituţiile de învăţămînt
din Chişinău ori România, sunt nevoiţi să ia ore suplimentare în baza
alfabetului latin la domiciliu. În ianuarie 1997, de exemplu, conform unui
raport al Misiunii OSCE în Moldova, circa 150 de copii de la şcoala
moldovenească din Grigoriopol luau ore suplimentare la domiciliu. În aprilie
2001, circa 90 la sută din elevii aceleiaşi şcoli, de rând cu curriculum-ul de
învăţămînt al pretinsei "RMN" (în alfabet chirilic şi pe baza manualelor
vechi din perioada sovietică) urmau suplimentar şi curriculumul Ministerului
Învăţămîntului de la Chişinău.
Unii părinţi, dorind ca elevii lor să studieze conform curriculumului
de la Chişinău, şi-au înscris copiii în şcolile din localităţile de pe malul
drept al Nistrului şi aceştia erau nevoiţi să parcurgă zilnic o distanţă dusîntors de câţiva kilometri pentru a studia în limba română67. Alţi părinţi,
nerezistând presiunilor şi intimidărilor din partea autorităţilor separatiste, au
părăsit Transnistria trecând pe malul drept al Nistrului. Acest fenomen a
devenit atât de răspândit în ultimii ani, încât Oficiul de la Chişinău al
Înaltului Comisar pentru Refugiaţi al ONU a considerat necesar să se
implice (şi el) în problema şcolilor româneşti din Transnistria. La începutul
acestui deceniu, prevenirea migraţiunii interne ca urmare a încălcării
drepturilor omului în Transnistria, inclusiv a dreptului la instruirea în limba
maternă, devenise una din activităţile prioritare ale Oficiului.68
Este necesar de subliniat că şi şcolile româneşti cu predare în limba
"moldovenească", cu caractere chirilice, activează în condiţii foarte dificile.
Şcolile sunt dotate foarte prost, duc lipsa de materiale didactice şi manuale.
În marea majoritate sunt folosite manualele vechi ce au mai rămas din
perioada sovietică. În acelaşi timp, elevii din şcolile ruseşti şi ucrainene

folosesc manuale noi aduse din Federaţia Rusă şi Ucraina69. Ca urmare,
numărul părinţilor moldoveni care-şi înscriu copii în şcolile ruseşti sporeşte
continuu, iar numărul elevilor în şcolile româneşti se reduce din an în an.
Conform unui raport al "ministerului învăţământului al RMN", în anul 1999
elevii români din şcolile moldoveneşti reprezentau 32,6 la sută din toţi elevii
din Transnistria, numărul lor fiind cel mai mare în raioanele Grigoriopol
(69%), Camenca (44%), Slobozia (43%) şi Dubăsari (40%). Cu toate
acestea, doar 13 la sută din copiii transnistreni au studiat în limba lor
maternă în şcolile primare. În instituţiile/clasele de învăţămînt superior şi
speciale, doar 6% din studenţi au învăţat în limba "moldovenească". Astfel,
chiar dacă "limba moldovenească" este declarată drept "limbă de stat" în
pretinsa "RMN", ea rămîne nedezvoltată, iar accesul la studii în această
limbă rămâne foarte limitat.
Mai trebuie subliniat şi faptul că, conform Misiunii OSCE în
Republica Moldova şi Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru refugiaţi, cea
mai mare parte a elevilor, părinţilor şi profesorilor din şcolile româneşti din
Transnistria, în care procesul de învăţămînt în limba română are loc în
prezent pe baza alfabetului chirilic doresc să treacă la alfabetul latin, însă ei
sunt privaţi de acest drept de către autorităţile separatiste.

Naţional, anul III, nr. 82 (515), 17 iunie 1999; "Şcoala nr. 19 din Tighina - "O rezervaţie de români" - "Jurnal de
Chişinău", 17 decembrie 1999; "Românismul din Transnistria", "Flux" - Cotidian Naţional, anul III, nr. 113 (702), 9
noiembrie 2000; "În stânga Nistrului elevii învaţă după programe ex-sovietice" - "Flux"- Ediţia de vineri, anul IV, nr.
20 (299), 18 mai 2001; "În şcolile din rmn 55 de mii de copii scriu cu alfabet rusesc" -"Ţara", nr. 101 (932 ), 14
septembrie 2001; "Unica şcoală românească din Tiraspol este izgonită din propriul sediu, - "Ţara", nr. 104 (935 ), 21
septembrie 2001, "Şcolile româneşti din Transnistria, lăsate să moară", - "Flux"- Cotidian National, anul IV, nr. 90
(811), 26 septembrie 2001; "Deplasându-ne la Tiraspol şi Tighina am constatat că regimul separatist s-a înăsprit" "Ţara", nr. 122 (953), 2 noiembrie 2001; "La 31 mai a.c. a fost închisă singura şcoală românească din Grigoriopol" FLUX- Cotidian Naţional, anul VI, nr.73 (925),18 iulie 2002; "În Transnistria, Limba română e prigonită în
continuare"- "Ţara", nr. 76 (1052), 18 iulie 2002.
