50 príbehov

po prečítaní ktorých nemôžete
hlasovať za návrh Anny Záborskej

#TOTOVÁMNEPREJDE

Bolo to síce najťažšie rozhodnutie
môjho života ale som rada, že
nemusím vďaka interupcii vychovávať
dieťa človeka čo ma znásilnil.
Claudia

Byť ženou v tejto krajine začalo byť
synonymom bezmocnosti. Hoci kričíme,
aby ste nám už nerobili zle, aj tak si ešte
kopnete. Miesto toho, aby ste riešili stovky
ďalších problémov, ktoré tieto krajina má, vy
si do nás radšej kopnete.

Nikola

Dúfam, že keď ma niekto OPÄŤ znásilni a nebodaj
otehotniem, tak sa budem môcť vzdať toho
dieťaťa čím skôr. A kiežby bolo viacej žien, čo ide
na interupciu, pokiaľ sa nevedia o dieťa postarať.
Poznám mnoho zničených životov, kvôli
nezodpovednej voľbe matky!

Sarah

Dajme ženám právo sa
rozhodnúť o svojich životoch,
svojich telách. Už je načase, už
pridlho o nich rozhodovali iní.
Zdena

Vy, ktorí ste proti
prerušeniu tehotenstva,
koľko detí ste už
adoptovali?

Ľubomír

Keby mohli muži otehotnieť, stala by
sa interupcia posvätnou. Iba tehotná
žena má právo rozhodovať o svojom
tele. Žiadny muž, žiadna Záborská.
Ján

Počúvajte a rešpektujte ženy. Nerobte
z nich obete vašich nezmyselných
ideologicko politických vojen. Ženy
chcú a vedia rozhodovať o svojom
tele bez vás.
Beáta

Na vlastné oči som v Poľsku videla zmrzačené
ženy, dôsledkom pokútne vykonaných
interrupcií. Mladé dievčatá, ktoré kvôli takým,
ako ste vy, ktorí vieru pečatia do zákonov, už
nikdy nebudú môcť mať deti. Slovensko nie je
viazané náboženstvom. Vy podľa svojej viery
žite, ale ostatným nehovorte, ako majú žiť.

Henrieta

72 hodín s plodom, o ktorom sa žena už rozhodla,
že ho nechce donosiť, je 72 hodín traumatizácie a
psychického ubližovania. Kiež by ste sa tak starali o
narodené deti ako o tie nenarodené. Ženy
potrebujú vyrovnanie rozdielov v platoch a
dôchodkoch, dostatok miest v škôlkach a ochranu
pred domácim násilím, nie 72 hodín na
rozmyslenie.

Zuzana

Zamerajte sa prosím viac na prevenciu. Účte ženy,
dievčatá, ale aj chlapcov, ako sa dá chrániť pred
nežiaducim otehotnenim. Investujte do vzdelania.
Sprístupniť antikoncepcie. Vysvetľujete, čo
znamená potrat pre telo ženy a pre embrio.
Podporte mládež. A pomôžte tým, ktoré to museli
podstúpi s rôznych zdravotných dôvodov.

Mária

Chcem, aby Slovensko bolo krajinou,
kde sa v budúcnosti nebudem musieť
báť výchovavať svoju dcéru kvôli tomu,
že jej práva sú neustále okliešťované a
ohrozované. Chcem, aby skutočne
platilo, že ženy na Slovensku majú
autonómiu vlastného tela, že ony jediné
o ňom plne rozhodujú, že ideológie a
náboženstvá nemajú možnosť siahať na
naše práva, pretože im to spoločnosť,
ale ani naši*e zástupci*kyne v
parlamente nedovolia. Vy ste tí*tie,
ktorí*é majú naše práva ochraňovať, nie
obmedzovať. Tak ich, prosím, bráňte..

Veronika

Ak niekto ženu znásilní má
si nechať dieťa? Je to jej
voľba a nikto nemá pravú
jej ju brať.

Zoe

Kedysi som si predstavoval, že v roku 2021 už
budeme riešiť len problémy typu "Koľko stojanov
na zelenú dopravu v meste, by ešte bolo fajn
pridať" alebo "Ako ešte rozšírime cyklotrasy?"
alebo či na školstvo pridáme viac peňazí alebo
mega viac peňazí do rozpočtu...

