Stanovisko Výboru SPR k nedávno medializovanej „kauze“ o údajnom obchodovaní
s orgánmi ľudských zárodkov v rámci organizácie Planned Parenthood Federation of
America, členskej organizácie IPPF v USA:
Členky a členovia Výboru SPR sa stotožňujú so stanoviskom, ktoré bolo dňa 29. júla 2015
v mene kancelárie Európskej siete IPPF, ktorej súčasťou je SPR, vypracované a odoslané
členom Európskeho parlamentu. Poniže je preklad stanoviska z angličtiny do slovenčiny:
Vážené členky a členovia Európskeho parlamentu,
antichoice organizácie v súčasnosti dávajú do obehu video podvrh obviňujúci organizáciu
Planned Parenthood Federation of America (PPFA) z predávania tkanív ľudských embryí
pre zisk. PPFA je členom našej Medzinárodnej federácie plánovaného rodičovstva (IPPF).
Radi by sme objasnili niekoľko bodov týkajúcich sa darcovstva embryonálnych tkanív:
 Program PPFA darcovstva tkanív je legálny a ako súčasť medicínskeho
výskumného programu dodržiava prísne etické pravidlá;
 Vzorky embryonálnych tkanív sú darované ženami na základe dobrovoľnosti a vždy
s ich súhlasom;
 PPFA neprofituje na tomto programe darcovstva tkanív. Ako v každom
medicínskom výskumnom programe sú náklady na transport vzoriek platené
organizáciou vykonávajúcou predmetný výskum.
Viac informácií môžete získať z krátkeho videa
<
https://www.youtube.com/watch?v=dZUjU4e4fUI&feature=youtu.be&app=desktop
>
riaditeľky PPFA Cecile Richardsovej, ktorá v ňom reaguje na video podvrh, ako aj z blogu
<
http://www.plannedparenthoodaction.org/electionspolitics/blog/5factsaboutlatestvideo
smearattackplannedparenthood/?_ga=1.267448717.26994029.1438158562
>
popisujúceho všetky podvodné úpravy a obvinenia vo videu a v spojitosti s ním.
Tento podvrh už našiel odozvu v Európskom parlamente, osobitne v otázke
<
https://www.facebook.com/mikolasik.sk/photos/a.521010834585898.116731.467053049981
677/1006612182692425/?type=1&theater
> vznesenej členom Európskeho parlamentu
Miroslavom Mikolášikom, žiadajúcim Európsku komisiu pozastaviť akékoľvek
financovanie PPFA a IPPF – predovšetkým našej regionálnej kancelárie Európskej siete
IPPF – pod zámienkou, že financovanie EuropeAid sa používa na „ilegálne aborcie“. Túto
otázku parlamentára môžu nasledovať iné antichoice aktivity smerujúce na Európsku
komisiu.
Video podvrh je zjavne využívaný antichoice organizáciami v Európe na opätovné
spochybnenie práva na aborciu ako aj európskeho financovania podpory sexuálneho
a reprodukčného zdravia a práv. Preto musíme byť ostražití a obhajovať tieto práva, ktoré
sú rozhodujúce pre ženy a mužov na celom svete.
Pokiaľ máte ďalšie otázky v predmetnej záležitosti, prosím, neváhajte kontaktovať nás.
S úprimným pozdravom,
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