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Comportamentul lui Ilan SHOR instig? la ur? ?i violen?? ?i nu
poate fi l?sat nesanc?ionat de c?tre autorit??i
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Organiza?iile societ??ii civile condamn? discursul de ur? ?i amenin??rile f?cute de Ilan
SHOR, primarul ora?ului Orhei ?i pre?edintele partidului politic „?or”, la adresa
jurnali?tilor ?i a unor oponen?i politici. Acest comportament este incompatibil cu
democra?ia, instig? la ur? ?i violen??. El nu poate fi l?sat nesanc?ionat de c?tre autorit??i.
La 20 iulie 2018, în cadrul unui eveniment organizat de partidul „?or”, mai mul?i simpatizan?i ai
lui Ilan SHOR au protestat în municipiul Chi?in?u la sediile a dou? partide politice în leg?tur? cu
pretinsa închidere a magazinelor sociale.
În discursul adresat simpatizan?ilor s?i, plasat pe re?elele de socializare ?i mediatizat amplu
ulterior, Ilan SHOR a venit cu amenin??ri în adresa jurnali?tilor ?i liderilor a dou? partide politice
de opozi?ie.
Acesta a declarat urm?toarele:
«? ??????: ??? ? ???? ????? ?????? ?? ????. ??????. ? ?????? ????? ?????? ? ????, ???
????????? ??????. ?????? ???, ??? ???????. ???????, ???????, ???????. ??????? ??,
???????!»; („Eu v? promit: Îi vom spânzura de Arcul de Triumf. Pe fiecare. ?i fiecare din noi le
va putea face, ce va considera necesar. Pentru c? ei sunt ni?te tic?lo?i. Mizerabili, tic?lo?i,
bastarzi. Îi vom strivi, îi vom strangula.”) ?n.trad.?.
«?? – ??????? ? ?????, ? ?? ??? ???????!»; („Sunte?i – mizerabili ?i lepre, ?i noi v? vom
strangula”) ?n.trad.?.
«???, ? ?? ??????? ????? ?????, ???????? ? ?? ?? ???????»; („Ei, ?i nu mi-e fric? de acest
cuvânt, sunt ni?te animale ?i noi îi vom pedepsi.”)?n.trad.?.
«????????e, ?? ??? ????? ????? ?????: ? ????, ? ?????? ????????? ? ??????? ?????????,
??? ?? ????? ?? ????? ????». („Lua?i aminte, noi v? vom a?tepta peste tot: lâng? case, pe
str?du?ele întunecoase ?i le vom spune vecinilor cine sunte?i cu adev?rat”) ?n.trad.?.
«??????? ?? ? ???????»; «???????? ? ???????»; („Îi vom îneca în veceu; Îi vom înfunda în
asfalt”)?n.trad.?.
«?? ????? ?? ?????? ??? ????????? ????? ??? ???????, ????? ??? ????? ????????? ??
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???». („Îi vom strivi ca pe ni?te ?oareci sub plint?, pentru ca aceste lepre s? se ascund? de
noi”) ?n.trad.?.
Organiza?iile semnatare consider? c? aceste declara?ii dep??esc limitele garantate de libertatea de
exprimare, deoarece amenin??rile publice cu r?fuial? fizic? ?i v?t?mare corporal? f?cute de un
politician sunt inadmisibile într-o societate democratic?. Acest discurs se întemeiaz? pe
intoleran?a, care are la baz? viziunile politice ?i reprezint? un discurs de ur?, care este inacceptabil
într-o societate democratic?. Autorit??ile trebuie s? previn? ?i s? sanc?ioneze astfel de
comportamente.
În acest context, organiza?iile societ??ii civile:
Sunt solidare cu organiza?iile de media care au condamnat afirma?iile cu caracter amenin??tor la
adresa jurnali?tilor f?cute de Ilan SHOR.
Solicit Procuraturii Generale s? investigheze declara?iile f?cute de Ilan SHOR sub aspectul
incit?rii la ur?.
Cheam? organele de drept, autorit??ile publice ?i cele electorale, s? întreprind? toate m?surile
necesare în vederea prevenirii ?i stop?rii discursului de ur?, care, în perspectiva campaniilor
electorale, pot deveni extrem de periculos pentru societate.
Solicit? poli?iei s? asigure exercitarea dreptului la libertatea de exprimare ?i s? nu permit? acte
de violen?? fizic? ?i verbal? în adresa protestatarilor sau de c?tre protestatari. Cheam? partidele
politice, liderii, reprezentan?ii ?i simpatizan?ii acestora s? respecte normele democratice ?i
decen?a discursului public, p?strându-l în limitele acceptate de democra?ie ?i demnitatea uman?.

Organiza?iile semnatare:
1.
2.
3.
4.

Amnesty International Moldova (AIM)
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
Promo-LEX
RCTV Memoria

Declara?ia integral? disponibil? aici.

La 31 iulie 2018, Procuratura General? a Republicii Moldova a remis spre examinare prezentare
adresare c?tre Procuratura mun. Chi?in?u.

This entry was posted on Tuesday, July 24th, 2018 at 11:07 am and is filed under Nout??i
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.

CRJM - Centrul de Resurse Juridice din Moldova

-2/2-

07.10.2022

