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Promocja wartości ludzkiego życia w pracach polityków, 

samorządowców i działaczy społecznych 

Nie ulega wątpliwości, że dla ochrony ludzkiego życia w fazie 

prenatalnej nie wystarczy jedynie zakaz jego niszczenia, wsparty 

karalnością za takie działania: lekarza, osób nakłaniających czy, jak chcą 

niektórzy, również matek poczętych dzieci. 

Z jednej strony chodzi bowiem o to, aby wartość życia była na tyle 

akceptowana, aby było oczywiste bez wprowadzania sankcji karnych, że 

ochrona życia, zdrowia i ogólnego dobrostanu człowieka od chwili jego 

zaistnienia jest postawą właściwą. Z drugiej strony poszerzają się 

możliwości niszczenia życia ludzkiego przed narodzeniem, których 

kontrolowanie jest wręcz niemożliwe. Aborcja, dokonywana 

chirurgicznie, o której mówi się najwięcej także w kontekście aktualnych 

inicjatyw obywatelskich, ma coraz mniejsze zastosowanie. Rośnie 

natomiast problem niszczenia dzieci poczętych w wyniku procedury in 

vitro oraz środków wczesnoporonnych. Szczególnie te ostatnie stają się 

coraz łatwiej dostępne.  

Należy zwrócić uwagę na wyniki badań socjologicznych 

przeprowadzonych w bieżącym roku. Jako skuteczne formy 

zmniejszania liczby aborcji tylko w 17% osób badanych wskazywało 

zakazy prawne. Natomiast aż 68% osób podkreślało znaczenie różnych 

form pomocy kobietom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach 

życiowych.  

Działania na rzecz ochrony ludzkiego życia w okresie prenatalnym 

wymagają kształtowania postaw ludzi, ich właściwego wychowania do 

poszanowania ludzkiego życia, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz 

zapewnienia odpowiednich warunków społecznych i materialnych. 



Tak szerokie zadania wymagają zaangażowania ludzi różnych profesji i 

zainteresowań, w tym polityków szczebla krajowego i samorządowego 

oraz działaczy społecznych. To oni mają wpływ na warunki prawne, 

sferę wychowania, opieki czy kreowanie polityki, nastawionej na 

wzmocnienie małżeństwa i rodziny. Obserwowane osłabienie tych 

podstawowych wspólnot, powoduje osłabienie warunków dla 

poszanowania ludzkiego życia przed jego urodzeniem się. 

Zadania te doskonale ukazuje św. Jan Paweł II w encyklika Evangelium 

vitae, wskazując na rozległe zadania dla osób różnych profesji. 

 

Rolą polityków krajowych i samorządowych jest taka organizacja 

życia społecznego, dbałość o rozwiązania prawne i dobre obyczaje, 

aby sprzyjały one ochronie ludzkiego życia, promowały je i 

zapewniały odpowiednią ochronę także w sytuacjach szczególnych, 

wymagających różnego rodzaju wparcia. 

Oznacza to między innymi taki system edukacji i wychowania, który 

uwzględnia kwestie poszanowania życia, dostępną i efektywną służbę 

zdrowia oraz adekwatną pomoc społeczną,  realizowaną zarówno 

przez administrację państwową, samorządową czy organizacje 

pozarządowe. Warto też podkreślić znaczenie środków masowego 

przekazu oraz rolę kościołów. Synergia tych działań może stworzyć 

środowisko bezpieczne i życzliwe dla dziecka od początku jego 

zaistnienia.  

Zobowiązania te wynikają wprost z konstytucyjnych obowiązków (Art. 

18, 68.p3, 69 i 71), a także z ustawy o planowaniu rodziny ochronie 

płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. 

Pomimo jednoznacznych zapisów wsparcie to pozostawia wiele do 

życzenia i trzeba je rozwijać zarówno w zakresie medycznej opieki 

prenatalnej jak i po urodzeniu się dziecka, w wymiarze wsparcia 

materialnego, psychologicznego czy prawnego. Dotyczy to np.: 

dyskutowanego obecnie wzmocnienia zasiłku pielęgnacyjnego, kwestii 

opieki zastępczej, wsparcia w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi, 



lepszej ściągalności alimentów, wysokości tzw. zasiłku becikowego, 

rozszerzenia programu 500+ na dzieci jeszcze nieurodzone.  

W kontekście ochrony i promocji wartości ludzkiego życia zastrzeżenia 

budzą niektóre rozwiązania projektu obywatelskiego, pod którym 

aktualnie zbierane są podpisy. Dotyczy to dwóch rozwiązań. Pierwsze 

przewiduje karalność kobiet za działania przeciwko życiu ich dziecka 

przed jego urodzeniem się. Rozwiązanie to jest zrozumiałe w konwencji 

prawa karnego, jednak z uwagi na świadomość społeczną i kulturę 

naszego kręgu cywilizacyjnego w większości jest odrzucane, co 

zniechęca do ochrony życia i konfliktuje zamiast budować solidarność 

społeczną wokół tego problemu. 

Drugie dotyczy zmian w zakresie przedmiotu przygotowanie do życia w 

rodzinie, które poprzez obowiązek wyrażenia zgody rodziców na 

uczestniczenie w tych zajęciach przed ich podjęciem (zamiast jak obecnie 

zgody domniemanej) spowoduje zmniejszenie liczby uczniów w nich 

uczestniczących. A przecież jak wynika z badań naukowych, to właśnie 

te zajęcia są w dużym stopniu odpowiedzialne za to, że szczególnie 

młodzi opowiadają się za ochroną życia.  

W ostatnim czasie podjęto szereg działań mających na celu wspieranie  

rodziny, które wzmacniają także ochronę dziecka przed narodzeniem. 

Można tutaj wymienić:  

-  od stycznia 2016 r. rodzice nieposiadający stałego zatrudnienia mogą 

otrzymać comiesięczne świadczenie w pierwszym roku życia ich dziecka 

w wysokości 1.000 złotych;  

- od kwietnia 2016 r. nastąpiło istotne wsparcie rodzin w ramach 

Programu 500+, które polega na wypłacaniu dodatkowego zasiłku na 

drugie i wszystkie kolejne dzieci w wysokości 500 zł., (to niemal 

sześciokrotność dotychczasowego zasiłku rodzinnego na dziecko do 5 

lat);  

- rodzice obecnie sami decydują czy ich dzieci będą rozpoczynały naukę 

szkolną w wieku 6 czy 7 lat. Zmieniono decyzję poprzednich władz, 



które arbitralnie obniżyły wiek nauki szkolnej szerokiemu sprzeciwowi 

rodziców; 

- wprowadzono przepisy, które uniemożliwiają zabranie dziecka z 

rodziny biologicznej z powodu biedy, z jednoczesnymi działaniami 

udzielenia wszechstronnej pomocy takim rodzinom;  

- w misji mediów publicznych przebiło się wyraźne poszanowanie 

wartości rodzinnych; 

- rozszerzono możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego przez 

drugiego rodzica, gdy w rodzinie jest dwoje dzieci niepełnosprawnych; 

- uzupełniono nazwę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o słowo 

„Rodziny”, co ma znaczenie nie tylko symboliczne. 
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