
Sindromul Down și 
Luna/Marșul pentru 

Viață la Tg-Jiu

Comisarul ONU Yadh Ben 
Achour vorbeşte despre 

obligaţia universală a avortării 
copiilor cu sindrom Down

Biblioteca DownArtTherapy

Asociația Down Art Therapy, alături de Asociația 
„Provita pentru născuți și nenăscuți” filiala Gorj, Asociația 
Studenților Creștini Ortodocși Români (A.S.C.O.R.) filiala 
„Sfântul Irodion de la Lainici” Tg-Jiu, Euro Education Fede-
ration și Asociația Vasiliada filiala Tîrgu-Jiu, vor organiza 
MARȘUL PENTRU VIAȚĂ, a VI-a ediție locală, la Tg-Jiu, 
sâmbătă, 24 martie 2018, ora 14:00.

Tema ediției 2018 este „O lume pentru viață”, iar locul 
de întâlnire, în fața Bisericii „Înălțarea Domnului” din Tg-
Jiu, str. Victoriei, zona Paralela 45. Traseul: str. Victoriei 
– Victoriei pietonal – Piața Prefecturii – Teatrul Dramatic 
Elvira Godeanu -Masa Tăcerii – Poarta Sărutului – Calea 
Eroilor – Coloana fără Sfârșit.

Scopul evenimentului este afirmarea dreptului la viaţă 
pentru toate fiinţele umane începând cu momentul con-
cepţiei (și indiferent de condiția genetică) până la moar-
tea naturală şi, totodată, susținerea familiei tradiționale, 
temelia unei societăți solide și sănătoase.

În 2017, la a șaptea ediție la nivel național, Marșul pen-
tru Viață a avut loc în circa 280 de localități din România și 
Republica Moldova, fiind ,,cel mai mare eveniment public 
în apărarea vieții din România”, cu o participare de circa 
110.000 de oameni.

Programul complet al LUNII pentru VIAȚĂ (martie) 
la Tg-Jiu este încă nedefinitivat, însă îl vom face public 
imediat ce este gata pe site-ul nostru, asociatiaDART.info, 
cât și pe pagina de Facebook.

Ne-am bucurat de toți cei prezenți în 2017 și vă 
așteptăm în număr cât mai mare și anul acesta să săr-
bătorim bucuria și darul Vieții!

 Echipa D.ART.T Tg-Jiu

Până de curând, mulţi oameni care urmă-
resc politica pro-avort pe care se străduiesc 
o parte din membrii ONU să o aducă forţat în 
toate ţările lumii observau cum se încerca să 
se transforme practica avortului într-un „drept 
universal la avort”. Pentru susţinătorii avortului, 
care le neagă orice drept la viaţă copiilor în 
primele luni ale vieţii, nici aceasta nu mai pare 
suficient. Se încearcă transformarea „dreptului” 
în obligaţie. La Geneva, unii membri ai Comi-
tetul ONU pentru Drepturile Omului ar vrea să 
impună tuturor ţărilor să înlăture protecţia vieţii 
copiilor diagnosticaţi cu dizabilităţi și să institu-
ie legalizarea universală a avortului  în caz de 
dizabilitate a copilului.

Comisarul Yadh Ben Achour a făcut o afir-
maţie din care se înţelege că avortul în caz 
de sindrom Down al fătului ar trebui să devină 
obligatoriu:

Dacă îi spui unei femei: „Copilul dumneavoas-
tră are Dow… ” — cum se cheamă?… „sindrom 
Down, sau Doun” —, dacă-i spui asta, nu-i aşa, 
sau că s-ar putea să sufere de un handicap 
pe viaţă, ar trebui să determini această femeie 
să… ar trebui să fie posibil pentru ea să recurgă 
la avort pentru a evita handicapul, ca măsură 
preventivă.

(continuare în pagina 3)

Biblioteca DART, dedicată dizabilității în general și 
sindromului Down în special își crește încet, dar sigur, 
volumul de carte disponibil. În prezent am ajuns la 
peste 87 de volume (în română și engleză, inclusiv cărți 
electronice). 

O listă a volumelor disponibile găsiți la adresa: 
https://asociatiadart.info/biblioteca/ 
Materialele se împrumută gratuit, informații suplimen-

tare la 0768.35.76.75. (R.B.)
RESURSE ONLINE:
https://asociatiadart.info/resurse/
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Lecție de viață
Ce e mai minunat decât nașterea unui copil? 

