
Iniciatíva za možnosť voľby 

KDH sa začiatkom roku 2001 pokúsilo presadiť v rámci novely 
Ústavy SR zmenu znenia článku 15 takým spôsobom, ktorý by vie
dol k zavedeniu reštriktívnej zákonnej úpravy umelého ukončenia 
tehotenstva. 

Prvé vyhlásenie Iniciatívy, ktoré uverejňujeme v plnom znení, 
reagovalo na vyjadrenie poslancov KDH v médiách, teda ešte nie 
na konkrétny pozmeňujúci návrh. Znenie tohto návrhu poslancov 
KDH bolo zverejnené až 7. 2. 2001 v denníku Sme. Takto formulo
vaný návrh by viedol k úplnému zákazu umelého prerušenia teho
tenstva, s jedinou výnimkou, keď by tehotenstvo vážne ohrozova
lo život ženy. 

Iniciatíva za možnosť voľby vznikla ako reakcia občianok a ob
čanov na snahy o zmenu článku 15 Ústavy SR, ktoré odporujú ob
čianskemu princípu fungovania demokratickej spoločnosti a ohro
zujú ľudské práva žien. 

Zakladajúce stretnutie Iniciatívy sa odohralo 5. februára na 
podujatí Aspektu v Goetheho inštitúte v Bratislave, ktoré malo byť 
pôvodne venované otázkam postavenia žien v EÚ. Účastníčky 
a účastníci stretnutia sa podieľali na sformulovaní prvého spoloč
ného vyhlásenia. Popoludní sa konala prvá tlačová konferencia Ini
ciatívy za možnosť voľby. 

Text prvého vyhlásenia z 5. februára 2001 

Iniciatíva za možnosť voľby 
My, občianky a občania, ktorí sme sa prihlásili 
k Iniciatíve za možnosť voľby, podporujeme platné znenie Ús

tavy SR v článku 15 odsek 1 Každý má právo na život. Ľudský život je 
hodný ochrany už pred narodením. Napriek nutnosti novelizácie' Ús
tavy SR vo viacerých bodoch sme toho názoru, že znenie článku 15 
odsek l'je vyhovujúce a netreba ho meniť. 

Prípadná zmena Ústavy SR v tomto článku v zmysle, že ľudský 
život treba ochraňovať už od počatia, by viedla k zmene viacerých 
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platných zákonných úprav a k obmedzeniu, resp. zrušeniu práva 
na legálnu a bezpečnú interrupciu. Reštriktívne opatrenia povedú 
k ohrozeniu života a zdravia žien, k ilegálnym interrupciám, k „in-
terrupčnej turistike", ku korupcii, k radikalizácii spoločnosti, 
k narúšaniu právneho štátu, k podrývaniu autority práva, ku kri-
minalizácii žien, ku kriminalizácii materstva a k mnohým iným 
negatívnym dôsledkom. 

Najmä v našej rozvíjajúcej sa občianskej spoločnosti je veľmi 
dôležité zdôrazňovať myšlienku jedinečnosti ľudského života, jeho 
práva na ochranu v súlade s ľudskými právami. Považujeme za ne
vyhnutné ďalej rozvíjať chápanie súčasného znenia obsahujúceho 
základné právo na život, ako aj na jeho ochranu už pred narode
ním. Konkrétne to znamená napríklad skvalitnenie, a najmä hu
manizáciu zdravotnej starostlivosti, vytváranie podmienok na pre
sadzovanie a uplatňovanie ľudských práv žien, najmä v oblasti 
ochrany ženy pred mužským násilím v intímnych vzťahoch, ako aj 
vzdelávanie a výchovu v oblasti rovnosti postavenia mužov a žien, 
v oblasti občianskeho princípu i reprodukčného a sexuálneho 
zdravia a práv. 

