14 kwietnia 2015 r.
Drogi Przedstawicielu Izby Reprezentantów,
My, biskupi stanu Illinois piszemy niniejsze słowa w związku z propozycją ustawy House Bill
4013, która jest drastycznym odstępstwem od obowiązujących dotąd przepisów zdrowotnych
stanu Illinois. Ustawa ta pozwala na to, aby pieniądze podatników opłacały aborcję i były
przekazywane, jako granty dla organizacji wspierających aborcję i dopuszczających się
dokonywania aborcji. Stąd wzywamy Ciebie do tego, abyś przyłączył się do nas
w przeciwstawieniu się tej ustawie.
Te konkretnie zaproponowane przepisy ustawodawcze wzbudzają niepokój, ponieważ:


Usuwają zakaz, jaki dotąd obowiązywał w zdrowotnych planach ubezpieczeniowych
pracowników stanowych, płacenia za wybraną przez pacjenta aborcję.



Usuwają zakaz używania pieniędzy podatników do płacenia za aborcję stanowych
programów Medicaid.



Usuwają zakaz udzielania dotacji stanowych dla organizacji polecających konsultacje
w celu dokonania aborcji lub udzielających takich konsultacji. Obecne prawo nakazuje
przekazywanie tych dotacji organizacjom, które pomagają kobietom borykającym się
z powikłaniami ciążowymi.

Obywatele amerykańscy zawsze sprzeciwili się używania pieniędzy publicznych do wspierania
lub promowania wyboru aborcji. Niedawne, bo pochodzące z marca 2014 r. badania opinii
publicznej przeprowadzone przez CNN/ORC, w których uczestniczyło 1000 dorosłych osób
z różnych części kraju pokazały, że od 39 do 56 procent społeczeństwa sprzeciwia się używaniu
pieniędzy publicznych do finansowania aborcji. Ponadto, posiadamy niemal czterdziestoletnią
tradycję rządowej legislatury zgadzającej się z tymi zasadami, wyrażonymi w nowelizacji
ustawy Hyde i w licznych podobnych przepisach prawnych, stojącymi na straży szerokiego
spektrum krajowych i międzynarodowych programów.
Przepisy wynikające z propozycji ustawy House Bill 4013 zmuszą wszystkich podatników,
nawet tych wyrażających sprzeciw sumienia, do finansowania przemysłu aborcyjnego. Jest to
radykalna zmiana w przepisach publicznych, gdyż całkowicie sprzeciwia się ona temu, że
zdecydowana większość Amerykanów niezmiennie sprzeciwiała się i nadal sprzeciwia, aby ich
prywatne zasoby finansowe pochodzące z płaconych podatków miały udział w zagładzie
niewinnego życia ludzkiego. Prosimy, abyś odrzucił te przepisy ustawodawcze i nie pozwolił na
to, aby publiczne pieniądze były używane do finansowania aborcji.

Dziękujemy za uprzejme rozpatrzenie naszej prośby. Korzystając z okazji wysłania niniejszego
listu, pragniemy wyrazić również naszą wdzięczność za Waszą służbę na rzecz społeczeństwa
i przekazać słowa wielkiego uznania za poświęcenie, jakie Wy i Wasze rodziny wkładacie
w Waszą działalność.
Z wyrazami szacunku,
Biskup Błażej J. Cupich
Arcybiskup Chicago

Biskup Daniel R. Jenky, C.S.C
Biskup Peoria

Biskup Edward K. Braxton
Biskup Belleville

Biskup David J. Malloy
Biskup Rockford

Biskup R. Daniel Conlon
Biskup Joliet

Biskup Tomasz Jan Paprocki
Biskup Springfield w Stanie Illinois