Împlinirea unei femei înseamnă apariția în viața 
ei a unui vlăstar al dragostei. Pruncul e așteptat 
cu drag, cu nerăbdare, cu iubire, cu speranță. În 
momentul când se naște în familia ta un copil cu 
dizabilități, viața ta se schimbă cu 180 de grade. 
Nimeni nu e pregătit pentru acest șoc. Trebuie 
să-ți accepți destinul și să lupți pentru copilul tău 
și pentru viitorul lui. Nu trebuie să abandonăm 
copilul, să-l înstrăinăm, să-l izolăm, să nu-l avem 
aproape, să nu-i oferim iubirea de care are nevoie.

Am luptat pentru copilul meu cu Sindrom Down, 
TEODOR, încă din prima clipă de viață  și lupta 
continuă toată viața. E o provocare a destinului, 
e un alt sens al vieții. COPIII SPECIALI care au 
apărut în viața noastră ne oferă alinare, iubire și 
liniște sufletească, precum un adevărat balsam. 
Pentru fiul meu, Teodor și pentru prietenii lui cu 
Sindrom Down și alte dizabilități, am înființat la 
Alexandria două asociații: Asociația ‚’Dai o șansă’’ 
Alexandria-Centrul de zi Sf. Teodor [după numele 
fiului meu, Teodor] și Asociația Județeană ‚’Sportul 
pentru persoane cu handicap’’ Teleorman, locații 
unde ne desfășurăm activitatea educațională și 
sportivă.

E important să-i ajutăm să tindă spre nor-
malitate prin programe educaționale zilnice, 
prin deprinderea lucrului manual, recitarea unei 
poezii, cunoașterea istoriei și geografiei patriei, 
cunoașterea dansurilor populare, practicarea 
sportului, participarea la concursuri de sport și 
artistice.

E minunat să lucrez cu copiii speciali, să 
dansăm, să cântăm, să pregătim câte o gusta-
re, să facem gimnastică, să citim rugăciuni, să 
confecționăm tablouri din semințe, scoici, frunze, 
să lucrăm flori din hârtie, să ducem o viață cât mai 
normală. Anul acesta am participat la Concursuri 
de sport Special Olympics și Paralympics, unde 

copiii au câștigat trofee, medalii și diplome.
Am participat la o Tabără de agrement la Eforie 

Sud, unde am desfășurat multe activități, am fost 
premiați la Concursuri de dans tematic de la Cluj 
și București. Participăm la evenimentele sociale 
ale orașului, unde prin momentele noastre artis-
tice am câștigat respectul și stima locuitorilor din 
Alexandria.

Un mijloc de comunicare cu oameni ca noi l-am 
realizat cu ajutorul articolelor publicate în reviste 
și cu ajutorul celor patru cărți scrise și publicate 
de mine. Am dorit să împărtășesc din experiența 
mea și să ofer o adevărată lecție de viață.

Sunt veseli, spontani, iubitori, generoși, plini de 
viață și ne oferă în fiecare zi un zâmbet minunat.

Dragostea, perseverența, încrederea, modes-
tia, munca asiduă pot răsturna verdictul crud al 
unui diagnostic nemilos.

Elena Tănase, 
Asociația ‚’Dai o șansă’’ Alexandria, 

Centrul de zi Sf. Teodor
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(urmare din pagina 1)

Trebuie să facem totul pentru a preveni diza-
bilităţile.

Fundaţia Jerome LeJeune, care poartă nume-
le descoperitorului sindromului Down, un catolic 
fervent şi un savant pro-viaţă, a iniţiat o petiţie 
care îi cere comisarului ONU Ben Achour să-şi 

retragă afirmaţiile.
Petiţia poate fi semnată aici - https://www.

opus-ups.com/p/stop-discriminating-down
International Organization for the Family (IOF) 

a amintit că cea mai importantă 
iniţiatoare a mişcării contracepti-
ve şi pro-avort, Margaret Sanger, 
promova în anii 1920 sterilizarea 
forţată a persoanelor cu dizabilităţi 
şi „plivirea” societăţii de persoanele 
sărace şi de culoare. 

Ea a fost fondatoarea organizaţi-
ei americane Planned Parenthood, 
care este la ora actuală cel mai 
mare furnizor şi promotor interna-
ţional al avortului. Coleg cu cei doi 
este guvernul nazist, care a intro-
dus un program de eutanasiere a 
copiilor cu dizabilităţi, supervizat 

de medicul pro-avort Karl Brandt, care era şi 
medicul personal al lui Hitler.

