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T Y G O D N I K  S P O Ł E C Z N O - R E L I G I J N Y

Polska Federacja Ruchów Obrony Ży-
cia prowadzi kampanię społeczną pod 
hasłem „Kochamy KAŻDE dziecko”. 
Jaki jest cel tej kampanii?
– Naszym celem jest uświadomienie 
społeczeństwu bezcennej wartości życia 
każdego człowieka, już od chwili poczę-
cia, oraz konsekwencji, jakie ta prawda 
ma dla organizacji życia zbiorowego. 
Chodzi tu nie tylko o zapewnienie każ-
demu człowiekowi prawa do życia, ale 
też uświadomienie odpowiedzialności 
za bliźniego, także obowiązku niesienia 
mu pomocy. Każdy ma prawo oczeki-
wać wsparcia od innych, gdy znajdzie się 
w trudnej sytuacji życiowej. Prawo i po-
lityka społeczna państwa powinny być 
nakierowane na takie rozwiązania, które 
stwarzają optymalne warunki dla pełne-
go rozwoju każdej osoby ludzkiej – na 
tym polega cywilizacja życia i miłości.
Jednym z elementów prowadzonej 
przez Was kampanii jest zbiórka pod-
pisów pod apelem do polskich parla-
mentarzystów o prawo do życia dla 
każdego poczętego dziecka i ochronę 
macierzyństwa. Dlaczego warto się 
pod nim podpisać?
– Podpisując apel, zwracamy się do 
parlamentarzystów, jako do osób sta-
nowiących prawo w  naszej ojczyźnie, 
o  przyznanie prawnej ochrony życia 
wszystkim, bez jakichkolwiek wyjąt-
ków, dzieciom poczętym. Chodzi tu 
przede wszystkim o dzieci prenatalnie 
chore, także dzieci poczęte w wyniku 
tzw. czynu zabronionego. Apelujemy 
też o  lepszą ochronę macierzyństwa, 
szczególnie w  sytuacji, gdy ciąża 
wiąże się z  problemami, czy to natu-
ry zdrowotnej, czy materialnej. Apel 
warto i  należy poprzeć dlatego, gdyż 
liczba osób go popierających znacząco 
zwiększa siłę jego oddziaływania i daje 
mocny mandat parlamentarzystom do 
ustanowienia prawa w pełni chroniące-

go życie. Chodzi też o aktywne uczest-
nictwo w stanowieniu sprawiedliwego 
prawa, co jest przecież obowiązkiem 
każdego chrześcijanina.
W tym samym kierunku wydaje się 
zmierzać obywatelski projekt usta-
wy, przygotowany przez środowiska 
związane z Fundacją Pro – Prawo do 
Życia i Instytut „Ordo Iuris”, znany pod 
nazwą „Stop Aborcji”, pod którym też 
zbierane są podpisy. Dlaczego federa-
cja nie włączyła się w tę inicjatywę?
– Problem z projektem „Stop Aborcji” jest 
taki, że oprócz eliminacji tzw. wyjątków 
dopuszczających aborcję, wprowadza 
on do polskiego prawa kontrowersyj-
ny zapis o karze pozbawienia wolności 
do lat pięciu dla kobiety przerywającej 
ciążę. Przypomnieć należy, że w  myśl 
obowiązującego obecnie prawa, karze 
do trzech lat więzienia podlega lekarz 
wykonujący aborcję, personel pomoc-

