Stanowisko PSR w sprawie dofinansowywania przez Rząd RP zapłodnienia in
vitro

P

olskie Stowarzyszenie Racjonalistów z niepokojem przyjęło informacje, że Rząd

wycofuje się z poparcia dla wprowadzenia zasady dofinansowywania zabiegów zapłodnień in
vitro — pod pretekstem „zachowania kompromisu światopoglądowego wypracowanego na
początku lat 90." oraz niewszczynania wojny światopoglądowej. Jest to klasyczna formuła
będąca wyrazem podporządkowania się rządzących presji Kościoła Katolickiego w sprawach
doniosłych społecznie.
Stoimy na stanowisku, że każdy człowiek i rodzina ma prawo do posiadania własnych
dzieci. Dla wielu par cierpiących na bezpłodność, metoda sztucznego zapłodnienia jest jedyną
szansą na spełnienie tego marzenia. Uważamy, że rząd ma obowiązek pomagać tym ludziom,
których nie stać na kosztowne zabiegi.
Uważamy, że rząd RP nie powinien stać na pozycji fundamentalizmu religijnego, lecz
tworzyć warunki do jak najlepszego funkcjonowania obywateli, otaczając szczególną opieką
rodzinę. Posiadanie własnego dziecka jest najczęściej warunkiem szczęśliwego i harmonijnego
pożycia dwojga ludzi zakładających rodzinę. Państwo, które zmusza do posiadania dzieci tych,
którzy ich mieć nie chcą lub nie mogą, również ze względów zdrowotnych (v. przykład Alicji
Tysiąc), a jednocześnie odmawia pomocy tym, którzy go pragną i mogliby mieć szansę na
posiadanie dziecka przy użyciu metody in vitro, nie zasługuje na miano państwa
demokratycznego.
Tym, którzy zalecają adopcję dzieci, jako substytut zwykłego macierzyństwa i ojcostwa,
przypominamy, że własne dziecko to nie tylko mały człowiek do wyżywienia. Nie każdy jest
zdolny pokochać cudze dziecko, gdy w głębi duszy pozostaje żal, że nie można mieć swojego
potomka. Nazywanie zbrodniarzami ludzi, którzy powołują na świat własne dzieci, a pomaga im
w tym metoda naukowa, a nie czyjaś łaska, nie pozostawia wątpliwości, że w centrum
zainteresowania Kościoła nie jest człowiek, lecz doktryna.
Potwierdzają się obawy Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, że zamiary Rządu RP
będą torpedowane przez hierarchię kościelną. Oczekujemy, że Pan Premier udowodni jednak,
że nie jest podatny na integrystyczne zapędy. Mamy nadzieję, że Polska podąży za takimi
krajami jak Czechy i Francja, gdzie zapłodnienie metodą in vitro jest przez państwo
refundowane.
Uzasadnienie stanowiska

Zobacz także te strony:
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Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw Autorskich
bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie
odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

