Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de către Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură

Îmbunătăţirea capacităţilor de eliminare a produselor chimice periculoase din fostul spaţiu
sovietic, ca model de abordare şi prevenire a poluării cauzate de utilizarea pesticidelor

COMUNICAT DE PRESĂ

Reducerea riscurilor provocate de pesticide și protejarea familiilor din
mediul rural în Moldova.
Chișinău – La data de 3 aprilie 2015, Ministerul Agriculturii al Republicii Moldova în colaborare
cu Agenția Pro Dezvoltare Rurală și ONG-ul internațional PAN UK vor găzdui un atelier de lucru
cu genericul „Reducerea riscurilor provocate de pesticide în rândul populației comunităților
rurale”, organizat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea capacităţilor de eliminare a produselor
chimice periculoase din fostul spaţiu sovietic, ca model de abordare şi prevenire a poluării
cauzate de utilizarea pesticidelor” implementat de către Organizația Națiunilor Unite pentru
Alimentație și Agricultură și Uniunea Europeană. În cadrul atelierului se vor împărtăși lecțiile
învățate în implementarea componentei de sensibilizare a proiectului. Această componentă
este concepută pentru a identifica și a crește gradul de conștientizare a practicilor deosebit de
periculoase în manipularea pesticidelor la nivelul comunităților rurale, pentru a consolida
răspunsurile comunității și deciziile de reglementare în ceea ce privește reducerea riscului
asociat cu pesticidele extrem de periculoase.
Printre participanți se numără reprezentanți ai ministerelor și agențiilor de stat de resort, ai
organizațiilor internaționale, ONG-urilor naționale, cercetători și comunități țintă care au fost
implicaţi în implementarea activităților proiectului și ar putea beneficia de pe urma
principalelor rezultate ale acestuia. Participanții vor discuta asupra situației curente și vor
formula principalele concluzii și recomandări pentru a integra acțiunile privind reducerea
riscurilor asociate cu pesticidele periculoase.
La nivel mondial, s-a confirmat științific că intoxicații acute cu pesticide pot provoca o serie de
simptome, cum ar fi dureri de cap, erupții cutanate, vomă, convulsii și chiar moarte. Expunerea
cronică este asociată cu efecte grave, cum ar fi cancerul, defectarea sistemului nervos, tulburări
de reproducere, probleme de dezvoltare și perturbări ale sistemului imunitar. Femeile, în
special femeile însărcinate și care alăptează, precum și copiii sunt deosebit de vulnerabili la
intoxicații cu pesticide. Există, de asemenea, un grad mai ridicat de intoxicații cu pesticide
legate de nivelul sărăciei și accesul la servicii medicale de calitate.

Deseori utilizatorii de pesticide au o înțelegere greșită fața de impactul pesticidelor asupra
sănătății proprii sau a celor din jur. Autoritățile de reglementare a pesticidelor și factorii de
decizie nu dispun de date complete privind impactul negativ real al pesticidelor, în special pe un
interval de timp mai lung, ceea ce vor permite să adopte decizii de reglementare mai robuste.
Proiectul a relevat aspectele cheie din domeniu manipulării de pesticide în mai multe sectoare
ale economiei în Republica Moldova și a împărtășit constatările cu principalele autorități
naționale de reglementare, comunitățile afectate și alte părți interesate importante.
În cadrul componentei de comunicare și sensibilizarea publicului a proiectului, Agenția Pro
Dezvoltare Rurală a desfășurat cercetări și discuții în comunitățile selectate din raionul Hîncești.
Conform datelor din studii, observările personalului Agenției Pro Dezvoltare Rurală și discuțiile
cu diverse părți interesate, a demonstrat că intoxicația cu pesticide și lipsa de cunoștințe
relevante în special în rîndul comunităților rurale reprezintă o problemă importantă pentru
Republica Moldova.

Notă:
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană (UE) și implementat de către Organizația
Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) în colaborare cu ONG-ul internațional –
Rețeaua de Acțiune împotriva Pesticidelor din Marea Britanie (PAN-UK) și ONG-ul național
Agenția Pro Dezvoltare Rurală din Moldova.

Elevii claselor liceale din satul Lăpușna, raionul Hîncesti au elaborat și prezentat postere ca parte a unei lecții de instruire privind
expunerea la pesticide. (Foto: PAN UK)

Echipamente de protecție individuală asociate cu manipularea cu pesticide puse în vînzare într-un magazin licențiat din rl.
Hîncești. (Foto: PAN UK)

Instruirea privind studii KAP pentru personalul APDR care a efectuat sondajul de percepere a riscurilor în rîndul comunităților
rurale selectate în Moldova. (Foto: PAN UK)
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