O tom, že niet dôvodu meniť text či. 15 Ústavy SR, svedčí fakt, 
že v SR sa za posledné desaťročie počet interrupcií znížil podľa 
publikovaných údajov až o 64 %. Ďalší rozvoj občianskej spoloč
nosti a hľadanie perspektívnych riešení bude napomáhať tento po
zitívny trend. Súčasné znenie Ústavy SR je dostatočne široké a dá
va priestor na ochranu života v súlade so svedomím, zodpoved
nosťou, presvedčením a možnosťou rozhodovania každého indiví
dua. 

Text druhého vyhlásenia z 19. februára 2001 

Iniciatíva za možnosť voľby 
Problematika interrupcií zatienila mnohé dôležité body novely 

Ústavy SR, ako napríklad inštitút verejného ochrancu základných 
práv a slobôd. Namiesto toho, aby sme sa venovali skutočnej 
ochrane ľudského života a jeho kvality v súlade s ľudskými práva
mi a slobodami, dochádza k zneužívaniu žien a detí v prospech po
li ticko-straníckych záujmov. Narodené i nenarodené deti sa stáva
jú rukojemníkmi zápasu o stranícke preferencie. 

Bez ohľadu na to, ako dopadne v rámci novely Ústavy SR roz-
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hodovanie o pozmeňujúcom návrhu na zmenu článku 15, týkajú
com sa zákazu umelého ukončenia tehotenstva, zostane téma rep
rodukčného a sexuálneho zdravia a práv otvorená. Závisí aj od nás, 
akú podobu bude mať ďalšia verejná diskusia o tejto téme. 

Nezaslúžime si, aby vážne problémy, s ktorými sa ako občania 
a občianky denne potýkame, zanikli pod prívalom moralizujúcej 
exhibície politikov a ich nohsledov. 

Ďakujeme všetkým tým, ktorí a ktoré podpori l i Iniciatívu za 
možnosť voľby. Vašu p o d p o r u bude tá to Iniciatíva potrebovať i na
ďalej. Je veľmi dôležité, aby si občania a občianky nenechávali svo
je rozhorčenie a názory pre seba, ale podľa svojich možnos t í ich vy
slovovali aj verejne. 

Mená tých, ktorí a ktoré podporil i Iniciatívu, zverejníme na in-
ternete. K dnešnému d ň u svojím podpisom Iniciatívu podpori lo 
vyše tisíc občianok a občanov. 

Z vyjadrení tých, čo podporili Iniciatívu za možnosť voľby 

Vítame možnosť pridať sa k dievčatám, ženám a matkám, ako aj k tým 
mužom, ktorí sú proti KDH-ckemu návrhu zákazu interrupcií. Je to bez
ohľadný návrh a pevne dúfame, že pri hlasovaní neprejde. 
»»» 

Ako žena a možná budúca matka sa pripájam k iniciatíve Možnosť voľby 
a som proti zákazu interrupcií. 
»»» 

Pripájam sa k výzve MOŽNOSŤ VOĽBY a dávam svoj hlas proti zákazu in
terrupcií. Je to právo voľby, na ktoré má žena právo, pretože ona je rodičkou a 
ona je tá, ktorá znáša všetky riziká. 

Patrím k tým, ktoré majú problém mať dieťa, ale napriek tomu nie som 
proti interrupcii a myslím si, že toto je rozhodnutie, ktoré treba nechať na že
nu a lekárov, ktorí najlepšie vedia, aké riziká sú s tým spojené. Niet nič horšie 
ako neželané dieťa! 

Ak to pánom KDH-akom nestačí, nech sa idú pozrieť do ulíc na deti, 
o ktoré sa rodičia nestarajú. To sú tie pravé ukážky neželaných detí, z ktorých 
vyrastajú problémoví spoluobčania. Nuž a toto chcú podporovať? Nech si vy
pýtajú staré štúdie sociológov a psychológov, ktoré sa tu pravidelne robili a 
zverejňovali (aspoň pred desiatimi rokmi som vždy našla nejakú miništúdiu 
v dennej tlači). V súčasnosti mám občas pocit, akoby bola na tieto informácie 
politická cenzúra a operuje sa len číslami, ktoré vyhovujú politickým cieľom... 

