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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NA RZECZ PRAW REPRODUKCYJNYCH   

Ewa Dąbrowska–Szulc, Stowarzyszenie Pro Femina 

 

 
 
1. O co nam chodzi?  
 
    Poranna sesja naszego międzynarodowego spotkania nosi tytuł „Kobieta i rodzina”. Niedawno widziałam 
współczesny obraz nazwany „kobieta początkiem świata”. Mimo postępu technologii medycznych to nadal 
wyłącznie w ciele kobiety rozwija się nowe życie ludzkie.  
   Przyglądając się uważnie decyzjom, wpływającym na nasze codzienne życie, podejmowanym przez wielu 
polityków mam wrażenie, że zapomnieli o podstawowym fakcie: kobiety rodzą dzieci. Bywa jeszcze gorzej, gdy 
politycy rodzenie dzieci traktują jako istotny czynnik w swej kampanii o zdobycie władzy.  
   Trzydzieści lat temu, gdy w Polsce rodził się potężny ruch społeczny nazwany „Solidarnością”, pewien filozof, 
wypowiadając się na temat polskiego społeczeństwa, oznajmił, że jest bardzo rozczarowany, gdyż młode kobiety 
nie chcą rodzić dzieci, a młodzi mężczyźni nie chcą iść do wojska.  
   Niestety, mimo że kończy się 2010 rok, takie myślenie o młodych mężczyznach jako żywych elementach armii, o 
młodych kobietach jako dostarczycielkach „mięsa armatniego”, leży u podstaw działania zbyt wielu prawodawców 
na całym świecie.  
 
    Gdy proszą mnie o wyjaśnienie, o co chodzi organizacjom pozarządowym z tymi prawami reprodukcyjnymi, 
odpowiadam: to najważniejsza kwestia życiowa. Chcemy, aby kobiety mogły decydować o swoim macierzyństwie. 
Uważamy, że wyłącznie kobieta powinna decydować, czy chce urodzić dziecko. Z kim chce mieć to dziecko. Ile i 
kiedy chce mieć dzieci.  
Chcemy, aby mężczyźni mogli z pełną odpowiedzialnością decydować o swoim ojcostwie.  
Chcemy dzieci chcianych i kochanych. Chcemy, aby matka i ojciec tak samo cieszyli się z urodzenia 
córki jak i syna.  
 
2. Definicje prawa i zdrowia reprodukcyjnego  
 
   Pojęcie, które jest w tytule referatu, powstało niedawno. W 1994 roku w Kairze podczas Międzynarodowej 
Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju (ICPD) został opracowany dokument Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.  
   Program Działań podpisało 179 państw, w tym Polska. Konferencja ta przyniosła określenie zobowiązań rządów 
dotyczących usług w zakresie planowania rodziny oraz edukacji seksualnej dla młodzieży.   
 
Oficjalne definicje, przedstawione przez ONZ są następujące.  
   Prawa reprodukcyjne są prawami człowieka. Wywodzą się z założenia, że wszyscy ludzie mają prawo do 
podejmowania decyzji o własnej rozrodczości w wolności od dyskryminacji, przymusu i przemocy.  
Najważniejszymi prawami w tym katalogu są:  

prawo do swobodnego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji o tym, ile i kiedy mieć dzieci;  
prawo do posiadania środków, aby to czynić;  
oraz prawo do najwyższego standardu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.  
Oznacza to również prawo wszystkich ludzi do ochrony przed nieplanowaną ciążą i chorobami 

przenoszonymi drogą płciową, w tym HIV.  
 
   Zdrowie reprodukcyjne to stan dobrego samopoczucia w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym, a 
nie wyłącznie brak choroby lub niedomagań, we wszystkich sprawach związanych z układem rozrodczym oraz jego 
funkcjami i procesami.  
   Zdrowie reprodukcyjne oznacza zatem, że ludzie mogą prowadzić satysfakcjonujące i bezpieczne życie seksualne 
oraz mają zdolność do rozrodu oraz swobodę decydowania czy, kiedy i ile chcą mieć dzieci.  

   Obejmuje prawo mężczyzn i kobiet do informacji i dostępu do bezpiecznych, efektywnych, przystępnych 
i akceptowalnych metod regulacji płodności, zgodnych z ich wyborem oraz prawo do dostępu do odpowiedniej 
opieki medycznej, która umożliwi kobietom bezpieczne przejście przez okres ciąży i poród, a także zapewni 
partnerom największą szansę na posiadanie zdrowego dziecka.  

