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B9-0543/2021

Europaparlamentets resolution om den första årsdagen för det faktiska förbudet mot 
aborter i Polen
(2021/2925(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt artiklarna 2 
och 7.1,

– med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) av den 4 november 
1950 och rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i relation 
till denna,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, särskilt 
artiklarna 18 och 19,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
(stadgan), särskilt artiklarna 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 21, 23, 35 och 45,

– med beaktande av Republiken Polens författning,

– med beaktande av FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter av den 16 december 1966 och FN:s internationella konvention om 
medborgerliga och politiska rättigheter av den 16 december 1966,

– med beaktande av FN:s konvention av den 18 december 1979 om avskaffande av all 
slags diskriminering av kvinnor och av dess allmänna rekommendationer nr 21 (1994), 
nr 24 (1999), nr 28 (2010), nr 33 (2015) och nr 35 (2017),

– med beaktande av handlingsplanen från Peking och resultaten från dess 
översynskonferenser,

– med beaktande av 1994 års internationella konferens i Kairo om befolkning och 
utveckling (ICPD), dess handlingsprogram och resultaten från dess 
översynskonferenser, särskilt toppmötet i Nairobi om ICPD+25 och dess åtaganden att 
sträva efter målet de ”tre nollvisionerna”, noll icke-uppfyllt behov av information och 
tjänster för familjeplanering, noll förebyggbara mödradödsfall och noll fall av sexuellt 
och könsrelaterat våld och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor,

– med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling, som man enades om 2015, särskilt 
mål 3 och 5,

– med beaktande av Världshälsoorganisationens regionkontor för Europas Handlingsplan 
för sexuell och reproduktiv hälsa: att uppnå Agenda 2030 för hållbar utveckling i 
Europa – ingen ska lämnas utanför,
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– med beaktande av FN:s konvention av den 10 december 1984 mot tortyr och annan 
grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

– med beaktande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld 
mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen), som trädde i kraft 
den 1 augusti 2014, 

– med beaktande av sin resolution av den 28 november 2019 om EU:s anslutning till 
Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld1,

– med beaktande av dokumentet från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter 
av den 4 december 2017 Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe,

– med beaktande av Unescos internationella tekniska vägledning om sexualundervisning, 
International Technical Guidance on Sexuality Education, från 2018,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Polen, särskilt de av 
den 15 november 2017 om situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen2 
och av den 17 september 2020 om förslaget till rådets beslut om fastslående av att det 
finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen3,

– med beaktande av de fyra överträdelseförfaranden som inletts av kommissionen Polen i 
samband med reformen av det polska rättsväsendet och till förslaget till rådets beslut av 
den 20 december 2017 om fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken 
Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen (COM(2017)0835),

– med beaktande av sin resolution av den 1 mars 2018 om kommissionens beslut att 
aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget i fråga om situationen i Polen4,

– med beaktande av sin resolution av den 14 november 2019 om kriminalisering av 
sexualundervisning i Polen5,

– med beaktande av sin resolution av den 13 februari 2019 om bakslag för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet i EU6,

– med beaktande av sin resolution av den 26 november 2020 om det faktiska förbudet mot 
rätten till abort i Polen7,

– med särskilt beaktande av sin resolution av den 24 juni 2021 om situationen för sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU, inom ramen för kvinnors hälsa8,

1 EUT C 232, 16.6.2021, s. 48.
2 EUT C 356, 4.10.2018, s. 44.
3 EUT C 385, 22.9.2021, s. 317.
4 EUT C 129, 5.4.2019, s. 13.
5 EUT C 208, 1.6.2021, s. 24.
6 EUT C 449, 23.12.2020, s. 102.
7 EUT C 425, 20.10.2021, s. 147.
8 Antagna texter, P9_TA(2021)0314.
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– med beaktande av 2021 års Europeiska atlas om abortpolitik som klassificerar 
52 europeiska länder och territorier genom att tilldela poäng för deras rättsliga ramar för 
att få tillgång till säker abortvård,

– med särskilt beaktande av dess resolutioner av den 16 september 2021 om mediefrihet 
och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen9 och av den 21 oktober 2021 
om rättsstatskrisen i Polen och EU-rättens företräde10,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europeiska unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, 
demokrati, jämlikhet, rättvisa, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna och 
icke-diskriminering, enligt vad som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget. Alla 
medlemsstater har i enlighet med internationell rätt och EU-fördragen åtagit sig att 
respektera, garantera och förverkliga grundläggande rättigheter.

B. Enligt stadgan, Europakonventionen och Europadomstolens rättspraxis och rättslära i 
FN:s fördragsorgan är sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) relaterade 
till flera mänskliga rättigheter, såsom rätten till liv, rätten att få tillgång till hälsovård, 
frihet från omänsklig eller förnedrande behandling och respekt för kroppslig 
okränkbarhet, integritet och personlig autonomi. Dessa rättigheter garanteras även i 
Polens konstitution. Medlemsstaterna är juridiskt skyldiga att upprätthålla och skydda 
de mänskliga rättigheterna i enlighet med sina konstitutioner, EU-fördragen och stadgan 
samt internationell rätt.

