Discursul Dnei Ana GUŢU referitor la raportul „Spre o convenţie – cadru relativă pentru
drepturile tinerilor”, 24.06.2011
Doamnelor şi Domnilor, din numele grupului ALDE, aş vrea să felicit raportorii pentru munca excelentă
care a fost depusă pentru elaborarea acestor două rapoarte privitor la necesitatea de a crea o Convenţie
relativă pentru drepturile tinerilor care trebuie să fie semnată şi ratificată în curând de către statele
membre a Consiliului Europei. Problematica tinerilor a fost tratată într – un mod exhaustiv în raportul
Dnei Kovacs, aş vrea să menţionez că mai multe documente ale Consiliului Europei şi APCE, ale
Comitetului de Miniştri sunt citate în proiectul de rezoluţie, care poate servi drept proiect al Convenţiei.
Tinerii sunt astăzi protagoniştii unor evenimente importante care au loc în lume, şi fac referinţă mai întâi
de toate la primăvara arabă, care a fost precedată de primăvara Europei de Est. Să ne amintim chipurile
tinerilor care au ieşit în stradă pentru a revendica dreptul la libertate şi la o viaţă decentă, dreptul de acces
la informaţie, dreptul la muncă, şi în sfârşit dreptul de a decide în propriile ţări. Ieri, noi am votat rezoluţia
vizând micşorarea vârstei cu drept de vot până la 16 ani. Această rezoluţie este un veritabil succes pentru
începutul unei democraţii electorale. Astăzi noi discutăm necesitatea de a elabora o Convenţie relativă
pentru drepturile tinerilor, grupul ALDE consideră această sesiune foarte bogată în ceea ce priveşte
atenţia acordată tinerilor din partea APCE.
Aş vrea să mă opresc asupra a trei piloni ai primului raport şi proiect de rezoluţie: dreptul la educaţie,
dreptul la muncă şi dreptul la o calitate de viaţă decentă. Educarea tinerilor este o problemă majoră, căci
există încă inegalităţi în privinţa şcolarizării, a accesului la alegerea educativă de către părinţi pentru
tineri în şcoli, în privinţa educării în limba maternă, în special în zonele de conflicte îngheţate precum
Transnistria, de exemplu, unde copii nu pot să studieze în limba lor maternă în propria lor ţară, căcă
autorităţile autoproclamatei regiuni secesioniste intimidează copii, părinţii lor, profesorii, este o gravă
încălcare a drepturilor tinerilor. Există ţări unde tinerii care fac parte din minorităţi naţionale sunt privaţi
de dreptul de a studia în limba maternă, ca în cazul minorităţilor române din Ucraina. Lista poate fi
prewlungită.
Dreptul la muncă a devenit o problemă odată cu avansarea crizei financiare economice globale. În cazul
Spaniei este destul de îngrijorător faptul că rata şomajului la tinerii de 25 – 30 de ani a atins cifra
înspăimântătoare de 43%. Ideea de a asigura dreptul la muncă a tinerilor indicată în proiectul de rezoluţie
a raportului Kovasc este foarte importantă. Trebuie de avut curaj, dragi colegi, pentru ca noi, adulţii, să
recunoaştem că tinerii sunt mai buni decât noi, conflictul între generaţii este de asemenea legat şi de
progres. Dezvoltarea fulminantă a societăţii informaţionale plasează tinerii în situaţia favorabilă de a
învăţa repede şi eficace tot ce e nou în domeniile societăţii. Trebuie de favorizat accesul tinerilor şi
promovarea lor în funcţii cu responsabilitate mare. Aş dori să citez cazul tinerilor politicieni din
Republica Moldova, primarul recent reales din Chişinău Dorin Chirtoacă, Partidul Liberal, are 31 de ani,
dar în 2007 el avea 27 de ani, fiind ales ca cel mai tânăr primar din capitalele europene. Ministrul
Tineretului şi Sportului are 25 de ani, primul ministru are 41 ani.
Şi în ultimul rând, dar nu ultim ca importanţă, voi vorbi despre dreptul tinerilor la o calitate de viaţă
decentă, ar fi prea mult să cerem o calitate a vieţii la standardele europene, este irealizabil acest deziderat,
având în vedere diferenţele de dezvoltare a societăţilor europene, dar cel puţin trebuie să tindem spre
aceste standarde.
Reiterez felicitările mele pentru munca excelentă făcută de către ambele raportoare, grupul ALDE
exprimă sprijinul total acestor două proiecte de rezoluţie.
Mulţumesc pentru atenţie.
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