Prawo do zdrowia reprodukcyjnego obejmuje:  

 prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego;  

 prawo do zdrowia, zdrowia reprodukcyjnego i planowania rodziny;  

 prawo do decydowania o liczbie dzieci i częstotliwości ciąż;  
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 prawo do prywatności;  

 prawo do wolności od dyskryminacji;  

 prawo do zmiany obyczajów i tradycji pogwałcających prawa kobiet (np. okaleczanie genitaliów kobiet) 

lub mniejszości seksualnych;  

 prawo do ochrony przed torturami i innymi okrutnymi, nieludzkimi lub poniżającymi praktykami i karami;  

 prawo do wolności od przemocy seksualnej  

 prawo do edukacji, w tym edukacji seksualnej opartej na rzetelnej wiedzy naukowej  

 prawo do korzystania z postępu naukowego i przyzwolenia na eksperymenty naukowe.  

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Światowej Organizacji Zdrowia z maja 1995 (WHA 48.10) WHO uznała za 
priorytetowe w skali globalnej właśnie zagadnienia z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego. Rezolucja ta szczególnie 
podkreśla:  

 konieczność dokonania analizy potrzeb, opracowania rekomendacji i prowadzenia działalności 
edukacyjnej w zakresie zdrowia reprodukcyjnego;  

 potrzebę regularnego monitorowania, rejestrowania i ewaluacji opracowanych rekomendacji na 
wszystkich poziomach opieki medycznej.  

 
3. Gdzie się znajdujemy?  

 
   Dzisiejsze międzynarodowe spotkanie działaczek i działaczy ma miejsce w siedzibie Fundacji Centrum Promocji 
Kobiet na ulicy Lwowskiej, w Warszawie, stolicy Polski, w Europie Środkowej, na planecie Ziemia.  
   Kiedy zajrzymy do Wikipedii wyczytamy, że Polska, Rzeczpospolita Polska – to państwo położone w Europie 
Środkowej.  
   Od zachodu graniczymy z Niemcami, od południa z Czechami i Słowacją, od wschodu z Ukrainą i Białorusią, od 
północnego wschodu z Litwą oraz od północy z rosyjską enklawą o nazwie obwód kaliningradzki. Większość 
północnej granicy Polski wyznacza wybrzeże Morza Bałtyckiego.  
   Powierzchnia Polski wynosi 312.679 km², co daje jej 68. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie.  
   Pod względem liczby ludności jesteśmy na 34. miejscu wśród państw świata, a na szóstym w Unii Europejskiej. 
Polska ma 38 milionów 167 tysięcy ludności. – (Mały Rocznik Statystyczny GUS 2010; oszacowanie na 31 grudnia 
2009r.)  
 
   Obecny kształt naszego państwa to skutek decyzji podjętych przez zwycięskich aliantów po II Wojnie Światowej. 
Polska została przesunięta na zachód. Jest krajem niemal całkowicie jednorodnym etnicznie i wyznaniowo; niemal 
95% mieszkańców to wyznawcy Kościoła rzymsko-katolickiego.  
   Kolejną ważną datą w polskiej historii jest czerwiec 1989 roku. W rezultacie obrad Okrągłego Stołu podjęto 
decyzję o rozpisaniu wolnych wyborów, które utorowały drogę przemianom demokratycznym w Polsce i Europie. 
Komitet Obywatelski „Solidarność” otrzymał maksymalną dopuszczoną liczbę miejsc w Sejmie.  
   24 sierpnia 1989 powstał pierwszy demokratyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego. Rok później przeprowadzono 
wybory prezydenckie. Wygrał Lech Wałęsa, przywódca „Solidarności”, elektryk z gdańskiej stoczni imienia Lenina, 
laureat Pokojowej Nagrody Nobla.  
   W roku 1990 przyjęto pakiet reform gospodarczych, znanych jako plan Balcerowicza. Polegał na wprowadzeniu 
wolnego rynku, obniżeniu inflacji i deficytu budżetowego oraz na dążeniu do przyspieszenia wzrostu 
gospodarczego.  
 