67
În septembrie 1999, aproximativ 250 de copii din Tighina (Bender) făceau zilnic naveta până la şcoala română din
localitatea Hagimus, judeţul Tighina, iar alţi copii, aproximativ 200, din orăşelul Camenca, treceau zilnic Nistrul,
parcurgînd o distanţă dus-întors de 11-14 km, pentru a studia în limba română la şcoala din localitatea Sănătăuca. (AP
FLUX, nr. 8711, 10 septembrie 1999)
68
În anul 2001 Oficiul Înaltului comisar ONU pentru refugiaţi din RM a elaborat un proiect de asistenţă pentru şcolile
cu predare in limba română din Transnistria cu denumirea "Conciliere prin invatamintul mediu general". În septembrie
acelaşi an, Guvernul Japoniei şi-a exprimat disponibilitatea de a acorda $800 mii pentru implementarea proiectului. La
28 septembrie 2001, Oldrich Andrysek, Şeful Oficiului UNHCR în Republica Moldova, declara presei că "din intreaga
suma a grantului, se preconiza ca $600 mii să fie direcţionate pentru repararea a şase scoli din Transnistria cu predarea
în limba română, $100 mii - pentru cumpărarea echipamentului, $70 mii - pentru reciclarea profesorilor şi pentru
cumpărarea manualelor şi $30 mii pentru remunerarea muncii cadrelor didactice" (INFOTAG, 28 septembrie 2001).

69
În luna ianuarie 2002,de exemplu, şcolile ruseşti din Transnistria au primit în dar 51 mii de manuale şi materiale
didactice de la Guvernul Federaţiei Ruse. ("ZUBR", 26 ianuarie 2002)
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4. OSCE şi şcolile româneşti din Transnistria
Principala instituţie internaţională care se ocupă cu "problema
şcolilor" româneşti din Transnistria este Misiunea OSCE în Republica
Moldova, care şi-a început activitatea la Chişinău în aprilie 1993 şi care din
februarie 1995 are un sub-oficiu la Tiraspol. Misiunea a început să se
implice în chestiunea şcolilor româneşti din Transnistria imediat după
sosirea primilor membri ai Misiunii la Chişinău. Deja în raportul nr. 9 al
Misiunii OSCE în Moldova din septembrie 199370, Misiunea sublinia că
"Tiraspolul impune părinţilor şi copiilor predarea limbii române cu alfabet
chirilic", iar că aceştia îşi revendicau dreptul de a studia alfabetul latin. Mai
mult, în raport se arăta că în timp ce şeful Misiunii şi trei membri ai ei au
participat între 9-12 septembrie 1993, la Tighina, la conferinţa "Pacea civică
şi democraţia în societăţile multietnice", "părinţii vorbitori de limba română"
din oraş "au organizat o demonstraţie împotriva a ceea ce ei considerau
discriminare împotriva copiilor lor".71 Ulterior, conflictul apărut în jurul
şcolilor a fost menţionat sistematic în rapoartele de activitate ale Misiunii,
membrii misiunii s-au întâlnit periodic cu elevii, părinţii şi profesorii şcolilor
româneşti, cu reprezentanţi ai regimului de la Tiraspol responsabili de
învăţământul din pretinsa "RMN", precum şi cu liderii politici ai acesteia. În
luna mai 1997, şeful Misiunii OSCE în Moldova a propus Chişinăului şi
Tiraspolului să funcţioneze ca un mediator în negocierile dintre cele două
maluri ale Nistrului, pentru a găsi o soluţie pentru şcolile româneşti din
Transnistria. Misiunea a oferit de asemenea fonduri limitate pentru a asista
negocierile şi şi-a arătat disponibilitatea de a pune la dispoziţie
participanţilor la "negocieri" localul Misiunii.
Chiar de la început, Misiunea OSCE a susţinut doleanţele părinţilor,
elevilor şi pedagogilor, ca procesul de învăţămînt în şcolile moldoveneşti din
Transnistria să aibă loc în limba română, pe baza grafiei latine, arătînd că
părinţii trebuie să aibă dreptul de a alege limba şi alfabetul de instruire
pentru copii lor, în timp ce autorităţile au datoria de a asigura părinţilor şi
copiilor facilităţi adecvate (un număr suficient de şcoli ori clase în fiecare
limbă, asigurarea cu autobuze până la şcolile ori clasele din vecinătate
etc.)"72 . În august-octombrie 1996, în timpul "războiului şcolilor" din
Transnistria, Donald Johnson, şeful Misiunii OSCE în Republica Moldova,
s-a declarat solidar cu elevii, profesorii şi părinţii copiilor ce doreau să
studieze în limba română pe baza grafiei latine, afirmând ca "toţi copiii
Primul raport al Misiunii OSCE în Moldova a fost produs în mai 1993.
CSCE Mission to Moldova. Documents. Volume I (April-October 1993), pag. 69-70.
CSCE Mission to Moldova, Report No.12, 8 November 1993. - CSCE Mission to Moldova. Documents. Volume II
(November 1993 - April 1994), p. 10.
