
Abortusz-vita: a valóságos gondokról beszél
az MSZP, "nemzetstratégiát" emleget a
jobboldal

Konzervatív szervezetek nagy kormányzati támogatással buzdítják a nőket gyermekválallásra,
és beszélik le őket - különböző tónusban, a "szeretettel közeledéstől" a szingli nők
"figyelmeztetéséig" - az abortuszról. Az MSZP viszont tények hosszú sorával alátámasztva,
arra figyelmeztet: nem a nők a hibásak, ha kevés gyermek születik.

"A liberális felfogással szemben a gyermek nem magánügy, éppen ellenkezőleg: a
gyermekvállalás kérdése nemzetstratégiai ügy" - mondta el az élet védelméről, a
magzatvédelemről szóló konferencia megnyitó beszédében Kövér László, a Magyar
Országgyűlés elnöke pénteken.

Az élet: ajándék című rendezvény céljául tűzte ki feltárni azokat a problémákat, amelyekkel a
krízishelyzetbe került nők és családok szembesülnek, valamint megkeresni a problémák
mélyebb okait és megoldási lehetőségeit. Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért
felelős államtitkár nyitó beszédében leginkább azt hangsúlyozta, az anya, az apa és a magzat
szabadságjogai közösek, vissza kell szorítani az abortuszok számát és elősegíteni, hogy minél
több gyerek születhessen meg, hiszen ez az egész nemzet érdeke. Az államtitkár szerint a
kulcsszó a "szeretettel közeledés": nem elítélni, hanem szeretettel kell fordulni azokhoz a
nőkhöz, akik nehéz élethelyzetbe kerülve egy olyan súlyos tettet akarnak elkövetni, mint az
abortusz. - Magyarország alaptörvénye szerint az emberi méltóság sérthetetlen, minden



embernek joga van az élethez. A magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg,
tehát az abortusz semmilyen körülmények között nem használható családtervezési
módszerként - ezt fontos megemlíteni, még akkor is, ha hazánkban van lehetőség abortuszra,
és ezzel nagyon sokan élnek is - mondta Ékes Ilona fideszes képviselő asszony utalva arra,
hogy 2011-ben az abortuszok száma 43 százaléka volt a születések számának. A képviselő
hozzátette, az ENSZ nőjogi bizottságának gyakorlatában viszont az abortuszra kerülő nők
magas száma egy tagállamban a nők kiszolgáltatottságát, és nem jogaik, méltóságuk
kiteljesedését tükrözi. - Fontos volna tehát a nehéz helyzetben lévő nőknek anyagi, erkölcsi,
egészségügyi és szociális segítséget nyújtani.

A konferencián sajnálkozó szavak hangzottak el annak kapcsán, hogy az Európa Tanács
elfogadta a különböző nőszervezetek által beterjesztett jelentést, miszerint minden nő élhessen
a legális és biztonságos abortuszhoz való joggal.

Tresztyánszkyné dr. Vasadi Éva volt alkotmánybíró figyelmeztette a szingli nőket arra,
bármilyen oka is legyen annak, hogy nem vállalnak gyereket, az anyaság utáni vágy előbb-
utóbb náluk is meg fog jelenni. Véleménye szerint manapság a szabadság helyett a szabados
életformák a trendik, de ő mégis bizakodó, hiszen az egyház és az általuk fenntartott iskolák
mellett az állam azzal, hogy a nemzeti alaptantervbe beiktatta a hit- és erkölcstant, felvállalta,
hogy erkölcsös, rendes fiatal felnőtteket neveljen.

A konferenciát a Magyar Asszonyszövetség szervezte, álláspontjuk szerint ahhoz, hogy a
megfogant gyermekek meg tudjanak születni, a krízishelyzetben lévőket át kell segíteni valódi
problémáikon, és biztosítani kell, hogy a gyermekvárás során a számukra legmegfelelőbb
ellátáshoz, a szükséges információkhoz, társadalmi támogatáshoz jussanak hozzá, és
személyre szabott gondoskodást kapjanak. Mindehhez felkészült szakemberekre van szükség,
hogy a családokat ezen az úton megfelelő módon tudják kísérni.

