
KANDYDAT PRO-LIFE
Kwestionariusz dla kandydatów do Parlamentu Europejskiego

Inicjatywa  „Jeden z  nas” to  pierwsza  w historii  ogólnoeuropejska  kampania  na rzecz  ochrony życia  każdego 
człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. W minionym roku niemal 2.000.000 obywateli Unii Europejskiej 
złożyło swój podpis pod postulatem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas”.  Owo poparcie, 
największe spośród wszystkich innych inicjatyw w historii, dotyczyło zatrzymania finansowania ze środków 
unijnych przedsięwzięć związanych z zamachem na ludzkie życie. Wkrótce postulat będzie rozpatrywany przez  
organy UE. 

To jednak tylko jedno z wielu zagadnień wymagającej szczególnej troski obywateli i polityków europejskich. Stąd 
tak ważne jest, by poszczególni kandydaci do Parlamentu Europejskiego odnieśli się do kluczowych zagadnień 
składających się na postawę określaną mianem PRO-LIFE. 

Jej fundamentem jest po pierwsze  fakt naukowy,  iż jedynym momentem mogącym być uznanym za początek 
życia człowieka jest moment poczęcia, w którym powstaje unikalny kod genetyczny nowego człowieka. Po drugie  
postawa szacunku dla obiektywnych praw innych ludzi,  spośród których prawo do życia  musi  być  zawsze 
ważniejsze  od  różnorakich  swobód  obywatelskich.  Po  trzecie  zaś  wrażliwość  na  ludzką  krzywdę nie  tylko 
fizyczną (liczba ofiar samej tylko aborcji znacznie przekracza liczbę ofiar obu wojen światowych), ale również 
psychiczną i moralną.

Zatem jako uczestnicy największego w Europie ruchu społecznego zwracamy się do wszystkich kandydatów z listą  
pytań  dotyczących  postawy,  jaką przyjmą  w stojących  przed nimi  wyzwaniach  politycznych.  Kwestionariusz 
został  ściśle  dopasowany  do  kompetencji  i  realnych  działań  Parlamentu  Europejskiego,  który  nie  ma 
uprawnień do ingerowania w prawo i politykę poszczególnych państw dotyczącą obszarów zdrowia bądź edukacji,  
a jednak nie pozostaje wobec tych spraw obojętny zarządzając olbrzymimi funduszami oraz przyjmując rezolucje 
będące narzędziem presji  politycznej.  Wypełnione kwestionariusze będą źródłem publicznej  informacji,  w 
jakim stopniu postawę poszczególnych kandydatów określić można mianem PRO-LIFE. 

UWAGA!
Każdy z kandydatów proszony jest o udzielenie  odpowiedzi  na WSZYSTKIE pytania oraz zapisanie 
i wysłanie zmodyfikowanego formularza z oficjalnego adresu partyjnego na adres wybory@jedenznas.pl 

Po wyniki zapraszamy na stronę www.jedenznas.pl 

Punktacja:
Pytania 1-11: 8/4/0 pkt.
Pytania 12-13: 6/3/0 pkt.
Łącznie: 0-100 pkt.
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Imię i nazwisko: Lista wyborcza: Okręg wyborczy nr:

Część I: Bioetyka i godność osoby

Cywilizacja europejska zbudowana jest na szacunku dla człowieka oraz trosce o potrzebujących pomocy, a także 
na przekonaniu, że każde życie ludzkie warte jest swego trwania. W niektórych sytuacjach człowiek wymaga 
szczególnego otoczenia go opieką i miłością, której pierwszym fundamentalnym wyrazem jest zapewnienie mu 
dalszej egzystencji. Z tego powodu pytamy o postawę względem najczęstszych ataków na życie i godność 
człowieka: na etapie życia płodowego, starości oraz w stanie choroby.

1. Czy będzie Pan(i) głosować przeciwko finansowaniu z budżetu UE programów i instytucji
zapewniających bądź rozszerzających dostęp do aborcji?