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trebuie să înveţe în limba pe care au ales-o părinţii lor, nu politicienii".73
Misiunea a mai sugerat autorităţilor din Transnistria că chestiunea şcolilor
româneşti din regiune "putea fi soluţionată corect şi simplu, dacă părinţii ar
avea dreptul să decidă limba şi alfabetul de studiu pentru elevii lor".74
În timpul întâlnirilor cu liderii pretinsei "RMN", membrii Misiunii
arătau că politica regimului de la Tiraspol faţă de copiii moldoveni din
Transnistria este discriminatorie, atât în comparaţie cu copiii ruşi şi
ucraineni din "RMN", cât şi în comparaţie cu copiii moldoveni din restul
Moldovei. Copiii moldoveni din Transnistria sunt forţaţi să studieze după
manuale vechi din perioada sovietică, uzate moral şi fizic, în timp ce elevii
din şcolile ruse şi ucrainene studiază după manuale noi aduse din Rusia şi
Ucraina; copiilor moldoveni ce învaţă în limba română pe baza alfabetului
chirilic şi conform unui curriculum depăşit le va fi îngrădit accesul (ori cel
puţin vor întâmpina dificultăţi suplimentare la admitere) în instituţiile de
învăţământ superior din Moldova ori România, unde limba română este
predată pe baza alfabetului latin şi după un alt curriculum, în timp ce copiii
ruşi şi ucraineni care studiază în limbile rusă şi ucraineană, după manuale
din Rusia şi Ucraina, vor avea posibilitatea să-şi continue studiile în
instituţiile superioare de învăţămînt nu numai din Transnistria, dar şi din
Ucraina şi Rusia.
Pe parcursul anilor, Misiunea OSCE în Moldova a reuşit să aplaneze
şi să soluţioneze un şir de conflicte apărute între profesori, părinţi, şi elevii
şcolilor moldoveneşti din Transnistria, pe de o parte, şi autorităţile
separatiste pe de altă parte. Misiunea, a ajutat de asemenea la soluţionarea
multor probleme sociale şi materiale ale şcolilor menţionate, activitate
pentru care profesorii şi elevii şi-au exprimat gratitudinea lor în repetate
rînduri. Cu regret însă, OSCE în general şi Misiunea sa în Moldova în
particular, au puţine posibilităţi de a determina regimul de la Tiraspol să
respecte dreptul elevilor români la învăţătură în limba lor maternă. Ca
urmare, şcolile româneşti din Transnistria, la fel ca şi acum zece ani în urmă,
continuă să fie intimidate, hărţuite, iar activitatea lor obstrucţionată. Soarta
lor continuă să depindă de relaţiile directorilor lor cu autorităţile, precum şi
de capriciile şi toanele funcţionarilor din administraţia de la Tiraspol. În
noiembrie 2001, William Hill, şeful Misiunii OSCE în Republica Moldova,
declara într-un interviu publicat de portalul informaţional "Moldova Azi", în
legătură cu soarta şcolilor din Transnistria:
"Noi, Misiunea OSCE în Moldova, suntem profund îngrijoraţi de
şcolile şi elevii şcolilor din Transnistria, în special de acei copii care
doresc să înveţe în limba moldovenească sau Română cu alfabet latin, dar
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BASA-press news agency, Chisinau, in English 1940 gmt, 10 October 1996.
OSCE Mission to Moldova, Report No. 33/96: Monthly Report 1-31 October, 1996.
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nu pot primi o asemenea educaţie. Am ridicat această problemă personal,
de multe ori în faţa liderilor transnistreni şi continuăm să ridicăm această
problemă. Noi credem că acei copii au acest drept şi părinţii au dreptul
să-şi educe copiii în limba şi alfabetul în care ei doresc, iar statul nu
trebuie să impună restricţii arbitrare sau incorecte asupra educaţiei
copiilor. Noi continuăm să lucrăm pentru a găsi un suport adecvat
pentru educaţia copiilor de pe malul stâng al Nistrului, în limba în care
doresc părinţii lor. Am lucrat împreună cu UNÎCR [UNHCR] şi alte
organizaţii internaţionale pentru a găsi susţinere financiară pentru şcolile
în care instruirea se face în limba română şi cu alfabet latin. Am avut
succese în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu, dar mai rămîne încă mult
de făcut şi noi vom continua să urgentăm şi să presăm oficialii de pe
malul stâng să le permită copiilor studierea în limba pe care ei o aleg şi
să prevină, să nu permită discriminarea şi violenţa împotriva acestor
copii şi acestor şcoli75.
Din anul 1994, chestiunea şcolilor româneşti din Transnistria se află şi
pe agenda de lucru a Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale
(HCNM 76) al OSCE. Primul Înalt Comisar, Max van der Stoel 77, a efectuat
prima sa vizită în Moldova în zilele de 7-10 decembrie 1994. După întâlniri
la Chişinău cu Preşedintele Snegur şi alţi demnitari de stat, precum şi cu
reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, Înaltul Comisar s-a deplasat mai
întâi la Comrat, pentru a se întîlni cu liderii Găgăuziei, iar apoi şi la Tiraspol,
unde s-a întâlnit cu liderii pretinsei "RMN" şi cu profesorii şcolilor nr. 19
din Bender şi nr. 20 din Tiraspol.
