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Examenul adevăratei democrații: alegerile corecte
În plină criză economică – a cărei durată și amploare pune deja la grea încercare democrațiile –
constatând frecventele derapaje antidemocratice, creșterea rasismului și a tentațiilor populiste,
atât în România cât și în întreaga Europă, înțelegând că pentru țara noastră, anul electoral 2012
devine un moment esențial pentru consolidarea procesului democratic, aflat astăzi într-un evident
impas, ActiveWatch-Agenția de Monitorizare a Presei (AMP), Asociația Pro Democrația (APD),
Centrul de Resurse Juridice (CRJ), Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii –
Romani CRISS și Transparency Internațional România (TI-Ro) au decis să își unească eforturile
și să formeze Coaliția 2012 care își propune să contribuie la asigurarea unui climat propice
desfășurării unui proces electoral corect în România.
Neîncrederea majorității românilor în corectitudinea campaniilor electorale și a alegerilor poate
afecta grav fragilul mecanism democratic și instituțional românesc. Lipsa de legitimitate a
guvernărilor, consecință directă a lipsei de consens politic și electoral și a suspiciunilor privind
corectitudinea procesului electoral, poate avea consecințe grave. De aceea, organizațiile membre
ale Coaliției 2012, pornind de la principiul că vigilenţa democratică impune observarea atentă a
întregului proces electoral începând cu un an înaintea alegerilor Coaliția 2012 propune, alături de
clasica monitorizare a campaniilor și observarea zilei alegerilor, un set de măsuri legislative și
administrative menite să favorizeze un proces electoral corect.
Pornind de la convingerea că toate forțele politice responsabile din România sunt interesate în
existența unui proces electoral corect, dar constatând dificultățile unui dialog între majoritate și
opoziție, Coaliția 2012 invită partidele politice să încheie un acord privind respectarea bunelor
practici electorale și interzicerea cumpărării voturilor, care să presupună și un mecanism efectiv
care să permită sancționarea abaterilor. Coaliția 2012 își oferă expertiza pentru a susține
încheierea unui acord între partide și va participa activ la procesul de elaborare legislativă în
vederea realizării consensului politic și social în privința alegerilor din 2012.

Coaliția cere tuturor partidelor responsabile să trateze problemele alegerilor în spiritul
consensului democratic, și nu doar din perspectiva interesului partizan.
Declarații conferințǎ de presǎ:
Cristian Pîrvulescu, Asociația Pro Democrația: „Este un moment de crizǎ economicǎ durǎ care
afecteazǎ democrația, nu doar în România, unde instituțiile sunt slǎbite și unde politicile de
austeritate au consecințe sociale grave, riscurile democratice sunt mai mari. Pe de altǎ parte,
discuțiile despre fraudarea alegerilor au fǎcut ca marea majoritate a opiniei publice românești,
aproximativ 80% dintre români sǎ considere cǎ alegerile sunt fraudate. În aceste condiții,
legitimitatea guvernǎrii este pusǎ sub semnul întrebǎrii.”
Georgiana Iorgulescu, Centrul de Resurse Juridice: „Cel care oferǎ mitǎ se poate prezuma
despre el cǎ dacǎ ajunge la guvernare va și lua mitǎ. Trebuie sǎ existe cumva un echilibru în
bugetul propriu. Ne intereseazǎ sǎ monitorizǎm și mǎrețele discursuri anticorupție și felul în care
ele se suprapun peste fenomenul electoral.”
Marian Mandache, Romani Criss: „Dorim sǎ împiedicǎm ca în România romii sǎ devinǎ o
mizǎ politicǎ electoralǎ în campania din 2012. Cunoaștem din experienţa ţǎrilor vecine, Bulgaria,
de exemplu, cǎ existǎ un discurs rasist, provocator chiar, în rândul politicienilor aflați în
campania electoralǎ.”
Victor Alistar, Transparency Internațional România: „Credem cǎ este nevoie de un
parteneriat foarte larg, nu doar între cele cinci organizații, dar și cu mass-media și cetǎțenii pentru
cǎ efortul de a pǎstra statul democratic ne aparține tuturor.”
Mircea Toma, ActiveWatch – Agenţia de Monitorizare a Presei: „Misiunea noastrǎ va fi mult
mai grea, în acest viitor episod (alegeri 2012) decât în precedentul datoritǎ unui fenomen care s-a
cristalizat: s-a redus foarte mult pluralismul în mass-media. Actorii media sunt polarizaţi,
dependenți de factorii politici.”

