Projekt RATUJMY KOBIETY 2017 - ustawa o prawach kobiet i świadomym
rodzicielstwie

Zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy rozrasta się i nabiera tempa
mimo letniej kanikuły. Warszawa, Poznań , Katowice, Wrocław, Toruń, Bydgoszcz,
Radom, Opole, Częstochowa, Trójmiasto i dziesiątki innych, średnich i małych
miejscowości pracują - dosłownie – w pocie czoła. Łączy nas sieć regionalnych
koordynatorek i koordynatorów. W tej chwili mamy ponad 40 koordynatorów
lokalnych w calej Polsce i kilkaset osób zaangażowanych w zbieranie podpisów.

Ruszyło konto bankowe, na które można wpłacać darowizny na rzecz Komitetu
Ratujmy Kobiety 2017, które podajemy na stronie www.ratujmykobiety.org.pl/kontakt.
Jest to oficjalne konto Komitetu, gdzie możemy zagwarantować przejrzystość wpłat i
wydatków. Zebrane środki wykorzystamy na organizację zbiórek, materiały
informacyjne i promocję naszych działań. Uwaga! Nie bierzemy odpowiedzialności za
żadne inne zbiórki!

Przyjęliśmy zasady pracy zespołowej pod wspólnym logo komitetu, ale różnorodność
cenimy na równi z solidarnością. Organizacje współtworzące lub wspierające
Ratujmy Kobiety prześcigają się w pomysłach na jak najbardziej atrakcyjne i
efektywne formy zbiórek. Dzięki temu budują własną tożsamość i
rozpoznawalność.

Projekt Ratujmy Kobiety 2017 to także – i przede wszystkim - ludzie; obywatele i
obywatelki, którym leży na sercu los kobiet w naszym kraju. Prawa kobiet należą do
praw człowieka, a bez ich poszanowania demokracja jest fikcją. Złożenie podpisu
pod obywatelskim projektem ustawy to gest zaangażowania w walkę o
demokratyczną, świecką i sprawiedliwą Polskę.
Wszystkie szczegółowe dane, łącznie z punktami zbiórek, sukcesywnie pojawiają
się stronie www.ratujmykobiety.org.pl. Pojawiają się tam też kolejne materiały
opracowywane przez biuro prasowe Komitetu Ratujmy kobiety. Zapraszamy do
regularnego zaglądania na stronę!

Proponowany przez nas projekt ustawy obejmuje m.in.:
– prawo dla kobiet do legalnego przerwania ciąży do końca 12. tygodnia;
– rzetelną, opartą na wiedzy naukowej i pedagogicznej edukację seksualną dla
starszych dzieci i przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie dla
najmłodszych;
– łatwy i darmowy dostęp do antykoncepcji, w tym dostęp do antykoncepcji awaryjnej
bez recepty;
– uregulowanie stosowania klauzuli sumienia przez lekarzy-ginekologów.
Pełnomocniczką Komitetu jest Barbara Nowacka, a wicepełnomocniczką Anna
Karaszewska.
W razie pytań prosimy o kontakt z biurem prasowym pod adresem:
media@ratujmykobiety.org.pl
lub telefoniczny:
Anna Karaszewska: 664 114 404, ankaraszewska@gmail.com
Agata Czarnacka: 698 686 784, aaczarnacka@gmail.com
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