
DEKLARACJA STRAJKU KOBIET
Jako kandydatka do Sejmu RP
w wyborach 13 października 2019 roku
podpisuję
deklarację wyborczą OGÓLNOPOLSKIEGO STRAJKU KOBIET,
bo zgadzam się z jego postulatami
i razem z jego liderkami, organizatorkami i uczestniczkami
chcę i zobowiązuję się walczyć o:

I. Pełnię praw reprodukcyjnych
 II. Świeckie państwo

 III. Wdrożenie i stosowanie Konwencji
Antyprzemocowej

 IV. Poprawę sytuacji ekonomicznej kobiet
 

Jednocześnie popieram program
Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

 
POLSKA DLA WSZYSTKICH

 
czyli zobowiązuję się dążyć do tego, żeby Polska:

 - była państwem prawa, w którym są wolne sądy,
wolne media i wolne wybory

 – była krajem, w której prawa człowieka są
   dla wszystkich, w tym kobiet, osób LGBTQIA+,

   z niepełnosprawnościami, mniejszości narodowych,
etnicznych i religijnych, seniorów i seniorek,

osób o trudnej sytuacji ekonomicznej
 - dbała o klimat, przyrodę i przestrzegała praw zwierząt

 - była państwem, w którym zdelegalizowane
   są organizacje odwołujące się do faszyzmu

   i nazizmu i podejmowane są działania przeciwko
militaryzacji społeczeństwa

 – była i pozostała w Unii Europejskiej
  

DATA I  PODPIS



I. PEŁNIA PRAW REPRODUKCYJNYCH
 czyli:

  
– utrzymanie standardów opieki

okołoporodowej
 – dostęp do nowoczesnej bezpłatnej

antykoncepcji i zabiegów sterylizacji
 – dostęp do bezpiecznego przerywania

ciąży
 – dofinansowanie procedury in vitro

 – dostęp do badań prenatalnych
najnowszej generacji

POSTULATY
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II. PAŃSTWO ŚWIECKIE
 czyli:

 
– edukacja szkolna zgodna z wiedzą

naukową
 – opieka medyczna, nie watykańska

 – likwidacja tzw. „klauzuli sumienia”
 – rzetelna edukacja seksualna

 – religia w parafiach i na koszt Kościoła
 – niezależna komisja ds. pedofilii

w Kościele
 – wymierzenie bezwzględnych kar

sprawcom i osobom winnym ukrywania
przestępstwa pedofilii w Kościele
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III. WDROŻENIE I STOSOWANIE
KONWENCJI ANTYPRZEMOCOWEJ

 czyli:
 

– przesunięcie finansowania
budżetowego z Kościoła na organizacje
zajmujące się walką z przemocą wobec

kobiet i przemocą domową
 – bezwzględne ściganie i karanie

sprawców przemocy domowej
 – bezwzględne ściganie gwałcicieli

i wdrożenie procedur zapobiegających
wtórnej wiktymizacji

 – ochrona ofiar i izolację sprawców
 – współpraca rządu z organizacjami

pozarządowymi przy wdrażaniu
Konwencji Antyprzemocowej

 – ściganie mowy nienawiści jako źródła
przemocy
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IV. POPRAWA SYTUACJI EKONOMICZNEJ
KOBIET

 czyli:
 

– zabezpieczenie emerytalne
nieodpłatnej pracy kobiet

 – realne zabezpieczenie społeczne rodzin
osób z niepełnosprawnościami

 – skuteczne ściąganie alimentów przez
państwo i karanie dłużników

alimentacyjnych
 – podniesienie progu uprawniającego do

świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
do średniego wynagrodzenia

 – równość płac bez względu na płeć
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- Polska będąca państwem prawa,
w którym są wolne sądy, wolne media

i wolne wybory
- Polska, w której prawa człowieka są dla

wszystkich, w tym kobiet, osób
LGBTQIA+, z niepełnosprawnościami,
mniejszości narodowych, etnicznych

i religijnych, seniorów i seniorek,
osób o trudnej sytuacji ekonomicznej
- Polska, która dba o klimat, przyrodę

i przestrzega praw zwierząt
- Polska, w której zdelegalizowane są

organizacje odwołujące się do faszyzmu
i nazizmu, i podejmowane są działania
przeciwko militaryzacji społeczeństwa

- Polska w Unii Europejskiej
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