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KAŻDY Z NAS – MOBILIZACJA NA RZECZ PRAW ABORCYJNYCH

Wspólna deklaracja członków Parlamentu Europejskiego i obywateli:

My, niżej podpisani, przywiązani do wartości UE, związanych z godnością osoby
ludzkiej, wolnością, demokracją, równością, praworządnością i poszanowaniem praw
człowieka, oświadczamy, że:

KAŻDY Z NAS uważa, że kobiety mogą być naprawdę równe mężczyznom tylko wtedy,
kiedy mają kontrolę nad swoją seksualnością, ciałami i zdrowiem.

KAŻDY Z NAS jest zaniepokojony ostatnimi wydarzeniami i inicjatywami, mającymi na
celu wprowadzenie regresywnych polityk, ograniczających dostęp kobiet do bezpiecznej
i legalnej aborcji;

KAŻDY Z NAS odnotowuje z niepokojem, że 25 spośród 28 państw członkowskich UE
ma obecnie postępowe prawo aborcyjne, ale mimo tego, że aborcja jest legalna, dostęp
do aborcji pozostaje powszechnie trudno dostępny z powodu nadużywania klauzuli
sumienia lub nadmiernie restrykcyjnych interpretacji istniejących ograniczeń;

KAŻDY Z NAS uważa, że rok po podjętej przez hiszpański rząd próbie ograniczenia
dostępu do aborcji i skutecznej kampanii opozycji, która doprowadziła do wycofania
wniosku w tej sprawie oraz w czasie, gdy kobiety w całej Europie kontynuują walkę o
prawo do dostępu do bezpiecznych i legalnych aborcji, konieczna jest mobilizacja
poparcia na rzecz praw i wolności wyboru;

KAŻDY Z NAS odnotowuje, że restrykcyjne inicjatywy anti-choice wywodzą się prawie
wyłącznie z ultrakonserwatywnych organizacji religijnych, według których przekonania
religijne są ważniejsze od życia, wyboru reprodukcyjnego, wolności i godności kobiet;

KAŻDY Z NAS pragnie, by potrzeba dokonywania aborcji była jak najmniejsza i jest
przekonany, że jedynym sposobem zmniejszenia liczby niechcianych ciąż,
prowadzących często do aborcji, jest zapewnienie dobrej jakości edukacji seksualnej,
dostępności nowoczesnej antykoncepcji oraz poszanowanie kobiet i ich wolnego
wyboru;

KAŻDY Z NAS wie, że bardzo restrykcyjne systemy aborcyjne nie oznaczają obniżenia
stóp aborcji i że kobiety zawsze dokonywały i nadal będą dokonywały aborcji;
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KAŻDY Z NAS nie ucieka od prawdy, że gdy kobietom odmówi się dostępu do usług
aborcyjnych, pojadą one do miejsca, w którym bezpieczna i legalna aborcja jest
dostępna lub dokonają niebezpiecznego zabiegu aborcji;

KAŻDY Z NAS przypomina, że niebezpieczne zabiegi aborcji są istotną przyczyną
umieralności okołoporodowej matek w krajach rozwijających się i odpowiadają za 16%
zgonów, tj. 47000 zgonów rocznie; ponad 5 kobiet na godzinę umiera w wyniku
niebezpiecznych zabiegów aborcji;

KAŻDY Z NAS wysoko ceni zobowiązanie UE do przeznaczenia co roku około 100 mln
euro w ramach pomocy rozwojowej UE na cele związane z ochroną i praw matek oraz
zdrowia i praw reprodukcyjnych, w tym na finansowanie usług w zakresie bezpiecznej
aborcji w krajach, w których aborcja jest legalna;

KAŻDY Z NAS pragnie, by zapewnione były zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne
w ramach UE i poza nią i by nie były one ograniczane przez propagandę anti-choice;

KAŻDY Z NAS będzie pracował w Parlamencie Europejskim i poza nim, aby
zmobilizować poparcie dla prawa dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji na całym
świecie.

„Jeśli chcesz podpisać się pod deklaracją, prosimy wysłać prośbę na adres:
s-d.femm@ep.europa.eu”
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