DISCURSUL DNEI ANA GUŢU PRIVITOR LA PROBLEMA
DEZBATERII DE URGENŢĂ ASUPRA FUNCŢIONĂRII DEMOCRAŢIEI
ÎN UNGARIA, 26 IANUARIE 2011, SESIUNEA PLENARĂ APCE
Doamnelor şi Domnilor deputaţi, aş dori să aduc mulţumiri raportorilor căci datorită lor
problema libertăţii presei şi securităţii jurnaliştilor a revenit în atenţia APCE pentru a doua oară
în cadrul acestei sesiuni.
Libertatea presei este barometrul democraţiei, fără a mai vorbi de protecţia jurnaliştilor de către
un cadru legislativ la nivel naţional adecvat, ceea ce nu este suficient, căci stabilirea
primordialităţii dreptului pare a fi un ideal ca şi conceptul libertăţii presei.
Legea adoptată în Ungaria despre care se vorbeşte în cadrul acestei dezbaterei de urgenţă repune
în aplicare problema presei, cenzurei, angajamentelor politice ale presei. Dar să fim destul de
realişti în acest sens, oricît de mult ar fi dorită această libertate a presei şi imparţialitate a
jurnaliştilor, respectivele noţiuni rămîn a fi încă un ideal, presa devenind astăzi o afacere, adesea
în favoarea politicienilor, grupurilor de interes. Democraţiile în curs de dezvoltare nu fac
excepţie ca şi democraţiile mai vechi.
Aş dori să fac referinţă la Republica Moldova, un stat în dublă tranziţie: de la regimul totalitar
comunist spre post – totalitarism, şi la momentul actual de la post – totalitarism spre o
democraţie adevărată. Timp de 15 ani Republica Moldova este supusă unui proces de
monitorizare, şi dacă eventual Ungaria va fi sancţionată, nu pot decît să îi urez bunvenit în club.
Totuşi, în Republica Moldova, anul trecut coaliţia pro – europeană a adoptat o lege cu privire la
Libertatea presei, în acelaşi timp au fost efectuate modificări la Codul penal şi Codul civil,
stipulînd protecţia surselor de informare a jurnaliştilor şi diminuând expunerea lor unor atacuri
nejustificate din partea politicienilor. Este un progres care trebuie salutat, cît şi veritabila
explozie a pieţei mediatice în Republica Moldova odată cu venirea la putere a Alianţei pentru
Integrarea Europeană.
Doamnelor şi Domnilor deputaţi, aş vrea să aduc spre distinsa dumneavoastră atenţie soarta
jurnalistului Ernest Vardanean, arestat şi judecat în Transnistria de către autorităţile
autoproclamate a acestei regiuni separatiste. Jurnalistul a fost condamnat la 15 ani de închisoare,
şi în ciuda ilegalităţii regimului separatist de la Tiraspol, cunoaştem cu toţii că îşi îndeplineşte
obligaţiunile sale. În cazul lui Vardanean, a fost semnată o declaraţie scrisă, de către treizeci de
deputaţi ai APCE încă la sesiunea din luna aprilie 2010 în ceea ce priveşte detenţia sa ilegală.
Din păcate, toate demersurile guvernului moldovean au rămas fără răspuns sau reacţie din partea
regimului lui Smirnov.
În această ordine de idei, mă întreb care este modalitatea de a motiva autorităţile Transnistriei în
ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului, odată ce autorităţile moldovene nu deţin
controlul administrativ şi cel securitar acestei regiuni? Poate că Rusia ne va da o mînă de ajutor,
şi să intervină asupra autorităţilor autoproclamate ale Transnistriei (mai ales că Rusia finanţează
această regiune) întru eliberarea lui Ernest Vardanean, precum a făcut Rusia în trecut, în cazul
unei alte tinere studente reţinute în aceeaşi perioadă ca şi jurnalistul Vardanean?
Nimeni nu merită să fie întemniţat doar pentru să se fi exprimat liber, cu atît mai mult
jurnaliştii. Libertatea presei unei ţări reprezintă propria sa conştiinţă, APCE trebuie să acţioneze
concertat ca această conştiinţă să fie lipsită de orice constrîngere, opacitate sau atentat.
Vă mulţumesc pentru atenţie!
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