- Már a nőgyógyásznál a terhesség megállapításakor, majd a Családvédelmi Szolgálatnál el
kezdődik a várandós, illetve a krízishelyzetbe került nő felvilágosítása, adott esetben segítése.
A szakemberek ugyan fel vannak készítve arra, hogyan tudják a krízishelyzeteket felderíteni,
abban tanácsot, megoldási lehetőségeket mutatni, de csak akkor tudnak hatékonyan segíteni,
ha a másik fél is együttműködő. Az egészségügy felelőssége összetett, és e mellett látni kell
azt is, hogy az oktatásnak, a foglalkoztatásnak, a családpolitikának és a közfelfogásnak
együttesen van szerepe abban, hogy megváltozzon a gyermekvállaláshoz való hozzáállás -
mondta el a STOPnak Bogárné Várfalvi Marianna védőnő, szülésznő, a Védőnőkért, Új
Szülők és Újszülöttekért Alapítvány elnöke.

Keretes: MSZP: Kevés gyermek születik, de ezért nem a nők hibásak

"Magyarországon is elindul a magzati élet védelméért szervezett aláírásgyűjtés. Az MSZP
szerint a magzati élet védelme fontos, de nem a politika feladata ennek a kérdésnek a
kezelése, az abortuszról való döntést kizárólag a családon belül lehet meghozni" - írta
közleményében Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP elnökségi tagja és Kormos Kata, az MSZP
szóvivője.

"Úgy véljük, egy kormányzatnak az a dolga, hogy olyan társadalmi és gazdasági környezetről
gondoskodjon, amelyben az abortusz kényszere szociális okok miatt fel sem vetődik. Az
állam kötelessége és felelőssége, hogy elvégezze a megfelelő felvilágosítást, valamint olyan
szabályokat hozzon, amelyek biztosítják a mérlegelés és a döntés szabadságát minden család



számára" - írták a szocialista politikusok.

"Orbán Viktor kormánya azonban - bárhogyan sulykolják minden csatornán - nem sokat tett
egy ilyen környezet megteremtéséért. A tényszerűség kedvéért Halász János államtitkár úr
rózsaszín kijelentéseit kénytelenek vagyunk a valóság talajára helyezni:

A gyest két évről valóban a Fidesz állította vissza háromra.
A családi adókedvezményt kibővítették. Ám a valóság az, hogy míg a tehetősebbek élni
tudtak vele, a valóban rászorulók egyáltalán nem. Ők 112 milliárd forintnyi kedvezménytől
estek el!
Valóban eltörölték a korábban létező jövedelemhatárt, de ez nem alsó, hanem felső határ volt,
így ez is a gazdagokat segítette!
Valóban nőtt az állam által kifizetett összeg (13 milliárdról 159 milliárdra), de csak azért,
mert főként a módosabb családok éltek az adókedvezménnyel! Ez a több mint százmilliárdos
pluszpénz szinte kizárólag a gazdagabbak zsebébe vándorolt.

Az is tény, hogy az Orbán-kormány országrontó gazdaságpolitikájának hatására a családok
reálkeresete három százalékkal ér kevesebbet. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy drasztikus
áremelkedések jönnek, akkor világossá válik, hogy a Fidesz álságosan "családbarátnak"
nevezett politikája katasztrofális kudarc, hatására sok családnál már az alapvető megélhetés
kerül veszélybe.

Halász Jánosnak öntömjénezés helyett tükörbenézést, a KDNP-s politikusoknak pedig némi
alázatot kellene bemutatniuk a magyar családokkal és a leendő édesanyákkal szemben. Nem
az anyákat kell bűnbaknak megtenni, tisztelt fideszes honatyák, hanem önmagukat! Nem az
abortusz teljes betiltásával vagy annak lebegtetésével kell gyermekvállalásra kényszeríteni a
nőket, hanem olyan családbarát gazdaság- és szociálpolitikát kell megvalósítani, ami nem
elrettenti, hanem elősegíti a gyermekvállalást!

Felhívnánk a figyelmet arra, hogy a családi pótlékot utoljára szocialista kormány emelte
(2008-ban) míg a Fidesz kormány a 2013-as költségvetésben sem tervezi, hogy növelje ennek
összegét.

A következő MSZP-kormány mindent meg fog tenni, hogy a valóban rászoruló családok
kapjanak állami támogatást; egyensúlyba fogjuk hozni a jelenlegi aránytalan rendszert, és az
abortuszkérdésben nem fogjuk a nők önrendelkezési jogát csorbítani."
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