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 Bucuresti, 2.05.2011 – În fiecare zi în jurul lumii, părinţii îşi plimbă bebeluşii în 

cărucioarele lor, în parcuri, pe străzile cartierelor, spre şcoli sau în grădini zoologice.În fiecare zi în 

jurul lumii, părinţii aud paşii copiilor lor intrând pe uşa, la sfârşitul unei zile de grădiniţă sau de 

şcoală. În fiecare zi în jurul lumii, părinţii aud paşii copiilor lor care se întorc acasă pentru petreceri 

de familie şi de sărbători.

Dar, în mod tragic, nu toţi copiii sunt plimbaţi în cărucioarele lor, nu toţi se întorc acasă la sfârşitul 

unei zile de şcoală, nu toţi petrec timpul cu familia.

“... cărucioare goale, pantofi goi: noi mergem pentru Ei" este un memorial internaţional 

creat de MISS Foundation din Phoenix, Arizona, în onoarea copiilor care nu mai sunt, în cadrul 

căruia părin ii indoliati vor împinge cărucioare goale şi/sau vor purta în jurul gâtului,ț  

botoşeii/pantofii lor.

In Romania, la initiativa Organizatiei E.M.M.A., este pentru prima oara cand va avea loc un astfel 

de mars comemorativ urmand a se desfasura din spirit de solidaritate, pe data de 8 mai 2011 la 

Bucuresti, în aceeaşi zi cu marşul care poartă acelaşi nume, organizat de  MISS Foundation, si cu 

ceremonia de comemorare ce va avea loc in Londra, in memoria copiilor plecaţi prea curând de lângă 

noi.

In plus, marsul de la Bucuresti, este menit sa traga un semnal de alarma asupra faptului ca în 2010 

România a ocupat din nou primul loc în U.E. la mortalitatea infantilă. 

“Pentru a trage acest semnal de alarma cu privire la situatia din Romania, este necesara o parti-

cipare masiva la acest Mars al Tacerii.  Avem nevoie de minim 578 de participanţi -  acesta este  

numărul copiilor deveniţi îngeri, ale căror nume se află pe pagina dedicata lor din site-ul www.or-

ganizatiaemma.ro, astfel încât fiecare persoană care va participa, va merge în memoria unui copil. 

Dar vă imaginaţi cum ar fi să se strângă 2.848 de oameni care să meargă în memoria celor 2.848 

de copii cu vârste cuprinse între 0 şi10 ani, dintre care 2.078 de copii cu vârsta cuprinsă între 1 zi şi  

1 an, câţi s-au stins numai anul trecut? Deoarece foarte mulţi dintre parinţii îndoliaţi, nu locuiesc în  

Bucuresti dar şi pentru că multora dintre ei, le este extrem de greu să participe la acest Marş,  

apelăm la sprijinul societăţii, al celor care nu au trecut prin aşa ceva dar care înţeleg cât de mult  

contează un astfel de gest”, a declarat Bianca Brad, fondatoarea Organizatiei E.M.M.A.

Cei care doresc sa isi exprime solidaritatea si sa confirme participarea la acest eveniment o pot face pe 

pagina de Facebook a Marsului Tacerii - http://www.facebook.com/pages/Marsul-

Tacerii/144943998909069?sk=wall

http://www.facebook.com/pages/Marsul-Tacerii/144943998909069?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/Marsul-Tacerii/144943998909069?sk=wall


Marsul va porni la ora 12.00 din Piata Victoriei, de pe trotuarul care desparte Bulevardul Kisellef de 

Bulevardul Aviatorilor si se va incheia la ora 13.30 in Piata Charles de Gaulle.

Părinţii îndoliaţi sunt rugaţi să vină cu cărucioare sau hamuri goale şi/sau să aibă atârnaţi la gât 

botoşeii/pantofii copilului pierdut.

Susţinătorii vor purta în piept un ecuson cu numele unui copil devenit Înger, mergând în memoria sa.

Un alt mod de susţinere a cauzei Organizaţiei EMMA îl reprezintă donaţia pe care doritorii o pot face 

în ziua Marşului, orice sumă, oricât de mică fiind binevenită. Acest lucru nu reprezinta insa o conditie 

de participare. 

Mai multe informaţii gasiti pe www.organizatiaemma.ro

***

Organizatia E.M.M.A. - Eternul Miracol Materna Alinare, este o organizatie 
neguvernamentala non-profit, neafiliata politic sau religios, a carei activitate se desfasoara pe baza de 
voluntariat, si care sprijina familiile care trec prin drama pierderii unui copil si, in mod special, pe 
cele care isi pierd copilul inainte ca acesta sa se nasca, durerea acestora fiind cel mai putin inteleasa.

E.M.M.A. este prima si singura organizatie din Romania care vine in ajutorul acestor mame, 
acestor familii, dar, pentru o mai buna reusita, E.M.M.A. are nevoie de sprijin de orice fel si din 
partea oricui doreste si are puterea de a-i sustine demersurile, fie ca e persoana fizica sau juridica. De 
aceea, sunt bineveniti si toti aceia care nu au pierdut un copil, dar care isi doresc sa ajute Parintii de 
Ingeri.
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