Mirela Florescu, 
Stiripentruviata.ro, 7 decembrie 2017

Comisarul ONU Yadh Ben Achour 
vorbeşte despre obligaţia universală a 
avortării copiilor cu sindrom Down
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Într-un interviu la Digi Sport, fostul fotbalist 
Mihai Neşu, care este paralizat de la gât în 
jos, a vorbit despre viaţa cu o astfel de diza-
bilitate, oferind o lecţie de recunoştinţă şi op-

timism. Iată câteva extrase din interviul care 
poate fi urmărit integral aici - https://www.
digisport.ro/special/nesu-pentru-mine-pro-
gres-e-doar-faptul-ca-pot-respira-singur-ca-
pot-gandi-si-vorbi-355609#.WjLZSPJe9gc.
facebook

S-au schimbat multe după accident. Au 
fost şi perioade foarte grele, şi în viaţă şi 
în sufletul meu, lupte continue. Dar, în mo-
mentul de faţă, este o perioadă frumoasă din 
viaţa mea să văd că putem fi de folos. Ce 
m-a făcut pe mine să continuu, să ajut, a fost 
practic ajutorul pe care-l primesc eu zilnic.

Pentru că fără ajutorul oamenilor, şi nu mă 
refer doar la cei de aici, ci şi din ţară, dar şi 
din străinătate – sunt foarte mulţi -, nu pot 
face nimic. Fără ajutorul oamenilor, eu nu pot 
face mare lucru. Am nevoie să mă îmbrac, 
să-mi dea de mâncare, să mă pună în pat, 
să mă ia din pat, să mă ducă de colo-colo. 

Acest ajutor, pe care-l primesc, m-a făcut să 
încerc să ajut si eu cât pot.

Prietenii mei buni, de când jucam fot-
bal, au rămas, sunt în relaţii bune cu ei, 

vorbesc zilnic 
cu foşti colegi 
de la Steaua, 
de la Utrecht, 
cu angajaţi de 
la Utrecht. Ei 
n-au plecat din 
viaţa mea, dar 
au apărut şi 
persoane noi.

Când vine 
vorba despre 
recuperare, 
Neşu este ca-
pabil să ofere 
un răspuns 
care poate în-
semna la orice 

oră o lecţie despre viaţă şi despre adevă-
ratele priorităţi pe care ar trebui să le aibă 
oamenii.

Progresele sunt foarte mici. Pentru mine, 
progres e doar faptul 
că pot să respir singur 
şi pot vorbi şi pot gândi 
şi pot în fiecare dimi-
neaţă să-mi fac terapia 
şi să-mi fac planuri.

Pentru mine, astea 
sunt minuni! Doar sim-
plul fapt că accidentul 
şi hemoragia pe care 
am avut-o după aceea 
nu mi-au afectat creie-
rul este un miracol care 
nu poate fi explicat. 

(sursa: stiripentru-
viata.ro)

Mihai Neşu: „Fără ajutorul oamenilor nu pot 
face nimic. Acest ajutor pe care-l primesc 
m-a făcut să încerc să ajut și eu cât pot”
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Într-o zi de mai, acum 30 ani, în Alexandria, 
apărea în viața noastră al doilea copil, Teodor. 
Era drăguț, cu ochi frumoși ușor alungiți, plângea 
și încerca să se facă remarcat de toți, deși se 
născuse cu sindrom Down.

La aflarea veștii, am fost complet bulversată, 
tristă, disperată, gândindu-mă la viitorul lui.

Teodor  se agăța de viață, sugea la sân, se 
cuibărea în brațele mele cerând dragoste și 
protecție. După ce șocul nașterii a trecut, mi-am 
șters lacrimile și împreună cu soțul meu ne-am 
gândit la soluții pentru viitor.

Deși lumea m-a ocolit, nu mi-a mai acordat 
atenție și nici măcar o vorbă bună, eu am hotărât 
să fac imposibilul pentru copilul meu. 

Mi-am tratat copilul de la început ca pe un 
copil normal, nu l-am jignit și nu l-am nedreptățit 
niciodată. Teodor a învățat să meargă, să scrie, 
să citească, să vorbească, să folosească calcu-
latorul, să practice sportul.

E absolvent al unei Școli Profesionale [11 
clase], îi place să navigheze pe internet, să ne 
ajute la treburile gospodărești, să facă cumpă-
rături, să facă sport. Îi place fotbalul, atletismul, 
aruncarea mingei de oină. E fan al echipei de 
fotbal Steaua București.

Este campion Special Olympics și Paralimpic 
la sport, obținând medalii, diplome, trofee.

Am fost și sunt mereu alături de el, l-am 
încurajat în tot ceea ce face, l-am apropiat de 
Dumnezeu.

Este ipodiacon de 6 ani la Biserica Adormirea 
Maicii Domnului din Alexandria și participăm în 
fiecare duminică la Sfânta Liturghie și la alte 
sărbători creștine din an. E o mare bucurie 
și mulțumire sufletească pentru Teodor că Îl 
slujește după puterile lui pe Dumnezeu.

