
Inne pozytywne aspekty  
8. Poprawki

Kulturowa akceptacja aborcji prowadzi do niszczenia 

wartości i szacunku dla ludzkiego życia oraz jego 

godności. Ułatwia to usprawiedliwianie i racjonalizację 

zabijania innych niewinnych istot ludzkich. Można 

to łatwo zauważyć obserwując coraz większą liczbę 

działań prawnych, które legalizują zabijanie osób 

starszych, schorowanych i terminalnie chorych. 

Wartość ludzkiego życia i  
ludzkiej godność jest 
nieustannie atakowana

Zamiast społeczeństwa, w którym każde życie, również 

to najsłabsze, jest cenione i szanowane, Irlandii 

oferuje się alternatywne rozwiązanie, które propaguje 

indywidualistyczne żądania dominacji silnych ponad 

elementarnymi prawami słabych; gdzie ludzkie życie 

jest komercjalizowane i gdzie młodzi są zachęcani,  

aby troszczyli się tylko o siebie samych.

Aborcja i irlandzkie prawo

W 2013 r. aborcja w Irlandii została zalegalizowana 

w przypadkach, gdy kobieta grozi popełnieniem 

samobójstwa. Ze względu na bliskie położenie Wielkiej 

Brytanii aborcja z dowolnego powodu jest łatwo 

dostępna dla Irlandek, które chcą jej dokonać.  

W rezultacie ok. 5% irlandzkich poczętych dzieci zostaje 

abortowanych. Chociaż stale spada liczba Irlandek 

podróżujących do Wielkiej Brytanii w celu dokonania 

aborcji, fakt, że ponad 3 000 Irlandzkich matek każdego 

roku jest przekonanych, iż nie mają “wyboru” i wyjeżdża 

do Wielkiej Brytanii, aby przerwać ciążę, świadczy o tym, 

że z problemami tych kobiet irlandzkie społeczeństwo 

sobie nie radzi. Znacznie więcej należy pomagać 

kobietom, które zdecydowały się zachować swoje 

dzieci, aby mogły liczyć, że otrzymają odpowiednie 

wsparcie i ochronę.

Aktywne programy, wprowadzające innowacyjne 

rozwiązania problemów związanych z ciążą kryzysową, 

mogłyby jeszcze bardziej zmniejszyć liczbę aborcji. 

Nie ma powodu, aby nie być pewnym, że podobna 

do prawa brytyjskiego legalizacja przerywania ciąży 

nie spowodowałaby, że Irlandia miałaby taką samą 

liczbę aborcji jak Wielka Brytania, gdzie ginie ponad 

20% poczętych dzieci. Czy naprawdę chcemy takiej 

przyszłości dla Irlandii, w której jedno dziecko na pięć 

poczętych będzie abortowane, a godność i prawo 

do życia nienarodzonego dziecka są lekceważone, 

ponieważ jest niepełnosprawne?  

Najlepszym sposobem na uniknięcie tego losu jest 

ochrona 8. Poprawki do Irlandzkiej Konstytucji!

ProtectThe8th.ie
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Zaangażuj 
się już dziś!
Razem z nami zostań wolontariuszem i działaj w 

irlandzkim ruchu obrony życia.

Wybierz jedną z możliwości: rozdawanie ulotek 

pro-life, przekonywanie innych, telefonowanie, 

organizowanie lokalnych spotkań za życiem.

Prosimy, zgłoście się do ProtectThe8th.ie



Dyskryminacja 
niepełnosprawnych dzieci

Prawo w Anglii, Walii i Szkocji zezwala na aborcję 

do 24 tygodnia ciąży praktycznie na żądanie 

kobiety. Urodzone w tym wieku wcześniaki mają 

dużą szansę przeżycia. Jeśli dziecko  

jest niepełnosprawne (nawet bardzo  

nieznacznie), prawo nie nakłada  

żadnych ograniczeń czasowych,  

więc można je uśmiercić w  

dowolnym czasie aż do urodzenia się.

8. Poprawka 
ratuje życie!

Niektóre krzykliwe osoby i grupy, wspierane przez 

sprzymierzone z nimi media, prowadzą kampanię 

w celu uchylenia 8. Poprawki. Oni próbują wmówić 

ludziom, takim jak Wy, że ta poprawka narusza 

prawa człowieka wobec kobiet.
 