   Znaczna część społeczeństwa zapłaciła gorzką cenę za te przemiany ustrojowe i ekonomiczne. Powstały obszary 
wielkiej biedy, obszary wykluczenia społecznego. Bezrobocie – zjawisko nieznane rocznikom ludzi urodzonych po 
1945 roku – zaczęło grozić starym i młodym.  
   Wśród socjologów i historyków współczesności trwają spory, czy wielkimi przegranymi transformacji 
ekonomicznej i politycznej są pracownicy państwowych gospodarstw rolnych czy klasa robotnicza wielkiego 
przemysłu.  
   W tym sporze naukowym i publicystycznym coraz częściej przebija się głos feministek, dowodzących, że 
największą cenę za te zmiany płacą polskie kobiety, którym odebrano prawo do samostanowienia o swym życiu 
intymnym.  
   Teraz, na koniec pierwszej dekady XXI wieku, politycy zarówno lewicy jak i prawicy, otwarcie przyznają, że 
zamach na prawa reprodukcyjne to była cena, jakiej zażądał kler Kościoła rzymsko-katolickiego za poparcie 
przemian. Społeczeństwo lat 80. chciało dajacej dobrobyt poprawy systemu, a dostało kapitalizm w 
najbrutalniejszej postaci. Ale nie buntowało się, uciszane kazaniami, wygłaszanymi przez proboszcza, który stał się 
rzecznikiem dominującej w Polsce siły ideologicznej.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskryminacja_(psychologia_spo%C5%82eczna)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obrzezanie_kobiet
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc_seksualna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja_seksualna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja_seksualna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_%C5%9Arodkowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_%C5%9Arodkowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oru%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Litwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_kaliningradzki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%85g%C5%82y_St%C3%B3%C5%82_(historia_Polski)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_Obywatelski_%22Solidarno%C5%9B%C4%87%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Tadeusza_Mazowieckiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_prezydenckie_w_Polsce_w_1990_roku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_Balcerowicza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolny_rynek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Deficyt_bud%C5%BCetowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzrost_gospodarczy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzrost_gospodarczy


3 

 

   Także akcesja Polski do Unii Europejskiej, zdaniem rządzącej lewicy, wymagała poparcia kleru rzymsko-
katolickiego. Teraz wiadomo, że właśnie ten Kościół odniósł największe korzyści, gdyż jest wielkim beneficjentem 
dopłat do majątków rolnych.  
 
   Co odważniejsi dziennikarze i politycy przyznają, że Polska to kraj pełznącego fundamentalizmu religijnego. 
Wystarczy, że przyjrzymy się preambule przyjętej w 1997 roku Konstytucji RP, określającą zasady działania 
państwa, funkcjonujące do dzisiaj. Prawo, dotyczące wszystkich obywatelek i obywateli, jest uchwalane pod 
znakiem krzyża rzymsko-katolickiego, zawieszonego potajemnie w sali plenarnej sejmu. Posłowie podczas 
zaprzysiężenia na nową kadencję coraz liczniej dodają formułkę „Tak mi dopomóż Bóg.”  
   Podpisany w 1993 roku konkordat rozpoczął wprowadzanie religii do szkół publicznych, obecnie do przedszkoli. 
Księża i świeccy katecheci prowadzą zajęcia, na których przedstawiany jest film „Niemy krzyk”, straszący rzekomo 
okropnymi skutkami aborcji.  
 
4. Ile nas jest?  

 
Kiedy w 1970 roku kończyłam studia – na Ziemi mieszkało ponad 3 miliardy ludzi. Obecnie jest ich ponad dwa razy 
więcej.  
Wedle szacunków Urzędu Statystycznego USA  
    2010   2050 
ludność świata   6.880,3 mln   9.150 mln 
ludność Europy  733 mln (10,6%)   691 mln (7,6%) 
 
   Te liczby budzą niepokój wśród polityków nacjonalistycznych partii europejskich. Także i w Polsce coraz częściej 
słyszy się głosy publicystów prawicowych, straszących wymarciem białej rasy. Malują apokaliptyczny obraz 
chrześcijańskiej Europy, zalewanej przez dzieci, jakie znacznie chętniej urodzą muzułmanki – nielegalne imigrantki.  
 
