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La alegerile parlamentare

Unii pacienți din instituțiile
psiho-neurologice au fost la alegeri,
dar n-au putut vota
Din numărul total de
2260 de persoane cu
capacitate de exerciţiu,
aflate în ziua alegerilor parlamentare în
instituțiile psiho-neurologice, doar 1038
şi-au exercitat dreptul
la vot. Experţii în domeniul drepturilor omului
afirmă că, în multe cazuri, aceste persoane
nu au fost incluse în
listele suplimentare ale
alegătorilor.

A

şa s-a întâmplat şi
cu pacienta Maria
Popovici care a fost
anunţată că nu poate vota în
secţia de votare nr. 255 din
oraşul Codru, municipiul
Chişinău, deoarece nu era
înscrisă în nici o listă, chiar
dacă a fost internată la Spitalului Clinic Municipal de
Psihiatrie pe 22 noiembrie,
cu o săptămână înaintea alegerilor. „Administraţia secţiei mi-a cerut buletinul de
identitate, însă documentul
era acasă şi mi l-au adus abia
sâmbătă dimineaţa, când şeful secţiei nu mai era pe loc”,
povesteşte femeia. „Ce folos
că mie mi-au adus buletinul
de identitate joi, oricum nu
sunt pe listă. Ce fac, mai votez azi sau nu?”, se revolta
Timofei Bortă, un alt pacient
al aceleiaşi secţii.
Unul dintre observatorii
la alegeri le-a recomandat
acestor pacienţi să meargă în secţia spitalului unde
sunt internaţi şi să scrie o
cerere pentru a solicita urna
mobilă, astfel vor avea po-
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sibilitatea să voteze. Însă în
Secţia nr. 2 a Dispensarului
republican de narcologie, la
amiaza zilei de 30 noiembrie
erau doar doi asistenţi medicali, care au spus că nu au
competenţa să primească
astfel de cereri. „Azi e zi de
odihnă, iar şeful secţiei nu
este la serviciu. Noi nu putem să primim cereri, doar
mâine se pot rezolva aceste
probleme. Dar de ce, mă rog,
nu pot vota aceşti pacienţi,
dacă ei au acum buletinele
de identitate?”, întreba, nedumerită, asistenta medicală Tatiana Suvac.
Vanu Jereghi, directorul executiv al Institutului
pentru Drepturile Omului

(IDOM), spune că aceste
persoane nu au putut vota,
deoarece nu au fost incluse
în lista suplimentară, iar
acest lucru trebuia să-l facă
conducerea spitalului. „Mulţi
dintre pacienţi nu au fost informaţi că trebuie să-i ceară
administraţiei spitalului să
fie incluşi în listele suplimentare. S-a lucrat prost cu
listele, iar mulţi alegători au
fost lipsiţi de dreptul la vot",
menţionează V. Jereghi.
Andrei Volentir, secretarul Comisiei Electorale Centrale (CEC), afirmă că persoanele internate în aceste
instituţii urmau să fie incluse în lista suplimentară până
la 29 noiembrie 2014, la ora

18.00. „Dacă însă unele persoane, din anumite motive,
nu au fost incluse în această
listă, ele puteau solicita şi în
ziua alegerilor, printr-o cerere, să le vină urna mobilă
la locul aflării”, explică secretarul CEC.

Dau vina pe pacienţi

La rândul său, Vadim
Aftene, vicedirectorul Spitalului Clinic Municipal de
Psihiatrie din oraşul Codru,
afirmă că de vină pentru
această situaţie sunt înşişi
pacienţii care nu aveau buletinele de identitate la ei
atunci când le-au fost solicitate. „Eu am fost în acea zi
la serviciu, însă nici un pa-

cient nu mi-a adresat astfel
de întrebări. Ei au fost informaţi despre alegeri, însă
eu nu am putut să-i verific
pe toţi pacienţii, peste 600
de persoane, dacă au sau nu
buletinele de identitate. Noi
ne-am făcut datoria şi nu leam încălcat drepturile. Nu
ştiu ce aţi vorbit cu ei, dar
e treaba dumneavostră pe
cine credeţi: pe ei, care sunt
pacienţi, sau pe noi, medicii”, ne-a declarat Vadim
Aftene.
Potrivit IDOM, din numărul total de 2260 de persoane cu capacitate de exerciţiu, aflaţi în ziua alegerilor
în instituțiile psiho-neurologice din ţară, doar 1038 şiau exercitat dreptul la vot.
Experţii afrimă că nu în toate instituţiile specializate au
fost deschise secţii de votare, pacienţii fiind nevoiţi să
se deplaseze în altă parte.
De asemenea, nu toţi pacienţii au fost incluşi în listele
electorale suplimentare, iar
unii nici nu au fost informaţi
că pot vota, chiar dacă sunt
instituţionalizaţi. Reprezentanţii IDOM recomandă
Comisiei Electorale Centrale
să examineze posibilitatea
deschiderii unor secţii de
votare în toate internatele
psiho-neurologice la alte
scrutine, să instruiască mai
eficient membrii birourilor
electorale privind circumstanţele în care pot vota
aceste persoane şi să organizeze campanii de educare şi
informare despre procesul
electoral pentru rezidenţii
acestor instituţii.

