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Stimaţi membri ai Adunării Parlamentare,

În  legătură  cu  Rezoluţia  „Accesul  la  avort  fără  risc  şi  legal  în  Europa”,  suntem îngrijoraţi  de 
viziunea materialistă, ce minimalizează viaţa omului,  şi de argumentele specifice ingineriei sociale, 
aduse în sprijinul ei.  În proiectul de rezoluţie se dă exemplul României ca să se arate că, atunci 
când avortul este interzis, rezultatul ar fi nu mai puţine avorturi, ci „mai multe avorturi clandestine”.

Susţinem că acest argument reprezintă o gravă manipulare ideologică, făcută - cu ştiinţă sau cu 
neştiinţă  -  de  către  autorii  acestui  document  oficial.  În  timpul  dictaturii  comuniste,  problema 
avortului a constituit un element de bază al ingineriei sociale, iar liberalizarea sau restricţionarea 
avortului,  s-a făcut în funcţie de felul  cum a potenţat  el  puterea elitei  politice comuniste sau a 
dictatorului  Ceauşescu.  Avortul  a  fost  liberalizat  pentru  prima  dată  în  România  de  Partidul 
Comunist,  în  anul  1957,  într-o  societate  tradiţională  şi  strict  orientată  de  viziunea  creştină,  iar 
liberalizarea  s-a  făcut  sub  presiunea  URSS-ului.   Mai  târziu,  în  1966,  Nicolae  Ceauşescu  a 
restricţionat avortul, în special ca măsură anti-URSS şi pentru a mări „masa socială”. A folosi drept 
argument creşterea numărului de avorturi ilegale, atunci când avortul este interzis – situaţie care n-a 
fost lămurită nici în ţările democratice occidentale (în anii ’70, şi-n Franţa, şi-n SUA, se ştie foarte 
bine că au fost manipulate statisticile, pentru a se influenţa legalizarea avortului) –, înseamnă a 
manipula o realitate care nu putea fi cunoscută cu exactitate şi, cel mai grav, a acţiona imoral, în 
defavoarea unor oameni care şi aşa au suferit privarea de libertate, mai ales morală şi spirituală, o 
jumătate de secol.

Pe de altă parte, considerăm că Rezoluţia „Accesul la avort fără risc şi legal în Europa”, votată 
favorabil  de  Adunarea  Parlamentară  a  Consiliului  Europei,  va  avea  numai  efecte  negative  în 
România.

Membrii APCE, care au susţinut rezoluţia, nu cunosc faptul că dreptul la avort nu a fost recunoscut 
niciodată de vreo instanţă internaţională. Prin această rezoluţie, cât şi prin Raportul întocmit de 
Comisia pentru Şanse Egale a Adunării Parlamentare, este atacată legea drepturilor omului şi se 
încearcă scoaterea problemei avortului din competenţa fiecărei ţări în parte. Suntem îngrijoraţi că 
oamenii  din  Uniunea  Europeană  nu  vor  avea  asigurată  de  ţările  lor  protecţia  legală  specifică 
statutului  de  cetăţean.  Vă  reamintim,  de  asemenea,  că  la  avizarea  Raportului,  Comisia  pentru 
probleme sociale a sănătăţii şi familiei a audiat doar ONG-uri care promovează ideea accesului liber 
la  avort  şi  a  obligativităţii  educaţiei  sexuale  şi  susţin  programe  de  aplicare  a  acestor  idei.  În 
România,  unele  asemenea  organizaţii  neguvernamentale,  cu  forţa  financiară  pe  care  o  au,  au 
colaborat  cu  instituţii  guvernamentale,  manipulând  lucrurile,  de  cele  mai  multe  ori,  în  sensul 



aplicării ideologiei lor. Pentru o dezbatere obiectivă şi echidistantă a problemelor expuse în Raport, 
ar fi trebuit audiate şi ONG-uri care au argumente să susţină restricţionarea avortului şi care cunosc 
problemele tinerilor şi ale familiilor.

În România, prin influenţa ONG-urilor cu ramificaţii internaţionale, controlul populaţiei prin avort 
şi contracepţie a fost legalizat la începutul anilor ’90. Rezultatele dezastruoase ale acestei strategii 
se pot vedea din studiile realizate de Ministerul Sănătăţii  şi organizaţii  neguvernamentale.  Rata 
avortului se menţine la unul dintre cele mai ridicate nivele pe plan mondial, ritmul de scădere al 
populaţiei este fără precedent în istorie (ONU anunţă că populaţia României va ajunge de la 21,6 
milioane de locuitori, la 16 milioane de locuitori, în 2050), îmbolnăvirile cu boli cu transmitere 
sexuală nu mai pot fi controlate, iar rata îmbolnăvirilor de cancer mamar şi de col uterin din ultimii 
ani a adus România pe poziţiile 1-3 la nivel european.

De asemenea, în ultimii ani, multe ONG-uri româneşti sau străine, susţinute financiar de industria 
avortului,  au  iniţiat  programe  de  educaţie  sexuală  în  şcoli,  cu  acordul  Ministerului  Educaţiei. 
Educaţia sexuală obligatorie introdusă în şcoli face ca problema sexualităţii adolescenţilor să fie 
rezolvată fără participarea părinţilor, care, în general, au toate responsabilităţile morale şi financiare 
pentru  a  asigura  o  viaţă  bună  copiilor  lor.  În  România,  viaţa  adolescenţilor,  pornind  de  la  o 
înţelegere greşită, iresponsabilă a sexualităţii, s-a înrăutăţit. Statisticile spitalelor şi ale Ministerului 
Sănătăţii  arată  o  creştere  alarmantă  a  numărului  sarcinilor  la  adolescente,  a  ratei  bolilor  cu 
transmitere sexuală la adolescenţi şi tineri şi o scădere a vârstei primului contact sexual la 11-12 ani.

Vă  mulţumim şi  vă  rugăm să  ţineţi  cont  de  aceste  realităţi  triste,  determinate  de  liberalizarea 
avortului în România.

Larisa Iftime, preşedinte,
Asociaţia Provita Media
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