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Multe feministe moderne au făcut din accesul facil la avort simbolul emancipării/eliberării femeii.
Documentele OrganizaŃiei NaŃionale a Femeilor (ONF) [2] se referă în mod repetat la avort ca la
„dreptul fundamental al femeii”, mult mai important chiar şi decât cel la vot sau la liberă exprimare.
ONF a desemnat protecŃia dreptului la avort ca prioritatea să numărul unu.
Ce ironie! Pentru că avortul nu eliberează femeia. Din contră, avortul - şi nevoia percepută pentru el
– validează viziunea patriarhală asupra lumii, conform căreia femeia, împovărată de capacitatea sa
reproductivă, este inferioară bărbatului.
Avortul eliberează bărbatul, nu femeia. Iată de ce:
•

•

•

Eforturile de a decreta avortul ca o soluŃie legitimă a „problemei de a fi femeie” într-o societate
dominată de bărbaŃi face femeia vulnerabilă în faŃa „discriminării pe criterii de sarcină”. Acele
feministe care susŃin dreptul la avort admit ideea că o femeie însărcinată este inferioară uneia
neînsărcinate. Ele admit că sarcina şi maternitatea sunt incompatibile cu statutul de adult deplin
şi că modelul de succes este acela al bărbatului „fără obligaŃii”. Optând pentru avort în loc să
caute schimbările sociale care să facă posibilă îmbinarea carierei cu maternitatea, feministele
pro-avort şi-au dat acordul să participe la o lume a bărbaŃilor, guvernată după regulile acestora.
Astfel, au trădat majoritatea femeilor muncitoare, care doresc să aibă copii.
Avortul permite bărbaŃilor să se sustragă responsabilităŃii propriului comportament sexual [3].
Un ins al cărui copil este avortat scapă de „povara” sprijinului pentru acesta. Nu este deloc
surprinzător că FundaŃia Playboy este o susŃinătoare majoră a dreptului la avort, pentru că
avortul este consecinŃa firească a idealului Playboy: relaŃia sexuală fără obligaŃii şi fără
consecinŃe. Femeia este redusă la stadiul unui obiect de consum, care dacă se „strică” prin
sarcină poate fi „reparat” prin avort.
Feministele proavort au corupt feminismul [4] prin îmbrăŃişarea standardelor masculine, care
susŃin că este permis să îi tratezi inegal pe cei „inegali” şi că cei puternici îi pot oprima pe cei
slabi. Prin acceptarea acestei viziuni patriarhale, feministele au capitulat dominaŃiei masculine.
Femeile care cad de acord să se conformeze idealurilor unei lumi a bărbaŃilor, făcută de şi
pentru bărbaŃi, nu sunt libere; ele doar şi-au schimbat rolul în cadrul patriarhatului.

Feminismul este o parte a unei filosofii largi, care preŃuieşte viaŃa
Adevăratele femei libere resping avortul pentru că resping viziunea masculină asupra lumii, care
acceptă violenŃa ca soluŃie validă a conflictului. În loc să se oprească doar la egalitate, feministele
pro-life caută să tranforme societatea pentru a crea o lume care să reflecte adevăratele idealuri
feministe.
Feminismul este, propriu-zis, parte a unei filosofii mai largi care preŃuieşte viaŃa. Feministele cred
că toate fiinŃele umane au o valoare intrinsecă [5] şi că această valoare nu poate fi conferită şi nici
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negată de o o altă persoană. Adevărata gândire feministă recunoaşte interdependenŃa dintre toate
fiinŃele vii şi responsabilitatea pe care o avem unii faŃă de alŃii. Acest feminism respinge viziunea
masculină, care vede indivizii funcŃionând separat, într-o permanentă competiŃie. [6]
Avortul este incompatibil cu viziunea feministă. Avortul atomizează femeia. O face să-şi considere
propriul copil un competitor la favorurile patriahatului. Femeile care acceptă avortul au acceptat săşi sacrifice copiii în favoarea comodităŃii oferită de o lume a bărbaŃilor.
Femeile care s-au eliberat de şabloanele gândirii masculine refuză să participe la propria lor
oprimare şi la oprimarea copiilor lor. Refuză să accepte avortul, care denigrează funcŃia „dătătoare
de viaŃă” a femeii. Se străduiesc, în schimb, să creeze o lume care recunoaşte superioritatea morală
a gândirii materne, fiind, deci, blândă, iubitoare, hrănitoare şi pro-viaŃă. Fiecare avort împiedică
acest scop şi promovează răspăndirea patriahatului.
Femeile eliberate nu vor coopera. Ele vor refuza avortul, cu tot ce reprezintă acesta.

NOTE:
[1]. Feminists for Life (FFL) este o organizaŃie non-creştină. MenŃinându-şi rezerva faŃă de
ideologia FFL şi cea feministă în general, AsociaŃia Pro-vita pentru NăscuŃi şi NenăscuŃi –
Bucureşti se limitează la a prezenta spre informare punctele de vedere din acest material, care pot
contribui la o înŃelegere mai largă a luptei pentru viaŃă.
[2]. OrganizaŃia NaŃională a Femeilor / National Organization for Women (NOW) este una din cele
mai mari asociaŃii feministe din SUA, promotoare virulentă a avortului ca „drept al femeii”. Din
acest punct de vedere, FFL şi NOW sunt într-un conflict ireductibil.
[3]. ObservaŃie foarte pertinentă. Într-un procent dramatic de mare, femeile sunt împinse să facă
avort de presiunea partenerului, dornic să scape de responsabilitate. ExperienŃa centrelor de
consiliere din România şi din întreaga lume o dovedeşte din plin.
[4]. Adevărat. La origine, feminismul a fost profund anti-avort. De altfel, sloganul FFL este „Refuse
to choose – Women deserve better than abortion” („Refuză să alegi – Femeile merită mai mult
decât avortul”)
[5]. Aluzie la drepturile naturale sau fundamentale, acelea care există în virtutea simplului fapt că o
fiinŃă umană există. Primul dintre acestea este dreptul la viaŃă. Din păcate, ideologia pro-avort nu
recunoaşte copilul nenăscut ca fiinŃă umană, de aceea îl exclude de la aceste drepturi. Drepturile
naturale se completează cu drepturile dobândite (cu vârsta – dreptul la vot, cu calificarea – dreptul
de a şofa etc.)
[6]. Aluzie la Zeitatea-mamă (uneori Natura), element important al ideologiei feministe, opus lui
Dumnezeu-Tatăl.
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