niczy, także osoby nakłaniające do tego 
czynu, natomiast kobieta traktowana 
jest jako druga ofiara aborcji i zwolniona 
jest od odpowiedzialności karnej. Takie 
rozwiązanie, wypracowane w  1993 r.,  
kiedy to anulowano ustawę dopuszcza-
jącą przerywanie ciąży i  zastąpiono ją 
ustawą generalnie chroniącą życie, do-
brze się sprawdziło i  nie ma potrzeby 
go zmieniać. 
Autorzy projektu podkreślają jednak, 
pozwoli Pan, że zacytuję: „lata obo-
wiązywania wyłączenia karalności 
kobiet pokazały, że służy ono ochronie 
współsprawców odpowiedzialnych za 
śmierć dziecka – lekarzy i osób nakła-
niających kobietę do zabicia dziecka 
poczętego”…
– Jest to stwierdzenie nie tylko pozba-
wione logiki, ale całkowicie nieprawdzi-
we. Doświadczenie minionych dwudzie-
stu lat pokazuje, że niekaralność kobiet 
dobrze służy sprawie obrony życia. Na 
przykład lekarz dokonujący aborcji 
musi liczyć się z oskarżeniem ze strony 
kobiety, która żałuje swojego czynu – 
w przypadku zagrożenia karą taka sytu-
acja byłaby mało prawdopodobna. Także 
obserwowany wzrost poparcia dla prawa 
chroniącego życie związany jest z  po-
strzeganiem obrońców życia jako tych, 
którzy przede wszystkim upominają się 
o prawo do życia. Rozumiejąc, jakim dra-
matem jest aborcja także dla kobiety, 
raczej starają się ją ustrzec przed tym 
czynem, niż ją potępiać i karać.

Podobne stanowisko zajął polski Epi-
skopat, który w Komunikacie z 16 kwiet-
nia br. oświadczył, że biskupi „nie popie-
rają karania kobiet, które dopuściły się 
aborcji.” [treść p. 5. Komunikatu w ram-
ce – przyp. red.]. Odpowiedzią autorów 
projektu na to jednoznaczne stwierdze-
nie jest zapewnienie, że projekt realizu-
je postulat biskupów, gdyż „przewiduje 
środki łagodzenia odpowiedzialności 
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Obrona życia – tak,  
karanie kobiet – nie

Z dr. Pawłem Wosickim, przewodniczącym Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia,  
o apelu do parlamentarzystów i niekaraniu kobiet popełniających aborcję 
rozmawia KS. MIROSŁAW TYKFER, redaktor naczelny
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kobiety za pozbawienie życia dziecka 
poczętego, przyznając sądom możliwość 
odstępowania od kary stosownie do in-
dywidualnych okoliczności czynu”.

Wypowiedź ta ma wszelkie znamio-
na manipulacji, nagannej tym bardziej, 
że świadomie wypacza intencje bisku-
pów. Pisząc projekt, autorzy doskonale 
znali zdanie biskupów w  tej sprawie, 
zdają sobie też sprawę, że stanowisko 
wyrażone w Komunikacie jest krytyką 
rozwiązania przyjętego w projekcie. Dla-
tego sugerowanie zbieżności poglądów 
w tej sprawie jest wielkim nadużyciem 
promotorów karalności kobiet.

Autorzy projektu utrzymują, że „usta-
wowa bezkarność ma charakter przyzwo-
lenia na zbrodnię, a spośród 196 państw 
świata ponad 150 chroni dziecko rów-
nież przed bezprawnym zamachem ze 
strony matki”. Natomiast odstąpienie 
od karania matki „to przede wszystkim 
specyfi ka świata komunistycznego”.  

Są to argumenty obliczone na zdys-
kredytowanie mających odmienny 
pogląd w  tej sprawie. Jednocześnie 
argumentacja jest zupełnie nietrafna, 
porównywanie polskiej sytuacji z kraja-

mi, gdzie prawo zezwala na aborcję, jest 
niedopuszczalne. Kary (często w formie 
grzywny) grożą tam ewentualnie za na-
ruszenie aborcyjnych procedur.
Czy nie ma Pan wrażenia, że nadmier-
nie koncentrujemy się na problemie 
karalności  matki? Przecież dziecko 
poczęte ma też ojca. Jan Paweł II 
w 59. rozdziale encykliki Evangelium 
vitae mówi, że decyzję o zabójstwie 
dziecka jeszcze nienarodzonego często 
podejmuje jego ojciec nakłaniający 
kobietę do aborcji, on też przyczynia 
się do takiej decyzji, kiedy zostawia 
kobietę samą.

