Szanowni Państwo!
Jako aktualni i byli pracownicy wyższych uczelni
ośmielamy się zwrócić do wspólnoty akademickiej z prośbą o
włączenie się w Europejską Inicjatywę Obywatelską
"Jeden z nas".
Idea tej inicjatywy przedstawiona jest w zamieszczonym poniżej "Apelu do
Polek i Polaków: włączmy się w Europejską Inicjatywę Obywatelską JEDEN Z
NAS".
Będziemy wdzięczni za wyrażenie podpisem swego poparcia dla tej
inicjatywy (www.jedenznas.eu) i promowanie jej na uczelni, a także poza
środowiskiem akademickim.
W nadziei na współpracę w budowaniu cywilizacji życia, łączymy wyrazy
należnego szacunku
dr Krystyna Cygorijni
dr med. Rafał Michalik
dr inż. Adam Kisiel
mgr Jadwiga Zaborska
dr inż. Antoni Zięba

Apel do Polek i Polaków: włączmy się w Europejską Inicjatywę Obywatelską
JEDEN Z NAS

Podejmujemy w Polsce Europejską Inicjatywę
Obywatelską "Jeden z nas". Ta jedna z pierwszych
dopuszczonych przez Komisję Europejską inicjatyw
obywatelskich, ma doprowadzić do całkowitego
zaprzestania finansowania z budżetu UE aborcji i
doświadczeń na ludzkich embrionach . W przypadku jej powodzenia w istotnym
stopniu zwiększy się stopień ochrony życia ludzi najbardziej bezbronnych.
Zgodnie z traktatem lizbońskim grupa przynajmniej siedmiu obywateli z
różnych krajów UE może zgłosić projekt zmian w prawie europejskim. Aby ten
projekt był rozpatrywany przez Komisję Europejską oraz Parlament Europejski,
konieczne jest zebranie pod nim minimum 1 miliona podpisów pełnoletnich
obywateli z przynajmniej 7 krajów UE. W inicjatywę "Jeden z Nas" jest

zaangażowanych już 25 krajów UE, stąd jest to największa dotychczas akcja
promocji i obrony życia w Europie.
Aktualnie Unia Europejska - poprzez dotacje dla proaborcyjnych, prywatnych
międzynarodowych organizacji, m.in. International Planned Parenthood Federation
(IPPF), Marie Stopes International (MSI) - finansuje znaczną część zabójstw
nienarodzonych dzieci w Afryce i w Azji oraz eksperymenty na ludzkich
embrionach. Ten niegodny ludzi cywilizowanych proceder wszyscy Europejczycy
zmuszeni są opłacać ze swoich podatków!
Prawo do życia każdego człowieka zawiera się w ogólnoludzkim, ponad
wyznaniowym nakazie etycznym: "nie zabijaj!" oraz w fakcie naukowym: życie
człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Potwierdzają to liczne publikacje
naukowe, oraz popularne encyklopedie czy podręczniki. Ostatnio został on uznany w
przełomowym orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18
października 2011 r., który stwierdził, że zapłodnienie jest początkiem życia
ludzkiego, a człowiek w fazie prenatalnej powinien podlegać ochronie,
szczególnie w aspekcie jego godności oraz integralności .

Aborcja jako niszczenie życia człowieka w okresie od jego poczęcia do
dziewiątego miesiąca życia w łonie matki jest zabójstwem niewinnego i skrajnie
bezbronnego człowieka; dodajmy szczególnie okrutnym, bo dokonywanym bez
żadnego znieczulenia. Ufamy, że decydenci UE, w której, w imię szacunku do życia
człowieka, zniesiono karę śmierci nawet dla największych przestępców, opowiedzą
się za zaprzestaniem finansowania aborcji i eksperymentów na embrionach ludzkich
z funduszów UE.
Apelujemy do wszystkich pełnoletnich Polek i Polaków o wsparcie
obywatelskiej inicjatywy "Jeden z nas" poprzez złożenie swego podpisu a także
propagowanie tej inicjatywy w swojej rodzinie, sąsiedztwie, środowisku pracy.
Podpisy popierające inicjatywę "Jeden z nas" można składać zarówno w formie
tradycyjnej "papierowej", jak i wypełniając odpowiedni formularz na stronie
internetowej: www.jedenznas.eu
Pragniemy, aby Polska, Ojczyzna Jana Pawła II, jednego z największych
obrońców życia człowieka od poczęcia po naturalny kres, była także europejskim
liderem w liczbie podpisów, zebranych pod tym szczytnym projektem!
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