Možno by vysokopostavení páni pochopili, čo zamýšľajú, ak by im v dô
sledku zakázanej interrupcie zomrela dcéra alebo nebodaj manželka a oni by 
zostali doma sami s piatimi deťmi. 

Páni, čo keby ste sa na vec pozerali viac preventívne a zamysleli sa nad 
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mužskou antikoncepciou? Skúste si príslušné state z Biblie vysvetliť „moder
nejšie". 
»»» 

Pripájam sa k iniciatíve možnosť voľby a podporujem právo ženy slobod
ne sa rozhodnúť, či chce, alebo nechce donosiť dieťa. Osobnú slobodu upred
nostňujem pred náboženskými dogmami, napriek tomu, že verím v Boha. Ne
verím však v pána Čarnogurského a „taliban". 
»»» 

Pripájam svoj hlas k podpore možnosti voľby. A samozrejme som žena, 
a tak by som tých chlapov, čo trepú hentaké hovädiny, najradšej nakopala do 
zadku. 

Prosím, pridajte môj hlas k tým, ktoré celkom jednoznačne odmietajú zá
kaz interrupcie, ako to navrhuje KDH. Je vecou ženy slobodne sa rozhodnúť 
o svojom tehotenstve. Veď je to jej zdravie, život, ekonomické aj sociálne pos
tavenie v spoločnosti, ktoré sú výrazne ovplyvnené pôrodom, starostlivosťou 
o dieťa, budovaním rodiny. O tehotenstvách po znásilnení, zdravie ohrozujú
cich, alebo geneticky či sociálne nevhodných tehotenstvách ani nehovoriac. Ak 
veriaci človek, resp. veriaca žena nepripúšťa interrupciu a považuje ju za vraž
du, je vecou jej kresťanského svedomia odmietnuť ju. 
»»» 

Nesúhlasím s tým, aby páni z KDH rozhodovali za ženy. Žiadny muž ne
má právo rozhodovať za ženu. Každá z nás má právo rozhodnúť sa sama a slo
bodne. 
»»» 

Myslím si, že je to návrat do minulosti. Nakoľko pri počatí dieťaťa sú dva
ja, ale potom celá zodpovednosť prechádza hlavne na matku, je zvláštne, že 
ona nemá mať hlavné slovo, či dieťa priviesť na svet... Dôvody sú rôzne, od 
zdravotných cez sociálne... tak ako vždy bola a bude prostitúcia, budú sa robiť 
aj interrupcie (aj keď nelegálne!?). 

Srdečne zdraví matka dvoch detí 
»»» 

Návrh zmeny ústavy je, neuveriteľné svinstvo (v Bushovej Amerike vanú tie 
isté vetry). Dúfam, že sa vám podarí dostatočne vyburcovať ženy na Slovensku, 
také vychýrené svojou pasivitou, a že si nenechajú znovu na sebe orať. Zúrim. 
Hneď by som s vami vyšla do ulíc. 
»»» 

Chcela by som vás podporiť vyjadrením svojho názoru na interrupcie. Pod
ľa mňa nikto iný okrem ženy nemá právo rozhodnúť o tom, či dieťa porodí, 
alebo nie. Nikto iný nemôže predsa rozhodovať o jej živote ä o jej tele, a pos
taviť ju do úlohy nesvojprávnej, neschopnej rozhodovať o svojom vlastnom ži
vote. O interrupcii nemožno hovoriť ako o vražde, pretože sa nerozhoduje o ži
vote človeka, ale plodu, ktorý nie je schopný samostatného života nezávisle od 
matky. 
»»» 