Michal

Bojím sa v tejto krajine znova
otehotnieť. Uvažujem nad tým, že
ďalšie dieťa mať nebudem, i keď po
ňom túžim, alebo odídem aj s rodinou
žiť do zahraničia.
Judita

Na toto sme nikomu
nedávali hlas. Sľubovali ste
boj proti korupcii a nie proti
zdravému rozumu.
Peter

Chcete, aby sme sa vrátili
zo zahraničia, ale robíte všetko
preto, aby sa na Slovensku
nedalo žiť.
Alexandra

Bolo by lepšie, ak by ste
riešili úplne iné veci ako
toto.
Dominika

Pri toľkých veľkých a existenčných problémoch
mnohých ľudí na Slovensku je sprísňovanie
interrupcií, podľa môjho názoru, úplne
nemiestne. Vyzerá to, akoby ženy nevedeli
správne rozhodovať o svojom živote, keď podľa
niektorých poslancov je lepšie im ešte sťažiť túto
ťažkú cestu. Čo sa týka predĺženia času na
rozhodnutie, myslím, že každá žena už predtým
ako sa obráti na odborníkov s požiadavkou na
prerušenie tehotenstva, je rozhodnutá a nevidí
inú cestu. Pani Záborská, ak chcete skutočne
niekomu pomôcť, pomôžte matkám a otcom,
ktorí vychovávajú svoje deti bez partnera, tým,
ktorí nemajú stále zamestnanie, nevedia sa
dostatočne postarať o svoje deti aj keď sa snažia.
Čo sa týka interrupcií, pozrime sa do zahraničia a
skúsme aj deti a mladých, ľudí, ktorým to rodičia
ani blízki nevysvetlili, edukovať v oblasti
sexuálnej výchovy. Ďakujem.

Paula

Riešte problémy tejto
krajiny, nie maternice
cudzích žien!
Jakub

Nemám slov. Nečakala som, že
toto by sa mohlo diať v NR SR.
“Toto vám neprejde!”
Ivana

Čo je Vás do toho, či ho
vynosí a porodí, keď Vám
bude aj tak jeho život
ľahostajný?

Miroslav

Je to vec každej ženy a
partnera ako sa rozhodnú a
nie aby mi niekto nariaďoval
čo mám robiť podľa nich.
Ďakujem.

Žaneta

Dajte našim telám pokoj a
starajte sa o deti, ktoré sa už
narodili, aby sme sa my nebáli
priniesť ich na tento svet, aj keď
nemáme ideálne podmienky.
Miroslava

Ste tu na to aby ste riešili
problémy a nie aby ste
ich vytvárali.
Štefan

Znížiť počet interrupcií sa nepodarí
stažením prístupu k nim. To len ohrozí
viac životov. Prosím pani Záborskú ak
jej záleží na životoch, aby počúvala
názory odborníkov v oblasti a
nabudúce podala taký návrh, ktorý
bude naozaj podporovať ženy. Sama
som žena ktorá plánuje rodinu a v
tomto neistom svete mám obavy
priviesť na svet dieťa. Zlepšujte
prosím radšej podmienky pre mladé
rodiny alebo situáciu v zdravotníctve.
Tajana

Ja Vám nesiaham na
politiku, Vy mi nesiahajte
na maternicu.
Dominika

Dovoľte ženám žiť dôstojný
život s vlastným rozhodnutím.
Vy ich život žiť nebudete.
Kristína

Aj pre takéto zákony, utekajú zo
Slovenska, najmä mladí ľudia, ktorí
by mali byť našou budúcnosťou.
Veľký krok späť toto.
Michal

Dávate stále viac podnetov na to, aby sa na
Slovensku nežilo dobre a ľudia odchádzajú
za lepším životom inam. Zamyslite sa nad
svojimi presvedčeniami, ktoré nie sú v
záujme všetkých, ale iba vašim záujmom.

