
A PRO-liFE MOZGALOM KIÁLTVÁNYA

A világ összes kontisense pro-life mozgalma
inak vezetőiként képviseljük különböző fajú,
kultúrájú és vallású férfiak és nők ezreit, akik
aktívan elkötelezték magukat az emberi élet
ügye mellett, Óriási felelősségünk tudatában
intézzük a következő nyomatékos figyelmez
tetést és sürgős felhívást az emberiséghez: a
harmadik évezred közeledtével az élet és a
halál között foly6 küzdelem válságos szaka
szához érkezik. Szolidaritásban II. János Pál
pápával, aki az Evangelium vitae kezdetű en
ciklikájában az Életörömhírét hirdeti, minden
kit 6va intünk att61, amit a Szentatya nagyon
helyesen a "halál kultúrájának" nevez.

Ahová csak tekintünk, a halál kultúrája
mindenütt kíméletlen harcot vív az emberi
ség ellen. Szolgái gazdagok és hatalmasok,
aktívak a kormányokban, a médiában, az ok
tatásban és az iparban. Áldozataik a leggyen
gébb és legártatlanabb emberek - a magza
tok , a nők, a szegények, a betegek, a fogyaté
kosok és az idősek.

1. A halál 'kultűrájának fenyegetése

1. Az emberiség figyelmeztetésére a leghatá
rozottabban elítéljük a halál kultúrájának
praktikáját.

Megsemmisítik az ember élethez val6 jo
gát. Enélkül a jog nélkül az emberi "jogok"
csak a hat6ságok által adományozott jogokra
szűkü lnek le.

Figyelmen kívül hagyják, illetve csúfot űz
nek a férfiak és a nők azon elidegeníthetetlen
jogáb6l, hogy az életet továbbadják.

Az Egyesült Nemzetek kair6i, koppenhá
gai és pekingi nemzetközi konferenciáján
egyes nemzetek megpr6báltak ráerőltetni a
többiekre egy nemzetközi abortusz-jjogot"
(vö. a Szentszék a konferenciákhoz fűzött

Fenntartások cím ű írásával).
A fogamzásgátl6 és abortusz-i.íparral"

szoros kapcsolatban á1l6 népességszabályo
zási szervezetek szüntelenül az emberek ki
küszöbölésén (eltüntetésén) és nem a sze
génység problémáinak megoldásán fáradoz
nak.

Egyre jobban terjed a férfiak és nők steri
lizálásának a gyakorlata, sokszor a köz-
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egészségügyi intézményekben, nemegyszer
emberek félrevezetésével, különösen a szegé
nyebb néprétegek körében.

Az olyan szerek, mint az RU486 nevű tab
letta, valamint a terhesség elleni "vakcinák"
a kémiai abortuszok előretörését jelentik,
melynek során ártatlan emberek milli6it rné
szárolják le névtelenül.

A kémiai abortusz egyben méginkább a
nőkre h árítja a bűn terhét. "Felmenti" a férfia
kat a felelősség alól az emberiség elleni bűn
tettben.

Ma már szinte lehetetlen különbséget ten
ni a fogamzásgátlás és az abortusz egyes for
mái között. Minden férfinak és nőnek joga
van tudni, hogy elpusztítja-e meg nem szüle
tett gyermekeit. Joga van ahhoz is, hogy tájé
koztassák a káros "mellékhatások"-r61 is.

Az embrió-kísérletek, valamint a mestersé
ges megtermékenyítés bizonyos rnódszerei
nek alkalmazása során meg nem született
embereket pusztítanak el, ami végső soron az
emberi élet iránti tiszteletet ássa alá .

A fiatalokat életellenes szexuális felvilágo
sítással "bombázzák" mind az iskolában,
mind a médiában, sőt már magukban az is
kolákban is abortusz-szolgáltatást kínálnak
nekik egyes klinikák. A sz ülők jogairól, illet
ve felelősségéről senki nem beszél.

Egyes országokban az abortusz legalizálá
sával elterjedtek a csecsern ögyilkossagok,
melyek különösen a kislányok és a sérült
gyermekek élethez való jogát sértik meg.

Miután a halál kultúrájának szolgái elter
jesztették az abortuszt a világban, most m6d
szeresen az euthanázia engedélyezését veze
tik be sok országban. Most már mindnyájun
kat feneget ez a halál, a fogyatékosok és idő

sek pedig félelemmel és szorongással tekinte
nek a jövőbe.

A halál kultúrájának ugyanezen ügynökei
fáradoznak a népesség eugenetikai szem
pontból való szabályozásán. Ehhez felhasz
nálják a szelektívabortuszokat, a csecsemő

gyilkosságot, az euthanáziát és nemsokára
már az ember genetikai kódjának szabályozá
sát is.

