DECLARAÞIA
despre creare a Uniunii Forþelor de Stînga

În ultimii ani scietatea moldoveneascã trece printr-o crizã de sistem, care a afectat
toate domeniile vieþii sociale, economice ºi politice. Forþele politice guvernante, opoziþia ºi
societatea civilã n-au avut capacitatea de a propune un program strategic de edificare ºi
consolidare a statului Republica Moldova, întru bunãstarea ºi prosperarea poporului
moldovenesc. Conflictele politice ºi interesele geopolitice, lipsa de patriotism ºi culturã
politicã au adus Moldova în pragul unui colaps social-economic. În rezultatul reformelor
liberale s-a produs sãrãcirea majoritãþii populaþiei, circa un milion de oameni au emigrat în
cãutarea surselor de existenþã, în þarã sînt ruinate industria ºi agricultura, anual se reduce
numãrul locurilor de muncã, scade catastrofal natalitatea.
Guvernarea Alianþei pentru Integrare Europeanã ºi opoziþia PCRM în lupta lor oarbã
pentru putere scindeazã în continuare societatea sub aspect politic, social, etnic.
Degradarea social-economicã, haosul politic, încãlcarea principiilor statului de drept
ºi a Constituþiei oferã forþelor unioniste ºi antimoldoveneºti argumente pentru lichidarea
statului Republica Moldova.
Reintroducerea în sistemul de învãþãmînt a istoriei românilor, care propaga fãþiº
discriminarea etnicã, marºurile unioniºtilor ºi a legionarilor pe strãzile Chiºinãului ne
demonstreazã elocvent cã guvernanþii împing Republica Moldova pe calea extremismului,
confruntãrilor civile ºi politice. Forþele politice, societatea civilã, toþi cetãþenii, care
pledeazã pentru statalitatea, libertatea ºi prosperarea Republicii Moldova trebuie sã punã
capãt acestor procese destructive, care duc Moldova spre o catastrofã naþionalã ºi rãzboi
civil.
În aceste condiþii politice complicate, Partidul Social Democrat din Moldova ºi Partidul
Popular Socialist din Moldova declarã crearea Uniunii Forþelor de Stînga (UFS), care are ca
scop strategic - Modernizarea social-economicã ºi politicã a Republicii Moldova.
Uniunea Forþelor de Stînga va acþiona pentru realizarea urmãtoarelor 10 obiective
prioritare:

1. Uniunea Forþelor de Stînga îºi pune drept obiectiv, în perioada de pînã la urmãtoarele
alegeri parlamentare, sã devinã o forþa importantã în viaþa politicã a Republicii
Moldova;

2. Activitatea UFS va fi poziþionatã împotriva politicilor antisociale ºi antistatale ale
Alianþei pentru Integrare Europeanã, precum ºi împotriva acþiunilor extremiste ale
conducerii PCRM;
3. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamalã Rusia-Belarus-Kazahstan;
4. Modernizarea economiei dupã principiul „economia pentru toþi”, renaºterea industriei
ºi agriculturii Moldovei;
5. Modernizarea sistemului de învãþãmînt al Moldovei în conformitate cu cele mai
performante modele din lume;
6. Edificarea Statului Social: Muncã, Protecþie ºi Echitate Socialã, Solidaritate;
7. Restabilirea ºi dezvoltarea sferei social-spirituale, programe eficiente pentru protecþia
familiei ºi copilului, combaterea ºomajului ºi reîntoarcerea în Patrie a
gasterbaiterilor;
8. Consolidarea statalitãþii Republicii Moldova, asigurarea coeziunii interetnice,
educaþia patriotismului, combaterea unionismului si romanismului agresiv, alegerea
prin votul direct al poporului a Preºedintelui Republicii Moldova, jedecãtorilor Curþii
Constituþionale ºi a judecãtorilor din sistemul judecãtoresc;
9. Soluþionarea problemei transnistrene în baza organizãrii federative a statului;
10. Politica externã pragmaticã, bazatã pe interesul naþional ºi necesitãþile vitale ale
economiei naþionale.

Partidul Social Democrat din Moldova ºi Partidul Popular Socialist din Moldova
cheamã toate partidele politice socialiste, social-democratice, centriste ºi patriotice sã
depunã eforturi pentru depãºirea dezbinãrii ºi ambiþiilor personale în cadrul forþelor politice
de stînga. Uniunea Forþelor de Stîngã trebuie sã devinã o platformã de dialog ºi colaborare
socialã ºi va acþiona activ pentru consolidarea ºi mobilizarea societãþii moldoveneºti,
dezvoltarea ºi progresul Patriei noastre – Republica Moldova.

