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Стотине хиљада Пољака на позив грађанског удружења Општепољски штрајк жена
изашли су на улице да блокирају саобраћај на главним раскрсницама, улицама и
мостовима у Варшави и више од 100 градова широм Пољске протестујући због забране
абортуса. Окупљени протестују због пресуде Уставног суда од четвртка, којом је
Пољакињама готово потпуно забрањен абортус, осим када је узгрожен живот мајке или
је трудноћа плод силовања.

  

  

"Пакао за жене", "Доста нам је", "Носите се", Абортуси без граница", "Руке су вам
крваве", "Права жена заједничка ствар", "Влада није трудноћа, може да се уклони" и
"Ово је рат", неке су од порука на транспарентима, које су масе људи уз црне кишобране,
симбола ранијих протеста жена, понеле на демонстрације поводом готово потпуног
укидања права на абортус који у Пољској не јењавају већ пети дан.

  

Након недељног протеста пред црквама и током недељних миса у понедељак су
Пољакиње уз масовну подршку мужева, браће и синова који су са њима изашли на
улице аутомобилима, и спорим прелажењем пешашких прелаза тамо-овамо у
поподневном шпицу, изазвале колапс саобраћаја у преко 100 градова широм
земље.
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Придружили су им се у неким градовима и таксисти и многи возачи који су зауставили
своје аутомобиле и гласно трубили а на многим возилима су и плакати подршке протесту
пољских жена.

  
  

Масе су и након блокаде у саобраћајном шпицу остале и даље на улицама упркос
строгим санитарним мерама којима су забрањена спонтана окупљања

    

Масе су и након блокаде у саобраћајном шпицу остале и даље на улицама, а упркос
строгим санитарним мерама којима су забрањена спонтана окупљања, покушавајући
колико толико да одрже размак, демонстранти су пошли у протестне шетње Варшавом,
Краковом, Катовицама, Гдањском и другим градовима.

  

У Варшави су демонстранти пошли пред цркву на Тргу три крста у центру града где је
полиција морала да их одвоји од самозваних домобрана из редова пољских
десничарских екстремиста и радикала, који и данас као и у недељу на неким местима
обезбеђују цркве да у њих не уђу демонстранти.

  

Поглавар цркве апеловао на демонстранте да поштују друго мишљење

  

Поглавар Пољске католичке цркве, која је иначе захвалила Уставном суду на пресуди да
је противуставно да се у Пољској прекину трудноће у којима би биле рођене бебе са
тешким деформитетима или због тешких обољења осуђене на кратак живот у
неизрецивој патњи, Војћех Полак апеловао је на све у Пољској да своје протесте
изражавају без агресије, поштујући друго мишљење.

  

"Немојмо да прелазимо границе, не продубљујмо поделе, поштујмо једни друге, поштујмо
наше светиње", апеловао је у видео поруци надбискуп Полак.
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Револуција која је почела није само борба за право на абортус, то је борба за слободу

    

У недељу су поред порука против готово потпуне забране абортуса на зидовима и
оградама цркава у неким градовима и проливене црвене фарбе на тротоарима,
оскрнављена и два споменика покојном папи Јовану Павлу Другом када су непознати
починиоци руке споменика полили црвеном фарбом, симболом крви пољских жена које
ће да вештачки прекину трудноћу морати у илегалу.

  

"Револуција која је почела то није само борба за право на абортус. То је борба за
слободу која је погажена на бруталан начин а абортус је њен симбол", казала је вечерас
једна од организаторки протеста из Општепољског штрајка жена Марта Лемпарт.

  

Великодостојницима Пољске католичке цркве поручила је да се не чуде протестима у
црквама и пред њима када су се бискупи заједно са властима умешали Пољакињама у
најинтимнија питања.

  

Позив женама да у среду ступе у штрајк

  

Општепољски штрајк жена позвао је Пољакиње да у среду ступе у штрајк и не оду на
посао.

  

Владајући пољски конзервативци из странке Право и правда Јарослава Качињског
откако су дошли на власт 2015. године покушавали су да укину потпуно право женама на
вештачки прекид трудноће, пооштравајући закон који је после мучних дебата донет као
национални компромис 1993. године, али су се увек повлачили пред протестима стотина
хиљада Пољакиња на улицама.

  
  

Уставни суд оценио да је фетус дете у пренаталној фази које као људско биће има
право на достојанство и на живот
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Сада је зато заобиђен парламент и нађена је пречица да група посланика Права и
правде затражи оцену Уставног суда у коме су сада све судије, осим једног, изабране по
препоруци владајуће странке, а Уставни суд је оценио у четвртак да је фетус дете у
пренаталној фази које као људско биће има право на достојанство и на живот, тако да је
тај изузетак из закона који је до сада омогућивао абортус у супротности са Уставом
Пољске.

  

Бивши пољски премијер, касније председник Европског савета а сада шеф Европске
народне партије Доналд Туск, упозорио је да нико није био задовољан компромисом из
1993. године да је вештачки прекид трудноће у Пољској забрањен уз три изузетка - када
је тешко оштећен плод, када је угрожен живот или здравље труднице и када је трудноћа
плод кривичног дела - силовања или инцеста.

  

"Једина предност тог компромиса била је да је чувао Пољаке да не избије грађански рат
око абортуса. Наменски су компромис уништили јер градђнски рат то је њихово. Али
биће поражени, већ су поражени", поручио је поводом одлуке уставног суда Доналд
Туск.

  

(Бета, Н1) 
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