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Plângere
În fapt:
În data de 4 iunie 2015, Asociaţia „ProFamilia” a anunţat în cadrul unei conferinţe de presă că
doreşte să amplaseze monumentul „Memorialul Copilului Nenăscut” într-un spaţiu public, mai exact pe
teritoriul Institutului Mamei şi Copilului. Preşedintele Asociaţiei, Vasile Filat a declarat că, în pofida
refuzului survenit din partea Ministerului Sănătăţii de a oferi permisiunea pentru amplasarea acestui
monument, Asociaţia „ProFamilia” va continua să întreprindă demersurile necesare ca monumentul
respectiv totuşi să fie expus într-un spaţiu public la data de 15 Octombrie 2015.
Monumentul „Memorialului Copilului Nenăscut” este o copie a lucrării produse de sculptorul
Martin Hudáček din Slovacia, având ca personaje o femeie îngenuncheată în faţa unui copil ce stă în
picioare, încercând să o mângâie cu mâna dreaptă. Femeia îşi acoperă faţa cu mâinile şi plânge.
Motivaţia Asociaţiei „ProFamilia” de a amplasa acest monument este de a reduce numărul avorturilor
din Moldova prin a le sugera femeilor ca ele prin avort comit o crimă și că au nevoie de pocăiere. Acest
mesaj a fost transmis chiar de președintele Asociaței „ProFamilia”, care a menționat că dânsul este și
pastor, și care a făcut următoarele afirmații: „monumentul ar fi adus vindecare pentru cei care au răni
sufletești, răni psihice în urma la ceea ce au făcut. Monumentul ăsta le va aduce vindecare, o nădejde
de iertare”. Mai mult, acesta a mai adăugat: „noi credem că prin imaginea monumentului persoanele ar
fi fost influențate să-și schimbe decizia la care erau pornite.”
În drept:
Considerăm că monumentul „Memorialul Copilului Nenăscut” are scopul de a pune presiune
simbolică şi psihologică asupra femeilor din Republica Moldova pentru ca acestea, indiferent de cauze
şi de consecințe, să nu recurgă la întreruperi de sarcină. Această presiune este discriminatorie față de
femei, reprezentând o formă de hărţuire în baza criteriului maternitate şi contravine Art. 4 lit.c) din
Legea nr.121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii. În cazul maternității, conform
standardelor europene, nu este necesară stabilirea unui comparator. 1
Legea nr.121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii definește hărțuirea – orice
comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau
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Spre exemplu, în cauza Webb v EMO Air Cargo (UK) Ltd (No 2)(1994) C-32/93, Curtea de Justiție a Uniunii
Europene a constatat că situația unei femei însărcinate nu poate fi comparată cu cea a unui bărbat care este bolnav, deoarece
graviditatea nu este comparabilă cu niciuna dintre stările patologice și încă mai puțin cu incapacitatea de muncă din cauze
nemedicale, hotărâre disponibilă la http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61993CJ0032.


ofensator, avînd drept scop sau efect lezarea demnităţii unei persoane pe baza criteriilor stipulate de
prezenta lege, însă tocmai un astfel de comportament nedorit este manifestat de președintele Asociației
„ProFamilia”, care urmărește amplasarea monumentului „Memorialul Copilului Nenăscut” într-un
spațiu public, care la rândul său, conform afirmațiilor enunțate mai sus (pentru detalii verificați videoul atașat la Anexe), are scopul să le determine pe femei să-și schimbe decizia cu privire la întreruperea
sarcinei. Considerăm un astfel de mediu indimidant având drept efect lezarea demnității femeilor care
au avut sau intenționează să aibă întreruperi de sarcină.
Mai mult, apariția acestui monument într-un spațiu public reprezintă un fenomen de
manipulare și distorsionare a faptelor reale despre avort. Asociația „ProFamilia” urmărește prin
amplasarea monumentului respectiv să stigmatizeze și să marginalizeze din punct de vedere social
femeile care au avut întreruperi de sarcină. Pentru obținerea unui sprijin din partea opiniei publice,
Asociația „ProFamilia” recurge la invocarea unor mituri și cifre nefondate despre avort. Femeile
apelează la întreruperi de sarcină din cauze diverse, cum ar fi: violul, starea de sănătate, viața pusă în
pericol, sărăcia etc., însă apariția monumentului nu face diferență între aceste motive și are menirea să
le determine pe femei să se simtă vinovate.
Legea nr.138 din 15.06.2012 privind sănătatea reproducerii prevede, în conformitate cu art. 3
lit. d), dreptul femeilor de a putea accesa în siguranță avortul ca serviciu de ocrotire a sănătății
reproducerii. Prin urmare, femeile nu trebuie să fie stigmatizate și supuse unei presiuni simbolice și
psihologice ca urmare a exercitării acestor prevederi legale, fapt urmărit de către Asociația
„ProFamilia” prin amplasarea monumentului „Memorialul Copilului Nenăscut” într-un spațiu public, în
special pe teritoriul Institutului Mamei şi Copilului, unde au loc și nașteri, și întreruperi de sarcină.
Plasarea acestui monument într-un spațiu public contravine și prevederilor art.31 din Constituția
Republicii Moldova, conform cărora libertatea conștiinței este garantată. Prin urmare, spațiul public
trebuie să ofere posibilitatea acomodării drepturilor tuturor cetățenilor și cetățenelor țării, indiferent de
viziunile religioase ale acestora, iar apariția monumentului este însoțită de o anume perspectivă
religioasă care se dorește a fi impusă în spațiul public. Asociația „ProFamilia” nu este o organizaţie
care ar reprezenta femeile din Republica Moldova, în special pe cele ce au recurs la întrerupere de
sarcină, prin urmare, vocea și părerea femeilor cu privire la această inițiativă nu este auzită.
Solicitări:
Constatarea monumentului „Memorialul Copilului Nenăscut” ca unul discriminatoriu față de
femei, precum și orice alt monument anti-avort, deoarece întreruperea de sarcină este o experiență pe
care doar femeile o trăiesc și o trăiesc diferit una față de alta, astfel încât nu pot fi egalate în experiență
și supuse unei presiuni simbolice și psihologice.
ANEXE:
1. Imaginea monumentului „Memorialul Copilului Nenăscut” (vezi mai jos pag.4);
2. Link-ul către conferința de presă din 4 iunie 2015: http://www.ustream.tv/recorded/63073897

ANEXA 1
În partea dreaptă a imaginei este reprezentat monumentul „Memorialul Copilului Nenăscut”, care poate
fi recunoscut în baza descrierei oferite în plângere, imaginea este preluată de pe pagina web a
Asociației „ProFamilia”.

