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LaăChişin uăaăfostălansatăFestivalulă„WhyăDemocracy”
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Laă Chişin uă aă fostă lansată festivalulă deă filmă documentară „Whyă Democracy”.ă Potrivit
organizatorilor,ăscopulăacestuiaăesteădeăaăgeneraădezbateriătematiceăîntruăeducareaăpopula iei,
transmiteăIPN.

SeptimiusăParvu,ămanagerădeăproiecteălaăAsocia iaă„ExpertăForum”ădinăRomânia,ăco-organizator
ală festivalului,ă aă spusă c ă dup ă vizionareaă filmeloră reprezentan iiă societ iiă civile,ă bloggerii,
jurnaliştiiă şiă al iă doritoriiă suntă invita iă laă dezbateriă ă tematice.ă „Organizareaă festivaluluiă deă film
documentarăaăfostăoăcolaborareăaăasocia iiloră„ProăDemocra ia”ăşiă„ExpertăForum”.ăAmăvenităaici
nuădoarăpentruăaăproiectaănişteăfilme,ăciăşiăpentruăaăini iaădezbateriătematiceăprivindădemocra ia
nuădoarădinăRepublicaăMoldovaăşiăRomânia,ăciădinăîntreagaălume”,ăaăremarcatătân rul.

Ambasadorulă Românieiă laă Chişin u,ă Mariusă Lazurca,ă prezentă laă lansare,ă aă salutată inten ia
reprezentan ilorăsociet iiăcivileăromâneădeăaăveniăînăRepublicaăMoldovaăcuăacestăproiect.ă„Unul
dintreă mesajeleă esen ialeă aleă acestuiă festivală esteă faptulă c ă Republicaă Moldovaă esteă o
democra ie,ă iară acestă proiectă adusă deă reprezentan iiă societ iloră civileă dină Româniaă vineă s
educeădemocra ia”,ăaăremarcatăambasadorul.

Potrivită directoruluiă Centruluiă deă Resurseă pentruă Drepturileă Omuluiă dină Republicaă Moldova,
SergheiăOstaf,ăceleă18ăfilmeăcareăurmeaz ăaăfiădifuzateăînăcadrulăproiectuluiăprezint ăinteresăîn
întreagaălumeă„Referitorălaădemocra ie,ăesteăunăexerci iuăcontinuuăalăuneiă ri.ăDemocra iaănuăe
static ,ămereuătrebuieămen inut ”,ăaăspusăSergheiăOstaf.

Misiuneaă OSCE,ă careă marcheaz ă 20ă deă aniă deă activitateă înă Republicaă Moldova,ă şi-aă deschis
programulă aniversară prină participareaă laă Festivalulă „Whyă Democracy”.ă Consilierulă superior
pentruădrepturileăomuluiădinăcadrulămisiunii,ăCarpenterăJacqueline,ăaăspusăc ăscopulăorganiza iei
esteădeă aăsolu ionaă conflictulătransnistrian,ă deăaăap raă drepturileăomuluiă şiăsuprema iaă legiiăîn
RepublicaăMoldova,ăiarăcooperareaăOSCEăcuăasocia iileă„ProăDemocrația”ăşiă„ExpertăForum”ăîn
organizareaă festivaluluiă deă filmă contribuieă laă implementareaă democra ieiă înă societatea
moldoveneasc .ă „Aceast ă varietateă deă filmeă faceă distan aă dintreă societateă şiă adev ră mai
scurt ”,ăaădeclarantăCarpenterăJacqueline.

Festivalulădeăfilmădocumentară„WhyăDemocracy”ăseăvaădesf şuraătimpădeă3ăzile,ă19-21ăaprilie,ăla
teatrulăSp l torieădinăChişin u.ăăIntrareaălaăceleă18ăfilme,ăcareăseăproiecteaz ăînălimbaăenglez ,
esteăgratuit .
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