Iniciatíva KDH je pokrytecká, lebo ochrana života sa začína až prevzatím 
zodpovednosti za život. Určite by nikomu z KDH nenapadlo prísť s iniciatívou 
zákazu interrupcií, keby sa jednotliví páni museli zaviazať, že osobne sa budú 
starať o tie zachránené životy, to je totiž o poznanie ťažšie, ako sa hrať na „mo
rálneho". 
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Svojím podpisom sa pripájam k iniciatíve Možnosť voľby a som proti zá
kazu interrupcie. Myslím si, že je to krok späť a zase o tom rozhodujú väčši
nou muži. Je to o nás ženách bez nás!!!! Ak prejde tento návrh, tak sa môže
me kľudne vrátiť aj k upaľovaniu bosoriek, keď to takto pôjde ďalej. 
»»» 

Skutočne veľmi logické, čo tí páni vymysleli, asi stále máme málo problé
mov v našom super štáte, kde nič nefunguje, okrem idiotských rozumov, a keď 
sa ten zákon príjme, tak ja budem prvá, ktorá si pôjdem dať.urobiť potrat na 
švajčiarsku kliniku. 
»»» 

Som proti zákazu interrupcií. Hádam mám právo sa rozhodnúť slobodne, 
sme v demokratickom štáte, alebo nie? 
»»» 

Dočítala som sa v novinách, že ako reakcia na snahu KDH presadiť zákaz 
interrupcií vznikla Iniciatíva za možnosť voľby. Chcela by som vám napísať, že 
mám rovnaký názor ako vy o práve na slobodnú voľbu a táto iniciatíva má mo
ju podporu. Neviem, či sa vám podarí dosiahnuť nepresadenie návrhu KDH, 
ale myslím, že by bolo dobre, keby sa vám to podarilo. Skúste pre to urobiť ma
ximum. 

To je môj osobný názor. 
»»» 

•Sme zásadne proti tomu, aby muži rozhodovali o ženách. Každá žena mu
sí mať právo na slobodnú voľbu, a to nielen v prípade interrupcií. Tí svätuš-
kári, ktorí si naháňajú volebné preferencie, by si mali najprv spytovať svoje sve
domie, či vo svojom živote nespáchali náhodou omnoho horšie hriechy. Mno
hí z nich netušia, o čom je náš život a čo je to kultúra života. Veď dieťaťu tre
ba zabezpečiť nielen strechu nad hlavou a kus chleba do ruky. 
» » » j 

Akým právom sa niekto stavia do úlohy všemocného? Kto dal tým pánom, 
ktorí majú najlepšie roky za sebou, moc, aby rozhodovali o práve ženy slo
bodne sa rozhodnúť, či je schopná priviesť na svet dieťa? (Ani nie tak priviesť, 
ako postarať sa oň.) Sú medzi nami priam fanatici, ktorým vadí sexuálna vý
chova, vadí im antikoncepcia. Rešpektujem každého vieru a názor. Ale kto bu
de rešpektovať môj názor a moje presvedčenie? 
»»» 

Nie som za náhradu antikoncepcie interrupciou, ale tá posledná možnosť 
voľby musí byť na žene. Ona sa bude v konečnom dôsledku starať o dieťa. Koľ
ko mužov opúšťa svoje ženy a deti? Prečo nie sú prísnejšie zákony pre neplati
čov výživného? Som proti tomu, aby nejakí fanatickí muži z KDH rozhodova
li o takejto otázke. 
»»» 

Prečo má KDH nanucovať ľuďom vlastnú predstavu „dobra"? Vraj „teho
tenstvo po znásilnení nieje dôvodom na interrupciu"! Kto sú oni, že chcú roz
hodovať o tom, ako sa zmení môj život? Je schopný pán Palko vychovávať dieťa 
svojej znásilnenej dcéry? Je schopný ju presvedčiť, že je to „vôľa božia"? Nech 
sa páči, nech to spraví, ale nech mi nenanucuje vlastné predstavy o živote! 

Uvedomujete si, že z Poľska k nám chodia ženy s úplatkami pre našich gy
nekológov, aby im spravili interrupciu? Uvedomujete si, že rovnako budú na
še ženy chodiť do Maďarska či Rakúska? Ale pán Palko a iní z KDH budú spo-
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kojní, že si splnili svoju kresťanskú povinnosť. Ďakujem pekne za takú vieru! 