La Tiraspol, Max van der Stoel s-a întîlnit cu Igor Smirnov, liderul
pretinsei "RMN" şi cu G. Maracuţa, preşedintele "sovietului suprem". În
cadrul întâlnirilor cu aceştia Înaltul Comisar s-a interesat de situaţia şcolilor
româneşti din Transnistria şi a cerut autorităţilor transnistrene să manifeste
flexibilitate în chestiunile aflate în litigiu, asigurând soluţionarea
problemelor în interesul persoanelor interesate şi în conformitate cu normele
dreptului internaţional. Deşi în cadrul discuţiilor I. Smirnov a promis că
regimul de la Tiraspol se va conforma normelor de drept internaţional, el nu
a întreprins nimic mai târziu în această direcţie.78
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Portalul informaţional "Moldova Azi" ,12 noiembrie 2001. Interviu cu William Hill, seful Misiunii OSCE în
Republica Moldova.
76
HCNM - High Commissioner on National Minorities.
77
Max van der Stoel s-a aflat în funcţia de Înalt Comisar în perioada 15 decembrie1992 - 1 iulie 2001. De la 1 iulie
2001, această funcţie este deţinută de Ambasadorul Rolf Ekeus din Suedia.
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Quiet Diplomacy In Action: The OSCE High Commissioner on National Minorities. Edited by Walter A. Kemp.
Kluer Law International, The Hague/London/Boston, 2001, p.232.
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Dat fiind faptul că regimul de la Tiraspol a ignorat recomandările
instituţiilor internaţionale, inclusiv ale OSCE, cu privire la dreptul copiilor
români din Transnistria de a studia în limba maternă, precum şi pentru că
situaţia a rămas neschimbată de-a lungul anilor, Van der Stoel a discutat din
nou subiectul şcolilor din Transnistria în timpul vizitelor sale în Moldova în
lunile mai şi septembrie 2000. În timpul vizitei sale din septembrie 2000,
Max van der Stoel s-a întâlnit printre altele cu I. Smirnov, pe care l-a
îndemnat să adopte o atitudine mai indulgentă faţă de şcolile din regiune cu
predare în limba română, pe baza alfabetului latin.
Problema şcolilor româneşti din Transnistria a rămas un subiect de
preocupare şi pentru ambasadorul Rolf Ekeus, care l-a urmat în funcţie pe
Max van der Stoel începînd cu data de 1 iulie 2001. Prima vizită de
documentare a lui Rolf Ekeus in Moldova a avut loc la 12 septembrie 2001.
Pe lângă situaţia şi drepturile de care se bucură minorităţile naţionale în
Moldova, ambasadorul Ekeus a discutat cu interlocutorii săi problema
respectării drepturilor omului în Transnistria, inclusiv ale copiilor "unde mii
de elevi nu au posibilitate să înveţe în limba de stat şi în condiţii adecvate
procesului de studiu".79
În cadrul celei de-a doua vizite în Moldova (de 8-10 aprilie 2002),
Rolf Ekeus s-a întâlnit la Tiraspol cu Victor Surinov, "vice-ministrul
învăţământului" şi Vitalie Iankovski, "vice-ministrul afacerilor externe" al
pretinsei "RMN" şi a vizitat şcoala cu predare în limba română nr. 19 din
Tighina80. În comunicatul despre vizita sa în Moldova, el şi-a exprimat
îngrijorarea în legătură cu soarta unor şcoli din Transnistria, care se
confruntă cu dificultăţi la instruirea în limba de stat cu grafia latină.
Ambasadorul Ekeus s-a solidarizat cu profesorii şi părinţii care sunt supuşi
intimidărilor, a apreciat deosebit activitatea umanitară a UNHCR în
susţinerea şcolilor şi a chemat autorităţile transnistrene să nu obstrucţioneze
activitatea şcolilor. "Drepturile şi bunăstarea copiilor nu trebuie să devină
victime ale agendelor politice", a subliniat R.Ekeus. "Trebuie găsite soluţii
la problemele arzătoare, însă rezolvabile, pentru a preveni deteriorarea
situaţiei", a avertizat ambasadorul Ekeus. 81
Înaltul Comisar al OSCE Rolf Ekeus a vizitat Moldova şi în anii
2003-2004. În cadrul Consiliului Permanent al OSCE din 22 iulie 2004, el a
descris implicarea sa în soluţionarea chestiunii şcolilor româneşti din
Transnistria în felul următor:
"…Mulţi ani autorităţile locale din Transnistria au încercat să forţeze
şcolile în care este folosit alfabetul latin să se închidă sau să treacă la
79
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Moldpres, nr. 10189, 10218, 10226, 12 septembrie 2001.
Agenţia de presă "OLVIA-PRESS", 9-10 aprilie 2002.