   Rok 1989 przyniósł projekt ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego. Przewidywał m.in. karę do trzech lat 
więzienia dla kobiety przerywającej ciążę i pomagającego jej lekarza.  
   Gdy ta wiadomość wyciekła – rozpoczął się powszechny ferment. Wiele niezależnych grup w różnych miastach 
Polski zaczęło wtedy spontaniczną akcję zbierania podpisów pod protestami i petycjami kierowanymi do Sejmu lub 
do Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Organizowano pikiety, marsze, manifestacje.  
   Ludzie wówczas nie rozumieli, dlaczego mają stracić możność skorzystania z ustawy, która przez 33 lata 
umożliwiała Polkom decydowanie o własnej rozrodczości.  
    Ponad pół wieku wieku temu – 27 kwietnia 1956 r. – podczas 22 posiedzenia VIII sesji Sejm większością 
głosów (przeciw pięciu) uchwalił ustawę o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.  

Tekst ustawy mieści się na niecałej kartce papieru formatu A4. Początek pierwszego zdania brzmi: W celu 
ochrony zdrowia kobiety przed ujemnymi skutkami zabiegów przerwania ciąży dokonywanych w nieodpowiednich 
warunkach...  

II Wojna Światowa przyniosła nie tylko zagładę milionów ludzi, zniszczenie majątku krajów, demoralizację 
społeczeństw, niszczonych alkoholizmem i gruźlicą. Wiele kobiet ciężko chorowało lub umierało skutkiem 
nielegalnego „spędzania płodu”.  

To właśnie kobieta i jej zdrowie były ośrodkiem toczonej debaty sejmowej. Poprzedziły ją trwające parę lat 
prace w Ministerstwie Zdrowia oraz konferencje naukowe. Wielka presja społeczna kobiet znajdowała swój wyraz 
w błagalnych listach, napływających do popularnego tygodnika „Przyjaciółka”. Działające w terenie członkinie Ligi 
Kobiet wielokrotnie stykały się z dramatami, będącymi skutkiem obowiązującego, przedwojennego kodeksu 
karnego.  

 
Październik 1956 roku jest ważną cezurą w historii Polski – odrzucenie stalinizmu daje nadzieję na budowę 

„socjalizmu z ludzką twarzą”.   
W 1957 roku powstało Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa. W 1959 r. zostało przyjęte do 

Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa (IPPF). W 1960 r. zorganizowano pierwszy krajowy zjazd 
członków Towarzystwa. W 1970 r. zmienili nazwę na Towarzystwo Planowania Rodziny, a od 1979 r. utrzymuje 
się nazwa obecna – Towarzystwo Rozwoju Rodziny. 

Mają na celu wspieranie edukacji seksualnej młodzieży, udzielanie pomocy i wsparcia osobom oraz parom w 
sytuacjach kryzysowych oraz zapewnienie opieki w zakresie zdrowia seksualnego.  

Gdy w 1988 r. Towarzystwo miało największy zasięg działania w Polsce, posiadało 8 przychodni, 23 poradnie 
przedmałżeńskie i rodzinne, 3 poradnie młodzieżowe, 4 szkoły rodzenia oraz 40 oddziałów w różnych 
województwach.  

Ta najstarsza polska organizacja pozarządowa, działa na rzecz zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
wszystkich ludzi oraz poszanowania praw w tym zakresie. Organizują i prowadzą placówki specjalistycznego 
poradnictwa i lecznictwa.  

Podejmują współpracę z agendami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej
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   Gdy w 1989 roku Polska znalazła się na kolejnym zakręcie dziejowym, dominująca siła ideologiczna postanowiła 
odebrać kobietom w wieku rozrodczym prawo do samostanowienia.  
   Na kolejnych demonstracjach w Warszawie poznały się osoby, które zaczęły się zastanawiać, co robić dalej. 
Spotykaliśmy się w salce seminaryjnej uniwersytetu, w kawiarni, mieszkaniu prywatnym. W rezultacie już na 
manifestacji 27 maja 1989r. ta grupa, wystąpiła pod nazwą „Pro Femina”, wymyśloną przez Hannę Jankowską, 
wybitną tłumaczkę. Oficjalne ukonstytuowanie nastąpiło 6 czerwca 1989r. Na liście obecności zebrania 
założycielskiego są 24 nazwiska, w tym 7 mężczyzn.  
   Sądowa rejestracja nastąpiła 15 listopada 1989r. W ciągu pierwszych dziesięciu lat ponad siedemdziesiąt osób 
zadeklarowało formalną przynależność do Stowarzyszenia, które jest jedną z organizacji założycielskich Federacji 
na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. To w siedzibie Federacji mamy spotkania w czwarte wtorki miesiąca.  
 
