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• Az 1989 előtti 
Romániára jellemző 
abortuszellenes po-
litika alapján, a sta-
tisztikákból eltűntek 
a művi vetélések, de 
a valóságban meg-
maradtak, és több 
ezer nő vetette alá 
magát szakszerűtlen 
beavatkozásnak, töb-
ben életükkel fizetve 
ezért. Lengyelország-
ban alkotmányelle-
nesnek nyilvánították 
a beteg magzatok 
művi vetélését lehe-
tővé tévő előírást, az 
RMDSZ Nőszervezete 
szerint a nők döntési 
szabadságának kor-
látozása nem lehet 
járható út. 

H A J N A L  C S I L L A

A lengyel alkotmánybíróság 
október 22-én alkotmány-
ellenesnek nyilvánította 

a beteg magzatok művi vetélését 
lehetővé tévő előírást. Azóta folya-
matosak a tiltakozások Varsóban 
és Lengyelország több városá-

ban. Az 1993 óta érvényben 
lévő lengyel magzatvédő 
törvény értelmében akkor 
megengedett a 12 hétnél 
fiatalabb magzatok elvete-
tése, ha a terhesség nemi 
erőszak következménye. 
Beteg magzatok esetében, 

valamint ha az anya élete ve-
szélyben forog, a törvény eddig a 
terhesség minden fázisában meg-
engedte a művi abortuszt. A most 
alkotmányellenesnek minősített 
kitételre hivatkozva Lengyelor-
szágban évente mintegy ezer ter-
hességmegszakítást hajtottak vég-
re többnyire Down-szindrómával 
diagnosztizált magzatokon.

A statisztikákból eltűnnek, 
de a valóságban megmaradnak

Az RMDSZ Nőszervezete is állást 
foglalt a lengyel abortusz-törvény-
nyel kapcsolatban, úgy vélik a csa-
lád és a gyermekvállalás a jövő, és a 
lengyel abortusztörvény nem jelent 
megoldást. A hazai magyar nőket 
képviselő szervezet kiemelten fon-
tosnak tartja azt, hogy minden nő 
szabadon dönthessen a saját testét 
és lelkét érintő kérdésekben, ezért 
fi gyelemmel követik a lengyelorszá-
gi abortusztörvény szigorításának 
folyamatát – írják a közleményük-
ben. „Szolidaritásunkat fejezzük 
ki a lengyel nőkkel, és hangsúlyoz-
zuk: a nők döntési szabadságának 
korlátozása sem Romániában, sem 
a világ más országaiban nem lehet 
járható út. A beteg magzatok művi 
vetélésének alkotmányellenessé 
tétele csorbítja a nők jogait, elveszi 
a döntési lehetőségüket az ilyen, 

és ehhez hasonló nehéz élethely-
zetekben” – olvasható a Szövetség 
nőszervezete által kiadott közle-
ményben. Kiemelik, az, hogy az 
abortuszt nem lehet szakszerű kö-
rülmények között, orvos felügyele-
te mellett végrehajtani nem fogja 
megszüntetni a terhesség-megsza-
kításokat Lengyelországban. A sta-
tisztikákból eltűnnek ugyan, de a 
valóságban több száz, sőt ezer nő 
fogja alávetni magát szakszerűtlen 
beavatkozásoknak, amelyek akár 
meddőséghez is vezethetnek.

Romániában sok az abortusz

Tavalyi statisztikákból az derül ki, 
hogy Európa szinten Romániában 
volt a legnagyobb az abortuszok 
száma. „Az oktatási rendszer és a 
család is mindent meg kell tegyen 
annak érdekében, hogy a fi atal lá-
nyok értékelni tudják a gyermek-
vállalás szépségét és felelősségét. A 

megfelelő oktatás, nevelés és a köz-
vetlen környezet támogatása kell 
ahhoz, hogy a nehéz helyzetekben is 
jó döntést hozzunk” – fejtette ki Bíró 
Rozália, az RMDSZ Nőszervezetének 
elnöke a Székelyhon megkeresésére. 

Romániában a Büntetőjogi Tör-
vénykönyv 201-es cikkelye három 
olyan helyzetet említ, amelyben 
tilos az abortusz elvégzése, és bün-
tethető, ha művi vetélést végeznek: 
ha az abortuszt nem engedélyezett 
szakrendelőben végzik, továbbá ha 
a személy, aki a beavatkozást végzi, 
nem szakorvos, illetve, ha a terhes-
ség megszakítása a 14. hét után kö-
vetkezik be. Ez utóbbi alól kivételt 
képeznek azok az esetek, amikor az 
anya életét veszélyezteti a terhesség, 
akkor a 24. hétig el lehet végezni a 
beavatkozást. Ha az abortusz nem 
érinti ezeket az előírásokat, akkor 
a művi vetélés kérése engedélye-
zett Romániában – hangsúlyozta a 
nőszervezet elnöke a Romániában 

abortuszra vonatkozó törvényes 
keretet. „Ha emlékezünk arra, ami 
az 1989 előtti Romániát jellemezte, 
nem tudunk egyetérteni a teljes kö-
rű tiltással. Világosan látszik, hogy 
nem csak a nők hozzáállása, de az 
egész romániai társadalom szük-
séges ahhoz, hogy olyan alapokon 
nyugodjon ez a kérdés, amely az 
egészséges családtervezést és a jó-
léti társadalom megteremtését segíti 
elő. Mindezeket a keresztény érték-
rendünkre és arra a határozott állás-
pontunkra alapozva, hogy a család 
és a gyerekvállalás a jövő” – fűzte 
hozzá Bíró Rozália.

A teljes tiltás nem járható út
A Lengyelországban érvényben lévő abortusztörvény az egyik legszigorúbb Európában

A tiltással az abortuszok eltűnnek 
a statisztikákból, de a valóságban 
több ezer nő fogja alávetni magát 
szakszerűtlen beavatkozásoknak 
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