HCNM.INF/2/02, 10 April 2002; Moldpres, nr.4756, 10 aprilie 2002.
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alfabetul chirilic şi să folosească un curriculum local. Presiuni insistente
asupra acestor şcoli au fost făcute de către autorităţile transnistrene în
fiecare an, de la începutul anilor 90. Profesorii, părinţii şi copiii au fost
hărţuiţi şi intimidaţi de către autorităţi şi de mass-media din Transnistria
ani la rând.
Am fost implicat în această problemă de când mi-am început
activitatea ca Înalt Comisar, trei ani în urmă, vizitând şcolile unde am
făcut cunoştinţă cu directorii şcolilor, cu profesori, părinţi şi copii. Am
abordat în repetate rânduri cu administraţia din regiune problema
legislaţiei şi activităţii fără obstacole a acestor şcoli. În anii de început,
am avut o susţinere importantă din partea reprezentanţei locale al
UNHCR.
Anul trecut am continuat aceste eforturi, în cooperare cu Misiunea
OSCE în Moldova, pentru a facilita soluţionarea problemei înregistrării
acestor şcoli, oferind consultanţă în chestiunea înregistrării şcolilor. La
sfârşitul verii, cu ajutorul nostru a fost elaborată o soluţie de compromis
asupra statutului şcolilor. Acest compromis, cu care a fost de acord şi
aşa-numitul minister transnistrean al educaţiei, trebuia să permită
înregistrarea şcolilor. Diavolul era ascuns în detalii, dar noi am analizat
aceste detalii şi am ajuns la o soluţie satisfăcătoare atât pentru oficialii
responsabili de educaţie, cât şi pentru directorii şcolilor implicate.
Acordul nu a fost însă onorat de primii, fapt care mă face să cred că
problema şcolilor transnistrene este menţinută din considerente politice.
Anul acesta, hărţuiala şi intimidarea împotriva şcolilor moldoveneşti
a continuat. La 28 ianuarie, responsabilul superior din Transnistria
pentru educaţie a raportat sovietului suprem că şcolile moldoveneşti din
Transnistria nu respectă legislaţia şi regulamentele locale şi a chemat la
închiderea lor până la începutul anului şcolar 2004-2005. Preşedintele
sovietului suprem a susţinut cererea de închidere a şcolilor...
Când am vizitat Moldova săptămâna trecută, era o situaţie de impas.
Am discutat problema şcolilor din Transnistria atât cu oficiali din
Moldova cât şi cu cei transnistreni. La Bender şi Tiraspol m-am întâlnit
cu directorii şcolilor moldoveneşti ce predau moldoveneasca pe baza
grafiei latine. Ambii s-au declarat disponibili să înregistreze şcolile
conform compromisului de anul trecut. De fapt, ambii au încercat să facă
acest lucru de câteva ori, însă au fost respinşi de autorităţile locale de
fiecare dată.
În a doua jumătate a zilei de 14 iulie m-am întâlnit în Tiraspol cu
persoane responsabile de educaţie, justiţie şi relaţii externe - Bomeşko,
Balala şi, respectiv, Liţkai. Mi s-au dat asigurări că ei sunt disponibili să
înregistreze şcolile "în decurs de o săptămână", dacă e să-l cităm pe
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liderul justiţiei Balala. S-a convenit că şcolile vor face o nouă încercare
să se înregistreze folosind statutul elaborat în cadrul negocierilor de anul
trecut. Documentele de înregistrare trebuiau transmise de către partea
moldovenească la următoarea şedinţă a grupului de experţi. Am subliniat
că nu trebuie permis ca orice fel de întârziere în înregistrare sau dispute
despre curriculumul şcolar să justifice blocarea începerii noului an de
învăţământ...
Ceea la ce am asistat în dimineaţa de 15 iulie este un exemplu de
încălcare flagrantă a standardelor şi drepturilor fundamentale acceptate
la nivel internaţional şi de escaladare intenţionată a tensiunii de către
conducerea transnistreană.
Consider închiderea cu forţa a şcolii moldoveneşti din Tiraspol drept
o acţiune inumană şi ilegală. Lipsa de consideraţie a liderilor
transnistreni faţă de drepturile fundamentale ale omului şi standardelor
de educaţie dăunează la mii de copii, care sunt folosiţi de autorităţile de
la Tiraspol drept pioni într-un joc politic. Este trist şi revoltător că
administraţia din regiune continuă să abuzeze de drepturile copiilor, cele
mai vulnerabile ţinte..."82.
Trebuie însă de subliniat că, deşi statele membre ale OSCE au discutat
situaţia şcolilor româneşti din Transnistria în mai multe şedinţe ale
Consiliului Permanent, iar ambasadorul Rolf Ekeus a făcut declaraţii dure la
adresa autorităţilor separatiste din Transnistria, acestea din urmă, ştiind că au
în spate Rusia, nu s-a conformat cerinţelor comunităţii internaţionale. Copii
din şcolile sechestrate de miliţia transnistreană au fost nevoiţi să se transfere
la alte şcoli. În opinia unor observatori, acest fapt, precum şi că OSCE nu a
fost în stare să ia "acţiuni/sancţiuni concrete împotriva Tiraspolului" au
demonstrat "că OSCE, ca organizaţie, este neputincioasă nu numai privind
dimensiunea de securitate a organizaţiei, dar şi în chestiunile ce ţin de
drepturile omului"83.
