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Mars pentru viata la Oradea
Peste 200 de oradeni au participat sambata la Marsul pentru Viata.
Reprezentantii cultelor religioase, ai fundatiilor si deputatii Florica Chereches si Szabo Oedoen au transmis mesaje de
sustinere a vietii si de sustinere si incredere pentru femeile care sunt tentate de ideea unui avort din motive medicale, de
cariera sau din cauza presiunii grupului din care fac parte. Ambii parlamentari au mai multi copii, patru, respective cinci,
si si-au impartasit bucuria de a fi parinte. In ciuda vremii reci, participantii inarmati cu pancarde si fluturasi cu mesaje pro
viata au marsaluit apoi spre Maternitate, unde au sarbatorit din nou viata si au oferit un buchet de flori si un cadou unei
proaspte mamici care a indemnat femeile sa nu isi refuse bucuria de a fi mame si sa nu isi respinga copilul pe care il
poarta in trupul lor. In incheierea marsului au fost inaltate o suta de baloane cu nume de copii pe le, iar o parte dintre
participant au vizitat proaspetele mame si le-au binecuvantat. Conform statisticilor in ultimii 40 de ani in Romania au
fost effectuate circa 22 de milioane de avorturi. Dupa 1995, numarul avorturilor a scazut, dar in continuare la fiecare
patru minute se efectueaza un avort. Romania este acum pe locul patru in UE din punct de vedere al avorturilor, a
precizat deputatul Florica Chereches. Marsul a fost organizat pentru al doilea an consecutive de Centrul pentru Viata 9,
Centrul de consiliere Puls, Uniunea Femeilor Bihor in parteneriat cu cultele religioase din Oradea si cateva ONG si
institutii de invatamant. In 29 de orase si commune din tara au fost organizare marsuri pentru viata la sfarsitul
saptamanii. Marsurile se organizeaza in cea mai apropiata sambata de Buna Vestire.
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