Teodor e un tânăr minunat și prin tot ceea ce 
a realizat e un adevărat campion al destinului.

E bine să fim alături de copiii noștri speciali, 
să-i încurajăm, să-i socializăm de timpuriu, să-i 
educăm, deoarece sunt minunați și merită efortul 
și iubirea noastră.

Cu răbdare, muncă, devotament și mai ales 
iubire, putem obține rezultate deosebite.

Cineva drag mie spunea: ‚’Dacă îi judeci pe 
oameni, nu mai ai timp să-i iubești.’’

Elena Tănase, 
Asociația „Dai o șansă’’ Alexandria, 

Centrul de zi Sf. Teodor

Campionii destinului
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Donații
Dacă doriți să ne sprijiniți:
Asociația Down Art Therapy
Cod SWIFT CECEROBU
CUI 3458 2574
IBAN RO 45 CECEGJ 0130 RON 0726 755
deschis la CEC Bank Sucursala Tg-Jiu
Sediu social: Mun. Tg-Jiu, Bld. Ecaterina 

Teodoroiu, bl. 38A, sc. 6, ap. 20, jud. Gorj.
sau în numerar, vă eliberăm chitanță pen-

tru donația Dvs. (să ne sunați, vă rugăm, în 
prealabil)

Totodată, puteţi lua legătura cu noi pentru a 
direcţiona 2% din impozitul plătit statului către 
asociația noastră. Adresăm mulțumiri celor ce 
ne-au donat deja 2%. Formularul îl găsiți aici:

https://asociatiadart.files.wordpress.
com/2015/06/2-dart.pdf

Vă mulțumim! Detalii la 0768.35.76.75. (R.B.)

Doar 4 dintre copiii diagnosticați cu 
sindrom Down au fost născuți în Danemarca 

anul trecut – restul au fost avortați
În Danemarca, în anul 2016, doar 4 

copii din cei 137 diagnosticați in utero cu 
sindrom Down au văzut lumina zilei, restul 
(98%) au fost avortați.

În 2015, doar un copil diagnosticat cu 
sindrom Down a fost născut, restul de 
143 fiind avortați.

Când Danemarca a fost dată ca 
exemplu negativ de practică eugenică 
în dezbaterile din Irlanda referitoare la 
legalizarea avortului în caz de dizabilitate 
a copilului, ambasadorul Danemarcei în 
Irlanda a negat că țara sa are o politică 
de înlăturare a copiilor cu sindrom Down.

Da, în actele oficiale nu se scrie ni-
ciunde că guvernul dorește eliminarea 
copiilor cu sindrom Down. În schimb s-a 
făcut tot ce se poate pentru ca opțiunea 
avortului să fie îmbrățișată de cât mai 
multe femei, prin oferirea de teste gratu-
ite pentru depistarea sindromului Down 
și prin desconsiderarea persoanelor cu 
sindrom Down.

S-a ajuns ca, într-un sondaj din 2015, 
70% dintre bărbați să declare că este un 
lucru bun să nu se mai nască deloc copii 
cu sindrom Down, iar în rândul femeilor 
50% să considere același lucru.

În 2015, Președinta Asociației moașelor 

arată explicit că scopul testelor este avor-
tul: „Când poți descoperi aproape toți 
fetușii cu sindrom Down, atunci ne apro-
piem de o situație în care majoritatea lor 

vor fi avortați”.
Da, termenul eugenie nu se 

găsește în actele oficiale – este 
tabu după practicile eugeniste ale 
naziștilor. Dar practicile eugenice se 
perfecționează și sunt acceptate din 
ce în ca mai mult de societate, sub 
alte nume.

În Danemarca se speră că în 30 
de ani nu va mai fi nici un copil cu 
sindrom Down. Dar nu pentru că se 

va descoperi un remediu acestei afecțiuni 
genetice. Ci pentru că vor fi toți avortați.

Este aceasta civilizație?
Sursa: http://stiripentruviata.ro/doar-

4-dintre-copiii-diagnosticati-cu-sindrom-
down-au-fost-nascuti-in-danemarca-

anul-trecut-restul-au-fost-avortati/
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Comitetul O.N.U. pentru Persoane cu 
Dizabilități: Avortul copiilor cu handicap 

violează dreptul internațional

Comunicat de presă

Salutăm declarația Comitetului O.N.U. pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități: legile care 
permit avortul pe criteriu de handicap încalcă 
dreptul internațional

Comitetul Organizației Națiunilor Unite pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (Comitetul) 
a emis un punct de vedere oficial [1] în care pre-
cizează că „Legislația care permite explicit avor-
tul pe criteriu de dizabilitate violează Convenția 
privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități”, 
mai precis art. 4, 5 și 8 ale acesteia [2].

