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Oświadczenie Biskupów Katolickich stanu Illinois
o konieczności przemyślenia
„Ustawy o zdrowiu reprodukcyjnym”
W ciągu ostatniego tygodnia obserwowaliśmy zwolenników ustawy błędnie nazwanej „O zdrowiu
reprodukcyjnym”, próbujących w pośpiechu przegłosować ją jeszcze przed zakończeniem sesji.
Przedstawiona wersja projektu ustawy radykalnie zmienia aktualne prawo aborcyjne, bardziej niż było to w
przypadku ustawy znanej jako Roe v. Wade odziera nienarodzone dzieci z praw człowieka i godności
ludzkiej. A czyni to poprzez proste oświadczenie: „Zapłodnione jajo, zarodek lub płód nie ma niezależnych
praw, zgodnie z prawem tego stanu”. Podstawowa przesłanka projektu tej ustawy jest wadliwa i ani
poprawka do ustawy, ani korekta jej języka nie zmieni faktu, że ma ona na celu odarcie bezbronnego życia w
łonie matki z wszelkich śladów ludzkiej godności i wartości.
Dzień Pamięci Narodowej (Memorial Day) będzie piątym od końca dniem w sesji ustawodawczej, której
zakończenie wyznaczono na 31 maja. Najważniejsze kwestie, które będą wymagały współpracy
ponadpartyjnej i jedności wśród prawodawców, takie jak przekazanie zrównoważonego budżetu na kwestie
opieki zdrowotnej, edukację i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Illinois oraz stworzenie
ogólnostanowego planu budowy projektów o nierozwiązanych kwestiami finansowych, wciąż pozostają
nierozstrzygnięte. Dyskusje na te tematy muszą odbywać się w cywilizowany sposób, w atmosferze
życzliwości. Jednak akutalny, spolaryzowany klimat polityczny sprawia, że wszelkie rozmowy dotyczące
aborcji wprowadzają coraz więcej podziałów i dysharmonii.
Prosimy prawodawców, aby zaprzestali rozpatrywania „Ustawy o zdrowiu reprodukcyjnym”, zwłaszcza że
ostateczna forma projektu tej ustawy nie została jeszcze opublikowana, poddana weryfikacji w
przesłuchaniu ani w pełni przedyskutowana.
Zwolennicy projektu argumentują pośpiech w działaniach potencjalną niepewnością, jaka zawisła nad
ustawą Roe v. Wade. Jednakże nawet jeśli ta precedensowa kwestia zostałaby dziś odsunięta, aborcja
niestety nadal będzie legalna w stanie Illinois. Ustawa ‘House Bill 40’ nie tylko upoważnia do pokrywania
kosztów aborcji z funduszy podatnika, ale także zmienia tzw. „rażące słownictwo”, przez co przywraca
prawodawstwo sprzed sprawy Roe zezwalające na aborcję tylko w sytuacji, gdy zagrożone jest życie matki.
Wzywamy wszystkich ustawodawców do wzięcia pod uwagę wspólnego dobra naszego stanu w tych
ostatnich dniach sesji i powstrzymanie się od wywoływania chaosu poprzez debaty nad „Ustawą o zdrowiu
reprodukcyjnym”, która rodzi moralne i emocjonalne podziały oraz jest obciążona politycznie.
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