Platforma electorală a Asociaţiei Femeilor din Republica Moldova
(Alegeri parlamentare 1994)
În condiţiile cînd Republica Moldova şi-a declarat independenţa şi
suveranitatea, dar integritatea ei teritorială continuă să fie pusă în pericol de anumite
forţe, Asociaţia Femeilor este gata să împărtăşească răspunderea faţă de destinele
statului şi să pledeze în noul parlament pentru soluţionarea rapidă şi judicioasă a
acestei probleme.
Participarea reprezentantelor Asociaţiei Femeilor la activitatea, noului lor
legislativ ar putea influenţa pozitiv politica tînărului nostru stat, conferindu-i mai
multă diplomaţie, inteligenţă, fermitate. Inimile reprezentantelor formaţiunii noastre
nu vor permite niciodată să fie adoptate legi sau decizii care ar putea duce la războaie
sau conflicte armate.
În programul nostru electoral ne conducem de următoarele principii
fundamentale:
O POLITICĂ DE STAT ARMONIOASĂ, care să excludă polarizarea societăţii
în oameni bogaţi şi săraci, retrograzi şi avangardişti, patrioţi şi nepatrioţi. Ne vom
strădui ca echilibrul spre care tindem şi-l menţinem în familie să domnească şi în
societate;
O ECONOMIE DE PIAŢĂ SĂNĂTOASĂ, realizată în spiritul tradiţiilor
afirmate deja în ţările de înaltă civilizaţie. Considerăm că rolul femeii într-o asemenea
sferă ar putea fi decisiv. Intuiţia femeii ar face să fie evitate multe dintre greşelile care
se mai comit în perioada de tranziţie, iar plasticitatea gîndirii feminine ar fi un bun
remediu pentru ieşirea economiei din impas;
RELAŢII INTERETNICE ECHITABILE bazate pe conştientizarea de către
fiecare cetăţean a obligaţiilor sale faţă de societate, pe respectul faţă de semnele
suveranităţii noastre statale: limbă, imn, stemă, tricolor. Suntem pentru o convieţuire
civilizată a tuturor locuitorilor Republicii Moldova, indiferent de naţionalitate, şi
pentru o interferenţă a culturilor şi a intereselor lor;
SIGURANŢA ÎN ZIUA DE MÎINE, fără de care viaţa omului îşi pierde sensul.
Spiritul de caritate, care o caracterizează pe femeie, ne va ajuta să găsim soluţii
optime pentru a spori încrederea oamenilor în viitor. Nu vom permite niciodată ca
anumite categorii sociale – bătrîni, copii, mame cu mulţi copii – să se afle şi pe viitor
sub limita sărăciei.
Asociaţia Femeilor din Moldova pledează pentru următoarele priorităţi în
politică, economie şi sfera socială:
ÎN POLITICĂ
Apărarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova pe cale paşnică,
parlamentară.
Consolidarea independenţei statului şi retragerea necondiţionata a armatelor
străine de pe teritoriul lui. Condamnarea politicii de intervenţie a oricărui stat în
treburile altui stat. Constituirea unui stat de drept. Adoptarea noii Constituţii în
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conformitate cu normele de drept internaţionale.
Promovarea democraţiei, ca normă de viaţă obligatorie într-o societate modernă.
Garantarea unor drepturi egale pentru femei şi bărbaţi în toate domeniile. Garantarea
drepturilor copiilor.
ÎN ECONOMIE
Aplicarea mai fermă a reformelor în absolut toate sferele economiei naţionale
pentru a urgenta trecerea la economia de piaţă. Combaterea tergiversării lor, care a
dus la apariţia unor fenomene negative, în urma cărora o mînă de oameni să se
îmbogăţească ilicit, iar marea majoritate să sărăcească.
Crearea condiţiilor egale pentru dezvoltarea diverselor forme de proprietate,
stimularea micului business.
Preîntîmpinarea şomajului prin deschiderea unor noi instituţii de muncă, prin
reprofilarea cadrelor şi însuşirea profesiilor noi.
Adoptarea unor programe de stat care să protejeze pe piaţa muncii interesele
femeilor, ale femeilor gravide şi mamelor cu copii mici, ale adolescenţilor rămaşi fără
tutelă, ale persoanelor aflate în prag de pensie, ale invalizilor etc.
ÎN SFERA SOCIALĂ
Crearea condiţiilor necesare pentru ca nici un cetăţean să nu se simtă inutil în
societate.
Ocrotirea talentelor ca pe o mare avere naţională. Stimularea tinerelor talente.
Pledăm pentru o reformă aprofundată a învăţămîntului. Considerăm necesară
garantarea accesului liber la învăţămîntul şi tratamentul gratuit, practicate alături de
aceleaşi servicii oferite cu plată.
Adoptarea unor înlesniri privind admiterea în şcolile speciale a copiilor dotaţi.
Dezvoltarea reţelei de instituţii preşcolare şi asigurarea odihnei copiilor în
tabere, întreţinerea acestora pe contul statului. Manifestarea unei griji permanente faţă
de orfelinate, faţă de copiii din familiile nevoiaşe şi cei rămaşi fără tutelă.
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