Discursul Dnei Ana GUŢU referitor la proiectul de Rezoluţie „Cererea statutului de
partener pentru democraţie de pe lângă Adunarea Parlamentară prezentată de
Parlamentul din Maroc”, 21 iunie 2011
Doamnelor şi Domnilor, eu felicit călduros autorităţile Marocului pentru interesul sporit referitor
la statutul de partener pentru democraţie al APCE, de forum european de prestigiu în materie de
democraţie şi drepturile omului. Sperăm că ţările Africii de Nord, pentru care APCE a avut
preocupări adevărate în urma evenimentelor din Tunisia, Egipt, Siria, Bahrein în cadrul
reuniunilor plenare cît şi în cadrul Comisiei permanente, vor urma exemplul Marocului.
Aş vrea să evidenţiez politica corectă din domeniul educaţiei în Maroc. Regele Mohamed al VI
susţine în mod plenipotenţiar dezvoltarea educaţiei pe toate dimensiunile, inclusiv şi pe cea
universitară. Am avut plăcerea să lucrez cu profesori marocani în cadrul Agenţiei Universitare a
Francofoniei şi trebuie să notez calitatea înaltă a prestării lor ştiinţifice şi didactice.
Interesul profund şi investiţiile importante care au fost făcute în Maroc în sistemul de învăţămînt
superior în dorinţa de a adera la Procesul de la Bologna, de a accepta valorile sale, un proces
care este un fenomen european vizînd construcţia unei Europe prospere în baza cunoştinţelor şi
cercetării, denotă buna alegere a priorităţilor făcută de autorităţile marocane în beneficiul
societăţii lor.
Fără îndoială că preocuparea Regatului Maroc pentru educaţie, pe deplin susţinut de către
Excelenţa Sa regele Mohamed al VI – lea, este o dovadă incontestatbilă a dorinţei de
democratizare rapidă a societăţii marocane.
În timpul sesiunilor precedente ale APCE în Comisia pentru Egalitatea şanselor între bărbaţi şi
femei, noi am avut posibilitatea să ascultăm militanţii pentru drepturile femeilor din Maroc, care
pledează cu perseverenţă şi curaj pentru emanciparea femeii marocane, care este din ce în ce mai
activă în viaţa socială şi politică a Marocului.
Aş vrea să susţin sincer iniţiativa Parlamentului din Maroc de a deveni partener al APCE pentru
democraţie şi exprim ferma convingere că această colaborare strânsă cu Casa drepturilor Omului
va deschide noi perspective democraţiei emergente a Regatului.
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