   Głównym naszym celem jest walka z: kryminalizacją aborcji i ograniczaniem prawa kobiet do podejmowania 
decyzji o świadomym macierzyństwie. Uważamy, że nie istnieje demokracja ani równouprawnienie kobiet 
bez zagwarantowania im swobody wyboru drogi życiowej, którą daje możliwość panowania nad 
własną rozrodczością.  
   Twierdzimy, że liczbę zabiegów przerywania ciąży należy ograniczać nie przez prawny zakaz aborcji, lecz przez 
podnoszenie kultury życia intymnego, skuteczną antykoncepcję, zapewnienie ludziom godnych warunków 
egzystencji. Jesteśmy przeciwni ingerencji kleru i polityków w najbardziej osobistą sferę życia człowieka.  
 
   W dniu 15 maja 1992 r. Liga Kobiet Polskich; Towarzystwo Rozwoju Rodziny; Polskie Stowarzyszenie 
Feministyczne; Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo (Neutrum); Polska YWCA - 
Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich; Stowarzyszenie Pro Femina; Demokratyczna Unia Kobiet – koło Ewa; 
Stowarzyszenie „Centrum Pomocy Rodzinie” w Olsztynie powołały związek pod nazwą Federacja na rzecz 
Kobiet i Planowania Rodziny. 
   Terenem działania Federacji jest Rzeczpospolita Polska i zagranica, a siedzibą władz jest miasto stołeczne 
Warszawa.  
   Federacja od 1990 roku posiada Specjalny Status Konsultacyjny przy Radzie Ekonomiczno – Społecznej ONZ 
(ECOSOC).  
 
Federacja działa na rzecz:  

 zrównania szans kobiet i mężczyzn, broniąc prawa kobiet do świadomego macierzyństwa, które 
obejmuje: 

dostęp do antykoncepcji, 
rzetelną wiedzę na temat seksualności człowieka, 
prawo do dobrej jakości diagnostyki prenatalnej i opieki nad płodem, 
prawo do przerwania ciąży;  

 poprawy jakości opieki zdrowotnej nad dziewczętami i kobietami w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego, 
w tym dostępu do świadczeń z zakresu planowania rodziny, leczenia niepłodności i profilaktyki chorób 
kobiecych,  

 respektowania praw pacjenta, w tym prawa kobiet do prywatności, poufności, godności i informacji, 
 dostosowania polityki Państwa do międzynarodowych standardów zdrowia reprodukcyjnego, w tym m.in. 

poprzez uwzględnienie rekomendacji Komitetu Praw Człowieka ONZ.  
 W szczególnych sytuacjach wspieramy kobiety dochodzące swoich praw przed polskim lub 

międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości.  
 
Federacja realizuje swoją misję m.i.n poprzez: 

 monitorowanie stanu przestrzegania praw reprodukcyjnych kobiet,  
 sporządzanie raportów na temat zdrowia i praw reprodukcyjnych kobiet,  
 interweniowanie w przypadkach odmawiania kobietom dostępu do świadczeń z zakresu ochrony zdrowia 

reprodukcyjnego,  
 upowszechnianie wiedzy z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego,  
 rzecznictwo w sprawie dostępu do właściwej jakości usług z dziedziny zdrowia reprodukcyjnego i 

seksualnego,  
 rzecznictwo w sprawie przywrócenia kobietom prawa do przerwania ciąży,  
 upowszechnianie wiedzy na temat międzynarodowych mechanizmów praw człowieka,  
 występowanie do międzynarodowych instytucji praw człowieka w celu poprawy stanu przestrzegania 

praw reprodukcyjnych w Polsce, w tym prawa do zdrowia, 
 kampanie w mediach,  
 program wydawniczy.  

 
Przy Federacji działają, m.in.:  
 
Telefon zaufania dla kobiet, który zapewnia: 

 poradnictwo w zakresie antykoncepcji i edukacji seksualnej, 

http://www.federa.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=80
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 konsultacje ze strony specjalistów: psychologów, ginekologów i prawników, 

 informacje na temat usług dla kobiet, 

 możliwość szczerej rozmowy. 
 