Tak Nie wiem Nie

2. Czy będzie Pan(i) głosować przeciwko finansowaniu z budżetu UE jakichkolwiek eksperymentów na
ludzkich komórkach macierzystych pochodzenia embrionalnego (hESC)?

Tak Nie wiem  Nie

3. Czy będzie Pan(i) głosować przeciwko finansowaniu z budżetu UE realizacji i rozwijania procedury "in
vitro"?

Tak Nie wiem  Nie

4. Czy będzie Pan(i) głosować przeciwko wywieraniu presji przez instytucje UE na upowszechnianie dostępu
do aborcji, w tym jej finansowanie ze środków publicznych?

Tak Nie wiem  Nie

5. Czy będzie Pan(i) głosować przeciwko presji instytucji unijnych na legalizację eutanazji (jako czynu lub
zaniechania) oraz upowszechnienie jej dostępności?

Tak Nie wiem Nie

6. Czy będzie Pan(i) głosować przeciwko presji instytucji unijnych na upowszechnianie dostępu do środków
wczesnoporonnych oraz antykoncepcji hormonalnej (mającej również działanie wczesnoporonne) i jej 
finansowanie ze środków publicznych, zwłaszcza wobec osób niepełnoletnich?

Tak Nie wiem Nie

7. Czy będzie Pan(i) głosować przeciwko rozwiązaniom w jakikolwiek sposób sprzyjającym
uprzedmiotowieniu ciąży i macierzyństwa (surogatki, handel ludzkimi płodami, in vitro) ?

Tak Nie wiem Nie
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Część II: Wolność i prawa człowieka

Obrona życia i godności każdego człowieka wymaga systematycznego zaszczepiania szacunku dla osoby ludzkiej 
kolejnym pokoleniom. Tymczasem szczególnie niepokojące jest dziś wykorzystywanie instytucji publicznych do 
szerzenia poglądów i postaw określanych mianem „cywilizacji śmierci”. Dzieje się to nie tylko na etapie 
wychowania, niejednokrotnie wbrew wiedzy i woli rodziców, ale również poprzez łamanie wolności sumienia i 
wolności słowa w naturalny sposób przynależnych obywatelom. Dlatego pytamy o postawę względem tych 
nieodzownych dla obrony życia swobód.

8. Czy będzie Pan(i) występować w obronie praw rodziców do decydowania o treściach, jakich nauczane są
ich dzieci, zwłaszcza w kwestiach światopoglądowych i dotyczących etyki seksualnej?

Tak Nie wiem Nie

9. Czy będzie Pan(i) głosować przeciwko rozwiązaniom mogącym skutkować ograniczeniem autonomii
rodziny względem instytucji publicznych?

Tak Nie wiem Nie

10. Czy będzie Pan(i) występować w obronie wolności sumienia obywateli odmawiających sprzedaży bądź
świadczenia usług godzących w prawo do ludzkiego życia (aborcja, eutanazja, antykoncepcja, in vitro)?

Tak Nie wiem Nie

11. Czy będzie Pan(i) występować w obronie wolności słowa, szczególnie w zakresie głoszenia przekonań
moralnych i religijnych (gdzie jest ona coraz częściej atakowana za nazywanie zła po imieniu)?

Tak Nie wiem   Nie

Część III: Polityka i społeczeństwo

Stanowienie sprawiedliwego prawa, wyrażającego szacunek dla życia i godności każdego człowieka, wymaga 
szerokiej współpracy politycznej, zarówno w samych strukturach parlamentarnych, jak i na obszarze 
społeczeństwa obywatelskiego, którego aktywne działania stanowią dla polityka bardzo istotne wsparcie. Dlatego 
pytamy o plany realnej współpracy z tego typu strukturami.

12. Czy aktywnie włączy się Pan(i) w pracę międzypartyjnego zespołu ds. rodziny, praw dziecka oraz
bioetyki lub podobnego organu broniącego życie, małżeństwo i rodzinę?

Tak Nie wiem Nie

13. Czy deklaruje Pan(i) gotowość finansowego wsparcia instytucji obywatelskich angażujących się na
forum Parlamentu i innych instytucji UE w obronę życia i rodziny?

Tak Nie wiem Nie
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