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Stjórnarfrumvarp.

Að lögleiða morð.
Dæmisaga:
Ungur maður segir okkur að hann hafi framkvæmt öndunarrof á ungum syni sínum. Maðurinn er
færður til yfirheyrslu og er spurður af hverju hann hafi drepið son sinn . Þetta er einhver
misskilningur segir hann: Ég bara fór með hann í öndunarrof, setti kodda yfir vit hans og fjarlægði
öndunar möguleika hans. Það er langt frá því að vera morð. Og þar fyrir utan er þetta mitt sæði , sem
gerði þennan dreng, hluti af mér.
En hvað með móður hans , er spurt. Henni kemur þetta ekkert við hún bara geymdi sæðið mitt í nýju
mánuði og þegar hann fæddist var hann ennþá hluti af mér. Minn líkami og mitt sæði og mitt barn
og ég hlít að mega gera við hann það sem ég vil. Ég held að við flokkum þetta frekar sem
heilbrigðisþjónustu, segir maðurinn glaðbeittur. Nu get ég lifað mínu lífi áhyggjulaus.

Vill einhver segja mér hver munurinn er á því , sem ég kalla öndunarof og því sem löggjafinn vill kalla
þungunarrof. Í báðum tilfellum þá er barn tekið af lífi. Spurning hvort er óhuggulegra að hluta barn
sundur lim fyrir lim , og fjarlægja þannig úr móðurlífi og raða öllu upp á borð til að vera viss um að
allir líkamshlutar séu þar. Eða bara stöðva öndun þess eftir að það fæðist.
Af hverju þarf að raða líkamshlutum upp á borð eftir fóstureyðingu ? Jú einfaldlega , vegna þess að
barnið er ekki hluti af líkama móðurinnar. Ef líkamshluti af barninu verður eftir, þá veldur það
sýkingu og gæti jafnvel leitt til dauða .
Ef þetta frumvarp um fóstureyðingar verður að lögum , sem ég ætla vona að ekki verði , þá er verið
að lögleiða morð.
Hjálagt : Dr. Anthony Levatino
https://www.youtube.com/watch?v=53tzMV9OmvY&t=6s
5/23/13 - Dr. Anthony Levatino is a pro-life physician from New Mexico but, before having a
change of heart on the issue of abortion he was an OBGYN who also performed abortions.
Levatino did as many as 1,200 abortions — some of them after 20 weeks of pregnancy. Then,
after his daughter died in a tragic automobile accident, he re-evaluated his position on abortion
and stopped doing abortions. Today, Dr. Levatino told members of a Congressional committee
that they should support a bill sponsored by Rep. Trent Franks that would ban abortions
nationwide aft 20 weeks of pregnancy. Full Transcript: http://www.lifenews.com/2013/05/23/do...