După calmarea "crizei şcolilor" din vara anului 2004, elevii liceelor
sechestrate de miliţienii transnistreni s-au întors în sălile lor de clasă după
mai multe săptămâni. Mai întâi ei au trebuit să fie înscrişi la şcolile cu
predare în limba română din localităţile vecine. Astfel, cei peste 550 elevi ai
liceului "Lucian Blaga" din Tiraspol în început anul şcolar 2004-2005 în
liceele româneşti din Tighina, Copanca şi Varniţa, iar o parte din elevii
liceului "Evrica” din Râbniţa – la liceul din Rezina. La 2 noiembrie 2004, la
82
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liceul din satul Varniţa îşi făceau studiile 215 copii de la liceul "Lucian
Blaga" din Tiraspol, la liceul "Alexandru cel Bun" din Tighina – 198, iar
ceilalţi mergeau la şcoala medie din satul Copanca 84. La liceul din satul
Copanca profesorii şi elevii se deplasau zilnic cu un autocar oferit de
Consiliul raional Căuşeni85.
Elevii liceului românesc "Evrica" (la care învaţă circa 650 copii) din
Râbniţa au început anul de studii la 5 octombrie. În ziua începerii noului an
de studii, directoarea liceului, Eugenia Halus, declara reporterului Basapress următoarele: "Ne-am adunat în curtea şcolii, profesorii, elevii şi
părinţii şi am organizat careul de deschidere a anului de învăţământ. A
răsunat imnul Republicii Moldova, cântece populare, copiii au recitat poezii
şi au dăruit flori părinţilor şi profesorilor. Suntem cu toţii foarte fericiţi,
plini de emoţii şi bucurie ca în sfârşit începem anul şcolar. Avem zece copii
care au venit în clasa întâi, elevii care au plecat să înveţe în liceele din
Rezina de asemenea s-au întors aici"86.
În perioada februarie - iulie 2005, reprezentanţi ai Ministerului
învăţământului de la Chişinău şi ai autorităţilor separatiste de la Tiraspol sau întâlnit de 9 ori pentru a conveni asupra statutelor şcolilor cu predare în
limba română din Transnistria. Întâlnirile au fost găzduite de către Misiunea
OSCE în Moldova, la ele mai participând şi reprezentanţi ai ambasadelor
Federaţiei Ruse şi Ucrainei "în capacitatea lor de mediatori"87. În urma celor
9 întâlniri, reprezentanţii pretinsei "RMN" s-au lăsat convinşi să înregistreze
permanent liceele teoretice “Lucian Blaga” (Tiraspol), “Evrika” (R âbniţa) şi
“Alexandru cel Bun” (Tighina), precum şi gimnaziul din Corjevo.
Înregistrarea instituţiilor menţionate a avut loc la 1 iulie 2005. Într-un
comunicat de presă de la 4 iulie 2005, Misiunea OSCE în Moldova arăta,
salutând înregistrarea permanentă a şcolilor moldoveneşti din Transnistria:
“Înregistrarea permanentă înseamnă că autorităţile transnistrene recunosc
şcolile moldoveneşti drept entităţi legale. Aceste şcoli pot, acum, să semneze
contracte cu furnizori de apă, electricitate, şi alte servicii comunale"88
Delegaţia Republicii Moldova pe lângă OSCE a exprimat un
optimism mai precaut decât Misiunea OSCE în Moldova în legătură cu
înregistrarea la 1 iulie 2005 a şcolilor moldoveneşti din regiunea
transnistreană. Într-o declaraţie în Consiliul Permanent al OSCE de la Viena,
din 7 iulie, ambasadoarea Natalia Gherman arăta că, "potrivit directorilor

acestor şcoli, perspectiva activităţii şcolilor rămâne incertă. Continuă să
trezească o îngrijorare deosebită precondiţia ca aşa-numitele licenţe să fie
obţinute de la autorităţile locale pentru ca şcolile să-şi poată relua procesul
educaţional. În plus, clădirea liceului din Râbniţa rămâne distrusă după
devastarea liceului de către miliţia separatistă în 2004. Autorităţile
educaţionale din Republica Moldova se confruntă constant cu încercările
Tiraspolului de a interveni în mod unilateral pentru a schimba programele
educaţionale ale şcolilor menţionate şi conţinutul manualelor. Acest lucru
este deosebit de periculos, deoarece crearea a două sisteme educaţionale
separate pe teritoriul Republicii Moldova nu poate fi nici intr-un caz
tolerată", a subliniat ambasadoarea Gherman. În continuare, delegaţia
moldovenească a chemat comunitatea OSCE să monitorizeze cu atenţie
situaţia pentru a evita posibilele dificultăţi înaintea începerii noului an şcolar
şi a asigura respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor la educa ţie.89
Directorii instituţiilor înregistrate permanent şi-au exprimat şi ei
neîncrederea faţă de acordul ajuns la 1 iulie 200 în urma negocierilor.
