
MARSSI ELÄMÄN PUOLESTA, DONALD TRUMPIN PUHE 24. TAMMIKUUTA, 2020 

Kiitos teille hyvin paljon. Kiitos sinulle, Jeanne (Elämän Marssin presidentti Jeanne Mancini). 

Minulla on perustavaa laatua oleva kunnia olla ensimmäinen Presidentti historiassa osallistua 

Marssille Elämän Puolesta. (Suosionosoituksia) Me olemme täällä hyvin yksinkertaisesta syystä: 

puolustamassa jokaisen lapsen oikeutta, syntyneen ja syntymättömän, täyttää heidän Jumalalta 

saamansa potentiaali. (Suosionosoituksia)  

47 vuoden ajan kaikentaustaiset amerikkalaiset ovat matkustaneet halki maan tukemaan ja 

seisomaan elämän puolesta. Ja tänään, Yhdysvaltojen Presidenttinä, minä olen todella ylpeä 

seisoessani kanssanne. (Suosionosoituksia) 

Minä haluan toivottaa tervetulleiksi kymmeniä tuhansia – tämä on valtava osallistujamäärä – 

kymmeniä tuhansia lukioiden ja opistojen opiskelijoita, jotka tekivät pitkiä bussimatkoja – 

(suosionosoituksia) – ollakseen täällä kansakuntamme pääkaupungissa. Ja jotta te tuntisitte 

olonne vielä paremmaksi, ulkopuolella on vielä kymmeniä tuhansia ihmisiä, joiden ohi tulimme. 

Jos kukaan haluaa luopua paikastaan, me voimme sovitella asian. (Naurua.) Teillä on valtava 

joukko ihmisiä ulkopuolella. Tuhannet ja tuhannet halusivat tulla sisään. Tämä on suuri menestys. 

(Suosionosoituksia) Nuoret ihmiset ovat tämän marssin, Elämän Marssin, sydän. Ja teidän 

sukupolvenne tekee Amerikasta kansakunnan, joka on perheen puolesta, kansakunnan puolesta. 

(Suosionosoituksia)  

Elämä-liikettä johtavat voimakkaat naiset, uskomattomat uskon johtajat ja rohkeat opiskelijat, 

jotka jatkavat pioneerien perintöä, meidän edessämme. He taistelivat kohottaakseen kansakunnan 

omaatuntoa ja ylläpitääkseen kansalaistemme oikeuksia. Te halaatte äitejä huolenpidolla ja 

myötätunnolla. Rukous antaa teille voimaa ja puhdas, epäitsekäs rakkaus motivoi teitä.  

Te olette kiitollisia – ja me olemme niin kiitollisia – nämä ovat uskomattomia ihmisiä – heidät ovat 

saattaneet yhteen terveysministeri Alex Azar ja KellyanneConway (Presidentin neuvonantaja). 

(Suosionosoituksia)   

Ja kiitokset myös senaattoreille Mike Lee ja James Lankford, jotka ovat täällä. James, Mike – kiitos 

teille, kaverit. Ja edustajille Steve Scalise – (suosionosoituksia); Chris Smith – (suosionosoituksia); 

Ralph Abraham – (suosionosoituksia); Warren Davidson – (suosionosoituksia); Bob Latta – 

(suosionosoituksia); John Joyce – (suosionosoituksia); Lloyd Smucker – (suosionosoituksia); Brian 

Fitzpatrick – (suosionosoituksia); ja Brad Wenstrup. (Suosionosoituksia.) Kiitos teille kaikille. 

(Suosionosoituksia)  

Ja minun täytyy sanoa – ja minä katson sitä – minä näen tarkalleen – meillä on monia, monia 

muita poliitikkoja yleisössä. Mutta, jos ette pane pahaksenne, minä en esittele heitä kaikkia. 

(Naurua.) 

Kaikki me, jotka olemme täällä tänään, ymmärrämme ikuisen totuuden: Jokainen lapsi on 

kallisarvoinen ja pyhä Jumalan lahja. (Suosionosoituksia) Yhdessä meidän täytyy suojella, vaalia ja 

puolustaa jokaisen ihmiselämän arvokkuutta ja pyhyyttä. (Suosionosoituksia)  

Kun me näemme vauvan hahmon kohdussa, me näemme vilauksen Jumalan luomistyön 

majesteetillisuudesta. (Suosionosoituksia) Kun me pitelemme vastasyntynyttä käsivarsillamme, me 

tiedämme sen loppumattoman rakkauden, mitä jokainen vauva tuo perheeseen. Kun me 

katsomme lapsen kasvavan, me näemme loiston, joka säteilee jokaisesta ihmissielusta. Yksi elämä 

muuttaa maailman. Perheestäni – ja minä voin kertoa teille, minä lähetän rakkautta ja minä 

lähetän suurta, suurta rakkautta.  



