Discursul Doamnei Nicola Harrington-Buhay, Coordonator Rezident ONU în Republica
Moldova
Excelență Domnule Prim-ministru,
Domnilor Ambasadori,
Stimate Domnule Președinte al raionului,
Stimată Doamna Primar al satului Calfa,
Stimați prieteni,
Familia Națiunilor Unite, inclusiv Directorul Regional al Fondului ONU pentru Populație – suntem onorați
să fim împreună cu voi toți astăzi pentru a discuta progresele Moldovei în realizarea Obiectivelor de
Dezvoltare ale Mileniului (ODM).
Atunci cînd Obiectivele au fost stabilite în 2000, acestea reprezentau o viziune globală comună pentru o
lume în care sărăcia va deveni istorie. Obiectivele au mobilizat angajamentul tuturor pentru a munci în
parteneriat în țări și comunități.
Aici în Calfa, vedem această viziune în practică. Doamna primar, sunt foarte bucuroasă să ma reîntorc în
una din primele comunități pe care le-am vizitat cînd am venit în Moldova. Autoritățile centrale și locale,
cu sprijinul Națiunilor Unite, a Uniunii Europene și altor parteneri, ați asigurat energie termică mai
ieftină, mai ecologică, ați creat un mediu mai favorabil pentru educația copiilor voștri, oferiți servicii
durabile oamenilor în vîrstă și abordați problemele violenței domestice. Ați întins o mînă de ajutor
vecinilor voștri și ați promovat cooperarea dintre comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului.
Angajamentul Republicii Moldova față de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului a fost remarcabil.
Această viziune a fost la baza politicilor de reforme cheie, generînd rezultate de dezvoltare importante reducerea semnificatică a sărăciei în general, îmbunătățirea accesului la educație și scăderea mortalității
infantile.
Aici, ca și în multe alte țări, mai rămîn multe lucruri de făcut. Ca și oriunde, problema inegalității – dintre
bărbați și femei, cei care au mai puțin acces la oportunități – trebuie abordată pentru a elibera
potențialul deplin de dezvoltare a țării și oamenilor săi. Familia ONU își va continua angajamentul de a
susține Moldova în aceste eforturi, prin oferirea de cunoștințe, expertiză și abordări inovatoare, precum
și vă va sprijini în acelerarea dezvoltării pentru toți.
În timp ce comunitatea globală discută viitorul dincolo de ODM-le actuale, Secretarul General ONU și-a
propus drept prioritate să asculte vocile oamenilor care de obicei nu participă la dezbaterile globale. La
solicitarea lui, am organizat consultări naționale despre “Viitorul pe care Moldova și-l dorește”. Peste
7,000 de oameni au participat, exprimîndu-și părerea on line, prin SMS, și discuții în comunități cu cei
pentru care este mai complicat să-și comunice necesitățile.

Participanții au aspirat la un viitor care oferă o muncă decentă, un sistem corect al justiției, o
administrație publică transparentă și competentă și un nivel scăzut al corupției – aspirații care rezonează
cu agenda Guvernului. Ei au menționat grija pentru celălalt și dorința ca fiecare om să trăiască într-o
societate armonioasă, prosperă, modernă, bazată pe înțelegere.
Asemănarea îngrijorărilor enunțate în toată lumea este izbitoare. Aceasta arată că nu doar oamenii, dar
și problemele sunt inter-conectate. Provocările de astăzi necesită în mod cert acțiuni integrate și o
cooperare largă. Prin urmare, agenda globală se va axa în mod egal atît pe țările dezvoltate, cît și pe
cele în curs de dezvoltare.
Vocea tinerilor a fost cea mai inspiratoare. Fiind viitorul Moldovei, doriți să vă bucurați de o educație
mai calitativă, să vă realizați potențialul prin muncă decentă și mai important, să aveți destinul în mânile
proprii. Voi recunoașteți că sunteți conducătorii principali ai dezvoltării țării voastre.
Noi, cei de la Națiunile Unite, suntem gata să sprijinim Republica Moldova în realizarea viitorului pe care
și-l dorește și merită.
Vă mulțumesc.

