SKRIV UNDER
Appel til statsminister Mette Frederiksen: Vær ALLE børns statsminister
20. november 2020
Kære statsminister Mette Frederiksen
I dag er det Børnenes Dag – Børnekonventionens 31-årsfødselsdag. I den
anledning skriver vi til dig, fordi du har sagt, at du vil være ”børnenes
statsminister”. Det, synes vi, er fantastisk. Tænk at have dette perspektiv som
statsminister. Tak!
Men vi skriver ikke på egne vegne. Vi skriver på vegne af en gruppe børn, der
ikke har nogen stemme selv. De svageste af de svage. De ufødte, der er på
vej mod en abort.
De har desperat brug for en statsminister, der vil kæmpe for dem. De kan
ikke forsvare sig selv.
Hver eneste dag fjernes 40 små ufødte danskere fra landkortet. De aborteres.
De dør!
Enhver kvinde, der har været gravid, ved, at det er et barn, hun har i maven.
Et lille menneske. Hjerteblink på ultralydsskærmen og alle de små spark
bekræfter denne stærke følelse. Menneske er ikke noget, man først bliver, når
man bliver født, men noget, man er helt fra begyndelsen.
Du har med stor overbevisning og fasthed udtalt: ”Jeg har truffet et valg. Jeg
vil altid stå på børnenes side.” Vi beder dig nu på de ufødte børns vegne: Stå
ved dit ord! Stå på alle børns side!
Som du så klogt siger: ”Det kommer med en pris. Det gør enhver svær
beslutning”. Vis mod til at tage sådan en beslutning. Lad ikke de børn i
stikken, der endnu ikke er født. Lad ikke dem betale den højeste pris.
Vi appellerer derfor til dig: Anerkend det ufødte barns grundlæggende ret til
at leve.
Vær ALLE børns statsminister.
Med venlig hilsen

Underskriv appel til statsministeren
Ved at underskrive giver jeg Retten til Liv tilladelse til at vedlægge min
underskrift til underskriftindsamlingen på skrivunder.net samt videregive den til
dem, der har myndighed på dette område.
Jeg er mindst 16 år gammel og accepterer Privatlivspolitikken på skrivunder.net
Brug QR-koden direkte til onlineunderskriftindsamlingen, eller underskriv herunder.
Fornavn

Efternavn

Sendes til Retten til Liv Grejsdalsvej 430, 7100 Vejle

By

Min underskrift må
vises offentligt
Ja - Nej

Privatlivspolitik
Privatlivspolitik for underskriftindsamlingen: "Appel: Vær ALLE børns statsminister"
Hvilken information bruges ved denne underskriftindsamling?
Navn, by, land
Hvordan indsamles informationen?
Når du underskriver underskriftindsamlingen.
Hvad bruges informationen til?
Administrator af denne underskriftindsamling har ret til at udlevere alle underskrifter (inkl. din) til
de beslutningstagere, som denne underskriftindsamling berører (statsministeren).
Hvordan kan jeg se, rette og fjerne information om mig?
Online: Hvis du har givet tilsagn om at underskriften kan vises offentligt, kan denne ses på
underskriftindsamlingens side: http://kortlink.dk/28fzv
Hvis du ønsker at få din underskrift fjernet, tryk på knappen: 'Contact the author of petition'.
Printet version: Kontakt administrator Kerstin Hoffmann på web@rettentilliv.dk
Hvordan vises min underskrift?
Online: Hvis du har givet tilladelse til, at underskriften skal vises offentligt, vil man kunne se din
underskrift på underskriftindsamlingens side. Vi har bedt søgemaskiner om ikke at indeksere
denne side.
Administrator af denne underskriftindsamling har ret til at videregive alle underskrifter i denne
underskriftindsamling (inkl. din) til de beslutningstagere denne underskriftindsamling vedrører
(statsministeren).
Hvor længe vil I gemme mine informationer?
Alle underskrifter vil blive anonymiseret efter fem år. Al information, der kan identificere en
underskriver vil blive fjernet.
Administrator af denne underskriftindsamling er forpligtet til at destruere alle kopier af
underskrifterne fra egne drev og destruere alle trykte kopier.
Læs den fulde privatlivspolitik på skrivunder.net: http://kortlink.dk/28fzv

Kontaktperson:
Kommunikationssekretær Kerstin Hoffmann – web@rettentilliv.dk

