DISCURSUL DNEI ANA GUŢU (DIN NUMELE ALDE) LA SESIUNEA
APCE, IANUARIE 2011, CONTESTAREA DIN MOTIVE FORMALE A
DELEGAŢIILOR DIN SERBIA, SAINT – MARIN ŞI MUNTENEGRU, 26
IANUARIE 2011
Doamnelor şi Domnilor Deputaţi, contestaţia delegaţiilor din Serbia, Muntenegru
şi San – Marino a fost efectuată în strictă conformitate cu Regulamentul de
funcţionare al APCE, ca urmare a introducerii capacităţii reprezentative a femeilor
în delegaţiile naţionale.
Înţeleg foarte bine că problematica egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei evocă
nu puţine controverse din partea ambelor sexe, şi din motive multiple. De fapt, nu
va exista niciodată egalitate între femei şi bărbaţi, suntem diferiţi încă de la păcatul
originar. Dumnezeu a alungat pe Adam şi Eva din Rai, sortindu – i la o existenţă
finită în spaţiu şi timp. Eva a dat naştere copiilor lui Adam, printre ei doi bărbaţi,
Abel şi Cain, ei făcîndu – se vinovaţi de crimă fratricidă. Nu voi mai continua cu
şirul de asocieri. Voi insista asupra motivului ce ar trebui să unească bărbaţii şi
femeile, dar în special, asupra ceea ce ar trebui să îi pună în raport de
complementaritate, şi nu în raport de competiţie imorală, bazată, adesea, pe viziuni
machiste, misogine, ce nu au loc aici, în acestă distinsă instituţie, care este
Consiliul Europei.
Competenţa, profesionalismul, curajul politic, nu sînt decît trei criterii ce trebuie să
fie luate în considerare în orice angajare de responsabilităţi. Atunci, eu mă întreb,
de ce oare femeile membre ale delegaţiei sîrbe, care s-au implicat deja activ în
activităţile APCE noastre, nu merită să fie membre titulare ale delegaţiei? Înţeleg
foarte bine anumite dificultăţi ale ţărilor mici de a respecta cota reprezentativităţii,
însă, dimpotrivă, nu înţeleg de ce în meseria de politician este adesea obişnuit de a
reda bărbaţilor, ceea ce pare, repet, doar pare să ţină doar de competenţa lor. Căci,
nu ar fi existat Cezar fără Cleopatra, Ludovic al XIV fără Anne d’Autriche şi
Madame de Maintenon, Rodin fără Camille Claudel, Salvadore Dali fără Gala, şi,
poate, Europa Unită fără Angela Merkkel şi Nicolas Sarkowy.
La final, aş vrea să invit delegaţiile parlamentare contestate din motive formale din
Serbia, San – Marino şi Muntenegru să voteze din nou componenţa delegaţiilor
naţionale, precum se stipulează în proiectul de rezoluţie, înainte de sesiunea din
aprilie a APCE.
Vă mulţumesc pentru atenţie.
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