Ja ensimmäisestä virassaolopäivästäni asti minä olen tehnyt historiallisia tekoja tukeakseni 

Amerikan perheitä ja suojellakseni syntymättömiä. (Suosionosoituksia) Ja ensimmäisen 

virassaoloviikkoni aikana, minä otin takaisin käyttöön ja laajensin Mexico City-käytäntöä 

(=käytäntö, joka estää rahoituksen järjestöille, jotka neuvovat abortin teossa ulkomailla, antavat 

lääkärin lähetteitä, kannattavat abortin laillistamista tai jotka laajentavat toimintaa aborttien 

tekemiseen) ja me julkaisimme elämän puolesta olevan säännön, hallitsemaan Title X:n (TitleTen, 

Ainoa liittovaltion myöntämä ohjelma, joka on omistettu yksinomaan tarjoamaan yksilöille 

kokonaisvaltaista perhesuunnittelua ja ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa) verorahoista tulevan 

rahoituksen käyttöä. (Suosionosoituksia). 

Minä ilmoitin kongressille, että minä käyttäisin veto-oikeuttani kaikkiin lakeihin, jotka 

heikentäisivät elämän puolesta olevia käytäntöjä, ja jotka rohkaisisivat ihmiselämän tuhoamista. 

(Suosionosoituksia) Yhdistyneissä Kansakunnissa minä tein selväksi, että globaaleilla byrokraateilla 

ei ole mitään asiaa hyökätä kansakuntien itsemääräämisoikeutta vastaan – niitä, jotka suojelevat 

viatonta elämää. (Suosionosoituksia) Syntymättömillä lapsilla ei ole koskaan ollut voimakkaampaa 

puolustajaa Valkoisessa Talossa. (Suosionosoituksia) Ja kuten Raamattu kertoo meille; jokainen 

henkilö on ihmeellisesti tehty. (Suosionosoituksia) 

Me olemme tehneet päättäväisiä toimia suojellaksemme uskonnollisia vapauksia, niin tärkeää - 

uskonnollinen vapaus. Se on ollut hyökkäyksen kohteena ympäri maailmaa ja suoraan sanoen sitä 

vastaan on voimakkaasti hyökätty kansakunnassamme. Te näette sen paremmin kuin kukaan muu, 

mutta me olemme lopettamassa sen ja me olemme huolehtimassa lääkäreistä, sairaanhoitajista, 

opettajista ja ryhmistä, kuten Köyhien Pikku Sisarista (=Köyhistä vanhuksista huolehtiva 

kansainvälinen järjestö). (Suosionosoituksia)  

Me olemme säilyttämässä uskoon pohjautuvia adoptioita ja perustusasiakirjojemme kautta me 

olemme vahvistaneet virkoihin 187 liittovaltion tuomaria.(Suosionosoituksia) Jotka soveltavat 

perustuslakia, kuten se on kirjoitettu. Mukaan lukien kaksi ilmiömäistä Korkeimman Oikeuden 

tuomaria, Neil Gorsuch ja BrettKavanaugh. (Suosionosoituksia)  

Me olemme suojelemassa elämän puolesta olevien opiskelijoiden oikeutta puhevapaudesta 

opistojen kampuksilla. (Suosionosoituksia) Ja jos yliopistot haluavat liittovaltion verorahoja, heidän 

täytyy kannattaaYhdysvaltojen perustuslain ensimmäistä lisäystä - vapautta puhua mitä ajattelevat 

ja jos he eivät tee sitä, he maksavat siitä hyvin suuren taloudellisen rangaistuksen, mitä he eivät 

tule olemaan halukkaita maksamaan. (Suosionosoituksia)  

Surullista kyllä, äärivasemmisto on aktiivisesti työskentelemässä pyyhkiäkseen pois Jumalan meille 

antamia oikeuksia, kieltääkseen uskontoon pohjautuvat hyväntekeväisyysjärjestöt, kieltääkseen 

uskonnolliset uskovat julkisilta aukioilta ja hiljentääkseen amerikkalaiset, jotka uskovat elämän 

pyhyyteen. He jahtaavat minua, koska minä taistelen teidän puolestanne. Ja me taistelemme 

niiden puolesta, joilla ei ole ääntä. Ja me tulemme voittamaan, koska me tiedämme, kuinka 

voittaa. (Suosionosoituksia) Me kaikki tiedämme, kuinka voittaa. Me kaikki tiedämme kuinka 

voittaa, me olemme voittaneet pitkän aikaa. Te olette voittaneet pitkän aikaa.  