Je absurdné, aby si politické sekty osobovali právo rozhodovať za nás — ob
čianky a občanov. 

Je skutočne dosť iných a vážnych problémov, ktorým treba venovať ener
giu. Ako to, že sa o príslušnú zmenu v zákone zasadzujú väčšinou muži? 
»»» 

Podporujem iniciatívu za možnosť voľby a verím vo víťazstvo zdravého 
rozumu nad obmedzenosťou zaslepených impotentov, ktorí chcú rozhodovať 
o niečom, o čom nemajú poňatia, ale nechcú akceptovať argument žien — vo
ličiek, ktorých sa tento ich obmedzujúci návrh priamo týka. Ak chcú títo tzv. 
ľudomilovia urobiť pre matky a ich deti niečo užitočné, nech radšej zamerajú 
svoju pozornosť na týranie v rodinách a na riešenie tohto problému. Počkáme 
si na ďalšie voľby a s predkladateľmi tohto návrhu si to vybavíme. 

Rozhorčená občianka 
»»» 

Ak majú KDH-ci chuť chrániť život, môžu sa pripojiť k aktivitám smeru
júcim k ochrane životov detí a žien žijúcich momentálne na Slovensku, najmä 
pokiaľ ide o oblasť násilia páchaného v rodinách. 

Inak, osobne ma už prestáva baviť, že sa verejnosť má zabávať takýmito zá
ležitosťami a diskutovať o ženských orgánoch a o hygienických potrebách. Čo 
keby sme trvali na tom, aby reklamy, zdravotné kampane a iné prezentovali 
problémy týkajúce sa prostaty, semenníkov, potencie a predkožky? 
»»» 

Návrh KDH je debilný. Nech sa tí pánbožkári starajú o to, aby zakryli tu-
nélovanie, na ktorom sa podieľajú ich členovia. 
»»» 

Pri výklade navrhovaného znenia je až neuveriteľne arogantné tvrdenie 
niektorých otcov myšlienky, že povinnosťou ženy je dieťa donosiť, porodiť 
a potom v mene Božom, nech sa o dieťa postará štát. Odložiť dieťa, to sa už 
zrejme cirkvi neprieči. 
»»» 

Oveľa prospešnejšie by bolo v dnešnej situácii riešiť stav zdravotníctva, zlep
šiť podmienky v pôrodníckych zariadeniach. K tomu by okrem lepšieho finanč
ného zabezpečenia stačil často ľudskejší prístup zdravotníckeho personálu. 
»»» 

Mimochodom, celkom by ma zaujímalo, ako je to možné, že kresťania ne
majú dnes minimálne 10 detí. Asi ani dnes nie sú kresťania v tomto smere až 
také poslušné ovečky. Sila kresťanských tradícií je skutočne obdivuhodná, naj
mä preto, že takéto spiatočnícke názory nenájdete nikde v Biblii... 
»»» 

Pri maximálnej úcte k pápežovi Jánovi Pavlovi II. ako veľkému mysliteľovi 
a humanistovi našej doby, katolícka cirkev nedokázala prekonať svoj konzer
vativizmus, s akým sa stavia k problémom AIDS, k plánovanému rodičovstvu, 
k interrupciám. Mrazivá nehumánnosť vzťahu k homosexuálom je v ostrom 
protiklade s teóriou, ktorú hlása cirkev, a síce, že všetci sme Božie deti. Žiada
jú od nich celoživotnú sexuálnu zdržanlivosť ako od kňazov a mníšok a stava
jú ľudstvo v tejto oblasti na úroveň zvierat, u ktorých sexuálny život slúži len 
na rozmnožovanie. 
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Vzťah cirkvi k prerušeniu tehotenstva a nekonečné diskusie o počiatku ži
vota len dokazujú, že ešte žijeme v patriarchálnej spoločnosti, kde muži roz
hodujú nielen o tom, či žena počne dieťa, ale aj o tom, či ho porodí. Muži roz
hodujú aj o náplni výskumu, preto aj v treťom tisícročí ženy trpia pri pôro
doch ako v prvotnopospolnej spoločnosti. Som presvedčená, že nútiť svojich 
veriacich dodržiavať zásady a príkazy, ktoré boli potrebné pred mnohými rok
mi, je v treťom tisícročí scestné. Boh na rozdiel od cirkevných hodnostárov, 
funkcionárov a dogmatikov iste ľúbi svoje dietky a chce im dopriať všetky vy
moženosti biologického vývoja a civilizácie, ku ktorým sa ľudská spoločnosť 
dopracovala. 