Potrivit lor, instituţiile au fost doar înregistrate, însă licenţa pentru activitatea
acestora va fi acordată doar după ce autorităţile transnistrene vor revedea
conţinutul programei de studii. “Reprezentanţii autorităţilor transnistrene
urmează să verifice unele obiecte de studii din ciclul umanitar, în special:
istoria integrată, limba şi literatura română, geografia”90, a specificat
directoarea Liceului “Alexandru cel Bun” din Tighina, Maria Roibu. Aceeaşi
sursă şi-a exprimat temerea în legătură cu faptul că actul nu prevede
termenul de înregistrare a liceului. “Ne convine statutul instituţiilor,
elaborat în 2004 de către directorii liceelor în comun cu experţi ai OSCE, ai
Ministerului Reintegrării, ai METS, însă până acum ne-a fost înmânată doar
prima şi ultima parte a acestui document”, a mai afirmat M. Roibu 91.
Înregistrarea permanentă a liceelor teoretice “Lucian Blaga”, “Evrika”
şi “Alexandru cel Bun”, precum şi a gimnaziului din Corjevo de către
autorităţile transnistrene nu trebuie privită ca o soluţionare a chestiunii
încălcării dreptului la învăţătură în limba maternă pentru copii de origine
română din raioanele de est ale Moldovei. Amintim că pe lângă aceste patru
şcoli "româneşti" mai sunt peste 40 de şcoli "moldoveneşti" care continuă să
89
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predea în limba "moldovenească" (română) în baza alfabetului chirilic şi
care, dacă li s-ar permite, ar trece cu plăcere la predarea în limba română pe
baza alfabetului latin şi după manuale şi programele de învăţământ elaborate
de ministerul învăţământului de la Chişinău. Într-o conferinţă de presă din
noiembrie 2004, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica
Moldova arătă că aproximativ 50 de şcoli "moldoveneşti" din Transnistria,
subordonate Tiraspolului, în care se studiază în baza grafiei chirilice, ar dori
să treacă la procesul de instruire în baza grafiei latine. Ştefan Urâtu,
preşedintele Comitetului Helsinki, sublinia că, pe parcursul ultimilor 11 ani,
membrii Comitetului au fost contactaţi de profesorii sau elevii şcolilor
menţionate, fiind rugaţi să intervină "pe lângă organismele internaţionale ca
acestea să le ajute să treacă la un învăţământ integral în limba română. Ei
înţeleg foarte bine că studiile în aşa-zisa limbă moldovenească, în baza
grafiei chirilice, după programe sovietice, sunt lipsite de orice perspectivă.
Dacă vor urma această cale, copii lor nu vor mai putea să-şi continue
studiile, deoarece nicăieri în lume nu există instituţii de învăţământ superior
în "limba moldovenească". El a mai declarat că profesori de la aceste şcoli
le predau ilegal copiilor materia în limba română, în baza grafiei latine, după
manualele editate de Chişinău. "Ei trec însă la manualele în chirilică şi la
programele autorizate de Tiraspol, de fiecare dată când sunt vizitaţi de
inspectori transnsitreni", a spus Urâtu92.
Autorii acestui studiu sunt în deplin acord cu observatorii care
consideră că "Problema celor şase şcoli nu reprezintă decât o mică, chiar
foarte mică parte a problemei generale care este deznaţionalizarea şi
rusificarea forţată a moldovenilor – dar şi a ucrainenilor – din Transnistria.
Acolo, limba majorităţii băştinaşe e practic exclusă din viaţa publică. Chiar
dacă cele şase şcoli asaltate ar reuşi să se menţină, alfabetul latin va rămâne
încuiat înăuntrul acestor şase clădiri, în timp ce e eliminat de pe teritoriul
Transnistriei ca atare... Identitatea naţională a populaţiei autohtone din
Transnistria trebuie urgent susţinută în interesul acestei populaţii, în
interesul democratizării Transnistriei, al reintegrării statului Republica
Moldova şi al extinderii civilizaţiei europene în această regiune"93.
Am subliniat mai sus că autorităţile RM nu pot influenţa situaţia
drepturilor omului din Transnistria, pentru că nu controlează teritoriul
acesteia. Credem, totuşi, că pârghii de a influenţa autorităţile transnistrene să
respecte drepturile omului în regiune, inclusiv dreptul copiilor la educaţie,
există. Conform unor surse independente, peste 80 la sută din comerţul

extern al Transnistriei este orientat spre ţările din Uniunea Europeană şi
SUA. Deci, aceste state, ar putea pe lângă multiplele declaraţii şi apeluri
făcute (care sunt ignorate de autorităţile transnistrene) să aplice şi sancţiuni
economice.

92

Basa-press, 2 noiembrie 2004.
