DISCURSUL DOAMNEI ANA GUŢU LA PROIECTUL DE REZOLUŢIE „DIMENSIUNEA
RELIGIOASĂ A DIALOGULUI INTERCULTURAL”, act nr. 12553, 12 aprilie 2011, sesiunea
plenară APCE
Aş vrea să o felicit pe Doamna Brasseur pentru acest raport care este foarte actual, ţinînd cont de
multitudineade problemelor care apar în societăţile moderne, în special cele care au o structură etnică,
culturală şi religioasă variată. Toleranţa este una dintre valorile democratice rîvnite, destul de auzită,
înţeleasă, împărtăşită de către statele mebre a Consiliului Europei, foarte bine reglementată în convenţii, dar,
dacă e să fim sinceri, foarte greu aplicabilă în contexte geopolitice concrete. Rezoluţia vizează dialogul
intercultural între diferite religii, fapt destul de răspîndit printre ţările membre ale Consiului Europei.
Aş vrea să evidenţiez un alt caz important – şi anume, cel al Republicii Moldova, unde pe lîngă necesitatea
de a instaura un dialog inter – religios, mai este nevoie şi de un dialog intra – religios. Republica Moldova
este o ţară ortodoxă, însă biserica ortodoxă moldavă este devizată în două Mitropolii: Mitropolia Moldovei,
care depinde de biserica ortodoxă din Rusia, şi Mitropolia Basarabiei, care depinde de România.
Problema identitară a Republicii Moldova continuă să fie o piatră de încercare pentru filosofia existenţială a
statului nostru tînăr. Teritoriul Republicii Moldova actual a fost anexat în 1812 de către Rusia şi a fost
supsus unui proces de denaţionalizare, desigur şi prin intermediul bisericii ortodoxe. După aceasta s – a
instaurat ocupaţia comunistă-sovietică care a interzis dreptul la confesiune religioasă. După declaraţia de
independenţă din 1991, în Republica Moldova are loc o separaţie în sînul bisericii noastre ortodoxe, şi astăzi
credincioşii pot să frecventeze una dintre aceste două mitropolii. Există un dialog intra – religios la nivel
bisericesc, care oficializează uneori servicii divine împreună, dar acesta lipseşte uneori între credincioşii
celor două biserici ortodoxe, căci ceea ce îi separă e problema identitară. Astfel, cei care merg la biserica
care depinde de Moscova sînt orientaţi spre trecutul sovietic, îşi leagă proiectele de viitor de Est, credincioşii
bisericii ortodoxe care depinde de România, în mare parte intelectualii, tinerii, partea cea mai educată a
populaţiei, sînt în favoarea integrării europene. În timpul campaniei electorale din noiembrie trecut a existat
chiar şi un partid politic care a dorit şă îşi facă drum în parlament, speculînd cu convingeri religioase ale
cetăţenilor. Eu cred că este un caz unic în spaţiul Europei de Est unde dialogul intercultural religios este
strîns legat de chestiuni politice.
Vreau să exprim ferma convingere că datorită unei reţele eficace a ONG – urilor în Republica Moldova,
datorită climatului de liberă exprimare instaurat duipă venirea la guvernare a Alianţei pentru Integrare
Europeană, va fi mereu loc pentru discuţii publice la tema necesităţii dialogului intercultural religios pe
două dimensiuni: cea intrinsecă şi extrinsecă.
Şi cu parlamentul Republicii Moldova sper va adopta în curînd o decizie vizînd vizibilitatea rezoluţiilor şi
recomandărilor adoptate de către APCE, delegaţia Republicii Moldova va avea grijă ca această rezoluţie să
fie difuzată cît mai larg posibil, în beneficiul cetăţenilor Republicii Moldova, cei care confesează religii
diferite, cei care vizitează biserici diferite ale aceleiaşi religii, sau care nu împărtăşesc nici o convingere
religioasă. Delegaţia parlamentului RM la APCE în expresia sa a colaiţiei de guvernământ susţine
plenipotenţiar poriectul rezoluţiei şi raportul elaborat de Dna Anne Brasseur.
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