Discursul Doamnei Ana GUŢU privitor la proiectul de rezoluţie „Femeile în mediul
rural”, 14 aprilie 2011
Aş vrea să o felicit pe Doamna Quintanilla Barba şi echipa de la Comisia pentru egalitatea
şanselor între bărbaţi şi femei pentru faptul că au abordat un subiect destul de important, şi
anume situaţia femeilor din mediul rural. Raportul ni se pare destul de complet căci subiectul
tratat este complex şi deloc e uşor să găseşti soluţiile imediate propuse de către guverne la
provocările relevate în proiectul de rezoluţie.
Dincolo de statisticile care lipsesc în unele ţări membre ale Consiuliului Europei care ar
putea să dea o imagine clară asupra destinului femeilor din mediul rural, toate dimensiunile
au fost luate în consideraţie: necesitatea de a asigura accesul femeilor din mediul rural la
servicii de sănătate de calitate, asistenţă economică, asistenţă psihologică în caz de violenţă
în familie.
Desigur că în fiecare ţară această problematică are particularităţi proprii. Aş vrea să vorbesc
de un fenomen care este prezentat în mod general în acest raport, e vorba despre migraţia
masivă a femeilor din mediul rural din ţara mea, care este Republica Moldova, dar nu înspre
mediul urban, ci mult mai grav spre ţările Europei de Sud în cîştigarea pîinei de zi cu zi.
Acest exod în masă al femeilor din mediul rural al Republicii Moldova a devenit un
veritabil flagel pentru instituţia familiei, zeci de mii de copii sînt crescuţi de către bunici sau
alte rude de gradul doi sau trei, sau în cel mai rău caz de către vecini. Din păcate există o
serie de tragedii cauzate din neglijenţa tutorilor, în urma cărora au decedat copii. Cauza
fenomenului emigrării femeilor din mediul rural este condiţia economică modestă a acestor
femei, care se confruntă permanent cu lipsurile financiare, care pun pe umerii lor
responsabilităţi enorme, munca domestică, lucrări agricole îndeplinite la egalitate cu bărbaţii
(în cazul dat fără discriminare), si toate acestea în lipsa serviciilor medicale de calitate.
Dorinţa femeilor din mediul rural de a emigra le fac deseori să devină victime ale traficului
de fiinţe umane.
În concluzie aş vrea să citez 3 dimensiuni principale asupra cărora guvernul ar trebui să
intervină de urgenţă în ţara mea vizavi de promovarea unor politici concrete întru realizarea
acestui proiect de rezoluţie:
Mai întîi, promovarea campaniilor speciale pentru susţinerea iniţiativelor economice ale
femeilor din mediul rural, şi cunosc cazuri concrete când femeile au obţinut un adevărat
succes, beneficiind de suporturi financiare, logistice, informaţionale, fapt ce le-a permis să
iniţieze mici afaceri în localităţile lor unde au revenit după ani de muncă în străinătate, şi,
investind economiile lor în aceste afaceri. Acestea sunt cazuri fericite şi îmi exprim
convingerea că procesul va lua amploare odată cu instaurarea unui guvern liberal democrat
în Republica Moldova.
O a doua direcţie de acţiuni pentru guvernul nostru ar fi intensificarea luptei contra traficului
fiinţelor umane, ale căror victime sunt femeile din mediul rural, avînd o educaţie mai
modestă. ONG-le din RM fac un lucru bun în acest sens, dar e cazul ca şi instituţiile de stat
să se implice mai intens în aceast proces.
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O a treia direcţie de acţiuni ar fi de a face mult mai accesibil îngrijirile medicale de calitate
pentru femeile din mediul rural, care sunt afectate în mare parte de cancer la sîn din cauza că
lipseşte accesul la informaţie pentru a preveni şi trata această maladie.
Desigur că şi alte direcţii de acţiuni sunt deductibile din proiectul de rezoluţie, şi noi suntem
cei care trebui să aducem la cunoştinţă parlamentelor noastre naţionale, guvernelor această
rezoluţie de mare importanţă pentru protejarea femeii din mediul rural, veşnicia s – a născut
la sat,iar mama ei fără îndoială că este femeie de la ţară. Să facem tot posibilul ca femeile
din mediul rural să fie tot atît de fericite, tot atît de împlinite, tot atît de apreciate ca şi cele
din mediul urban, căci să nu uităm, femeia e ca şi marea, te atrage, te seduce, dar nu îţi va
permite niciodată să faci cu ea ceea ce îţi trece prin cap.
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