Discursul Doamnei Ana GUŢU, ALDE, Republica Moldova, asupra Rezoluţiei 12546
„Consolidarea democraţiei prin scăderea majorităţii electorale la 16 ani”
Distinşi membri ai APCE, sânt foarte onorată să vorbesc din numele grupului ALDE.
Aş vrea să felicit raportorul pentru proiectul de rezoluţie şi raportul bine argumentat. Mă bucur
de faptul că subiectul dezbătut este tema unui raport ce are legătură directă cu misiunile
forumului nostru, chiar dacă subiectul discutat pare să fie lăsat în umbră, având în vedere
discuţiile înflăcărate asupra reformei APCE.
Procesul de democratizare este o realitate dialectică în permanentă schimbare. Accesul la
democraţie înseamnă, în primul rând, accesul la decizii luate la nivel societal. Democraţia este
prin esenţa sa participativă, şi exclude orice manifestare de autoritarism. E o definiţie ştiinţifică
a democraţiei. Ar putea să ni se pară că tradiţiile democratice ca exercitare a dreptului de vot la
vârsta majoratului – 18 ani - sunt de neschimbat, încât aceasta ne – ar părea o metafizică a
democraţiei.
Dar noi ştim că orice teorie a politicii nu corespunde adesea cu realităţile. Şi aceste realităţi sunt
multiaspectuale: dezvoltarea fulminantă a societăţii informaţiei, problema dezvoltării
demografice, migraţia, acuitatea problemelor economice şi sociale care creşte fulminant şi
altele.
Desigur că ar fi naiv să credem că reprezentanţii grupului ALDE sunt de acord unanim cu
micşorarea vârstei dreptului la de vot la 16 ani: venim din ţări diferite, istorii de democraţii
foarte diferite – unii au tradiţii seculare, alţii de câteva zeci de ani. Totuşi, noi am ajuns la un
consens şi anume: democraţiile emergenete – cele din Europa de Est şi ţările Africii de Nord,
având în vedere faptul că schimbările în arhitectura puterilor s –au produs datorită tinerilor, mulţi
dintre ei având vârsta inferioară a 16 ani, au tot dreptul şi chiar pot să beneficieze de
recomandarea forumului nostru, a Comisiei de la Veneţia care este pe cale să scrie proiectele de
constituţie pentru ţările Africii de Nord, de a micşora vârsta exercitării dreptului de vot.
Eu reprezint o ţară post – totalitară, Republica Moldova, care traversează perioada de tranziţie de
la un stat post – totalitar spre un stat democratic. Ţara noastră va marca în acest an 20 de ani de
suveranitate pe 27 august. Începând cu 1995 ea este membru al Consiliului Europei, dar şi este
supusă procedurii de monitorizare. Şi acest lucru nu este întâmplător, democratizarea uni ţări
mici care pe parcursul istoriei a fost supusă sovietizării, denaţionalizării, o ţară mică ce astăzi
încă este în căutarea identităţii sale, care timp de 18 ani a fost condusă de către foştii comunişti,
de către neo – comunişti, a dat dovadă de un exemplu de demnitate pe 7 aprilie 2009. În acea zi
tinerii Republicii Moldova, studenţii, liceenii au ieşit în stradă pentru a protesta împotriva neo –
comuniştilor, pentru a striga sus şi tare dorinţa lor de libertate.
Revoluţia Twitter, reluată după 20 de ani de la Revoluţia poeţilor din 1989, a schimbat
algoritmul puterii în Republica Moldova. Astăzi Republica Moldova a avansat rapid pe calea
reformelor, dornică de a se alătura familiei mari a ţărilor membre a Uniunii Europene.
Onorabilă asistenţă, aş vrea să menţionez că noul proiect de Constituţie, a cărui text a fost trimis
la Comisia de la Veneţia, autorii căruia toţi experţi şi profesori în dreptul constituţional, au
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introdus dreptul la vot la 16 ani. Astfel, autorităţile democratice ale Republicii Moldova au
anticipat raportul de astăzi al APCE.
Revenind la subiect, desigur o rezoluţie a APCE privitor la dreptul de vot la 16 ani va fi un
sprijin incontestabil pentru legislaţiile naţionale ale ţărilor membre ale Consiliului Europei. În
cazul unor ţări, dar şi în Republica Moldova avem argumente pe lângă cele expuse de către
raportor, şi anume: rata emigrării foarte ridicată în Republica Moldova, un milion de locuitori ai
Republicii Moldova – adică ¼ - locuiesc în ţările Uniunii Europene. Ei sunt populaţia activă,
populaţia votantă. Nu este întâmplător faptul că partidul comuniştilor au primat în timpul a două
cicluri electorale. Comuniştii au fost votaţi de către cei nostalgici, de către cetăţenii în vârstă.
Acordând dreptul de vot tinerilor de 16 ani, vom activa un mecanism eficace de democratizare
mai rapidă a societăţii moldave. Tinerii noştri sunt educaţi, ei cunosc mult mai multe lucruri
decât noi la vârsta lor.
Micşorarea vârstei cu drept de vot merge mână în mână cu necesitatea de a semna Convenţia
referitoare la drepturile tinerilor şi consider că această că această parte a sesiunii ar putea avea
drept lozincă „Să le dăm tinerilor ceea ce cer de demult – dreptul la democraţie”.
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