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do głowy w tym momencie inny żart: „nie rozumiem, dlaczego geje tak bardzo
popierają aborcję”. Pan Cashman jest Robertem Biedroniem Parlamentu Europejskiego, współprzewodniczącym Intergrupy ds. Praw Gejów i Lesbijek (www.lgtbep.eu), której wiceprzewodniczącą jest oczywiście pani In’t Veld. Tak jak ksiądz
raczej nie będzie korzystał z prezerwatyw, tak też homoseksualista raczej nie potrzebuje aborcji. Tego drugiego możemy być nawet pewniejsi niż pierwszego.
Oczywiście żart ten nie jest wcale śmieszny, nawet jeżeli na początku mógł się
taki wydawać. To właśnie zaangażowanie pana Cashmana w sprawę aborcji jest najlepszym potwierdzeniem, że środowiska feministyczne i praw homoseksualistów
łączy jeden wspólny cel: atak na rodzinę ze wszystkim, co w niej najcenniejsze.
W panelu brało też udział parę innych osób, w tym niejaki Ivan Hermans
z UNFPA, oenzetowskiej instytucji finansującej przymusowe aborcje w Chinach.
Pan Hermans powiedział wiele ciekawych rzeczy, na przykład to, że obecnie wydają 12 miliardów dolarów (albo euro) rocznie na prawa reprodukcyjne i walkę ze
śmiertelnością wśród matek, której wyłączną przyczyną jest oczywiście brak dostępu do praw reprodukcyjnych, oraz że gdyby dostali drugie tyle, to by od razu
wyeliminowali problem. Nie wyjaśnił jedynie, czy eliminacja ta odbyłaby się przez
eliminację populacji w drodze abortowania całego przyszłego potomstwa. Ciekawe było śledzenie reakcji pani In’t Veld na jego wypowiedzi: „UNFPA nie promuje oczywiście aborcji” (szelmowski uśmiech), „ale tam gdzie jest ona dostępna,
powinna być bezpieczna” (przytaknięcie). „UNFPA szanuje także suwerenność
państw w podejmowaniu takich decyzji” (niecierpliwe kręcenie głową).
Nie wytrzymałem do końca spotkania, trochę dlatego, że mnie zdenerwowało, a trochę dlatego, że miałem dużo pracy tego dnia. Gdy patrzyłem na roześmiane twarze przyjaźnie do siebie nastawionych panelistów miałem wrażenie,
że wcale się tak bardzo nie martwią, że jeszcze nie rozwiązano problemu powszechnej aborcji na świecie, bo przyjemnie jest się tak spotykać i powymieniać
poglądy. Oczywiście za nasze pieniądze.
Spotkanie zorganizowano zaraz po ceremonii uczczenia ofiar katastrofy
w Smoleńsku w czasie, w którym na prośbę przewodniczącego Buzka miano
odwołać wszystkie spotkania. Lewacy tej prośby oczywiście nie usłuchali, ale
zauważyłem, że pan Cashman miał wpiętą w klapę wstążkę żałobną. Podejrzewam, że raczej na cześć zbliżonych do niego poglądami posłów lewicy niż „homofoba Kaczyńskiego”.

Przypisy:
1. Dwie pierwsze części Wyznań zostały opublikowane wcześniej w skróconej
wersji na portalu fronda.pl.
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