Francezii au răspuns într-un număr mare, duminică 19 ianuarie, la chemarea organizatorilor celui
de-al nouălea „Marș pentru Viață”, iar împreună cu ei au fost prezente delegații din Spania, SUA,
Austria, Slovacia, România, Italia, Portugalia, Macedonia, Olanda și Belgia. Prin amploarea
participării, estimată de organizatori la 40.000 de persoane, și prin tematica abordată, „Marșul
pentru Viață” desfășurat la Paris este cel mai important eveniment public pro-viață european.
„Vedetele” zilei au fost fără îndoială spaniolii, reprezentați prin Benino Blanco, președintele
Forului Spaniol al Familiei, Alica Latorre, președinta Federației Spaniole a Organizațiilor Provita și
Ignacio Arsuaga, fondatorul rețelei cetățenești HazteOir.org. Aceștia au vorbit despre importantul
succes al mișcării pentru viață din Spania, a cărei tenacitate și dragoste a reușit să facă guvernul
spaniol să adopte o nouă lege privind protecția copilului nenăscut și a maternității.
Mesaje de susținere și prețuire au transmis Papa Francisc I și „Jane Roe”, femeia care a jucat un rol
cheie în legalizarea avortului în SUA, astăzi militantă pro-life.
Revendicările organizatorilor francezi s-au referit la necesitatea retragerii proiectului de lege aflat
în dezbatere la Parlament, prin care se încearcă reducerea la tăcere a mișcării pentru viață; de
asemenea, contra selecției prenatale cu pronunțate reflexe eugenice, căreia îi cad victime în special
copiii cu trisosmii (Sindrom Down). De asemenea, au cerut să se ia în serios drama avortului și să
fie stabilită o politică funcțională, veritabilă, de susținere a femeii însărcinate aflată în dificultate.
Ca o concluzie, se manifestă în Europa tot mai puternic o mișcare care înțelege că avortul este un
act de gravă violență, căruia îi cad victime atât copilul cât și femeia, și nu un „drept”. Acest lucru a
fost vizibil astăzi pe străzile Parisului.
Ideologia libertină care ne-a impus avortul este în acest moment în recul. În bătălia care opune
„drepturile”, astăzi privirile se îndreaptă în fine și spre cel mai slab, spre cel fără de voce: copilul
care încă nu s-a născut. Dacă politicienii europeni și din toată lumea doresc progres și recăpătarea
încrederii oamenilor, trebuie să-i asculte și să privească realitatea în față. Iar Spania ne arată azi că
se poate.