C. Att fördröja och neka tillgång till abort utgör en form av könsrelaterat våld. Tillgång till 
abortvård är avgörande för social och ekonomisk jämlikhet. Flera människorättsorgan11 
har hävdat att förnekandet av säker abort kan innebära tortyr eller grym, omänsklig och 
förnedrande behandling, och osäkra aborter som leder till döden i samband med förbud 
mot aborter bör tolkas som könsgodtyckliga mord, som endast kvinnor utstår, till följd 
av diskriminering som är inskriven i lag.

D. För ett år sedan, den 22 oktober 2020, förklarade den olagliga polska 
författningsdomstolen såsom författningsstridig den bestämmelse i 1993 års lag om 
familjeplanering, skydd av det mänskliga fostret och villkoren för att avbryta 
graviditeten, som tillåter abort i fall där ett prenatalt test eller andra medicinska 
överväganden hade indikerat en hög sannolikhet för en allvarlig och irreversibel 
fosterdefekt eller en obotlig sjukdom som hotade fostrets liv. Detta innebar ett faktiskt 
förbud mot aborter, eftersom den stora majoriteten av de lagliga aborter som utförs i 
Polen haft ovannämnda grund.

E. Urholkningen av rättsstatsprincipen i Polen har lett till kränkningar av mänskliga 
rättigheter, inklusive SRHR. Det faktiska förbudet mot aborter i Polen är ett tydligt 

9 Antagna texter, P9_TA(2021)0395.
10 Antagna texter, P9_TA(2021)0439.
11 Kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor, kommittén för mänskliga rättigheter, den särskilda 
rapportören om tortyr och andra former av grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning, och 
den särskilda rapportören för utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar (Information Series on 
Sexual and Reproductive Health and Rights från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, abort, 2020).
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angrepp mot rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter och begränsar 
förverkligandet av SRHR i Polen, efter de många angreppen mot rättsstatsprincipen de 
senaste åren.

F. Europarådets ministerkommitté har uttryckt upprepade bekymmer över Polens 
underlåtenhet att genomföra Europadomstolens domar i över 13 år i flera fall12 där 
domstolen fann att Polen hade kränkt mänskliga rättigheter som ett resultat av dess 
misslyckande med att säkerställa tillgängligheten av legal abort i praktiken.

G. Tidigare försök att begränsa SRHR stoppades inledningsvis 2016, 2018 och 2020 till 
följd av massivt motstånd från polska medborgare, till exempel inom ramen för ”svarta 
fredag”-demonstrationerna, som vann stort stöd bland ledamöter av Europaparlamentet 
från olika politiska grupper.

H. Som ett svar på domen som ytterligare begränsar tillgången till abort, har aldrig tidigare 
skådade protester ägt rum över hela Polen, inklusive i små städer och byar, och runt om 
i världen, och de organiserades återigen i oktober 2021 i över 20 städer över hela Polen 
för att markera ettårsdagen av det faktiska förbudet. Protesterna började i opposition till 
den allvarliga begränsningen som undergräver polska kvinnors grundläggande SRHR 
men utvecklades till protester mot ytterligare kränkningar av rättsstatsprincipen och mot 
den regering som är ansvarig för dessa kränkningar. Det är väldokumenterat att 
personalen vid brottsbekämpande organ gjort överdrivet och oproportionerligt bruk av 
maktmedel mot demonstranter.

I. Trots de aldrig tidigare skådade demonstrationerna offentliggjordes domen officiellt den 
27 januari 2021 och därför blev det faktiska förbudet mot aborter verklighet för kvinnor 
i Polen, vilket ledde till att osäkra aborter utökades och kvinnor tvingades resa för att 
söka abort utomlands, och därigenom undergrävs kvinnors hälsa och rättigheter, deras 
sexuella och kroppsliga autonomi och integritet, och sätter deras liv på spel.

J. Sedan domen har många polska kvinnor tvingats be om hjälp genom initiativ som Abort 
utan gränser och organisationer baserade i andra medlemsstater för att få tillgång till 
deras SRHR, särskilt till aborttjänster. Organiseringen av abortförfaranden vilar på 
kvinnorättsorganisationer och informella gruppers axlar och är beroende av pengar som 
samlas in från donationer.

K. Under de senaste tolv månaderna har grupper av Abort utan gränser hjälpt 34 000 
människor13 från Polen att få tillgång till abort. Dessa siffror är bara en bråkdel av det 
totala antalet polska kvinnor som behöver stöd för att få tillgång till abortvård.

L. Till följd av lagliga restriktioner och stigmatisering saknas tillförlitliga uppgifter om 
abortfrekvensen i många medlemsstater, såväl som om det sammanhang i vilket 
aborterna utförs. Tillförlitliga, regelbundet uppdaterade och anonyma uppgifter om 
abort från alla medlemsstater är avgörande för att förstå SRHR-behov och säkerställa 
kvinnors rättigheter.