Comitetul consideră că acest tip de avort 
este adesea motivat de diagnostice inexacte și 
„chiar și atunci când diagnosticul nu este ero-
nat, evaluarea perpetuează stereotipul conform 
căruia dizabilitatea este incompatibilă cu o viață 
de calitate.”

Prin această declarație, Comitetul opune în 
mod direct viziunea sa unui alt organism O.N.U., 
Comitetul pentru Drepturile Omului (C.D.O.), cu 
puțin înainte ca acesta din urmă să aprecieze 
asupra existenței unui drept la avort „în speci-
al… când fătul suferă de o dizabilitate fatală”. 
Comitetul solicită eliminarea acestei formulări 
din proiectul Comentariului General nr. 36 [3] 
referitor la interpretarea articolului 6, despre 
dreptul la viață, al Pactului Internațional cu privire 
la Drepturile Civile și Politice [4]. Comentariul 
urmează a fi adoptat de către C.D.O. în cea de 
a 121-a sesiune plenară [5].

Apreciem Declarația Comitetului pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități ca im-
portantă. Ea reamintește, odată în plus, ne-
cesitatea opoziției ferme la tentația eugenică. 
Încă din 1947, ca urmare a ororilor Războiului, 
denunțate de Tribunalele internaționale pentru 
crime de război de la Nurnberg și Tokyo, auto-

Mamă de gemene cu sindrom Down: „Dacă l-aş mai 
vedea pe medicul care ne-a dat vestea, l-aş întreba: 

«De ce ne-aţi spus că vă pare rău? Nu le-am schimba 
pe Abigail şi Isobel pentru nimic în lume»”

Gemene cu sindrom Down, ca Abigail and Iso-
bel, din nordul Angliei, se nasc o dată la un milion. 
Părinţii au aflat diagnosticul la câteva săptămâni 
de la naşterea lor. Jodie, mama fetiţelor, spune că 
faptul că fetele au nevoie 
de mai multe controale 
medicale decât alţi copii 
nu o deranjează:

Ştiu că sună incredi-
bil, dar nu ne-au adus 
decât bucurie. Dacă l-aş 
mai vedea pe medicul 
care ne-a dat vestea, 
l-aş întreba: «De ce ne-
aţi spus că vă pare rău? 
Nu le-am schimba pe 
Abigail şi Isobel pentru 
nimic în lume».

Femeia spune că în sistemul public de sănătate 
din Marea Britanie se decontează teste de identifica-
re intrauterină a sindromului Down, iar dacă acestea 

au rezultat pozitiv, se recomandă avortarea copiilor, 
o situaţie traumatică pentru femeie şi familie, fără ca 
măcar cineva să le prezinte viitorilor părinţi şi partea 
plină a paharului.

Tatăl, Matt Parry, de-
clară despre cele două 
surori: „Ne-au schimbat 
întregul mod de a gândi”.

Finn, fratele lor, este 
cel mai mare fan al lor şi 
se simte protector:

Trebuie să-mi ajut 
surorile mai mult decât 
dacă ele nu ar fi avut 
sindrom Down şi ar fi 
putut învăţa totul mai 
repede. (…)

Invităm cititorii să își exprime opiniile pe subiectele 
de actualitate scriindu-ne la adresa stiripentruviata@
gmail.com

 Sursa: stiripentruviata.ro
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rii Declarației Universale a Drepturilor Omului 
s-au opus încercărilor de a legitima „prevenirea 
nașterii copiilor cu handicap mintal” sau „a celor 
născuți din părinți cu handicap mintal”. Astfel, 
autorii Declarației au pus în mod clar în opoziție 
drepturile omului și practicile eugenice, văzând 
în acestea din urmă o formă de „rasism științific” 
al cărui scop real era exterminarea unor categorii 
sociale.

În aceeași logică, membrii Comitetului au 
luat atitudine și împotriva unui presupus „drept 
la eutanasie”, pe care de asemenea C.D.O. 
intenționează să îl afirme, deși el nu este precizat 
în nici un tratat. Acesta „perpetuează stereotipuri 
despre persoanele sever dizabile care, din cauza 
suferinței, ar fi mai bine să moară”.

Nu întâmplător atât avortul, cât și eutanasia 
au devenit legale și chiar politici de stat, pentru 
prima dată în istorie, în timpul regimurilor totali-
tare ale secolului XX, comunismul și nazismul.

