KUNDËRSHTIM

ABORTI ËSHTË E

DREJTA E ZGJEDHJES!!!!
I drejtohemi opinionit në Maqedoni për ta njoftuar me disa tendenca të rrymave të ndryshme
konservatore,ekstreme dhe represive,të cilat duke u fshehur pas paravanit religjioz dhe
mbrojtjes të drejtës së njeriut për jetë,këto ditë kanë shpërndarë pllakata dhe fletushka ku
thuhet se aborti është vrasje:
“Zoti e do shumë lindjen dhe jetën. Kisha jonë KOM këtë shumë herë e ka thënë “???
“E drejta për zgjedhje është deri momentin e mbarësuemit dhe pastaj ekziston e drejta për
jetë”???
Me të drejtë do të pyesim në çfarë kohë dhe sistem shoqëror duan këto grupe të na kthejnë,duke
promovuar mesazhe të pakuptimta dhe njëherësh fshehin identitetin e vet të vërtetë nga
opinioni.
Në këtë rast iniciatorëve të kësaj fushate,partnerëve të tyre në Maqedoni dhe për të gjithë ata
të cilët mendojnë se 99% të ndërprerjes së shtatzanisë janë të paarsyetuara, ua drejtojmë këtë
mesazh:
Orvatjet për çfarëdo kufizimi, e mos të flasim për ndalesë të së drejtës së grave të
disponojnë me trupin e tyre, është sulm të cilit do t’i kundërvihemi me të gjitha forcat
tona dhe me argumente.
Apsolutisht nuk e promovojmë abortin si mënyrë e planifikimit të familjes ,por jemi kundër
kufizimit të drejtës për zgjedhje.Kjo sigurisht do të rezultojë me aborte jolegale që do të kryhen
nga persona joprofesional.
Ne të nënshkruarit më poshtë s’jemi vrasës!

1. Shoqata qytetare “Akcija Zdruzhenska”
2. Shoqata për emancipim solidaritet dhe
barazi të grave në Maqedoni ESE
3. Fondacioni Instituti Shoqëria e HapurMaqedoni
4. Polio plus-lëvizja kundër hendikepit
5. Këshilli kombëtar i grave në MaqedoniLOGM
6. Qendra hulumtuese për studime gjinore
7. Qendra Maqedonase për të drejtat e
grave-Shelter qendra
8. OJQ-Info qendra
9. Iniciativa femërore qytetare-Antiko
10. Lobi i grave maqedonase
11. Klubi I grave deputete në kuvendin e R.
Maqedonisë
12. Qendra e grave “Gruaja shekulli 21”
Kumanovë (Organizata humanitare
“Majka”, Organizata e grave “Kumanovka”,
Shoqata e grave “Kollo” e motrave
serbe,Organizata e grave nga Kumanova“Vior”,Shoqata e grave intelektuale
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shqiptare,Shoqata qytetare “Hallço All
Brova”)
Fondacioni për zhvillim lokal dhe
demokraci “ FOKUS”
HOPS-opcionë për jetë të shëndoshëShkup
HOPS-Kumanovë
Organizata e grave –Shkup
Koalicioni joformal për Mbrotje dhe
Promovim e të drejtave Seksuale
dhe Shëndetësore e MCM/LGBT
dhe punëtorët seksual (MACCO,
HOPS,EGAL,CGCP, MMHC, HERA dhe
IZBOR –Strumica)
Shoqata e qytetarëve për përkrahje
të dialogut multietnik dhe zhvillim i
shoqëris “Vlera te përbashkëta”
SHJ��
Q “ZONA”
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Kavadarci
Inicijativa qytetare e grave “GIZH” Sveti
Nikolla
Inicijativa qytetare e grave “KLEA”Manastirë

22. Qendra për liri dhe demokraci “ Ian
Kolins”
23. SHJQ HEPTA – Asocioni për edukat
shëndetsore , preventim dhe tretman më
të mirë
24. Qendra e Maqedonis�������������
ë për edukim
europian
25. Shoqata e grave dhe të rinjëve rome
“Luludi”
26. Qendra për të drejtat e njeriut dhe
shkarkim i konfliktëve
27. Rjetë “Akcioni Grash”
28. www.femgerila@blog.com.mk
29. Elena Grozdanova
30. Jordanka Petrushevska
31. Vitmor Georgievski
32. Snezhana Orloviç Stojanoviç
33. Violeta Drakulovska
34. Rebeka Ramadan
35. Koma lab.

