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Sau cuộc trưng cầu dân ý của Ireland, cuộc
tranh luận phá thai trở nên nóng bỏng ở Bắc
Ireland
Thứ Bảy, 02-06-2018 | 14:59:25

Sau khi Ireland đã bỏ phiếu nhằm hợp pháp hóa vấn đề phá thai trong cuộc trưng cầu dân ý vào tuần trước,
những nỗ lực cũng đã gia tăng nhằm hợp thức hóa thủ tục ở Bắc Ireland.
Vào ngày 25 tháng 5, người dân Ireland đã bỏ phiếu để đảo ngược tu chính án thứ 8 của đất nước, vốn công
nhận quyền bình đẳng đối với sự sống của đứa trẻ chưa được sinh ra và người mẹ mang thai. Kết quả là, việc
phá thai đã bị cấm ở quốc gia này ngoại trừ khi sức khỏe của người mẹ được coi là đang gặp nguy hiểm.
Chỉ có hơn 33% dân số của quốc gia chủ yếu là người
Công giáo bỏ phiếu đối với việc giữ lại tu chính án, trong
khi hơn 66% bỏ phiếu bãi bỏ nó.
Tuy nhiên, việc phá thai vẫn bị cấm ở Bắc Ireland, vốn là
một phần của Vương quốc Anh, trừ khi sự sống hoặc sức
khỏe lâu dài của một người phụ nữ gặp nguy hiểm.
Các nhà hoạt động ủng hộ việc phá thai tập trung tại các
tòa ánchính ở Belfast vào ngày 28 tháng Năm. Một số
phụ nữ đã uống thuốc phá thai trước cảnh sát, mặc dù
không rõ họ có mang thai hay không và do đó, điều này
đã phá vỡ luật pháp.
Để lách luật ủng hộ bảo vệ sự sống của đất nước, những viên thuốc tránh thai đã được cung cấp bởi những
robot nhỏ được điều khiển từ Hà Lan. Các robot được tài trợ bởi các tổ chức vận động phá thai địa phương và
quốc tế, bao gồm Women on Waves, Women on Web, và Rosa Northern Ireland.
Cảnh sát đã cố gắng cách ly một người phụ nữ khỏi cuộc biểu tình sau khi người phụ nữ này đã lấy những thuốc
phá thai một cách công khai. Tuy nhiên, sau đó họ đã từ bỏ nỗ lực của mình và chỉ thu giữ nhugnwx viên thuốc
và robot cấp thuốc.
Thủ tướng Theresa May đã phải đối mặt với áp lực từ các nhóm ủng hộ phá thai ở Bắc Ireland. Tuy nhiên, bà
nhấn mạnh rằng việc thay đổi lập pháp sẽ phụ thuộc vào các quan chức địa phương.
“Điều quan trọng là phải nhận ra rằng người dân Bắc Ireland được phép đối với thủ tục pháp lý của họ vốn được
điều hành bởi các chính trị gia được bầu tại địa phương”, James Slack, phát ngôn viên của bà May cho biết, theo
NPR.
Đảng Liên minh Dân chủ của Bắc Ireland, hiện đang nắm giữ nhiều ghế nhất tại Quốc hội Bắc Ireland, cho biết
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rằng họ vẫn tiếp tục cam kết với mục tiêu ủng hộ việc bảo vệ sự sống.
“Đảng Liên minh Dân chủ là một đảng ủng hộ việc bảo vệ sự sống và chúng tôi sẽ tiếp tục nhấn mạnh lập
trường của mình. Đây là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm và không phải là vấn đề để mọi người đổ ra đường để
tham gia vào các sự kiện”, các nhà lãnh đạo cho biết trong một tuyên bố sau cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 25
tháng Năm.
Bernadette Smyth, giám đốc nhóm ủng hộ việc bảo vệ sự sống mang tên ‘Precious Life’ ở Bắc Ireland, nhấn
mạnh sự cần thiết phải cung cấp thông tin và hỗ trợ phụ nữ để giúp họ lựa chọn sự sống.
“Phụ nữ trong thời kỳ mang thai khủng hoảng rất cần sự giúp đỡ và hỗ trợ thực sự. Phá thai không bao giờ là
câu trả lời”, bà Smyth nhấn mạnh.
Minh Tuệ chuyển ngữ (https://www.catholicnewsagency.com/news/after-irish-referendum-abortion-debate-heatsup-in-northern-ireland-94556)
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Tìm kiếm

