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Брюссель, 19.11.2018 
 
 

ЗАЯВА 
Молдовська парламентська комісія проводить розслідування щодо Фундації: 
відверта брехня, напади на опозицію та «димова завіса» з метою приховати 

фінансовий крах від уряду ЄС 
 
04.10.2018 депутати молдовського парламенту від правлячої Демократичної партії (PDM), яку 
очолює олігарх Володимир Плахотнюк, створили парламентську комісію, щоб розслідувати 
«втручання Фундації «Відкритий Діалог» та її Президента Людмили Козловської у внутрішні справи 
Республіки Молдова та фінансування деяких політичних партій Республіки Молдова». Комісія була 
створена за особистим розпорядженням Плахотнюка. Про її створення публічно оголосили на 
прес-конференції в Кишиневі 23.08.2018. 

Формально ця комісія (яка складається виключно з членів партії Плахотнюка, PDM, і яку підтримує 
проросійська партія Президента Додона) не має жодних юридичних повноважень; згідно  
з офіційними джерелами, її заснували, щоб збирати й аналізувати інформацію, а також складати 
рекомендації. Проєвропейські та антикорупційні опозиційні партії Молдови «Дія та Солідарність» 
(PAS) і «Платформа «Гідність і Правда» (DTPP) бойкотували закриті засідання комісії; лідери цих 
партій Майя Санду і Андрій Нестасе назвали одне з таких засідань «фарсом». 

Дійсно, за словами небагатьох незалежних ЗМІ, які ще залишилися у країні (Moldova.org, 
NewsMaker, JurnalTV, TV8), метою цього спонтанно створеного органу – який склав звіт усього за 
декілька тижнів – було використати давні зв’язки демократичних політиків-опозиціонерів (та 
інших противників режиму) з Фундацією «Відкритий Діалог», аби посилити репресії проти них, 
обмежити їхню діяльність, громадянські й політичні права, і, можливо, навіть їхню свободу. 

Фінальний звіт комісії, представлений депутатом від партії PDM Ігорем Время, звинувачує їх  
в таких злочинах, як державна зрада, шпигунство і саботаж, стверджуючи, що Фундація 
«Відкритий Діалог» фінансувала обидві проєвропейські опозиційні партії, надаючи їм сотні 
мільйонів доларів (sic!), які вона нібито отримала від Кремля. 

Навіть якщо відкинути очевидну абсурдність такого твердження (та багатьох інших тверджень, що 
містяться у звіті), фактом залишається те, що Фундація ніколи не фінансувала жодну з цих 
політичних партій та будь-яких інших організацій Молдови. Єдиною матеріальною підтримкою  
з боку «Відкритого Діалогу» була оплата логістичних витрат, необхідних, щоб головні 
представники партій (Майя Санду і Андрій Нестасе) могли приїхати на захід Європейського 
парламенту в травні 2017 року, на якому їх запросили виступити разом з представниками ЗМІ та 
громадянського суспільства (Александром Македоном, Наталею Морарі, Анною Урсакі). Захід був 
організований Європейським парламентом разом з Фундацією «Відкритий Діалог»; його провели 
кілька членів парламенту з різних політичних груп: Анна Фотига (Європейські консерватори та 
реформісти, Польща), Рамона Менеску (Європейська народна партія, Румунія), Ренате Вебер 
(Альянс лібералів та демократів за Європу, Румунія) і Ребекка Хармс (Зелені – Європейський 
вільний альянс, Німеччина). 