Socor, V., Drepturile politice şi naţionale –problema cheie în Transnistria- "Jurnal de Chişinău", No. 302, 30 July
2004

93

41

42

Încheiere
Pretinsa "RMN", creată de Moscova un deceniu şi jumătate în urmă
pentru a împiedica desprinderea Republicii Moldova de URSS, iar mai tîrziu
pentru a păstra Moldova în zona de influenţă rusească, continuă astăzi să fie
nu doar o sursă de instabilitate în regiune şi o piedică în calea integrării
Republicii Moldova în Europa, dar şi un regim "încremenit" în timpurile
totalitarismului sovietic, în care, la fel ca şi pe timpul ex-URSS, drepturile
şi libertăţile fundamentale ale omului sunt flagrant încălcate. Regimul corupt
al lui Smirnov, apărat de trupele ruse dislocate ilegal în teritoriul naţional al
Republicii Moldova, nu acceptă o opoziţie politică în regiune, văzând în
activitatea partidelor şi organizaţiilor neguvernamentale necontrolate de
"putere" o activitate care atentează la temeliile "RMN". Sub acelaşi pretext
al apărării statalităţii "RMN", Smirnov şi acoliţii săi au instaurat un control
riguros asupra mijloacelor mass-media din ţinut, iar cele câteva ziare
independente din regiune sunt frecvent hărţuite, tirajul lor este reţinut,
jurnaliştii sunt intimidaţi.
În republica lui Smirnov, cel mai mult însă au de suferit elevii şcolilor
moldoveneşti din regiune, în special ai acelor şcoli în care procesul de
învăţământ are loc pe baza grafiei latine. Copiii acestor şcoli, părinţii lor,
precum şi profesorii, sunt consideraţi de regimul Smirnov "coloana a cincea"
a Republicii Moldova în pretinsa "RMN". Unica vină a elevilor şcolilor
româneşti din Transnistria, după cum am văzut din materialul prezentat mai
sus, este aceea că ei vor să studieze în limba lor maternă (limba română)
după manuale şi programe de studii elaborate şi produse de Ministerul
Învăţământului de la Chişinău. Şcolile în care profesorii nu se conformează
cerinţelor impuse de autorităţile separatiste sunt invadate de trupe speciale,
genţile elevilor sunt percheziţionate, iar manualele cu grafie latină
confiscate; deşi părinţii copiilor plătesc impozite autorităţilor locale, şcolile
nu primesc nici un ajutor material din partea acestora, mai mult chiar,
localurile şcolilor sunt deseori debranşate de la sursele de energie electrică şi
de la reţelele de alimentare cu apa şi căldură. Autorităţile separatiste iau de
asemenea măsuri drastice împotriva părinţilor şi pedagogilor - mulţi dintre ei
au fost/sunt concediaţi din serviciu, intimidaţi, maltrataţi şi chiar arestaţi.
Autorităţile legale ale Republicii Moldova nu sunt în stare să
controleze raioanele de est ale Moldovei aflate sub ocupaţia unui regim rebel
şi să asigure respectarea drepturilor omului pentru cetăţenii de acolo. În
consecinţă, şcolile moldoveneşti din Transnistria primesc din partea
Chişinăului un ajutor foarte limitat. Organizaţiile internaţionale, inclusiv
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OSCE şi Misiunea ei din Moldova, după cum am văzut în acest studiu, sunt
de asemenea neputincioase în faţa separatiştilor apăraţi de Moscova.
Neputinţa OSCE de a apăra dreptul la învăţătură în limba maternă a elevilor
şcolilor româneşti din Transnistria elucidează, probabil, în cel mai elocvent
mod, criza prin care trec astăzi organizaţiile internaţionale, în special OSCE.
Atitudinea timidă a comunităţii internaţionale faţă de încălcarea
drepturilor omului în Transnistria, lipsa presiunilor din partea acesteia
asupra autorităţilor separatiste de la Tiraspol, dar şi sprijinul masiv al
Moscovei (care vede în supravieţuirea regimului separatist unicul mod de aşi menţine trupele în regiune) acordat regimului lui Smirnov ,ne face să
conchidem că sunt puţine şanse ca acesta să abandoneze politica sa de
deznaţionalizare a populaţiei româneşti (dar şi a celei ucrainene) din
Transnistria, iar drepturile şi libertăţile fundamentale ale populaţiei pretinsei
"RMN" vor fi violate flagrant şi în continuare. La fel va fi şi dreptul la
învăţătură al copiilor şcolilor româneşti din Transnistria. Această stare de
lucruri duce la un exod masiv al populaţiei româneşti din regiune. Iar dacă
dăm crezare ultimului recensământ al populaţiei desfăşurat în Transnistria,
conform căruia populaţia moldovenească din raioanele controlate de
autorităţile separatiste s-a redus din anul 1989 de la 39,9 % la 31,9% în anul
2004, putem apoi afirma cu certitudine că politica de epurare lingvistică
dusă de regimul lui Smirnov în Transnistria demonstrează cu elocvenţă că
"rezultatele" obţinute prin politici de epurare lingvistică se deosebesc foarte
puţin de cele obţinute prin implementarea politicilor de purificare etnică.
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