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Thánh Lễ Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 02/06/2018: Cầu Nguyện cho Ân_Th…

(http://www.youtube.com/watch?v=WWoHUL6kyk4)

(http://www.youtube.com/watch?v=aD9ZM9Z5t9o)

3 of 5

02/06/2018, 23:35

Sau cuộc trưng cầu dân ý của Ireland, cuộc tranh luận phá thai tr...

http://dcctvn.org/sau-cuoc-trung-cau-dan-y-cua-ireland-cuoc-tran...

(http://www.youtube.com/watch?v=Iax_ELh_HcQ)

Facebook

Tin mới

Đức Thánh Cha tiếp Hội Italia chống bệnh loạn dưỡng bắp cơ (http://dcctvn.org/duc-thanh-cha-tiephoi-italia-chong-benh-loan-duong-bap-co/)
Một Trung tâm Xã hội mới của các tu sĩ Camillô trên đảo Flores, Indonesia (http://dcctvn.org/mottrung-tam-xa-hoi-moi-cua-cac-tu-si-camillo-tren-dao-flores-indonesia/)
Linh mục Ibrahim Alsabagh: ‘Cộng đồng quốc tế là chìa khóa cho một nền hòa bình lâu dài’
(http://dcctvn.org/linh-muc-ibrahim-alsabagh-cong-dong-quoc-te-la-chia-khoa-cho-mot-nen-hoa-binhlau-dai/)
Venezuela: Đức Hồng y Savino chỉ ra sự thất bại của chính phủ (http://dcctvn.org/venezuela-duchong-y-savino-chi-ra-su-that-bai-cua-chinh-phu/)
Ba Lan: Các cuộc rước nhân dịp Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô kết nối hàng triệu người Công giáo
(http://dcctvn.org/ba-lan-cac-cuoc-ruoc-nhan-dip-le-minh-mau-thanh-chua-kito-ket-noi-hang-trieunguoi-cong-giao/)
Sau cuộc trưng cầu dân ý của Ireland, cuộc tranh luận phá thai trở nên nóng bỏng ở Bắc Ireland
Liên kết

Vatican (http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html)
HĐGM Việt Nam (http://hdgmvietnam.org/)
CSsR (http://www.cssr.news/)
TTMV DCCT (http://www.trungtammucvudcct.com/web/home.php)
Nhà sách Đức Mẹ (http://www.nhasachducme.net/)
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (http://mhcgdcct.com/)

4 of 5

02/06/2018, 23:35

Sau cuộc trưng cầu dân ý của Ireland, cuộc tranh luận phá thai tr...

http://dcctvn.org/sau-cuoc-trung-cau-dan-y-cua-ireland-cuoc-tran...

(http://cuuthe.org/)

TRANG CHỦ (http://dcctvn.org/) | ĐỨC PHANXICÔ (http://dcctvn.org/category/duc-phanxico/) |
TIN GIÁO HỘI (http://dcctvn.org/category/tin-tuc-giao-hoi/) | XÃ HỘI (http://dcctvn.org/category/xa-hoi/) |
DCCT (http://dcctvn.org/category/dcct/) | SUY NIỆM (http://dcctvn.org/category/suy-niem/) |
HỌC HỎI (http://dcctvn.org/category/suy-tu-hoc-hoi/) | TÔNG ĐỒ (http://dcctvn.org/category/tong-do-muc-vu/) |
VĂN KIỆN (http://dcctvn.org/category/van-kien-tu-lieu/) |
VÒNG TRÒN ĐỒNG TÂM (http://dcctvn.org/category/vong-tron-dong-tam/) |
VIDEOS (https://www.youtube.com/channel/UCikBuQDhcIJ2y7-pFCTye2g) |

© 2015 Bản quyền thuộc về Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Liên hệ: banbientapdcctvn@gmail.com (mailto:banbientapdcct@gmail.com)

5 of 5

02/06/2018, 23:35