Yhdessä me olemme ääni äänettömille. Mitä abortteihin tulee, demokraatit, ja te tiedätte mitä 

tulee tapahtumaan, demokraatit ovatomaksuneet mitä radikaaleimman ja äärimmäisimmän 

asenteen, mitä on nähty tässä maassa vuosiin ja vuosikymmeniin ja voidaan jopa sanoa 

vuosisatoihin. Melkein jokainen huippu demokraatti kongressissa kannattaa nyt verorahoilla 

kustannettuja abortteja, aina syntymän hetkeen asti. (Buuausta) Viime vuonna New Yorkissa 



hurrattiin lain läpimenolle, joka olisi sallinut lapsen repäisemisen äidin kohdusta, aivan 

synnytykseen asti. (Buuausta ) 

Sitten meillä oli tapaus, demokraatti kuvernööri Virginian osavaltiosta, Virginian kansanyhteisöstä 

(Buuausta),ja me rakastamme Virginian kansanyhteisöä, mutta mitä on meneillään Virginiassa? 

Mitä on meneillään??Kuvernööri ilmoitti, että hän teloittaisi vauvan syntymän jälkeen - te 

muistatte sen. Jotkut demokraatti senaattorit jopa blokkasivat lainsäädäntöä, joka antaisi 

lääketieteellistä apua lapsille, joka ovat selvinneet abortin yrityksestä.  

Ja siksi minä olen kutsunut kongressin - niin monia upeita senaattoreita on täällä, niin monia 

kongressiedustajia on täällä – kutsunut heidät puolustamaan elämän arvokkuutta ja säätämään 

lainsäädäntöä, joka estää lapsien myöhäisen abortoinnin, he voivat tuntea kipua äitiensä 

kohduissa. (Suosionosoituksia) 

Tänä vuonna Elämän Marssi juhlii 19. Perustuslain lisäyksen 100 vuotisjuhlaa, mikä ikuisiksi ajoiksi 

suojasi naisten oikeuden äänestää Yhdysvalloissa ja sen antoi Yhdysvaltojen Perustuslaki. Se on 

suuri tapaus. Tänään miljoonat poikkeukselliset naiset ympäri Amerikkaa käyttävät vaaleissa 

äänensä voimaa, taistellakseen oikeuksista ja kaikkienoikeuksista, kuten on Itsenäisyys-

julistuksessa annettu, oikeudesta elämään (Suosionosoituksia). Kaikista naisista täällä tänään, 

teidän omistautumisenne ja johtajuutenne kohottaa koko meidän kansakuntaamme ja me 

kiitämme siitä teitä.  

Kymmenet tuhannet amerikkalaiset, jotka ovat kokoontuneet tänään, eivät puolusta vain elämää, 

vaan todella täällä he yhdessä niin ylpeästi seisovat puolustamassa ja minä kiitän teitä kaikkia siitä. 

Joka päivä te tarjoatte asuntoja, töitä, koulutusta, lääketieteellistä hoitoa naisille, joita te 

palvelette. Te etsitte rakastavia koteja tarpeessa oleville köyhille lapsille. Te emännöitte 

vauvakutsuja odottaville äideille, te vain teette elämänne mission Jumalan armon levittämisestä. 

(Suosionosoituksia) Ja kaikkia äitejä me juhlimme täällä tänään ja me julistamme, että äidit ovat 

sankareita (Suosionosoituksia). Teidän voimanne, omistautumisenne ja eteenpäin pyrkimisenne 

on se, mikä voimaannuttaa kansakuntaamme.  

Ja koska kansakuntaamme on siunattu ihmeellisillä sieluilla, jotka ovat muuttaneet ihmiskunnan 

historian kulkua. Me emme voi tietää, mitä meidän kansalaisemme, vielä syntymättömät, tulevat 

saavuttamaan. Unelmat, joita he tulevat kuvittelemaan. Mestariteokset, joita he tulevat luomaan. 

Löydöt, joita he tulevat tekemään. Mutta me tiedämme tämän, jokainen elämä tuo rakkautta 

tähän maailmaan. Jokainen lapsi tuo iloa perheeseen. Jokainen henkilö on suojelemisen arvoinen. 

Ja ennen kaikkea, me tiedämme, että jokainen ihmissielu on jumalallinen ja jokainen ihmiselämä, 

syntynyt ja syntymätön, on tehty Pyhän Kaikkivaltiaan Jumalan kuvaksi. (Suosionosoituksia) 

Yhdessä me tulemme puolustamaan totuutta kaikkialla ympäri ihmeellisen maamme, me tulemme 

vapauttamaan kansalaistemme unelmat. Ja päättäväisellä toivolla me tulemme odottamaan 

innolla kaikkia siunauksia, joita tulee jokaisen amerikkalaisen lapsen kauneudesta, lahjakkuudesta, 

päämäärästä, jaloudesta ja suloudesta.   

Minä haluan kiittää tästä hyvin erityisestä hetkestä, on niin suurenmoista edustaa teitä, minä 

rakastan teitä kaikkia (Suosionosituksia) ja minä sanon todellisella intohimolla: Kiitos, Jumala teitä 

siunatkoon ja Jumala siunatkoon Amerikkaa. Kiitos kaikille! Kiitos! 


