Pikieta na Rondzie Regana po stronie Pasażu
Grunwaldzkiego we Wrocławiu
w piątek 1 czerwca 2012r. od godziny 1700 do 1800.

STAŃMY W OBRONIE DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA!
Dostępne sprawozdania Rady Ministrów potwierdzają okrutną prawdę. W
Polsce z roku na rok zabija się coraz więcej chorych dzieci. W 2009 roku było
ich 510, w 2010 roku 614.
Misją
lekarzy
jest
ratowanie
ludzkiego
życia,
a szczególną troską powinno się otaczać dzieci chore. W największych
szpitalach w całej Polsce jedne dzieci leczy się na Oddziałach Pediatrycznych
i Neonatologicznych, a inne zabija na Oddziałach GinekologicznoPołożniczych.
Organizujemy zgromadzenie publiczne, by stanąć po stronie najsłabszych.
Sprzeciwiamy się barbarzyństwu, które ma miejsce w majestacie prawa.
Domagamy się zaprzestania zabijania dzieci.
W dzień dziecka pamiętajmy o wszystkich najmniejszych, również tych, które
stają przed niebezpieczeństwem zagłady. Niech każde z nich będzie mogło
narodzić się i kochać.

O FUNDACJI PRO- PRAWO DO ŻYCIA:
Celem fundacji jest zmiana świadomości społecznej i doprowadzenie do
uchwalenia całkowitej ochrony życia w Polsce.
Środkiem realizacji są:
–

wystawy

antyaborcyjne,

Zorganizowaliśmy w całym kraju 200 wystaw „Wybierz życie", ukazujących
prawdę o tym, czym jest aborcja. Obecność wystaw w wielu miastach Polski
przekłada się radykalnie na zmianę opinii społecznych dotyczących życia. Dzięki
naszej kampanii już 86% Polaków popiera całkowity zakaz zabijania dzieci
nienarodzonych.

–

pikiety przed szpitalami, gdzie zabijane są chore dzieci (Warszawa),

–

pikiety przed siedzibami posłów deklarujących wspieranie aborcji
(pikiety przed siedzibami Ruchu Palikota 16 kwietnia 2012),

–

wychodzenie z inicjatywami ustawodawczymi chroniącymi życie Zebraliśmy
ponad 600 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy całkowicie
zakazującej aborcji. Sukces zbiórki jest tym większy, iż udało się ją
przeprowadzić w 2 tygodnie! W Sejmie zabrakło jedynie 5 głosów aby
uchwalone zostało prawo broniące życia najmłodszych. W całej Polsce tysiące
ludzi zbierało podpisy pod kościołami, na ulicach, w parkach, w swoich
miejscach pracy, wśród przyjaciół i znajomych. Dostawaliśmy listy z pieczątkami
np. kancelarii prawnych, urzędu gminy, rozgłośni radiowej, banku czy
towarzystwa budowlanego. Również Polacy z takich zakątków świata jak
Kanada czy Rwanda przysyłali do nas podpisy.

–

Nadawanie kandydatom w wyborach certyfikatów „Kandydat Przyjazny
Życiu i Rodzinie”.

–

działalność edukacyjna w szkołach.
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