Reamintim că, din păcate, în România este 
permis avortul pe motive „medicale” precum 
malformația sau boala fătului, în condițiile unei 
legislații extrem de neclare și a lipsei unei prac-
tici medicale unitare. Depistarea afecțiunilor 
genetice se practică în mod constant în scopul 
încurajării avortului eugenic sau „terapeutic”, 
un oximoron destinat să elimine culpa morală 
a actului. În mod evident, avortul nu poate fi o 
terapie, acestuia lipsindu-i prin însuși caracterul 
său orice valență vindecătoare. Dar, dacă avortul 
în sine este un act care încalcă dreptul uman cel 
mai elementar – dreptul la viață – avortul eugenic 
presupune, încă și mai mult, utilizarea nedreaptă 
și neprovocată a forței letale contra unor ființe 

umane lipsite atât de vină, cât și de posibilitatea 
de a se apăra contra agresiunii.

Această legislație permisivă și complice 
se reflectă, la nivelul atitudinii opiniei publice, 
în condiția net inferioară pe care persoana 
cu handicap o are în România. Atitudinea 
exterminaționistă, încurajată de lege, față de 
copilul diagnosticat in utero cu dizabilități, nu 
se poate metamorfoza după naștere într-o ati-
tudine de respect pentru demnitatea umană a 
persoanei dizabile. Cel care a fost văzut înainte 
de naștere ca un „deșeu” al societății, va purta 
această stigmă pentru tot restul vieții.

Notăm și că avortul selectiv pe criteriu de diza-
bilitate sau de sex, căruia îi cad victimă în special 
fetele nenăscute, sunt susținute, din păcate, de 
organizații și grupuri, inclusiv din România, care 
pretind că luptă tocmai contra discriminării pe 
criterii de sex sau dizabilitate. Inexplicabil, ega-
litatea în drepturi se oprește, pentru acestea, la 

un prag arbitrar, cel al 
nașterii, care nu adu-
ce nicio transformare 
biologică de natură 
să justifice asemenea 
diferență de trata-
ment față de ființa 
umană [6].

Jerome Lejeune, 
savantul francez care 
a descoperit trisomia 
21, anomalia gene-
tică ce produce Sin-
dromul Down, afirma 
că dacă doar 10% din 
sumele consumate la 
nivel mondial pentru 

diagnosticarea intrauterină și avortarea acestor 
copii ar fi investite în cercetare, viața oamenilor 
cu Sindrom Down ar fi cu mult mai bună. Din pă-
cate cuvintele sale exprimă, în condițiile actuale, 
un deziderat greu de atins.

Ne alăturăm și pe această cale vocilor din 
societatea civilă și din comunitatea științifică 
internațională care solicită respectarea prin-
cipiilor dreptului internațional, conform căruia 
„dreptul la viață este inerent tuturor ființelor 
umane, iar acesta trebuie protejat prin lege” [7]. 
Fără excepții. 

În zilele următoare, PRO VITA București va 
face public Memoriul remis Comitetului pentru 
Drepturile Omului al O.N.U. pe marginea proiec-
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tului de Comentariu General nr. 36 la articolul 6 
al Pactului Internațional cu privire la Drepturile 
Civile și Politice.

SEMNATARI

Asociația PRO VITA București (www.asociatia
provita.ro, contact@asociatiaprovita.ro)

Bogdan Stanciu, Președinte
Asociația pentru Sănătate Mintală a Copilului 

„Sf. Serafim de Sarov”
Marius-Teodor Zamfir, Președinte
Asociația Down Art Therapy
Radu Bogdan Buțu, Președinte
Asociația Down – Centrul Educațional 

„Raluca”
Nela Adriana Avram, Președinte
Asociația Persoanelor cu Deficiențe de Auz 

„Darul Sunetului”
Bogdan Stanciu, Președinte
__________________
[1] www.ohchr.org/
[2] Convenția ONU privind Drepturile Per-

soanelor cu Dizabilități face parte din dreptul 
internațional și a fost ratificată de România prin 
Legea nr. 221/2010.

[3] General Comment No. 36 to article 6 of the 
International Covenant on Civil and Political Ri-
ghts adopted during the first reading at the 120th 
session of the UN Human Rights Committee

[4] Pactul Internaţional cu privire la Drepturi-
le Civile şi Politice a fost adoptat de Adunarea 
Generală a Naţiunilor Unite la 16 decembrie 

1966 și ratificat de România prin Decretul-lege 
nr. 212/1974.