Matka 4 detí, vysokoškolská pedagogička 
»»» 

Samozrejme, že každá žena má nárok na vlastné rozhodnutie. Pán Hru-
šovský asi nevie nič o takých prípadoch, keď muž opustí ženu práve vo chvíli, 
keď otehotnie, alebo keď žena nemá dostatok peňazí na to, aby sa dieťa naro
dilo do zabezpečenej rodiny, alebo veľa ďalších iných prípadov, keď žena osta
ne v podobnej situácii. A práve v týchto situáciách musí mať žena nárok na 
vlastné rozhodnutie. Aj keď to veľakrát nie je pre ňu ľahké. Verím, že v politi
ke je oveľa viac múdrejších rozumov ako práve ten pána Hrušovského a nikdy 
by nedovolili, aby sa takýto zákon odsúhlasil. 
»»» 

Som veriaca a dúfam, že nikdy nebudem nútená podstúpiť interrupciu. 
Práve teraz čakám svoje druhé dieťa, na ktoré sa veľmi teším. No napriek to
m u si myslím, že je to vec každej ženy, aby rozhodla o svojom osude. Určite pre 
žiadnu nie je ľahké ísť na interrupciu. Keď štát vytvorí lepšie podmienky pre 
matky s deťmi, pre slobodné matky, pre rodiny s deťmi, zlepší (či skôr začne) 
sexuálnu výchovu na školách, určite bude interrupcií ešte menej ako doteraz. 
Nech skúsi p. Palko (viď SME 7. 2. 2001) nosiť 9 mesiacov pod srdcom dieťa, 
ktoré bolo splodené znásilnením, potom nech ho dá na adopciu, a až potom 
môže rozdávať rozumy ženám. 
»»» 

Som rezolútne PROTI, aby nejakí páni poslanci z KDH rozhodovali o tom, 
či dieťa chcem, alebo nechcem mať, napriek tomu, že som matkou dvoch dcér 
a viem, čo taká výchova a uživenie v súčasných pomeroch znamená. 

Obraciam sa na vás s mojím názorom na návrh novely ústavy na zákaz in
terrupcií. Považujem ho za nehoráznosť zo strany navrhovateľov. Nie všetci vy
znávame katolícke dogmy. Nemyslím si, že by niekto mal právo myslieť si, že 
smie rozhodovať o osude žien v tejto krajine. Každá žena má právo rozhodnúť 
sa, či sa stane matkou a kedy, a na tom sa nesmie nič meniť. Je to všeobecne ce
losvetovo uznávané právo žien určiť si, kam bude ich život smerovať. Takzva
ný poľský zákon je krokom o 100 rokov späť. Viem, že nielen katolícky orien
tovaní muži by nás najradšej videli pri sporáku bosé a tehotné, ale to je iba ich 
želanie. Svoj život si predstavujem inak! Som zásadne proti tomu, aby ženy 
museli naďalej znášať tento útlak. Rovnoprávnosť uzákonená v platnej ústave 
je, bohužiaľ, ešte hudbou budúcnosti . V tomto mužskom svete sa na problé
my žien hľadí s dešpektom. Mnohokrát som toho bola svedkom. Uvedomu
jem si neprávosť páchanú na ženách — fyzickú aj psychickú. Myslím, že je na
čase, aby sme o tom prestali len hovoriť a začali hlasno kričať. Feministkám 
v USA sa to po dlhom a ťažkom boji podarilo. 
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»»» 
Žiadna žena k interrupcii nepristupuje ľahostajne a určite sa na tento zá

