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Председник Пољске Анџеј Дуда изразио је разумевање за стотине хиљада жена које
већ недељу дана масовно излазе на улице градова широм Пољске да протестују због
пресуде Уставног суда којом им је готово потпуно забрањен абортус, јер је укинут један
од три изузетака када је био дозвољен - када је плод тешко деформисан или оболео
тако да би му живот био неизрецива патња.

  

  
  

Не чудим се гневу и протесту тих жена. Јасно је да су у демократској земљи протести
легални. Али агресија, напади на цркве и вулгарности, томе нема места у демократији и
то снажно осуђујем

    

"Не чудим се гневу и протесту тих жена. Јасно је да су у демократској земљи протести
легални. Али агресија, напади на цркве и вулгарности, томе нема места у демократији и
то снажно осуђујем. Не желим да додајем да такве демонстрације прете драматичним
порастом обољења ковид-19", казао је председник Дуда у интервјуу пољској приватној
телевизији Полсат.
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Председник Пољске такође је оштро критиковао позив свог партијског шефа, лидера
владајуће конзервативне странке Право и Правда, вицепремијера Јарослава Качињског,
за то што је синоћ позвао активисте странке и симпатизере да изађу да физички бране
цркве од Пољакиња јер наводно протестима током богослужења у недељу и испред
цркава покушавају да униште пољски народ.

  

"Морамо да бранимо пољске цркве"

  

"Посебно морамо да бранимо пољске цркве, по сваку цену. Позивам све чланове Права и
Правде и оне који нас подржавају да узму учешће у одбрани цркве", затражио је
Качињски да се бирачи његове странке придруже радикалним националистима који су
већ организовали самозване страже испред цркава, а у Варшави покушавали да се
сукобе са демонстрантима.

  

"Полиција, полиција и још једном полиција"

  

"Нема потребе ни оправдања да се покрећу било какве грађанске иницијативе за то. За
то служи полиција. Полиција, полиција и још једном полиција. Разговарао сам са
министром унутрашњих послова и администрације Маријушом Камињским као и са
премијером Матеушом Моравјецким и уверавали су ме да је полиција на месту и
извршава своје задатке", казао је председник Дуда.

  

Председник Дуда је апеловао на све да се понашају мирно, трезвено и пристојно, а
понудио је да нађе решење које ће у случају тешког оштећења плода заштити и бебу и
мајку за коју се, према речима председника Пољске, мора имати разумевања да се
нашла у драматичној ситуацији када зна да ће родити бебу са леталним оштећењима.

  

Ћерка и жена председника Дуде Кинга стале на страну жена које протестују 

  

Претходно је ћерка председника Дуде Кинга, а затим и његова супруга Агата, стала на

 2 / 4



Председник Пољске Анџеј Дуда: Не чудим се гневу и протесту жена због забране абортуса, али такве демонстрације прете драматичним порастом обољења ковид-19
четвртак, 29 октобар 2020 00:59

страну жена које протестују зато што им је Уставни суд одузео право избора и тера их
на трагично јунаштво да рађају тешко оштећене бебе само да убрзо умру како би, како је
објашњавао раније Јарослав Качињски биле крштене и сахрањене по учењу Пољске
католичке цркве.

  

"Треба прецизирати заједно са стручњацима прописе тако да буду заштићена рецимо
деца са Дауновим синдромом, али да жене не буду изложене психичком и физичком
мучењу. Ту слобода избора жене мора да остане очувана. Она по својој савести мора да
реши шта жели да учини и ја разумем колико су се жене изнервирале и колико су
узнемирене", рекао је председник Дуда.

  

Протести не јењавају

  

Протести жена у Пољској не јењавају већ седми дан широм земље, а данас су Пољакиње
на позив Општепољског штрајка жена ступиле и саме у штрајк, тако што су узеле
слободан дан и нису отишле на посао а многи пољски универзитети отказали су данас
наставу подржавши тако протест.

  

Пољакиње су данас у Варшави блокирале неко време Сејм (пољски парламент) а једна
од организаторки протеста Марта Лемпарт позвала је да Пољакиње принуде
политичаре владајуће странке и Јарослава Качињског на локдаун.
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Мислили су да ће нама наредити локдаун да не изадјемо на улице. Заборављају да је
људи увек више него власти

    

"Мислили су да ће нама наредити локдаун да не изадјемо на улице. Заборављају да је
људи увек више него власти", казала је испред Сејма Марта Лемпарт и најавила за
четвртак блокаду државне пољске телевизије ТВП која о протестима извештава као да
"фашистички левичари желе да униште Пољску".

  

Према најновијим анкетама поводом протеста већина Пољака, њих 62 одсто
подржава досадашњи тзв. компромис о абортусу из 1993. године којим је вештачки
прекид трудноће у Пољској забрањен уз три изузетка - када је тешко оштећен плод,
што је прошле седмице забранио Уставни суд, када је угрожен живот или здравље
мајке или када је трудноћа плод кривичног дела, силовања или инцеста, што су сада
остале једине могућности.

  

Свега 11 одсто Пољака у анкети агенција КАНТАР коју је објавила данас Газета
виборча сматра да абортус треба потпуно забранити, како се залаже Пољска
католичка црква а 22 одсто подржава вештачки прекид трудноће по жељи до 12
недеље трудноће.

  

Чак 73 одсто Пољака не подржава пресуду Уставног суда којом је абортус у случају
тешких обољења или деформитета плода у супротности са Уставом, те тако
забрањен.

  

Конзервативци Јарослава Качињског покушавали су и раније да пооштре закон и
забране потпуно абортусе али су се повлачили пред стотинама хиљада Пољакиња које
су изашле на улице да протестују, тако да је Качињски нашао пречицу да закон уместо
парламента пооштри Уставни суд у коме су све судије осим једног сада након реформе
изабране по препоруци владајуће странке.

  

(Бета, Н1) 
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