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Bucureşti, 3 iunie 2010 

 
 
PRIMUL MARŞ ÎN APĂRAREA VIEŢII ŞI ÎMPOTRIVA AVORTULUI, 
DESFĂŞURAT ÎN BUCUREŞTI 
 

- Comunicat de presă - 
 

Cu ocazia Zilei Copilului, 1 iunie 2010, Pro-Vita Bucureşti a organizat primul marş pentru 
dreptul la viaţă al copilului nenăscut, numit sugestiv „Marşul Tăcerii”. 

La eveniment au participat circa 100 persoane. Deşi vremea a fost ploioasă şi friguroasă pentru 
prima zi de vară, au venit alături de noi tineri, familii şi copii. 

Participanţii au purtat banere cu mesaje precum „Avortul opreşte o inimă care bate”, „Te iubesc, 

lasă-mă să te cunosc” sau „Avortul nu e o solutie” şi tricouri cu însemnele organizaţiei, cele Două Inimi - a 
mamei şi a copilului său. Coloana s-a oprit la biserica „Eroii Revolutiei”, unde s-au aprins lumânări şi s-au 
depus flori în semn de aducere-aminte pentru victimele avortului în România. 

Marşul a fost primul eveniment de acest tip organizat în Bucureşti, la 20 de ani de la 
liberalizarea avortului în România. Am marcat astfel o aniversare tristă, amintindu-ne şi faptul că, de tot 
atâţia ani, România are cea mai înaltă rată a avortului din ţările care alcătuiesc astăzi Uniunea 
Europeană. 

În efortul său de conştientizare a publicului faţă de urmările devastatoare ale avortului, Pro-
Vita îşi propune să organizeze anual astfel de evenimente şi să le dea o amploare crescândă, prin 
invitarea unor organizaţii partenere din România dar şi din alte ţări, de alte confesiuni, pentru a învăţa 
din experienţa şi metodele folosite acolo de mişcarea pentru viaţă. 

Asociaţia Pro-vita este o organizaţie de apărare a vieţii întemeiată pe învăţăturile de credinţă 
creştin-ortodoxe, care prin scopul şi metodele sale de acţiune se adresează în special persoanelor tinere, 
indiferent de confesiune, întrucât viaţa este o valoare universală. 

Conştienţi de dificultăţile majore ale afirmării vieţii într-o cultură a morţii, într-o ţară declarat 
creştină dar în care, paradoxal, avortul este cea mai banală intervenţie chirurgicală, noi continuăm să 
credem în puterea exemplului personal, în valoarea vieţii de familie trăită în Hristos. 
 

 
 
Filiala din Bucureşti a Asociaţiei “Pro-Vita pentru născuţi şi nenăscuţi” este o organizaţie civică non-profit, independentă şi 

nepartinică, al cărei scop este afirmarea valorilor vieţii persoanei umane încă de la concepere, ale familiei şi ale vocaţiei parentale. 
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