Historia legalizacji aborcji w Europie i w Polsce
Ludobójcy Lenin i Hitler jako pierwsi w Europie zalegalizowali aborcjê

Pierwszym krajem na œwiecie, który zalegalizowa³ zabijanie
poczêtych dzieci, by³ Zwi¹zek Radziecki 18 listopada 1920 roku.
Ludobójca – komunista Lenin, po zwyciêstwie rewolucji bolszewickiej
zrealizowa³ swoj¹ wczeœniejsz¹ dyrektywê: „domagaæ siê
bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw œcigaj¹cych sztuczne
poronienia” (W. Lenin, Klasa robotnicza a neomaltuzjanizm, w: W. Lenin,
Dzie³a, Warszawa „Ksi¹¿ka i Wiedza” 1950, t.19, s. 321).

Drugim przywódc¹ europejskim, który doprowadzi³ do
legalizacji aborcji w swoim kraju by³ Adolf Hitler. D¹¿¹c do
utworzenia czystej, biologicznie mocnej „rasy panów”, doprowadzi³
w 1933 roku do legalizacji zabijania niemieckich nienarodzonych
dzieci, które posiada³y wady wrodzone. Nale¿y dodaæ, ¿e hitlerowscy
„ustawodawcy” chronili surowymi sankcjami karnymi ¿ycie
zdrowych, niemieckich dzieci, d¹¿¹c do demograficznego wzrostu
„rasy panów”. Na terenie Polski po raz pierwszy w sensie prawnym
narzucono pe³n¹ dopuszczalnoœæ aborcji (nazywanej wówczas
„spêdzaniem p³odu”) 9 marca 1943 r. Wówczas hitlerowski okupant
wyda³ rozporz¹dzenie (Verordnung) zezwalaj¹ce Polkom na
nieograniczone ¿adnymi sankcjami zabijanie polskich nienarodzonych dzieci, jednoczeœnie podnosz¹c karê – do kary œmierci
w³¹cznie – za zabicie niemieckiego nienarodzonego dziecka... Po
zakoñczeniu II wojny œwiatowej oczywiœcie anulowano
hitlerowskie rozporz¹dzenia i przywrócono polskie ustawodawstwo przedwojenne, chroni¹ce ¿ycie poczêtych dzieci.

Po raz drugi w Polsce wprowadzono „prawn¹” dopuszczalnoœæ
aborcji 27 kwietnia 1956 roku. W warunkach terroru
komunistycznego ludzie wprowadzeni do Sejmu (w 1952 r.) przez
ludobójcê Stalina, przeg³osowali „legalizacjê” aborcji. Ta stalinowska aborcyjna ustawa obowi¹zywa³a a¿ do 1993 roku, kiedy to
7 stycznia, przy zdecydowanym sprzeciwie postkomunistów i libera³ów, przeg³osowano w Sejmie ustawê o planowaniu rodziny i ochronie
p³odu ludzkiego.

Ofiary ludobójstwa XX i XXI wieku
I wojna œwiatowa — ok. 10 milionów ofiar:
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to 2 000 000 ludzkich istnieñ.

II wojna œwiatowa — ok. 55 milionów ofiar:
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Wojna z nienarodzonymi — ok. 1 miliard ofiar:

Wojna z nienarodzonymi trwa...
Ka¿dego dnia zabija siê ok. 140 000 nienarodzonych
dzieci, to jest wiêcej ni¿ ³¹czna liczba ofiar
bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimê i Nagasaki.

