Fermierii sunt indignați de reacția ministerului economiei și cer demisia lui Valeriu Lazăr

Organizațiile de fermieri au organizat marți, 3 iunie, o conferință de presă în cadrul căreia au
menționat că fermierii sunt nevoiți să vină cu o reacție la declarațiile ministrului Economiei, care
și-a exprimat îndoieli în legătură cu faptul că „participanții la protestele de săptămâna trecută
din Piața Marii Adunări Naționale ar fi fost agricultori.

„Noi, reprezentanții fermierilor, am fost în piață alături de alți agricultori și putem cu certitudine
răspunde la trei întrebări: cine au fost în piață la proteste, care a fost caracterul acțiunii de
protest și dacă s-a făcut sau nu partizanat politic", a spus Iurie Hurmuzachi, vice director al
Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova „AGROinform".

Directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mîrzenco, a calificat punctul de
vedere al ministrului Economiei ca unul șmecher și ieftin, prin care s-a încercat manipularea
opiniei publice.
„Am fost martori la o reacție bolnăvicioasă din partea ministrului Economiei, care a tratat
neobiectiv această acțiune de protest a agricultorilor, declarând că agricultorii adevărați nu sunt
în piață, dar în câmp. A fost o apreciere șmecheroasă și foarte ieftină pe care o utilizează și alți
politicieni care nu sunt deranjați de situația gravă în care se află sectorul agricol", a spus el.

Potrivit lui Mîrzenco, la proteste au ieșit fermierii din teritoriu, care nu mai pot tolera umilința la
care sunt supuși din partea autorităților.
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„Este adevărat că în plin sezon al lucrărilor agricole este foarte greu să mobilizezi fermierii
pentru ca aceștia să participe la proteste. Mai mult, mulți dintre ei, însărăciți de politicile proaste
din ultimii ani, nu au bani pentru a se deplasa la Chișinău, iar noi nu suntem partide politice
sponsorizate de oligarhi care să le putem asigura transportul și mâncarea. Mesajul nostru către
ministru și alți politicieni este să nu creadă că șmecheriile lor vor fi înghițite de agricultori", a
spus Mîrzenco.

El a anunțat că săptămână trecută, după reacția lui Valeriu Lazăr, asociațiile de fermieri au
semnat o declarație pe care au prezentat-o președintelui Nicolae Timofti, prin care cer demisia
ministrului Economiei.

Directorul executiv al Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova „AGROinform", Aurelia
Bondari, a menționat că este deja o tradiție ca atunci când producătorii agricoli vin cu anumite
solicitări și abordează probleme importante pentru societate, guvernanții nu utilizează cele mai
adecvate fraze și nu manifestă respect față de agricultori.

„Noi trebuie să ripostăm și să punem punct acestui comportament nedemn din partea
politicienilor. Am ieșit la protest și ce am obținut: niciun oficial și niciun reprezentant al
guvernului nu a ieșit în fața noastră. Mai mult, ministrul ne-a acuzat de partizanat politic. Dacă
ministrul nu înțelege că agricultura este singura ramură productivă a economiei, atunci la ce
trebuie să ne așteptăm în viitor? Unele țări acordă suport excesiv ramurii agriculturii, înțelegând
importanța acesteia. Agricultura este esența poporului nostru și atunci când un politician
acționează împotriva poporului eu nu cred că el are viitor", a spus Aurelia Bondari.
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