krok neodhodláva ľahko. Ale každá zodpovedná žena si uvedomuje, že nie 
vždy je schopná sa o novonarodeného potomka postarať podľa svojho najlep
šieho vedomia a svedomia. Každá žena má právo rozhodnúť sa slobodne, ro
zumne a podľa svojho svedomia. 
»»» 

Pripájam sa k Iniciatíve za možnosť voľby, som proti zákazu interrupcií. 
Nechcem, aby o mojom živote rozhodovali v parlamente impotentní dedkovia. 
»»» 

Nie Inkvizícii 2001! 

Organizácie, ktoré podporili Iniciatívu za možnosť voľby 

Aspekt, SOP — Fórum žien, Združenie žien v ASR, Spoločen
stvo žien Sociálnej demokracie, AdvoCats for Women, Eset, Alian
cia žien Slovenska, SSPPRVR Slovenská Spoločnosť pre plánované 
rodičovstvo, Pro Família, Fenestra, Ganymedes, Mladá demokra
tická ľavica, Museion, Atribút g/l, Iniciatíva Inakosť, Altera, 
CKKISM, Združenie ľavicových žien, ZO SZOPK — Stop betón, 
WISE Slovensko, Lungta - Slovakia, Sirius - SZOPK, MV SZOPK, 
Občianske združenie SOS Záhorie, Modrá linka, Nadácia Charty 
77, Občianske združenie Za matku Zem, Združenie prevencie 
AIDS, Združenie demokratickej ľavice žien — klub Trnava 

Zahraničné organizácie, ktoré vyjadrili solidaritu 

Profem — Praha, Gender Studies — Praha, Sdružení žen Medú
za — Brno, eFKa — Krakow 

Iniciatíva pokračuje vo svojej činnosti ako občianske 
združenie 

K 8. marcu 2001 Iniciatívu za možnosť voľby podporilo 1320 
občianok, občanov a organizácií. 

Napriek tomu, že novela Ústavy SR bola NR SR schválená bez 
pozmeňovacieho návrhu KDH, táto téma nie je definitívne uza
tvorená. Preto môžete i naďalej svojimi podpismi vyjadriť svoj ne
súhlas so zákazom interrupcií. 
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Viaceré mimovládne organizácie a fyzické osoby, ktoré podpo
rili Iniciatívu, sa budú naďalej zaoberať nielen otázkou zákonnej 
úpravy interrupcií, ich prevencie a uplatňovania reprodukčných 
a sexuálnych práv, ale aj so súvisiacimi okruhmi problémov. 

Iniciatíva za možnosť voľby bude pokračovať vo svojom pôso
bení ako občianske združenie Možnosť voľby — za dodržiavanie 
ľudských práv žien a detí. 

Občianske združenie sa bude zasadzovať za to, aby sme sa my 
občianky a občania mohli skutočne rozhodovať o závažných otáz
kach svojho života, a za to, aby sa rešpektovali naše ľudské práva, 
najmä ľudské práva žien a detí. 

Za prípravnú skupinu: 
Záujmové združenie žien ASPEKT, Fórum žien — SOP, ESET, 

Pro Família, Fenestra, Aliancia žien Slovenska, Spoločnosť pre plá
nované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu, Združenie žien 
v ASR, Spoločenstvo žien Sociálnej demokracie, AdvoCats for Wo-
men, Ganymedes, Museion, ZO SZOPK — Stop betón, Nadácia 
Charty 77, Iniciatíva Inakosť — spolužitie bez diskriminácie sexu
álnych menšín a i. 

In: Aspekt 2/2001, D(r)ámy 