[5] Geneva, 16.10-02.11.2017
[6] „Suntem astăzi martorii unei degenerări 

accelerate a respectului pentru conceptul 
de demnitate egală şi, în consecinţă, pentru 
demnitate în sine. Căci, dacă această dem-
nitate fundamentală nu aparţine fiecăruia în 

mod egal, atunci 
unii sunt mai puţin 
umani şi, prin urma-
re, au un drept mai 
redus la viaţă. Re-
alitatea faptului că 
demnitatea e ima-
nent egală în noi toţi 
este marginalizată 
în favoarea altor 
argumente. Astfel, 
de exemplu, unii ar 
putea spune că un 
copil aflat în primele 
stadii de dezvoltare 
în pântecele mamei 
sale are o mai mică 
demnitate (valoare) 
decât un copil deja 

născut şi cu mai mult mai puţină decât mama 
care îl poartă. Pentru acest motiv există din ce 
în ce mai puţin respect pentru a proteja, din 
punct de vedere legal, viața copilului. Bineîn-
ţeles, acest argument desconsideră nu doar 
logica, ci şi adevărul ştiinţific al vieţii copilului 
în uter.” PRO VITA București, Comentarii asu-
pra articolului 6, „Dreptul la viaţă”, al Pactului 
Internațional cu privire la Drepturile Civile și 
Politice

[7] „Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la 
libertate şi la securitatea persoanei sale.” (Art. 
3 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, 
adoptată de Adunarea Generală a ONU la 10 
decembrie 1948). „Dreptul la viaţă este inerent 
ființei umane. Acest drept trebuie ocrotit prin 
lege. Nimeni nu va fi privat de viaţa sa în mod 
arbitrar.” (Articolul 6.1 al Pactului Internaţional 
cu privire la Drepturile Civile şi Politice, adoptat 
de Adunarea Generală a ONU la 16 decembrie 
1966)

Sursa: http://www.culturavietii.ro/2017/10/30/
comitetul-o-n-u-pentru-persoane-cu-dizabilitati-
avortul-copiilor-cu-handicap-violeaza-dreptul-

international/
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Comandă cartea pentru 
copii mari şi mici:

„IOANA. O poveste despre 
Sindromul Down”

Culmea eugeniei, prezentată ca progres medical: 
Mămicile din România, revoltate pe Facebook că 
în Islanda s-a eradicat Sindromul Down prin… 

„eradicarea” celor care suferă de el
Pe un grup online de discuţii dedicat părinţilor 

şi creşterii copiilor, o utilizatoare a distribuit, în-

trebându-se retoric de ce nu este şi în România 
la fel, un articol preluat de pe site-ul Life.ro.

Materialul, scris într-o română aproximativă, 
informează că „Islanda este aproape de a de-
vini [sic!] prima ţară din lume unde nimeni nu 
mai naşte copii cu Sindrom Down”, deoarece 
în această ţară testarea este foarte riguroasă, 
iar avortul este permis şi după 16 săptămâni de 
sarcină dacă fătul „este predispus” la anomalii.

A doua parte a articolului spune că „În Româ-
nia, lucrurile nu stau deloc aşa”. Apoi continuă, 
explicând (prin cuvintele unui expert medical 
român citat cu nume şi prenume) că, de fapt şi 
la noi lucrurile stau exact la fel – cel puţin din 
punctul de vedere al posibilităţii de a face toate 
testele disponibile şi de a avorta la cerere după 
16 săptămâni de sarcină, dacă se dovedeşte 
(sau doar se bănuieşte!) că fătul are anomalii.

Diferenţa dintre Islanda şi România care se 
poate deduce din articol ar fi că mai puţine ro-
mânce se conformează presiunii medicilor de 
a-şi avorta copiii imperfecţi şi unele refuză chiar 
şi testarea.

Reacţia membrelor grupului de pe reţeaua 
de socializare nu s-a lăsat aşteptată. Discuţiile 
s-au încins. Majoritatea comentariilor au punctat 

faptul că cele mai multe testări la care se face re-
ferire nu reprezintă decât calcule probabilistice şi 

că practica detectării anomaliilor 
genetice la copiii nenăscuţi este 
una eugenică, profund nocivă 
moral şi absolut arbitrară.

Citeşte în continuare, pentru 
a afla şi care a fost cel mai inspi-
raţional şi emoţionant răspuns al 
unei mămici!...

Continuarea la adresa http://
s t i r ipentruv iata. ro/culmea-
eugeniei-prezentata-ca-progres-
medical-mamicile-din-romania-
revoltate-pe-facebook-ca-in-
islanda-s-a-eradicat-sindromul-
down-prin-eradicarea-celor-care-
sufera-de-el/
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Dragi părinți, când veți înțelege că integritatea 
fizică și psihică a copiilor voștri este ca un fir de 
fum și se poate risipi într-o secundă, atunci veți 
aprecia eforturile unui copil cu nevoi speciale și 
ale părinților lor.

Copiii nu sunt răi, copiii nu discriminează!
Nu îi intoxicați! Prezența unui copil cu nevoi 

speciale alături de copilul dumneavoastră nu îl 
trage înapoi și nici nu îl deturnează de la a-și 
atinge potențialul. Poate doar îl ajută să își des-
copere umanitatea și fragilitatea ei.

