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В Молдавії Комітет із захисту демократії і конституції знову зве людей на вулицю. До його
складу увійшли представники різних політичних течій і поглядів. Немає там тільки
представників правих і комуністів.
В Молдавії Комітет із захисту конституції і демократії закликав громадян країни взяти
участь в черговій акції протесту в центрі Кишинева в неділю, 29 січня. Комітет був
сформований після того, як на початку 2012 року парламент країни, який ніяк не може
вибрати президента, оголосив про намір провести референдум по зміні процедури
обрання глави держави.
В історії незалежної Молдавії вперше виникла цивільна ініціатива, що об'єднала
представників самих різних політичних течій і поглядів. Мета комітету - добитися
розпуску парламенту. Перша організована ним масова акція протесту відбулася в
Кишиневі 22 січня.
Ветеран протестного руху

Неформальний лідер комітету Юрій Рошка понад 20 років був головою
Християнсько-демократичної народної партії (ХДНП). У нього великий досвід в
організації масових акцій. У 2002 році прихильники ХДНП в режимі нон-стоп
протестували проти комуністичного правління і виключення з шкільного курсу історії
румун.
Роком пізніше вони декілька місяців мітингували в центрі Кишинева проти ініціативи
надати російській мові статус другої державної, а також проти російського плану
врегулювання придністровського конфлікту, відомого як "Меморандум Козака". Цей план
пропонував федеральний устрій Молдавії і не передбачав виведення російських
миротворців.

В переддні парламентських виборів 2005 року в Молдавії від Рошки чекали організації
"кольорової революції", як в Грузії або в Україні. Але несподівано для всіх він підставив
плече комуністам, проголосувавши за їх кандидата в президенти Владимира Вороніна.
Це дозволило уникнути політичної кризи в країні. Проте прихильники ХДНП партії цього
не пробачили, і до нового парламенту вона не потрапила. У 2010 році Рошка пішов з
великої політики.
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Демократ - за демократію
Серед членів комітету виділяється один із засновників Демократичної партії Олексій
Тулбуре. Свого часу він представляв Молдавію в Раді Європи, потім в ООН. Під час
перебування депутатом Тулбуре у 2000 році став одним із авторів конституційної
реформи. Після її ухвалення главу держави в Молдавії обирає парламент.
Тулбуре назвав дії правлячого "Альянсу за європейську інтеграцію" антидемократичними
і антиєвропейськими. За ситуації, коли "власті не прислухаються до думки цивільного
суспільства і ЗМІ, а суди підкоряються інтересам лідерів правлячої коаліції,
найефективніший засіб - громадянська непокора і вуличні протести", вважає він.
Чи варто чекати лавину

В Комітет із захисту конституції і демократії увійшли також екс-міністр національної
безпеки Анатол Плугару, екс-суддя Конституційного суду Павло Мідріган, чемпіон світу
по шашках Іон Доска, юрист Едуард Рошка і голова Цивільної коаліції за демократичне і
прозоре правління Раду Бушиле. Серед членів комітету немає тільки представників
правих партій і комуністичної опозиції.
На думку політолога Ігоря Боцана, комуністи не беруть участь в роботі комітету з
тактичних міркувань. Але експерт не виключив, що якщо комітету вдасться "розігріти"
суспільство, то до нього можуть увійти комуністи і члени інших партій. Тоді виникне
ефект лавини, сказав Боцан.
У минулі дні комітет організував декілька невеликих акцій. Його прихильники пікетували
Конституційний суд, вимагаючи відставки голови, і заснування громадської
телерадіокомпанії, виражаючи протест проти тенденційного, на їх думку, висвітлення
масових протестів 22 січня.
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