Rząd proponuje wprowadzenie w Irlandii prawa do 

darmowej aborcji kosztem podatników, podobnie 

jak w Wielkiej Brytanii, gdzie jedno na pięcioro dzieci 

jest zabijane w okresie prenatalnym. 8. Poprawka do 

Irlandzkiej Konstytucji na to nie pozwala! 

8. Poprawka uratowała tysiące 
istnień ludzkich!
 

Nie jest reliktem przeszłości, ale pionierską 

deklaracją praw człowieka, z której wszyscy 

obywatele Irlandii powinni być bardzo 

dumni. Dzisiaj dzięki 8. Poprawce żyje tysiące 

Irlandczyków, którzy mogliby zginąć przed 

narodzeniem. Niektórzy z nich mogą nawet 

znajdować się wśród Waszych przyjaciół.

Aborcja powoduje korupcję  
w Służbie Zdrowia

Pełna akceptacja kultury aborcyjnej ma destrukcyjny 

wpływ na praktykę medyczną. Dla przykładu, tak  

w Wielkiej Brytanii, jak i USA, parametry dotyczące 

zdrowia okołoporodowego kobiet są znacznie gorsze  

niż w Irlandii. Wskaźnik umieralności matek jest  

o 10% niższy w Irlandii niż w Wielkiej Brytanii i o ponad 

40% niższy niż w Stanach Zjednoczonych.
 

Są tacy, którzy twierdzą, że powinniśmy pozwolić  

na tzw. wyjątki i wprowadzić aborcję eugeniczną  

dzieci z poważnymi schorzeniami, zagrażającymi ich 

życiu. Jednak bez względu na to, jak bardzo chore  

może być nienarodzone dziecko, nic nie usprawiedliwia 

jego zabicia.

Równe Prawa Dla Wszystkich!
 

8. Poprawka głośno i wyraźnie mówi, że nienarodzone 

dziecko jest istotą ludzką w każdym (również bardzo 

wczesnym) stadium swojego życia, należy do rodziny 

ludzkiej i ma takie samo prawo do życia, jak każdy 

człowiek. Nie ma znaczenia czy jesteś silny czy słaby, 

chory, czy zdrowy; albo kim są Twoi rodzice. Twoje  

życie i Twoja elementarna ludzka godność są równe  

dla wszystkich. 
 

Te zasady Irlandczycy uroczyście zadeklarowali w 

1983 r., gdy przegłosowali 8. Poprawkę do Konstytucji 

z przewagą 2:1, aby zapobiec wprowadzeniu w 

Irlandii legalizacji aborcji na podobieństwo prawa 

obowiązującego w Wielkiej Brytanii.

Kobiety są bezpieczniejsze  
dzięki 8. Poprawce!
 

Brzemienne kobiety mają prawo oczekiwać  

najwyższych standardów opieki medycznej. 8. Poprawka 

nie przeczy temu w żaden sposób. Naprawdę wspiera 

taki model opieki okołoporodowej, który zapewnia 

wszystko co najlepsze i dla matki, i dla dziecka. 
 

8. Poprawka zachęca do zapewnienia najwyższej  

jakości ochrony macierzyństwa, jaka tylko jest możliwa.

Skorzystajmy z  
doświadczenia Polaków
 

Na Polsce legalizację aborcji wymuszono dwukrotnie. 

Pierwsze były nazistowskie Niemcy podczas II Wojny 

Światowej, potem totalitarny system komunistyczny  

w 1956 roku. Po odzyskaniu niepodległości Polska w  

1993 roku zmieniła prawo, które chroni większość 

poczętych dzieci. Polacy już byli tam, gdzie rząd próbuje 

zaprowadzić Irlandczyków. Polskie doświadczenie 

uczy, że kultura śmierci prowadzi do totalitarnego, 

niechrześcijańskiego systemu oraz cierpienia i utraty 

zdrowia przez wiele kobiet. Statystyki dotyczące  

zdrowia kobiet są obecnie podobne zarówno w Polsce, 

jak i w Irlandii i mówią same za siebie.

W Wielkiej Brytanii 
abortuje się 92% 
wszystkich dzieci 
z rozpoznaniem 
zespołu Downa.

Zostań  
wolontariuszem: ProtectThe8th.ie