http://www.ipn.md/ro/special/93150
https://www.moldova.org/en/outline-open-dialog-scandal-pas-dtpp-gunsight-moldovan-parliament/
https://www.moldova.org/en/outline-open-dialog-scandal-pas-dtpp-gunsight-moldovan-parliament/
http://newsmaker.md/rus/novosti/diversiya-izmena-rodine-shpionazh-v-chem-obvinyaet-moldavskuyu-oppozitsiyu-komissi-40146
http://www.jurnal.md/ro/news/09378b14dc01db65/presedinta-open-dialog-apel-catre-societatea-rm-aparati-opozitia-si-valorile-democratice-regimul-plahotniuc-e-in-agonie.html
http://tv8.md/2018/11/16/video-interviu-cu-lyudmyla-kozlovska-presedinta-fundatiei-open-dialog-comenteaza-acuzatiile-care-i-se-aduc-in-raportul-comisiei-parlamentare/
https://www.moldpres.md/en/account/viewnews/18010276/?myid=211&hash=7b35325fda6da1884db1771266e32f2e
https://ru.odfoundation.eu/a/8163,priglashenie-na-konferenciyu-moldova-na-raspute
https://ru.odfoundation.eu/a/8163,priglashenie-na-konferenciyu-moldova-na-raspute
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Діяльність цієї комісії має кілька очевидних причин, і всі вони вигідні колишньому злочинцеві,  
а нині олігархові і напівдіктатору Володимиру Плахотнюку та його корумпованому режиму: 

1.   Фундація «Відкритий Діалог» – одна з тих організацій, які ввели до програми макрофінансової 
допомоги Європейського Союзу Молдові умову про дотримання прав  людини; у такий спосіб 
вони позбавили Молдову як мінімум ста мільйонів євро, які в іншому разі почала б розкрадати 
корумпована еліта на чолі з Плахотнюком. Фундація підтримує молдовську опозицію та 
громадянські рухи, а також здійснювала кампанію за те, щоб транш для Молдови став 
можливим лише у випадку дотримання правопорядку та громадянських свобод. 
 

2.    Фундація і Людмила Козловська виступали за прийняття Глобального Акту Магнітського і за 
внесення Володимира Плахотнюка до санкційного списку (також див.  рекомендації наприкінці 
звіту Фундації «Відкритий Діалог»). 
 

3.   Фундація відкрито висловлюється про порушення правопорядку і, зокрема, прав людини  
в Молдові. Зовсім нещодавно, в липні 2018 року, вона спільно з італійською Федерацією з прав 
людини випустила звіт з різкою критикою молдовської влади. Також, як вже було сказано, 
вона підтримує лідерів опозиції  та інших противників режиму, допомагає їм налагодити 
зв’язки з ЄС і захищає загалом близько 21 особи – журналістів, адвокатів (як-от Анна Урсакі та 
Едуард Руденко), суддів (як-от Домніка Маноле) та активістів, які викривають корупцію  
у владних структурах. 

 
4.    Європейська комісія щойно оголосила про те, що скоротить фінансову допомогу Молдові на  

20 мільйонів євро на рік  – це стосується як 2017, так і 2018 року – з огляду на проблеми  
з правопорядком і демократією в країні (ця тема буле широко висвітлена раніше, зокрема  
у нещодавніх звітах Фундації). Те, що Фундацію звинувачують у ворожих діях, до яких вона 
нібито вдалася – це «димова завіса», створена, щоб відволікти увагу від удару, який був 
завданий режиму. 

Щоб оцінити ступінь абсурдності цієї парламентської комісії, варто подивитися, на які основні 
джерела вона посилається. Ось вони: 

 Внесена до бази ШІС заборона на в’їзд щодо Людмили Козловської; молдовська комісія 
пояснює її тим, що польська влада викрила діяльність Козловської як агента Кремля. 
Насправді польська влада не надала жодних офіційних підстав для заборони на в’їзд,  
а згодом – під тиском громадськості – назвала низку суперечливих підстав, від «неясних 
джерел фінансування» до відкрито визнаного нею страху, що «Відкритий Діалог» захоче 
повалити уряд чи за допомогою своїх брюссельських зв’язків проводитиме кампанію проти 
неї. 

 Наклепницький «звіт» блогера та автора теорій змови Марчіна Рея, який був детально 
розібраний та спростований як власне Фундацією, так і декількома незалежними 
журналістами. Фундація подала на Рея до суду. 

 Нібито цілком таємна інформація, отримана від польських таємних служб (вочевидь, тих 
самих служб, чию надійність і компетентність оцінили декілька держав-членів ЄС, які 
вирішили вчинити всупереч польській забороні в ШІС та дозволити Людмилі в’їзд до 
Європи, незважаючи на переконливі спроби польської влади представити її як загрозу 
національній безпеці). 

