Bez zbytečných potratů
Život je snad opravdu někdy náhoda. Nedávno jsem nějakým
nedopatřením zapomněl vypnou reklamu v TV, a tak jsem se dozvěděl
(?), že téměř každá třetí žena v ČR byla někdy na provedení potratu.
Zdálo se mi to „šílené“, a tak jsem se o potraty (moc se o nich nemluví)
začal blíže zajímat.
Ročně se v ČR uskuteční zbytečně asi 30.000 potratů ( „musím
dostudovat; byla jsem nevěrná, co když se pak na to přijde; porod by mně
zkazil postavu; ještě jsem si nic neužila“ atd.). Běžný občan ČR tyto
důvody ovšem považuje za nepodstatné. Za okupace fašisté popravili u
nás asi 30.000 Čechů, ale trvalo jim to pět let. O co jsme „lepší“ ?
Potraty je brán život budoucím dětem. Toto je v přímém rozporu
s křesťanstvím a s Listinou základních práv EU, kde se hovoří o právu na
život. Proto zahajuji celostátní akci proti zbytečným potratům. Její
součástí jsou i články do regionálních novin.
V celé problematice potratů považuji za důležité tři problematické věci:
- na potraty mohou chodit nezletilé dívky od 16 do 18 let bez
souhlasu rodičů
- o potratu není povinně informován otec dítěte, potrat je často
proveden bez jeho souhlasu
- zvětšuje se možnost získat „potratové pilulky“, a tím obejít všechna
omezení
Ekonomické důvody pro potrat prakticky neexistují. Porodné, rodinné
přídavky atd. stačí pohodlně k životu. Ovšem bez kouření, alkoholu, drog
a hracích automatů.
Problém neplacených alimentů snad již konečně vyřeší vláda jejich
proplácením, a potom vymáháním na dlužnících.
Neprováděním zbytečných potratů zastaví naše ženy pomalé vymírání
Čechů, Moravanů a Slezanů, ale také zajistí dostatek pracovníků pro stát
a soukromé firmy. Nebude pak nutno přijímat i některé rizikové
migranty.
Dítě, to je požehnání,
od porodu do skonání,
to je radost v životě,
obejmout, když přišlo tě
Která žena dítě nechce,
ať si zajde do školky,
pochopí tam velmi lehce,
proč nedělat okolky
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