Discursul Doamnei Ana GUȚU din numele ALDE asupra proiectului de
rezoluție “Protecția copiilor și tinerilor contra obezității și diabetului de tipul
2, miercuri, 13 aprilie 2011”
Doamnelor și Domnilor deputați,
Aș vrea să încep prin a felicita raportorul, colegul nostru Mike HANCOCK pentru
acest raport excelent redactat, dar mai ales prezentat cu multă pasiune și îngrijorare
pentru viitorul tinerilor noștri, modul lor de viață, obiceiurile lor, care decurg
desigur din sistemul de educație ce îl primesc în familie și instituțiile de
învățămînt.
Din numele grupului ALDE, exprim de asemena sprijinul nostru pentru acest
proiect de rezoluție care ni se pare foarte exhaustiv și complex, căci el cuprinde
toate dimensiunile de responsabilități care trebuie să își asume o societate
modernă: educație, sănătate, cultura consumului, cercetări științifice. Am remarcat
cu toții cît sunt de strîns legate acest raport și proiect de rezoluție de alte subiecte
dezbătute în acestă sesiune: combaterea sărăciei, îndatorarea excesivă a statelor,
aplicarea Convenției de la Berna.
Chiar dacă problema tratată vizează o acoperire internațională în ceea ce privește
convențiile – Strategia mondială pentru alimentare, exercițiul fizic și sănătatea cît
și Legea europeană cu privire la lupta contra obezității, trebuie să recunoaștem că
acest cadru juridic internațional este insuficient pentru a avea rezultate calitative.
Și de ce să nu recunoaștem sincer că modul de viață activ, cu o cultură alimentară
sănătoasă, accesul la instalațiile sportive sunt realizabile în țările mai dezvoltate și
mai bogate. Or, nu există semne de egalitate între țările membre ale Consiliului
Europei referitor la posibilitățile bugetare pentru a susține proiectele științifice
medicale, de a investi de asemenea în centre sportive cu acces larg pentru tineri.
Reformele economice ale fiecărei țări sunt diferite, există un decalaj între
posibilitățile de a acționa pentru fiecare țară în parte.
Ceea ce este mai ușor realizabil, în opinia noastră, e de a pune în aplicare o
legislație națională mult mai strictă în ceea ce privește marketingul agresiv al
produselor ce conțin produse alimentare care atrag tinerii, dar care conțin exces de
calorii, și în special susbtanțe trans – sintetice, acizi grași și altele. Căci nu este un
secret faptul că există din păcate complicități între grupurile ce au interese
economice pe de o parte și puterea politică pe de altî parte, ele activând în scopul
obținerii unor supra-profituri mari, ce provin din comercializarea unor astfel de
produse. Situația este mult mai dezastruoasă în țările Europei de Sud – Est. Adesea
ele sunt transformate în pieți unde vin produse și chiar medicamente care nu sunt
acceptate ba chiar interzise în țările Europei de Nord - Vest.
Un alt pericol întru proliferarea obezității este din păcate, dependența tinerilor de
noile tehnologii. Cei care au copii, o pot ușor confirma. Este puțin atractivă pentru

un tînăr adolescent o oră de antrenament sportiv sau de lucru fizic în detrimentul
unei ore petrecute în fața calculatorului. Omnia fluunt, omnia mutantur, spuneau
romanii – totul trece, totul se schimbă. Este important ca în numele multor
provocări tehnico - științifice să nu uităm singura valoare care contează, dicnolo de
doctrine și ideologii: omul. Tinerii sunt garanția viitorului nostru, a viitoarelor
generații, noi suntem cei care astăzi trebuie să facem tot posibilul pentru a combate
și preveni flagelurile ce amenință sănătatea lor, printre care obezitatea și diabetul
de tipul 2.
Tot noi trebuie să facem cunoscută această rezoluție în cadrul parlamentelor
naționale pentru ca mai apoi să ajungă și la nivel de legislație națională, în special
în acele state unde subiectul nu a fost abordat.