– Prof. Paul Chauchard, nieżyjący już 
lekarz francuski, mówił, że gdyby wszy-
scy ojcowie przyjęli właściwą postawę 
wobec matek swoich dzieci, żadna ko-
bieta nie poddałaby się przerwaniu cią-
ży. Także dlatego eksponowanie winy 
kobiety i  domaganie się jej ukarania, 
z wyłączeniem ojca, wydaje się po pro-
stu niesprawiedliwe. Konkludując, kon-
centrujmy się na tym, jak lepiej chronić 
dziecko poczęte i wesprzeć jego matkę, 
a nie na tym, jak ukarać kobietę zranioną 
aborcją. 

5. W związku z dyskusją o ochronie życia ludzkiego Konferencja Episkopatu Polski podkre-
śla, że życie każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną. Jego obrona 
stanowi obowiązek wszystkich, niezależnie od światopoglądu. Biskupi zwracają się do 
ludzi dobrej woli, do matek i ojców, lekarzy i położnych oraz do stanowiących prawo, aby 
zgodnie z sumieniem stawali na straży ludzkiego życia. Dziękując świeckim angażującym się 
w ruchy, stowarzyszenia i federacje pro-life, pasterze Kościoła w Polsce proszą o solidarną 
współpracę w tej ważnej sprawie. Równocześnie oświadczają, że nie popierają karania ko-
biet, które dopuściły się aborcji. Te kwestie Kościół rozwiązuje w sakramencie pojednania, 
zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i normami etyczno-moralnymi. Uwarunkowania 
kobiety decydującej się na aborcję są złożone i zróżnicowane (por. Jan Paweł II, Evangelium 
vitae, 59). Należy dołożyć wszelkich starań, by wobec zamiaru przerwania ciąży każda ko-
bieta była otoczona wszechstronną i życzliwą opieką oraz pomocą medyczną, materialną, 
psychologiczną i prawną.

Komunikat z 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 
Gniezno–Poznań, 16 kwietnia 2016 r. 

Kobieta nie powinna być karana, jej 
penalizacja dokonuje się już wtedy, kiedy 
decyduje się ona na aborcję 
 abp Henryk Hoser

Okiem księdza
Wokół projektu obywatelskiego „Stop 
Aborcji” zrobiło się zamieszanie. Do-
tyczy ono zasadniczo jednej sprawy, 
a mianowicie karania kobiet popełnia-
jących aborcję. Wspomniany projekt 
zakłada taką możliwość, natomiast 
biskupi polscy stoją na stanowisku, 
aby takiego prawa nie wprowadzać. 
O tym, dlaczego biskupi tak uważają, 
będziemy jeszcze pisać w kolejnych 
numerach „Przewodnika”. Sprawcami 
zamieszania są jednak sami autorzy 
tej inicjatywy, którzy świadomie nie 
podporządkowali się sugestiom bisku-
pów, aby w projekcie pominąć karanie 
kobiet popełniających aborcję. Mimo  
tych sugestii to poszli własną drogą. 
Oczywiście mają do tego prawo, ponie-
waż są obywatelami państwa, które 
pozwala na tworzenie niezależnych 
inicjatyw obywatelskich. Tyle że nie 
mogą powoływać się w swoich dzia-
łaniach na autorytet Kościoła.

Szkoda, ponieważ wiele osób 
podpisało się pod projektem usta-
wy „Stop Aborcji” w dobrej wierze 
i w przekonaniu, że uczestniczą 
w słusznej sprawie. Złożenie takiego 
podpisu było oczywiście uczestnic-
twem w dobrym działaniu na rzecz 
obrony życia poczętego i nikt, kto 
zaangażował się na rzecz zbierania 
podpisów od innych osób, nie po-
winien się obwiniać o niewłaściwą 
postawę. To zaangażowanie będzie 
miało znaczenie dla ustawodawcy, 
nawet jeśli wygra ostatecznie inny 
projekt ustawy. Ponadto ten, kto 
podpisał lub kto podpisy zbierał, 
mógł nie znać przecież szczegółów 
dotyczących samego projektu ani też 
stanowiska Episkopatu w tej spra-
wie. Powinien jednak w przyszłych 
swoich działaniach brać pod uwagę 
fakt, że biskupi jasno wypowiedzieli 
się w sprawie niekarania kobiet po-
pełniających aborcję.

KS. MIROSŁAW TYKFER
redaktor naczelny
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