DISCURSUL DOAMNEI ANA GUŢU (DIN NUMELE ALDE) LA ŞEDINŢA
APCE, IANUARIE 2011, DEZBATERI DE URGENŢĂ, SITUAŢIA
CREATĂ ÎN TUNISIA, 27 IANUARIE 2011
Doamnelor şi Domnilor,
Din numele grupului politic ALDE aş vrea să salut această dezbatere conform
procedurii de urgenţă, întrucât revolta populară care a avut loc în Tunisia este deja
preluată de către populaţia din Egipt şi această mişcare, cu siguranţă se va extinde,
având drept urmare reconfigurarea democraţiilor emergente în ţările Orientului
Apropiat, sau chiar reconfigurarea kleptocraţiilor, un termen/neologism care este
utilizat pentru a desemna regimurile autoritare, liderii cărora folosesc puterea
politică în scopuri personale, şi anume pentru a se îmbogăţi.
Raportul şi proiectul rezoluţiei pare sunt foarte bine redactate şi mai ales au un
spirit cooperant în contextul implicării Consiliului Europei în procesul de
stabilizare a situaţiei create în Tunisia, în ceea ce priveşte sprijinul şi contribuţia
substanţială din partea CE şi APCE întru dezvoltarea instituţiilor democratice în
Tunisia.
Indiscutabil, imediat de cum vor urma rezultatele aceastei rezoluţii, acţiuni
concrete: misiuni, dialoguri, schimb de experienţă, impactul acestei dezbateri
conform procedurii de urgenţă va fi imediat şi fără îndoială în folosul tunisienilor.
E de datoria noastră de a anticipa violenţele posibile, în urma situaţiei create, şi
evitarea transformării acestora într-o tragedie umană.
Doamnelor şi Domnilor deputaţi, revolta populară din Tunisia îmi este foarte
familială, întrucât în Republica Moldova, la data de 7 aprilie 2009, în capitala ţării
– Chişinău şi în alte oraşe ale Republică, a avut loc Revoluţia Twitter, revolta
tinerilor, care au ieşit în stradă pentru a manifesta contra regimului comunist al lui
Voronin, liderul partidului Comuni;tilor din RM. Iat[ deja\ de doi ani balanţa
puterii s-a schimbat în favoarea unei alte clase politice, ce reprezintă aspiraţiile
pro-europene ale cetăţenilor Republicii Moldova. Noua coaliţie pro-europeană a
realizat progrese semnificative pe parcursul unui singur an: au apărut noi surse
media, o serie de dosare au fost examinate în cadrul instanţelor de drept, două
procese electorale, un referendum şi alegeri parlamentare anticipate, evaluate
pozitiv din partea observatorilor internaţionali. Odată cu instaurarea guvernului
liberal-democrat, au demarat reforme nepopulare, ceea ce nu este deloc uşor în
condiţiile socio-economice în contextul crizei financiare şi economice globale.
Evident că mai sunt multe de realizat şi de făcut, dar aş dori ca poporul Tunisiei şi
al altor ţări cu regimuri autoritare, să cunoască aceeaşi dezvoltare sporită pe calea
acceler[rii funcţionalităţii democraţiei sistemice ale ţărilor lor precum este şi cazul
meu, al Republicii Moldova, cu susţinerea necondiţionată a CE şi APCE, UE şi
altor organizaţii europene.
Vă muţumesc pentru atenţie!
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