
Descarcă audio
Informațiile din Slovacia, unde astăzi se desfășoară alegerile parlamentare anticipate, nu au fost ocolite de atenția mass media și societății rusești.
Protestele în masă în diferite orașe din Slovacia sub lozincile: „Nu dați de mâncare la gorile”, „Gorilele trebuie să stea la închisoare”, s-au transformat în
noaptea de 10 martie în tentativa de a pătrunde în clădirea Parlamentului și au stârnit interesul chiar și rușilor, care s-au obișnuit cu stihia mitingurilor.
Oare Slovacia, membru al UE, este atât de cuprinsă de corupție, încât oamenii consideră că nivelul ei este intolerabil? Oare ei nu regretă că în urma
alegerilor la putere au venit politicieni amestecați în afaceri dubioase? Sau este vorba de altceva?
Am sunat la Bratislava la președintele Comitetului pentru Drepturile Omului al Parlamentului Slovaciei, Anna Belousova: „Toate aceste demonstrații au
loc timp de două luni. Oamenii se pronunță în favoarea guvernului și nu împotriva lui, împotriva a ceea în ce s-a transformat Slovacia în ultimii 20 de
ani. S-au întâmplat următoarele. Un grup de oameni, practic, a furat statul. În aceste afaceri sunt amestecate aproape toate partidele politice, și cele
de dreapta și cele de stânga.
Cu o lună în urmă a izbucnit un scandal grandios. Presa a publicat un document care relatează detaliat despre felul în care au fost furate bunurile
statului, schemele de corupție datorită cărora între anii 1998-2006 au fost însușite activele în valoare de miliarde de euro. Oamenii protestează
împotriva furtului fără scrupule pe fundalul situației economice din ce în ce mai proaste, împotriva șomajului care a atins 14% și care crește…”
Sondajele de opinie efectuate în Slovacia atestă că vor câștiga social-democrații. Cum va influența aceasta poziția Slovaciei în cadrul UE și zonei euro?
„Nu se va schimba nimic. Toate partidele au fost de acord cu participarea la Fondul European de Stabilitate Financiară. Asta înseamnă că Slovacia, care
s-a împotmolit în scandaluri legate de corupție, va fi nevoită să ajute Grecia. Însă pe mine mă interesează altceva și anume viitorul sistemului nostru
democratic. În prezent, OSCE și Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei critică alegerile prezidențiale din Rusia pentru condițiile inegale ale
candidaților. Iată exemplul partidului nostru „Libertate și Dreptate”.
Practic, noi nu am avut posibilitatea de a avea același acces la mass media și să prezentăm cum trebuie programul nostru electoral. Marele capital
susține partidele de care are nevoie și, în final, decide cine anume va intra în Parlament. Pot spune că am pregătit o cerere către Curtea Constituțională
și organizații internaționale, vom dovedi inegalitatea condițiilor de care au dispus diferite partide în cadrul campaniei electorale. Consider că ea a fost
extrem de nedemocratică. Oare pretențiile noastre vor fi auzite de OSCE și APCE?”, a conchis Anna Belousova.
Anna Belousova a menționat că la alegerile de astăzi se așteaptă o prezență extrem de scăzută. Numai 40% din alegători intenționează să vină la
secțiile de votare. Oamenii sunt decepționați și nu cred că schimbarea elitei conducătoare va permite curățarea puterii de corupție și furt.
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