Harta accesibilitatii, în ajutorul persoanelor cu mobilitate redusă
Persoanele interesate să
afle în care localităţi din
ţară sunt instituţii publice
cu o infrastructură accesibilă persoanelor cu probleme
locomotorii, o pot face vizualizând „Harta accesibilităţii”, un proiect al Asociației
„Motivaţie”. Harta poate fi
accesată la adresa electronică http://motivatie.md/
harta-accesibilitate/

I

gor Meriacre, directorul
executiv al Asociaţiei, spune că „Harta accesibilității”
este un instrument util atât
persoanelor în scaun rulant,
celor cu probleme locomotorii,
vârstnicilor, dar şi părinţilor
cu copii în cărucioare. „Orice
persoană poate accesa acest

site pentru a afla gradul de accesibilitate al unei clădiri, fie
că este farmacie, şcoală, oficiu
poştal sau alt edificiu de utilitate publică”, spune I. Meriacre.
Totodată, el îndeamnă cetăţenii să fie activi şi să completeze Chestionarul de evaluare a
accesibilităţii, plasat în partea
stângă a ecranului. „Site-ul este
actualizat în funcţie de informaţia pe care o primim. După
procesarea informaţiei, calificăm edificiul după criteriile de
accesibilitate: accesibil, parţial
accesibil sau inaccesibil. Harta
a fost concepută în cadrul unui
proiect finanţat de Fundația
Soros Moldova, care s-a încheiat, dar noi vom continua să-o
actualizăm. Ar fi ideal dacă ar
elabora o asemenea hartă Mi-

nisterul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale sau Direcţia
generală arhitectură, urbanism
şi relaţii funciare a municipiului Chişinău”, spune directorul
Asociației „Motivaţie”.
Ecaterina Staci-Grigorean,
ofiţer de presă la Ministerul
Construcţiilor şi Dezvoltării
Regionale, ne-a declarat că la
minister nu au fost planificate
mijloace financiare pentru elaborarea unei hărţi a accesibilităţii instituţiilor publice. „Însă
noi putem să-i ajutăm pe cei de
la „Motivaţie” cu informaţiile
necesare pentru ca, în colaborare cu Inspecţia de Stat în
Construcţii, să evaluăm gradul
de accesibilitate al clădirilor
publice”, a completat E. StaciGrigorean.

Opt jurnalişti
premiați pentru
promoțarea
drepturilor omului
Asociaţia Presei Independente (API) a totalizat
rezultatele concursului
de materiale jurnalistice
la tema promovării drepturilor omului în massmedia. La concurs au
participat 20 de jurnalişti,
care au prezentat în total
45 de articole/reportaje,
publicate în perioada mai
– octombrie 2014. Juriul,
compus din jurnalişti şi
experţi în domeniul drepturilor omului, a selectat
opt câştigători la două
categorii de concurs.
La categoria presa scrisă/online, premiul întâi a
fost câştigat de Anastasia
Nani de la Centrul de Investigaţii Jurnalistice(CIN),
pentru articolele: „Educaţie
la internat. Copii cu deficienţe mintale, cu sapa pe dealul
mare”, „Femeile violate, singure împotriva sistemului şi
a agresorilor”, „Ignoraţi de
stat după ce nu mai au bani
pentru poliţele de asigurare”.
Câştigătoare a premiului doi
a fost desemnată Marina
Bzovaia de la ziarul „SP”
(Bălţi) pentru materialul:
„Редкая специальность
— понимать тишину” („O
capacitate rară – să înţelegi
liniştea”). Premiul trei le-a
revenit lui Pavel Păduraru
de la ziarul „Timpul” pentru
ciclul documentar „La Hanul
Morţii”, publicat în presa
online, şi Olgăi Ceaglei de
la CIN – pentru materialele „Marginalizaţi pentru că
sunt speciali” şi „Ghetoul din
centrul Chişinăului”.
La categoria radio/tv, de
premiul întâi s-a învrednicit
Xenia Ianieva care a participat cu materialele „Detenţia”
şi „Dreptul la un trai decent”,
difuzate la TV Moldova 1
în cadrul emisiunii „Carta
drepturilor". Premiul doi i-a
revenit Olgăi Stăvilă de la
Radio Moldova pentru materialele „Femeile în politică”
şi „Femeile pe listele electorale”. Câştigători ai premiul
trei au fost desemnate jurnalista Vida Nedova pentru
materialele „Discriminarea”
şi „Voluntariat”, difuzate în
emisunea „Carta drepturilor", şi Tamara Grejdeanu
de la Radio Europa Liberă
pentru materialele „Persoanele cu dizabilităţi vor să fie
cetăţeni cu drepturi egale în
societate”, „Victimele torturii
au învățat lecția revendicării” şi „Sistemul de sănătate
din R. Moldova și practica
discriminării”.
În luna noiembrie
2014, la Linia
Nediscriminare a Coaliției
Nediscriminare

(0.8003.8003 –
apel gratuit)

au fost înregistrate 72
de apeluri, cetățenii
invocând încălcarea mai
multor drepturi prevăzute
de Constituția
Republicii Moldova.

