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O DECLARAłIE DE DRAGOSTE FAłĂ DE VIAłĂ: MARŞUL DE LA PARIS  
 
A doua ediŃie consecutivă cu prezenŃă românească  

 
- Comunicat de presă - 
   
Circa 20.000 - 25.000 de persoane, în marea majoritate tinere şi foarte tinere, au 
participat duminică 18 ianuarie, la Paris, la cea de-a şasea ediŃie a traditionalului "Marş 
pentru ViaŃă".  
   
Marşul, eveniment apolitic şi non-partinic, reuneşte creştini de toate confesiunile şi 
seculari, organizaŃii religioase dar şi studenŃeşti ori medicale care afirmă o platformă 
comună: apărarea vieŃii umane din momentul concepŃiei şi până la moartea naturală.  
   
"Pentru construirea concretă a unei societăŃi juste şi deschise vieŃii, cerem încetarea 
atentatelor împotriva acesteia şi abolirea avortului, care este suprimarea unei fiinŃe 
umane inocente; cerem ajutorarea şi informarea femeilor însărcinate aflate în 
dificultate, manifestându-ne totodată solidaritatea şi ajutorul faŃă de persoanele care 
suferă de sindrom post-avort," se scrie în declaraŃia de misiune a evenimentului.   
 
Şi anul acesta au fost prezente delegaŃii din numeroase Ńări europene, printre care: 
Spania, Belgia, Olanda, Germania, ElveŃia, Marea Britanie, Irlanda, Polonia dar şi, în 
premieră, din Statele Unite. Pentru a doua oară consecutiv, la Marş a participat o 
delegaŃie din România, reprezentând FederaŃia OrganizaŃiilor Ortodoxe Pro-vita.  
   
Cecile Edel, preşedintele "Choisir La Vie" ("Alege ViaŃa"), a declarat în numele 
organizatorilor: "Francezii prezenŃi aici îi cheamă pe compatriotii lor să reflecteze 
asupra bilanŃului dezastruos al celor 35 de ani de avort legal: suferinŃa de nedescris a 
milioane de femei şi teribilă injustiŃie îndreptată contra a milioane de fraŃi şi surori 
nenăscuŃi şi nenăscute." 
    
Deşi are una din cele mai înalte rate ale utilizării contraceptivelor din lume, FranŃa este 
pe locul doi în Europa Occidentală în privinŃa ratei avortului, după Suedia şi înaintea 
Marii Britanii, situaŃie pe care chiar iniŃiatoarea legii franceze a avortului din 1975, 
Simone Veil, o numeşte "descumpănitoare". 
 
Există o singură cale de ieşire din această situaŃie tragică: "cea a compasiunii şi 
dreptăŃii: compasiune prin oferirea femeii însărcinate a cele mai bune alegeri, aceea a 
salvării vieŃii nenăscute; şi dreptate, prin abolirea necondiŃionată a avortului", a declarat 
co-organizatorul Jean-Bernard Grenoilleaux, unul dintre veteranii luptei pentru viaŃă în 
FranŃa.  
   
"GeneraŃiile viitoare de europeni vor putea institui o cultură a vieŃii mulŃumită curajului 
vostru de a veni şi a spune 'nu' avortului", a declarat Dolores Meehan, co-fondatoarea 
"Walk for Life West Coast", eveniment de asemenea anual desfăşurat în San 
Francisco. 
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Ca şi anul trecut, media de vârstă a participanŃilor la Marşul de la Paris a fost foarte 
scăzuta. PrezenŃa unui număr incredibil de tineri până în 25 de ani dă speranŃe şi puteri 
noi mişcării pentru viaŃă europene, acuzată că este formată din persoane de vârsta a 
doua, neadaptate la "modernitate" şi aflate în conflict cu tânăra generaŃie.  
 
Sondajele de opinie arată că tot mai mulŃi tineri nu mai ascultă maşina de propagandă 
a industriei avortului şi devin conştienŃi de adevăr, afirmând dreptul la viaŃă al copilului 
nenăscut. În special în SUA se manifestă o răsturnare spectaculoasă a opiniei 
majoritare care a devenit din susŃinătoare a avortului, partizană a protejării prin lege a 
vieŃii nenăscute. 
 
Istoria Marşului pentru ViaŃă începe în anul 2005, când organizaŃiile pro-vita franceze 
au marcat 30 de ani de la legalizarea avortului în această Ńară, sub sloganul "30 ans ca 
suffit!" ("30 de ani sunt de ajuns!"). Marşul de la Paris a devenit cea mai importantă 
manifestare publică de acest gen din întreaga Europă. 
 
La o distanŃă de câteva zile, în Statele Unite se vor desfăşura manifestaŃii similare, de 
asemenea de tradiŃie. Cea mai mare are loc în faŃa clădirii Capitoliului din Washington 
şi reuneşte anual circa un milion de persoane, pentru a comemora decizia din 23 
ianuarie 1973 a CurŃii Supreme de liberalizare a avortului (cunoscută drept "cazul Roe 
vs. Wade"). Această hotărâre a avut urmări devastatoare: în anii imediat următori au 
fost abolite, rând pe rând, în aproape toată Europa, legile care protejau copilul 
nenăscut în faŃa avortului. 
 
Saitul web al marşului : http://enmarchepourlavie.fr/ 
 

 
 
 
Filiala din Bucureşti a AsociaŃiei “Pro-Vita pentru născuŃi şi nenăscuŃi” este o organizaŃie civică non-
profit, independentă şi nepartinică, al cărei scop este afirmarea valorilor vieŃii persoanei umane încă de 
la concepere, ale familiei şi ale vocaŃiei parentale. 
 
InformaŃii suplimentare pentru presă: clic aici - www.provitabucuresti.ro/presa 
Pentru detalii, contactaŃi-ne la: tel. 0728 673 673, fax 031 815 27 80, provitabucuresti@yahoo.com, 
www.provitabucuresti.ro   


