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Szeptember 28-án a Magyar Parlament
felsőházában Az élet: ajándék címmel tartottak konferenciát, melynek fő témája az élet- és
magzatvédelem volt. A konferencia főszervezője a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, melynek
célja, hogy feltárja azokat a problémákat, amelyekkel a krízishelyzetbe kerülő nők, családok
szembesülnek, megkeresse azok mélyebb okait, és megoldási lehetőségeket vázoljanak fel a
problémákkal küzdők számára.
A konferencián a téma nemzetközi hírű szakértői, magyarországi és nemzetközi civil szervezetek
képviselői vettek részt.
Kárpátalját Popovicsné Palojtay Márta, a Család és Élet egyesület és a római katolikus egyház
életvédő csoportjának egyik vezetője, Cilyó Sándor, a Kárpátaljai Gyermekmentő Szolgálat
programkoordinátora, valamint Puliszka Éva, az aknaszlatinai Szent Anna Római Katolikus Óvoda
vezetője képviselte.
A konferencia nyitóbeszédét Kövér László házelnök tartotta, aki rámutatott a család egységének
fontosságára, valamint arra, hogy a megfogant életért nem csupán az apa és az anya, hanem a
társadalom és a közösség is felelősséggel tartozik.
A konferencián felszólalt az Európa Parlament (EP) képviselője, illetve az olasz életvédelmi mozgalom
elnöke, Carlo Casini is, aki hangsúlyozta, hogy az embrió védelmének elfogadása korunkban olyan,
mint anno a rabszolgaság eltörlése vagy a női egyenjogúság kivívása volt. Szerinte az emberi jogok
doktrínája úgy jutna el a tökéletességhez, ha az EP is a probléma gyökerénél keresné a megoldást,
azaz elismerné, hogy minden emberi lény egyforma jogokkal bír.
Ékes Ilona, magyar országgyűlési képviselő arról tartott előadást, milyen szerepe van a
törvényhozásnak a kiszolgáltatottak védelme érdekében. Véleménye szerint Magyarország jó úton
halad, az Alaptörvényben foglaltak rögzítik a család védelmét, az emberi nem jövője pedig a családtól
függ.
Az előadások után négy témában két helyszínen kerekasztal-beszélgetésekre került sor, melyek során
a krízishelyzetben lévő családok lehetőségeiről, a társadalom felelősségéről, a tájékoztatás és
felvilágosítás fontosságáról, lelki segítségnyújtásról és tanácsadásról folytattak eszmecserét a
résztvevők. Ez utóbbi beszélgetésen részt vett Popovicsné Palojtay Márta is, aki pár szóval beszámolt
a kárpátaljai helyzetről, miszerint nálunk a nők 90 százalékának volt már abortusza, melynek oka
egyrészt az információhiányban, másrészt a családtagok és a körülmények által gyakorolt súlyos

nyomásban keresendő. Elmondta, nálunk milyen lehetőségek vannak azok számára, akik ebből a lelki
fájdalomból gyógyulni szeretnének, és beszélt az abortusz utáni szindróma néhány tünetéről.
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