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Declaraţie politicã

„Marşul pentru viaţã” – ediţia a III-a

Sâmbătă, 23 martie, la ora 12:00, în 27 de orașe și sate din România, a început a treia 
ediție națională a „Marșului pentru viață”, care are ca scop afirmarea și sprijinirea unor valori  
esențiale: dreptul la viaţă al tuturor persoanelor începând din momentul concepţiei şi familia  
ca temelie a unei societăţi prospere.

Tema  din  acest  an  a  „Marșului  pentru  viață”,  prezentată  sub  forma  unui  mesaj-
manifest adresat publicului, este „Iubește-i pe amândoi! - Asumă, ajută, adoptă!” Manifestul 
este o invitație la implicare în sprijinul femeilor însărcinate, care sunt constrânse să apeleze la 
avort din cauza indiferenței și a lipsei de ajutor, uneori chiar din partea celor apropiați.

Această  adevărată  formă  de  violenţă  împotriva  femeilor  care  poartă  o  sarcină 
neaşteptată nu trebuie să ne mai lase indiferenţi. Societatea trebuie să facă astfel încât un 
copil să nu fie perceput ca un obstacol în calea împlinirii  unei femei, a bunăstării  ei ori a 
realizării profesionale. Copilul este un dar pe care o femeie îl aduce societăţii, iar aceasta este 
datoare cu întreg sprijinul necesar. De aceea, organizatorii consideră că femeile merită să fie 
sprijinite personal, dar și pe plan social și politic prin promovarea unor legi care să ușureze 
situaţia  financiară  dificilă,  să  faciliteze  adopţia  şi  să  facă  accesibilă  consilierea  în  sarcina 
nedorită.

Statisticile ne aratã cã, în România, la fiecare 4 minute are loc un avort.  Între 350 şi 
400  de  femei  recurg  la  întrerupere  de  sarcină  în  fiecare  zi  în  România.  59% din  totalul 
avorturilor în România sunt făcute la cerere iar restul sunt avorturi spontane care au cauze 
anatomo-fiziologice. 

Dintre femeile care fac avort:

 - 68% sunt tinere sub 34 de ani (20-34 ani),

- 10% sunt fete cu vârste cuprinse între 15 – 19 ani,

- 54% dintre femei au făcut mai multe întreruperi de sarcină, fapt ce demonstrează că 
întreruperea  de  sarcină  nu  este  un  accident,  ci  adesea  este  utilizată  ca  și  metodă 
contraceptivă  în  România. (“Fenomenul  întreruperilor  sarcinilor  nedorite  în  România”  –  
studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice - august 2012)
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Totuşi, numãrul avorturilor la cerere este în descreştere faţă de 1990 – an când s‐au 
înregistrat cifre record la numărul întreruperilor de sarcină, dar situaţia este în continuare 
îngrijorătoare.

România se claseazã încã pe locuri  neonorante în aceste statistici  negre,  ocupând 
locul 4 în Uniunea Europeană şi locul 6 în lume în ceea ce privește întreruperile de sarcini 
nedorite pe an.

Trebuie  sã  depunem  mai  multe  eforturi  pentru  a  preveni  sarcinile  nedorite  și 
avorturile, cauzã importantã a acestui fenomen fiind LIPSA EDUCAŢIEI.

Conform studiului  Institutului  pentru  Politici  Publice  realizat  în  august  2012,  49% 
dintre femeile fertile din România declară că  nu au beneficiat de vreo formă de educaţie  
sexuală sau a reproducerii,  27% dintre femeile fertile folosesc ca metodã de contracepţie 
„metoda calendarului”, iar 84% dintre femei spun că Statul trebuie să se implice mai mult în  
prevenirea sarcinilor nedorite.

Eu cred cã toţi trebuie sã ne implicãm şi sã multiplicãm demersurile pentru a preveni 
sarcinile  nedorite,  pentru  a  preveni  avorturile.  Trebuie  să  promovăm  și  să  încurajăm 
ONGurile care desfășoară activități de educație și informare a femeilor în acest domeniu.

Tinerii  trebuie educaţi  şi  responsabilizaţi,  iar problema sănătăţii  reproducerii  nu ar 
trebui  să privească exclusiv femeile,  ci  viaţa de cuplu,  abordând ambii  parteneri. Aceștia 
trebuie sã conştientizeze impactul negativ, atât fizic, cât şi psihic, pe care avortul îl are asupra 
femeilor.  De asemenea, ei trebuie sã conştientizeze cã, prin avort, curmã o viaţã şi pun în 
pericol viaţa femeii şi şansa ca aceasta  sã mai fie vreodatã mamã.

Avortul  nu  trebuie  sã  mai  fie  considerat  ca  o  metodã  de  contracepţie,  ci  doar  o 
procedurã medicalã menitã sã salveze viaţa femeii în anumite cazuri medicale.

În calitate de deputat, membru al Comisiei de învãţãmânt, tineret şi sport, educaţia 
tinerilor  pentru  sãnãtate  este  o  prioritate  pentru  mine.  De  aceea,  susţin  includerea  în 
programa şcolarã  a Educaţiei pentru Sãnãtate,  Educaţiei pentru Viaţã. 

Îmi exprim speranța că vor fi mulți în Parlamentul României care se vor alătura acestui 
demers.

Florica Cherecheș

Deputat PNL
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