Wolontariuszki i wolontariusze grupy Ponton na rzecz rozwoju edukacji seksualnej w Polsce. Prowadzą oni 
zajęcia w szkołach, internetowe forum dla nastolatków oraz akcje uliczne. Ważną, cykliczną akcją jest Wakacyjny 
Telefon Zaufania. W tym roku linia funkcjonowała w lipcu i w sierpniu trzy godziny dziennie, przez trzy dni w 
tygodniu. Dyżur pełniło 10 wolontariuszy. Odpowiadali oni na pytania telefoniczne i smsowe otrzymane od 
nastolatków. Telefon cieszył się dużym zainteresowaniem - podczas jednego dyżuru przychodziło nawet 200 
smsów.  
Wnioskiem tej działalności jest stwierdzenie braku rzetelnej, powszechnej, neutralnej światopoglądowo i 
dostosowanej do wieku dziecka edukacji seksualnej dostępnej w szkołach. Wprowadzenie takich zajęć pomogłoby 
uniknąć wielu tragedii. 
 
5. Co osiągnęli politycy?   

 
   Można uznać, że zwycięstwo odnieśli nazywający się „obrońcami życia"  adwersarze wyżej przedstawionych 
organizacji pozarządowych. Zmienili język debaty publicznej: nie ma ciąży – jest stan błogosławiony, nie ma płodu 
– jest dziecko pod sercem; nie ma embrionu – jest dziecko poczęte, najbardziej bezbronny obywatel RP.  
 
   Od 17 lat obowiązuje w Polsce jedna z najbardziej restrykcyjnych ustaw antyaborcyjnych w Europie. Politycy z 
prawa i z lewa nazywają ją kompromisem. Ustawa ta wyrządziła już wiele szkód i nadal krzywdzi kobiety. Zakaz 
aborcji dotyka kobiety, które z różnych powodów życiowych – osobistych, ekonomicznych czy zdrowotnych – nie 
są gotowe do macierzyństwa. Co więcej, zakaz aborcji doprowadził do tego, że coraz częściej kobiety ciężarne, u 
których kontynuacja ciąży wiąże się z ryzykiem, traktowane są przez lekarzy w sposób niewłaściwy, 
nieprofesjonalny i naruszający ich godność. Ciąża stanowi dla nich bardzo poważne ryzyko dla zdrowia i życia, 
bowiem lekarze z obawy przed sankcjami prawnymi odmawiają chorym kobietom niezbędnych w tym stanie 
świadczeń medycznych.  
 
ALE:  
   Rządowa Rada Ludnościowa zwróciła uwagę na demograficzne aspekty zdrowia reprodukcyjnego. Na początku 
XXI stulecia Polska znalazła się wśród krajów o najniższej płodności. Wskaźnik dzietności wynosi obecnie 1,398 
dziecka na jedną kobietę.  
   W latach 1989 – 2001 rodność w Polsce spadła aż o 60%. Zmienił się też wiek maksymalnej płodności z 22 na 
26 lat. Rośnie przy tym udział urodzeń pozamałżeńskich (obecnie jest to 14 proc.).  
 
   Powstają oddolne ruchy sprzeciwu wśród młodego pokolenia, wykształconego w szkole z krzyżem. W 2006r. 
młode kobiety założyły Stowarzyszenie Same o sobie. Od 24 do 28 października 2009r. w Warszawie trwały Dni 
Sprawiedliwości Reprodukcyjnej. W ramach wydarzenia odbyły się spotkania, dyskusje, projekcje filmowe, 
spotkania z reżyserkami i wydarzenia artystyczne poruszające tematy związane z rozrodczością. W tym samym 
roku reżyserki z Grupy Filmowej Entuzjastki zrealizowały film dokumentalny: „Podziemne państwo kobiet”, na 
temat skutków ustawy antyaborcyjnej, w których kobiety opowiadają o szkodliwym i dyskryminującym prawie. To 
młode działaczki wprowadziły pojęcie sprawiedliwości reprodukcyjnej.  
Co to jest sprawiedliwość reprodukcyjna?  
To prawo i posiadanie odpowiednich warunków do tego, aby móc:  
1. Mieć dzieci,  
2. Nie mieć dzieci,  
3. Opiekować się dziećmi, które już mamy,  
4. Mieć kontrolę nad warunkami porodu.  
Aby osiągnąć sprawiedliwość reprodukcyjną potrzebna jest wiedza, zasoby i władza, dzięki którym kobiety i 
mężczyźni mogą podejmować świadome decyzje dotyczące swojej płodności, zachowując zdrowie, godność oraz 
dobrobyt ekonomiczny i społeczny.  
 
http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/ 
http://www.unfpa.org/rights/rights.htm 
http://www.unfpa.org/swp/2005/english/ch4/index.htm 
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