
Spoločnosť Planned Parenthood predáva 

orgány bábätiek 
Toto leto boli zástupcovia americkej spoločnosti 

Planned Parenthood zachytení na videách 

dobrovoľníkov v utajení pri vyjednávaní ceny za 

orgány bábätiek, ktoré boli potratené v ich klinikách. 

Planned Parenthood a jej partnerské organizácie vo 

svete (u nás napr. Spoločnosť pre plánované 

rodičovstvo) popierajú, že by živé dieťa v lone matky 

malo akúkoľvek cenu. Akonáhle je však dieťa mŕtve, 

jeho orgány sú nacenené, vytriedené a predané záujemcovi s najvyššou ponukou. 

Aj v USA pritom platí zákaz obchodovania s ľudskými orgánmi. Planned Parenthood tvrdí, že 

akékoľvek poplatky, ktoré vyberú pokrývajú len a len skutočné náklady pre uskladnenie 

a dopravu. Ich zástupcovia sa však v týchto tajne nahratých videách smelo pokúšajú zvýšiť 

svoj zisk za poskytnutie kvalitných pečení, sŕdc a mozgov. Jedna z nich si dokonca 

zavtipkovala: „Chcem Lamborghini!“ 

Pre mnohých divákov je ešte šokujúcejší studený, bezcitný spôsob, s akým doktori Planned 

Parenthood hovoria o procese získavania telesných orgánov pri potrate. 

Popri prežúvaní šalátu a chlipkaní vína sa jedna z doktoriek vychvaľovala: „Stali sme sa veľmi 

dobrými pri získaní srdca, pľúc, pečene,“ a vysvetlila, ako sa potratová procedúra modifikuje 

v závislosti od toho, ktoré orgány sú žiadané: „Prakticky to rozdrvím dolu a rozdrvím hore 

a potom uvidím, či sa mi to podarí získať neporušené.“ 

Planned Parenthood je v USA momentálne najväčšou sieťou poskytovateľov potratov. Aj 

keď počty potratov klesajú, ich biznis rastie. V USA vykonajú približne 327 000 potratov 

ročne a polovička príjmov ich kliník je z potratov. Teraz sa snažia z potratov vytrieskať ešte 

viac zisku. 

Planned Parenthood tiež v USA dostáva zo štátnych peňazí prostredníctvom grantov viac 

ako pol miliardy amerických dolárov. Veľkú časť týchto peňazí poskytuje svojim pobočkám 

a spriazneným organizáciám po celom svete vrátane Slovenska. Tieto peniaze slúžia na 

presviedčanie vlád o potrebe ďalšieho uvoľnenia potratovej politiky. V niektorých krajinách 

aj na medicínske praktiky, ktoré tam sú zakázané. Z týchto peňazí profituje aj Spoločnosť 

pre plánované rodičovstvo na Slovensku. 

 

Viac informácií o kauze v angličtine, ako aj videá nájdete na  ProtestPP.com 

Viac informácií o situácii na Slovensku napríklad na ForumZivota.sk a CBREurope.sk 
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