У своєму звіті молдовська парламентська комісія закликає владу країни якомога швидше 
призначити обвинуваченим суворе покарання – зокрема, кинути їх до в’язниці за державну зраду, 
саботаж і шпигунство, – і завадити проєвропейській опозиції висувати свої кандидатури на 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0283+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
https://en.odfoundation.eu/a/8182,press-release-moldova-at-the-crossroads-say-meps
https://en.odfoundation.eu/a/8182,press-release-moldova-at-the-crossroads-say-meps
https://en.odfoundation.eu/a/8741,osce-pa-annual-session-in-berlin-delegation-discusses-endangered-democracy-in-moldova-and-civil-liberties-and-human-rights-in-kazakhstan
https://en.odfoundation.eu/a/8756,civil-liberties-political-prisoners-and-lawyers-rights-odf-at-the-italian-senate
https://en.odfoundation.eu/a/8661,the-odf-discussed-political-situation-and-human-rights-in-kazakhstan-and-moldova-at-the-bundestag
https://en.odfoundation.eu/a/8460,report-the-authorities-of-moldova-roll-back-the-democratisation-process-and-fail-to-fulfill-their-obligations-to-the-eu
https://ru.odfoundation.eu/a/8461,otchet-vlasti-moldovy-svorachivayut-process-demokratizacii-i-ne-vypolnyayut-obyazatelstva-pered-es
http://ru.odfoundation.eu/poisk/c.%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.odfoundation.eu/poisk/c.%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://en.odfoundation.eu/a/8835,report-on-the-results-of-the-human-rights-monitoring-mission-to-the-republic-of-moldova-in-the-period-between-26-and-28-july-2018
https://ru.odfoundation.eu/a/8046,podderzhka-grazhdanskogo-obshchestva-moldovy-vstrechi-v-ep-i-v-pase1
https://www.rferl.org/a/eu-cuts-moldova-funding-amid-rule-of-law-concerns/29603052.html
https://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/komunikat_msz_w_sprawie_ludmily_kozlowskiej
https://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/komunikat_msz_w_sprawie_ludmily_kozlowskiej
https://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Witold-Waszczykowski-Niemcy-postepuja-zlosliwie.-Brutalnie-pogwalcili-oficjalny-zakaz-wjazdu-do-UE
https://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Witold-Waszczykowski-Niemcy-postepuja-zlosliwie.-Brutalnie-pogwalcili-oficjalny-zakaz-wjazdu-do-UE
https://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Witold-Waszczykowski-Niemcy-postepuja-zlosliwie.-Brutalnie-pogwalcili-oficjalny-zakaz-wjazdu-do-UE
https://en.odfoundation.eu/a/8546,response-to-the-report-activities-and-connections-of-the-open-dialog-foundation-dated-august-14-2017
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kolejne-uderzenie-w-fundacje-otwarty-dialog-i-kolejna-kompromitacja-analiza/e3cjgjm
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kolejne-uderzenie-w-fundacje-otwarty-dialog-i-kolejna-kompromitacja-analiza/e3cjgjm
https://ru.odfoundation.eu/a/8959,euobserver-polsha-zloupotreblyaet-shengenskoy-sistemoy-po-politicheskim-motivam
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майбутніх парламентських виборах. 

Нам дуже прикро бачити те, як польська влада і провладні ЗМІ своїми нападками на Людмилу 
Козловську і невгамовною медіа-кампанією з розпалювання ненависті підтримують обурливі дії 
молдовської влади і все сильніше підривають правопорядок у країні. 

 

Дізнатися більше про створення парламентської комісії ви можете з нашої статті. 

 

Контактна особа: 
Марчін Мицельский 
Директор зі зв’язків з громадськістю 
martin.mycielski@odfoundation.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/jak-wschodnie-rezimy-wykorzystaly-polskie-media-prorzadowe-po-deportacji-kozlowskiej/d51re6w
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1261592,oligarcha-wykorzystal-abw-do-rozprawy-z-moldawska-opozycja.html
https://ru.odfoundation.eu/a/8961,chetyre-feyka-po-delu-kozlovskoy-kak-press-sluzhba-parlamenta-stala-trollem-dempartii
mailto:martin.mycielski@odfoundation.eu