Petra

My ženy sme ľudské
bytosti, nie bábiky
s ktorými si môžete robiť
čo chcete.
Lucia

Každá žena má právo
sa rozhodnúť sama
za seba.
Ružena

Mám 40 rokov a plne si uvedomujem, že
moje telo už ďalšie tehotenstvo po fyzickej,
ani psychickej stránke nezvládne. Podľa pani
Záborskej však nie som správna kresťanka,
lebo sa kvôli tomu nedám zavrieť do kláštora.
A nie, nemyslím si, že sex by mali mať len
ľudia, ktorí chcú plodiť deti. Život rodičov sa
pôrodom detí predsa nekončí, tak ho žime
každý podľa svojich predstáv a potrieb,
neexistuje jediné správne riešenie a jediná
správna cesta, je ich mnoho, tak si berme
príklad zo štátov, kde sa politika uberá v
prospech ľudí a nie smerom od nich. Ani p.
Záborská by sa nemala rúhať tým, že sa hrá
na Boha a rozhoduje o osudoch ľudí, ktorých
názor ju vôbec nezaujíma.

Lenka

Cesta k menšiemu počtu potratov vedie cez
dostupnú antikoncepciu, sexuálnu výchovu a
plánované rodičovstvo. Príspevok pri
narodení dieťaťa s postihnutím schváľte
pokojne, ale nepodmieňujte ho
obmedzovaním ženských práv.

Veronika

Takýmto tempom dopadne Slovensko časom ako
Poľsko. Ženám úplne zákazane interupcie, zúfale
znásilnené ženy, ktoré musia chodiť na potrat za
hranice, aby nemuseli žiť s traumou, ktorá im bola
spôsobená. Sme v 21. storočí, prečo by mali byť
práva žien obmedzované a hlavne prečo by o
reprodukcii žien mali rozhodovať muži. Naše telo,
naša voľba.

Patrícia

Viem si predstaviť, čo je to čakať s
mŕtvym plodom v bruchu. Moja
sestra to zažila počas Vianoc. To
som nechápala ako ju môžu poslať
takto domov. Smutné.
Katarína

Vychovávam sama dieťa z jedného príjmu. Od
štátu nemám žiadnu pomoc, ktorá by mi uľahčila
starostlivosť o dieťa napr. tak, aby som mohla
chodiť bez stresu do práce. Pomoc poslancov
by sa mala sústrediť na uľahčovanie života
rodičov, nie tvorbu zákazov a obmedzení.

Anna

Vždy je to tlak iba na ženy. Proti
agresívnym mužom sa koná
minimum. Všetky následky musí
znášať žena. S tým, že osamotené
ženy s deťmi žijú na hranici chudoby
sa nič nerobí.
Anna

Začnite naozaj pomáhať ženám, nie okliešťovaním
našich práv. Riešte radšej nedostatok a neúnosné
čakacie doby u špecialistov pre deti, nedostatok
miesta v škôlkach, to, že často nemôžeme byť
hospitalizované s našimi deťmi. Chcete pomôcť našim
deťom? Zachráňte planétu! Ďakujem.

Zuzana

Vážené pani poslankyne, vážení páni
poslanci, som jednou zo žien, ktoré zažili
znásilnenie. Bolo to síce pred tridsiatimi
rokmi, ale dodnes si to žiaľ živo pamätám. Z
rán na tele, ktoré som od násilníka utŕžila,
som sa zotavila, ale rany na duši zostali
dodnes. Ako osemnásťročná študentka som
zostala tehotná. Napriek viere v Boha, som sa
rozhodla pre interrupciu. Vedela som a
doteraz viem, že hoci deti milujem a
vychovala som svoje aj cudzie, dať lásku
plodu násilia by som nedokázala. Preto Vás
prosím, nerozhodujte o nás, radšej sa
zamyslite nad dôležitejším problémami žien,
ktoré sú týrané, nízkopríjmové, samoživiteľky.

Hedviga

Zamyslite sa, či by ste chceli aby
vaše dcéry, sestry museli čakať na
potrat, ak by otehotneli s
násilníkom/partnerom, s ktorým
nechcú!
Monika

Naozaj chce aby dieťa vyrastalo rodičom, ktoré ho
nechcú, ktorí sú neplnoletí alebo nemajú finančné
prostriedky na to, aby mu mohli zaobstarať všetko čo
potrebuje? Vážne chcete ženu po znásilnení nechať
vychovávať dieťa človeka, ktorý jej spôsobil traumu
do konca života? Nie sme v 15. storočí, aby ste
obmedzovali práva žien. Je to naše telo, naša voľba!

