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A nők jogainak védelmével foglalkozó Patent Egyesület felháborodással fogadja
a kormány által beharangozott abortuszellenes kampányt, mely a nők
lelkiismeretére hatva, bűntudatkeltéssel agitál az abortuszok ellen. „Soltész
Miklós államtitkár világossá tette, hogy a kormány e téren Lengyelországot
tekinti követendő példának, ahol Európa egyik legszigorúbb szabályozása van
életben” – fogalmazza meg a politikai realitásokat Spronz Júlia, a Patent
Egyesület vezető jogásza. „Ezzel a kormány szembe helyezkedik a magyar
lakosság 71%-ának akaratával, akik nem akarják a jelenlegi szabályozás
szigorítását.”
Azonban a Patent Egyesület elvi alapon is ellenzi az abortusz szigorítását és a bűntudatkeltő kampányolást. A tervezett
kampány az élet fontosságára hívja fel a figyelmet, és az örökbefogadást kínálja az abortusz alternatívájaként a nőnek.
„Etikátlannak tartjuk, hogy a magzatot élő személyként bemutató kampánnyal bűntudatot keltsenek a saját testük felett
rendelkező nőkben. Minden nőnek – akárcsak a férfiaknak – joga van meghatározni, hogy mi történjen, vagy ne történjen
a testével, és e joga gyakorlását nem etikus bűntudatkeltéssel befolyásolni” – szögezi le Spronz Júlia. „Nem alternatívája
az abortusznak az örökbefogadás, hiszen a terhesség egészségügyi kockázatokkal, testi változássokkal jár, és ezeket a
nőnek joga van elkerülni. Ráadásul sok nő a már megszületett gyerekéhez oly módon kötődik, ami érzelmileg teszi
lehetetlenné számára az örökbeadást.”
lAz ilyen elfogult, értékorientált kampányok sértik a nők kiegyensúlyozott információhoz való jogát is. „Élő személyként
állítják be a magzatot, holott vitatott, és tudományosan nem eldönthető, hanem egyéni, világnézeti kérdés és személyes
döntés függvénye, hogy a biztosan nem személyként viselkedő petesejt és a személyként viselkedő újszülött között ki
mikorra teszi a személy kialakulásának kezdetét, és meddig tekinti a nő testrészének a magzatot” – vázolja az
abortuszról szóló nézetek sokszínűségét Kuszing Gábor, a Patent Egyesület munkatársa. „Mivel vitatott filozófiai kérdés,
hogy a magzat személy-e, viszont a nőről mindenki tudja, hogy az, a Patent Egyesület szerint egy, az emberi jogokra
kicsit is adó államnak nem szabad a magzat védelmét előnyben részesíteni a nő jogaival szemben.”
„Lehetne felvilágosító kampányokat folytatni az iskolákban, ingyen óvszert osztogatni a tizenéveseknek, ingyenessé
tenni a fogamzásgátló tablettákat” sorolja a pozitív megoldásokat Spronz Júlia. „A férfiak felelős szexuális viselkedését is
elő kellene mozdítani, hiszen ma gyakran közelharcot kell vívni a férfiakkal, hogy gumit húzzanak. Sok nem kívánt
terhesség hátterében találunk egy olyan férfit, aki nem vállalt felelősséget a védekezésért. Ezért is etikátlan a
válsághelyzetben lévő nőt tovább terhelni bűntudatkeltéssel.”
Az abortusz szabályainak szigorítása nem megoldás semmire. „Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) adatai
szerint az abortuszszigorítás hatására sehol nem csökkent az abortuszt igénybe vevő nők száma, csak a nők
egészségét veszélyeztető illegális abortusz és az abortuszturizmus nőtt, és a WHO szerint az abortusz tiltása sehol nem
eredményezte a népesség növekedését” – mondta Kuszing Gábor.
Ezért a Patent Egyesület felszólítja a kormányt, hogy álljon el attól a szándékától, hogy bűntudatkeltő, hatásvadász
eszközökkel kampányoljon az abortusz ellen, s ezzel próbálja a társadalom hozzáállását formálni.
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