În lumina evenimentelor recente cu privire 
la excluderea unui copil cu autism de la partici-
parea într-o excursie școlară, simt dorința de a 
scrie acest lucru. Sunt copii pe care nimeni nu-i 
invită la zilele de naștere, de exemplu.

Există copii cu nevoi speciale, care doresc 
să aparțină unei echipe sportive, dar nu sunt 
selectați, deoarece este mai important câștigul 
decât omenia. Copiii cu nevoi speciale nu sunt 
rari sau neobișnuiți. Ei doresc doar ceea ce vor 
toți ceilalți: să fie acceptați!

Pot pune o întrebare?… Este cineva dispus 
să copieze și să insereze acest post în pagina 
sa (timeline), fără distribuire (share), așa cum 
am făcut eu din dragoste pentru un prieten care 
trăiește această experiență, dar și pentru că știu 
ce înseamnă persoane cu probleme de sănătate 
și cum sunt priviți…

Sursa: http://stiripentruviata.ro/viral-pe-fb-
despre-copiii-cu-nevoi-speciale-dragi-parinti-

cand-veti-intelege/

Viral pe FB, despre copiii cu nevoi speciale: 
„Dragi părinți, când veți înțelege…?”

Trist e omul de zăpadă
Omul de zăpadă s-a topit un pic,
fruntea și obrajii-i parcă-s arși de soare
și-i mai stau doi nasturi
pe cămașa moale.
Copiii în jur vin acum să-l vadă,
cât de trist e astăzi
omul de zăpadă.
I-aș da un pupic de copil cuminte,
numai să mai fie omul ca-nainte.
Înghețat, ce-i drept, dar cu voie bună
și cu zâmbet cald
ce pe toți adună.
Și mă rog la îngeri
să-l păzească-acum
și-n topirea-i lentă să privească-n jur,
să se piardă-ncet, ca-n joc de copil,
să se nască iarăși în anii ce vin.

Monica Buțu
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Născută în 1970, la Buzău. Locuieşte în 
Constanţa şi este de profesie medic psihi-
atru. Este căsătorită şi are două fetiţe. 

Şi-a început activitatea literară pe 
vremea studenţiei ca redactor al revistei 
Facultăţii de Medicină. Scrie în principal 
poveşti şi poezii pentru copii, poeme 
într-un vers, ocazional, epigrame.

A colaborat la diferite emisiuni cultura-
le de radio. A publicat versuri în diverse 
reviste literare, printre care: Examene, 
Cafeneaua Literară, Fereastra, Haiku şi 
Draga mea, pentru copii.

Menţiune la Concursul Ion Creangă, 
2009, Premiu special la Concursul „Titel 
Constantinescu” 2012.

Biografie Elia David

Printre albii frăţiori
Fulguleţ n-are astâmpăr,
Azi dă iama prin culori,
Vrând să iasă-n evidenţă
Printre albii frăţiori...

Cu penelul în vopseluri
Ce-au rămas din toamna lungă,
Pe hăinuţa făr-o pată,
Trage dungă după dungă.

Mama Iarnă îl priveşte
Şi, din firul scump, de nea,
Îi mai ţese-o cămășuţă...
Pentru când va tremura.

Fulguleţ nici n-o observă,
Fiind foarte dăruit
Muncii sale de mic pictor
Până-n creştet zmângălit.

Opera e terminată.
Şi ninsoarea a-nceput.
Doar un fulg, plin de ruşine,
Ce-n oglindă s-a văzut,

Nu mai vrea să se arate;
Dar nici vreme n-ar avea,
Căci, acuma, de zor şterge
Ce-a pictat pe haina sa.

Brr... Ce frig!... Goluţ, îi cere
Blândei mame, dacă are,
O hăinuţă-n plus - curată,
Fiindcă prima... s-a ros tare!

Elia David
Sursa: http://eliadavid-poeziipentrupa-

rinti.blogspot.ro/

Câștigătoare a concursului de debut 
„Adenium Start”, 2015, cu vol. „Țara 
Părinților cu Inimi de Aur”.

Contribuie din 2013 cu versuri/povești 
scurte la rubrica „Păhărelul cu nectar” a 
periodicului lunar „Calea Înălțării” (editată 
de Parohia „Înălțarea Domnului, Tîrgu-
Jiu).

Proiecte muzicale, în colaborare cu 
compozitorul Mircea Bucescu: „În seara 
aceasta se cântă colinde” (2014), „În ini-
mă de porți Copilăria”, „Bucuria Învierii” 
(2015).

Membru agonia.ro din 2003. 


