NIE dla zakazu aborcji!
Solidarnie z kobietami*
z Polski!
SOBOTA, 31.10.2020
Gdzie: Stadtmusem Tübingen (Kornhausstraße 10)
Kiedy: 12:00 – 13:00

Drodzy obrońcy/drogie obrończynie praw człowieka,
jesteśmy trzema Polkami z Pomorza, Śląska i Wielkopolski mieszkającymi w Tybindze:
od 2013 r. Hania, od 2016 r. Kasia, od 2017 r. Oliwia, które chcą wezwać lokalną
społeczność do aktu solidarności z naszymi Siostrami w Polsce! Ponieważ nie możemy już
dłużej milczeć na temat obecnej sytuacji w naszym kraju, bardzo ucieszyłby nas Wasz
udział w poniższej inicjatywie. Wszystkie zdjęcia, zarówno te dostarczone przez Was przed
manifestacją, jak również te wykonane w trakcie samego wydarzenia zostaną przekazane
organizacjom działającym na rzecz praw kobiet w Polsce, aby pokazać nasze lokalne
zaangażowanie i międzynarodowe wsparcie dla ich pracy!
#WECANTBELIEVEWESTILLHAVETOPROTESTTHISSHIT
W nocy z czwartku na piątek (22-23 października 2020 r.) polski Trybunał Konstytucyjny w
swoim orzeczeniu większością głosów uznał za niekonstytucyjną aborcję
niepełnosprawnych płodów. Taka zmiana prawa narusza ochronę życia gwarantowaną
przez konstytucję. W przyszłości aborcja będzie legalna tylko wtedy, gdy zdrowie kobiety
jest zagrożone lub gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa. To nie pierwszy taki wniosek i
nie pierwsza próba ograniczenia praw kobiet do decydowania o swoim ciele i swoim
życiu.
Ustawa z 1993 roku, zwana potocznie "kompromisem aborcyjnym", dopuszczała
terminację ciąży w trzech przypadkach, kiedy:
1) Ciąża stanowi zagrożenie dla życia kobiety*
2) Ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałtu lub kazirodztwa)
3) Płód ma poważne, nieodwracalne lub letalne wady (przesłanka embriopatologiczna)
- teraz wykreślone
Polska jest jednym z krajów europejskich o najmniejszym dostępie do placówek
aborcyjnych. Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny podaje w swoim raporcie,
że w 2019 roku w szpitalach wykonano 1100 legalnych zabiegów przerywania ciąży w
Polsce. W tym aż 1074 zabiegów, czyli 98%, było dokonanych w związku ze
stwierdzeniem ciężkich i nieodwracalnych wad płodu.

Orzekający w tej sprawie Trybunał Konstytucyjny jest postrzegany przez polską opozycję
jako niezgodny z prawem, ponieważ znajduje się pod kontrolą rządu. Komisja Europejska
uważa, że przejęcie systemu sądowego przez partię rządzącą stanowi naruszenie zasad
państwa prawa.
Nie zgadzamy się na odebranie prawa do samostanowienia o swoim ciele i życiu!
Nie zgadzamy się na życie w strachu!
Nie zgadzamy się na odbieranie podmiotowości i decyzyjności!
Żądamy wycofania wniosku z Trybunału Konstytucyjnego!
Żądamy poszanowania praw kobiet* w Polsce!
Żądamy legalizacji aborcji i wystarczającej opieki okołoporodowej!
Apelujemy o międzynarodową solidarność z Polkami*!
Czarna parasolka stała się symbolem oporu wobec zamiarów ograniczenia praw kobiet*
przez fanatyków w Polsce.
Aby wyrazić swoją solidarność:
– zrób selfie z czarną parasolką i hashtagami
– powieś czarną parasolkę na balkonie, w oknie, w ogrodzie.
– powieś plakat z czarną parasolką w oknie
OPUBLIKUJ ZDJĘCIA W NASZYM WYDARZENIU NA FACEBOOK-U:
https://www.facebook.com/events/2948358628597348
* Chodzi o osoby, które mogą zajść w ciążę

Cieszymy się na wasze wsparcie!
Hania & Kasia & Oliwia

#SolidarnieZPolkami
#LegalnaAborcja
#DarmowaBezpiecznaLegalnaAborcja
#PrawaKobietPrawamiCzłowieka
#SolidarnieZPolkami