2. A halál kultúrája teljesen félreérti az em
beri személy valódi természetét, tagadja a
személy veleszületett méltóságát. A zsidó-ke
resztény hagyományegyértelműenmegmu-



tatia a személyre vonatkozó igazságot, ezt II.
János Pál pápa ki is hirdette az Evangelium
vitae című enciklikában. Ezen igazság fele
désbe merülése világméretű etikai válsághoz
vezetett, és szélesre tárja a kaput az emberi
ség elleni bűnök előtt.

II. Az élet evangéliuma: Felhívás cselekvésre

E fenyegetések láttán felhívással fordulunk
minden, az emberi életet szerető emberhez,
hogy aktívan vegyen részt az élet és halál kö
zötti döntő küzdelemben. Különősen az alábbi
módokon cselekedjünk:

Tanítsuk az igazságot az emberi személy
ről, hirdessük minden ember jogainak és ve
leszületett méltóságának igazi természetét.

Tegyünk erőfeszítéseket arra, hogy min
denhol visszaállítsák a meg nem született, a
sérült és idős élet hathatós és egyértelmű jogi
védelmét.

Nyújtsunk nagyobb megelőző segítséget
az abortuszt fontolgató nőknek, szolgáltatá
sokkal támogassuk a gyermeket váró édesa
nyákat, és együttérzően gondozzuk az abor
tuszon átesett nőket.

Neveljük a férfiakat arra, hogy felelősséget

vállaljanak, támogatva az új életet hordozó
nőket.

Biztosítsunk hospicegondozást a haladók
lóknak, különösen azoknak, akiket egyébként
euthanázia fenyegethet.

Próbáljunk jogi védelmet teremteni az
olyan egészségügyi dolgozóknak és gyógy
szerészek lelkiismereti szabadságának, akik a
halál helyett az életet választják.

Biztosítsuk az egészségügyi dolgozók bio
etikai képzését, valamint a pro-life szakem
berek bioetikai információkhoz való hozzáfé
rését.

Védjük törvénnyel minden ember geneti
kai identitását.

Alulról jövő kezdeményezés formájában
terjesszük a termékenység-szabályozás ter
mészetes módszereit, és küzdjünk méltányos
anyagi támogatásért ezeknek a tudo
mányosan igazolt módszereknek további ku
tatására.

Jussanak hozzá a pro-life mozgalmak is
méltányosan a médiához, legyen végre vége
a hazugságnak, az elfogultságnak és a tények
hamis bemutatásának.

70

Segítsük a szülőket azon joguk gyakorlá
sában, hogy tiszta és hűséges szeretetre ne
veljék gyermekeiket a családban.

Törekedjünk arra, hogya gyermekek és
fiatalok szisztematikus pro-life nevelésben ré
szesüljenek a lehető legfiatalabb korukban a
családban, aztán az iskolákban és az ifjúsági
mozgalmakban is.

Toborozzunk fiatalokat pro-life tevékeny
ségre és oktatási-nevelési projektekre.

Tájékoztassuk a nyilvánosságot azokról a
pénzügyi érdekeltségekről, melyek a halál
kultúrájából profitra tesznek szert.

Leplezzük le a népesedéssel kapcsolatos
hamis ideológiákat, és mondjuk ki az igazsá
got a halál kultúráját terjesztő szervezetekről.

A népesedési problémák és a népesedés
politika megoldható valódi igazságossággal,
nemzetközi szolidaritással és fejlesztéssel, va
lamint a termékenység-szabályozás termé
szetes módszereivel, ha nyomós ok van rá. A
"népesség-robbanás" helyett inkább a "de
mográfiai tél" fenyegeti komolyan az olyan
népeket, ahol több a koporsó, mint a bölcső.

Felhívunk mindenkit, aki beleakadt a halál
kultúrájának hálójába, hogy törjön ki belőle!

Bármilyen becsületes is legyen, nem jobb
azoknál, akik századunk ama kegyetlen ideo
lógiáit szolgálták ki, melyek milliók halálát
okozták. Kérünk téged: válaszd az életet!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik fá
radhatatlanul az emberi élet védelmének nagy
szerű ügyét szolgálják. Különösen köszönjük II.
János Pál pápának az Evangelium vitae című en
ciklikában adott tanítását, mely a legkülönbö
zőbb vallású embereknek is inspirációul szolgál.

Köszönjük a Család Pápai Tanácsának,
hogy összehívott minket erre a történelmi je
lentőségű Pro-Life Világkongresszusra. Kö
vessék ezt országok és regionális kongresz
szusok, ahol összehangolják és megerősítik

az összes pro-life mozgalom különféle és egy
mást kiegészítő erőfeszítéseit.

Nagy örömmel újítjuk meg elkötelezettsé
günket az Élet Evangéliuma iránt, mely gyö
nyörű és felszabadító. A mostani válságos
időben mindenki hívunk, hogy csatlakozzon
hozzánk Isten drága ajándékának, az emberi
életnek védelmére.

A Pro-Life Mozgalmak III. Világkongresszusának
Résztvevői

Róma, 1995. október 2-4.