Slávka

Mali by sme sa starať o budúcnosť našich
narodených deti. Investovať do vzdelania a
zdravotnej starostlivosti. Zabezpečiť im takú
budúcnosť aby nemuseli utekať za hranice.
PS: Ak by som ja musela čakať 72 hodin pred 20
rokmi na zákrok už by som nebola medzi živými.

Soňa

Moja maternica, moje rozhodnutie. Žiadna žena sa
neteší na potrat, nie je to niečo, čo by plánovala. Je to
pre ňu veľmi ťažké rozhodnutie aj bez vašich zákazov
a príkazov. Nikto nemá právo rozhodovať o tom, čo
môže alebo nemôže žena urobiť. Žiadna žena nie je
chodiaca maternica a stroj na deti.

Katarína

Keď sa mi predčasne narodil
syn, nemohla som s ním ostať v
nemocnici, lebo na SR na to
nie je v nemocniciach priestor.
Viete aký je to pre čestvú
matku pocit, opustiť pôrodnicu
a nechať tam novorodenca?!
Treba sa najprv postarať o deti
narodené, a potom riešiť tie,
ktoré by narodené mohli byť.
Katarína

Novela zákona je nehumánna ...ak sa zákrok
vykoná dostatočne zavčasu tak jednak je
menej ohrozené zdravie žiadateľky ale tiež aj
embryo je chránené pred utrpením! Vo
včasných fázach gravidity nie je vyvinutý
nervový systém takže nenarodeným život
netrpí! A toto chce p. Záhorská ohroziť!

Mária

Ja osobne som bola 2x na interrupcií,
nakoľko som mala existenčné problémy,k
tomu 2 dcéry,študentky... Momentálne mám
síce 39rokov, ale život v poriadku a som v
13tt!!! Teraz je ten správny čas, si to
materstvo ešte raz vychutnať!

Veronika

Prosím neobmedzujte moje práva
už v 19 rokoch, kedy by som sa mala
báť o štúdium a vzdelanie a nie o to,
či náhodou neotehotniem a čo
bude potom so mnou ďalej. Nie
všetky sa chceme stať ženami v
domácnosti, no chceme úspešne
vyštudovať a stať sa úspešnými
ženami, nie obetovať všetko na
základe vašeho vierovyznania či
presvedčenia. Prosím nechajte mňa
rozhodovať o mojej budúcnosti.

Radka

Aj napriek tomu, že som veriaca, že
milujem deti a bábätká, prosím,
nemiešajte sa do práv žien. Mne ako
21ročnej žene sa hnusí, že niekto
rozhoduje o MNE, o mojej maternici.
Radšej by ste sa mali starať o už
narodené deti, o ich matky a o to, ako
to vyzerá v pôrodniciach, či koľko
poberá matka rodičovský príspevok.
Je to neskutočná hanba! Takisto sa
starajte o deti z detských domovov, o
postihnuté detičky. Tie tú pomoc
potrebujú. A nechajte matky matkami
a ženy ženami.
Emma

Ako praktická sestra, ktorá pracuje v
nemocnici s týmto nesúhlasím. Každá
žena sa ma sama rozhodnúť či chce si
nechať dieťa alebo nie. Je
nemysliteľné aby sa do gravidity ženy
ktokoľvek staral ani žiadna pani
Záborská a ani jeden poslanec či
poslankyňa NR SR. Momentálny
interupčný zákon je nastavený
správne netreba ho upravovať. A už
vôbec netreba miešať do politiky
vierovyznanie a vieru akúkoľvek.
Martina

Čakala som bábätko a veľmi sme
sa naň tešili už spolu s našou 2
ročnou dcérkou. Bohužiaľ na
kontrole mi potvrdili zamlčaný
potrat a musela som ísť na
čistenie. Bolo to pre nás ťažké aj
bez týchto vašich nezmyselných
lehôt a výmyslov... Čo je mŕtve
zrazu neodživne a riskovať život
ženy. Nestarajte sa do vecí o
ktorých majú rozhodovať samotné
ženy a lekári ako odborníci.
Martina

