DECLARAȚIE
Organizațiile semnatare condamnă acțiunile de manipulare ale opiniei publice cu privire la activitatea
ONG-urilor, exprimate în sondajele IMAS realizate la comanda Partidului Democrat

18 decembrie 2017
La 12 decembrie 2017, au fost date publicității rezultatele unui sondaj de opinie realizat de către compania
sociologică IMAS, la comanda Partidului Democrat din Moldova. Rezultatele sondajului conțin, printre altele,
mai multe întrebări adresate respondenților cu privire la activitatea organizațiilor societății civile (ONGurilor).
Una din rigorile elaborării unui chestionar pentru realizarea sondajelor sociologice este formularea imparțială
a întrebărilor. În cazul sondajului IMAS, mai multe întrebări au fost formulate părtinitor, astfel încât să
influențeze negativ opinia respondenților în ceea ce privește activitatea sectorului necomercial și, implicit,
rezultatele sondajului. Mai mult, unele întrebări sunt concepute să ducă la concluzii denigratoare față de
activitatea sectorului asociativ. De exemplu, întrebarea „Unele ONG-uri, cu susținerea PCRM, Platforma DA

și Partidul Nostru, au venit cu inițiativa de a organiza un referendum pentru anularea votului mixt? Ce părere
aveți despre aceasta?”. Deși această întrebare pretinde să obțină exprimarea atitudinii respondenților față
de ideea de organizare a referendumului de anulare a votului mixt, formularea este distorsionată premeditat
pentru a induce spre răspunsuri de neacceptare prin sintagma „cu susținerea PCRM, Platforma DA și Partidul
Nostru”, care motivează respondenții care nu agreează aceste formațiuni politice să ofere răspunsuri
negative. Mai mult, această întrebare distorsionează realitatea, deoarece decizia NGO-urilor de a organiza
referendumul nu a fost determinată de susținerea partidelor politice.
În cazul în care consecutivitatea întrebărilor din raport a reprodus consecutivitatea acestora în chestionar,
concluzionăm că și aceasta a fost concepută pentru a induce răspunsuri favorabile comanditarului studiului.
De exemplu, plasarea întrebărilor despre referendumul eșuat în mun. Chișinău înaintea întrebării cu privire
la referendumul de anulare a sistemului mixt în mod vădit putea influența respondenții să adopte o poziție
negativă față de acest din urmă referendum. Un alt exemplu ar fi locul plasării întrebării „Cît de multă sau
puţină încredere aveţi în societatea civilă din Republica Moldova?” după întrebările cu privire la inițiativa
ONG-urilor de a organiza un referendum, care pun accent pe sursa costurilor pentru referendum, la care
atitudinea negativă a respondenților este previzibilă.
În final, un asemenea sondaj riscă să nu reprezinte părerea autentică a cetățenilor și nu poate constitui un
mijloc adecvat de evaluare a opiniei publice și ulterior de informare a acesteia. Menționăm cu regret că o
metodologie similară a fost folosită într-un sondaj realizat de IMAS anterior, publicat în luna iulie 2017.
Rezultatele acelui sondaj au fost utilizate manipulator în reportaje de presă și au constituit subiectul unor
talk-show-uri în care activitatea sectorului neguvernamental în Republica Moldova a fost prezentată negativ.
Organizațiile semnatare condamnă acțiunile de manipulare ale autorului și comanditarului sondajelor. Se
pare că aceste acțiuni au scopul de a fundamenta atacurile împotriva organizațiilor societății civile și creează
un mediu nefavorabil de activitate a organizațiilor societății civile. Subminarea importanței organizațiilor
societății civile constituie un semnal clar de amenințare a democrației.
Organizațiile semnatare invită respectuos autorul sondajelor să reconsidere metodologia acestora și modul
de formulare a întrebărilor, astfel încât să fie exclusă orice aparență de manipulare. Semnatarii solicită
Partidului Democrat din Moldova să aplice angajamentele declarate față de respectarea libertății de asociere
și să înceteze orice acțiuni de subminare a activității organizațiilor societății civile în Republica Moldova.
Organizațiile semnatare:
1. Alianța INFONET
2. Ambasada Drepturilor Omului
3. Amnesty International Moldova
4. Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă
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AO ADR Habitat
AO ATA Oberliht
AO BIOS
AO Centrul de Informare și Susținere a Tinerilor Economiști „Certitudine"
AO Centrul de Urbanism
AO Centrul pentru Inițiative Europene „EuroPass”
AO Concordia
AO Pro-Trebujeni
Asociația de Reabilitare a Invalizilor din Republica Moldova (ARIM)
Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului Nistru Eco-TIRAS
Asociația pentru Guvernare Eficientă și responsabilă (AGER)
Asociația pentru Politica Externă (APE)
Asociatia „MOTIVATIE"
Asociația Presei Independente (API)
Asociația regională a mamelor cu mulți copii și a femeilor-întreprinzători din Găgăuzia „VESTA”
Caroma Nord
Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
Centrul de Informații GENDERDOC-M
Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJ)
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
Centrul Național al Romilor
Centrul Național de Mediu
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
Comunitatea WatchDog.MD
Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)
Clinica Juridica Universitara
CPR Moldova
Doru Curoșu, ”Leading to Change”
Fundația Est-Europeană
Fundația Filantropică Medico-Socială „Angelus Moldova”
Fundația pentru Dezvoltare
Fundația Soros-Moldova
Gutta-Club
Institutul Muncii
Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)
Centrul International pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii „La strada”
Mișcarea Ecologistă din Moldova
RCTV Memoria
Terra-1530
Transparency-International Moldova
Uniunea organizațiilor invalizilor din Republica Moldova (UOI RM)
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