12 Tysiąc mot Polen (2007), R.R. mot Polen (2011), och P. och S. mot Polen (2012).
13 https://www.asn.org.uk/press-release-abortion-without-borders-helps-more-than-17000-with-abortion-in-six-
months-after-polish-constitutional-court-ruling/. 

https://www.asn.org.uk/press-release-abortion-without-borders-helps-more-than-17000-with-abortion-in-six-months-after-polish-constitutional-court-ruling/
https://www.asn.org.uk/press-release-abortion-without-borders-helps-more-than-17000-with-abortion-in-six-months-after-polish-constitutional-court-ruling/
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M. Enligt uppgifter som samlats in av Federation for Women and Family Planning 
(FEDERA) har endast 300 kvinnor under de senaste 10 månaderna haft tillgång till 
aborttjänster på polska sjukhus på grund av ett hot mot liv och hälsa. Domen 
stigmatiserar SRHR ytterligare och drabbar oproportionerligt kvinnor och gravida 
personer som saknar ekonomiska medel för att finansiera medicinsk abort eller aborter 
utomlands, såväl som de som saknar tillgång till informationsteknik.

N. På grund av fruktan för att stämmas inför rätta utför endast ett fåtal sjukhus i Polen 
aborter. Kvinnor avstår ofta från att använda deras tjänster av rädsla för besvärliga, 
avsiktligt försenade förfaranden och remisser. Kvinnor som upplever allvarliga psykiska 
tillstånd, som ett resultat av de förvägras statligt institutionellt stöd för att få tillgång till 
lagliga aborttjänster i Polen, försöker i allt högre grad få tillgång till rätt till legal abort 
på grund av mental hälsa. I juli 2021 tillkännagav Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna sin avsikt att behandla polska kvinnors klagomål angående 
kränkningar av deras rättigheter som skyddas av Europakonventionen14.

O. Enligt 2020 års European Contraception Atlas15, hade Polen redan före domen en av 
den mest restriktiva politiken när det gäller tillgång till preventivmedel, 
familjeplanering, rådgivning och tillhandahållande av information online. Polen är ett 
av få länder som kräver recept på akuta preventivmedel, vilket ofta nekas av läkare på 
grund av personliga övertygelser.

P. På grundval av den polska strafflagen riskerar den som avbryter en annan persons 
graviditet, eller hjälper eller stöder en gravid person att avbryta sin graviditet i strid med 
lagens bestämmelser, straffrättsligt ansvar, inklusive fängelse. Till följd av de befintliga 
lagbestämmelserna, social stigma, rädsla och påtryckningar från sina kollegor och de 
medicinska myndigheterna föredrar läkare i Polen att inte förknippas med 
abortförfaranden, och detta var redan fallet även när abort fortfarande var lagligt. 
Förutom den allmänt använda samvetsklausulen skapar vissa läkare ytterligare 
icke-lagstadgade hinder, såsom onödiga medicinska undersökningar, psykologiska 
konsultationer eller ytterligare konsultationer med experter, eller begränsar kvinnors 
rättigheter till prenatala tester och information, vilket bör garanteras för alla enligt 
folkhälsosystemet. En individs personliga övertygelse om abort får inte inkräkta på en 
patients rätt till full tillgång till hälso- och sjukvård och tjänster som tillhandahålls enligt 
lagen.

Q. Tillgången till gynekologisk vård i Polen är mycket begränsad och i vissa regioner 
nästan omöjlig, vilket resulterar i ett stort antal oavsiktliga graviditeter, dålig 
reproduktiv hälsa, en hög förekomst av livmoderhalscancer och otillräcklig tillgång till 
preventivmedel. Enligt den högsta revisionsmyndigheten genomgick endast 2 % av de 
gravida kvinnorna som bor på landsbygden i Polen 2018 alla standardtester som är 
nödvändiga under graviditeten. Hbti+-personers tillgång till sexuell och reproduktiv 
hälsovård är mycket begränsad, liksom deras rättigheter. Trans- och icke-binära 
personer som behöver gynekologisk vård utsätts för diskriminering i medicinska miljöer 

14 https://en.federa.org.pl/womens-collective-complaint-in-the-echr/. 
15 https://www.epfweb.org/european-contraception-
atlas#:~:text=On%2012%20November%202020%2C%20MEPs,on%20access%20to%20modern%20contracepti
on. 

https://en.federa.org.pl/womens-collective-complaint-in-the-echr/
https://www.epfweb.org/european-contraception-atlas%23:~:text=On%20Den%2012%20november%202020,%20Europaparlamentsledam%C3%B6ter%20om%20tillg%C3%A5ng%20till%20moderna%20preventivmedel
https://www.epfweb.org/european-contraception-atlas%23:~:text=On%20Den%2012%20november%202020,%20Europaparlamentsledam%C3%B6ter%20om%20tillg%C3%A5ng%20till%20moderna%20preventivmedel
https://www.epfweb.org/european-contraception-atlas%23:~:text=On%20Den%2012%20november%202020,%20Europaparlamentsledam%C3%B6ter%20om%20tillg%C3%A5ng%20till%20moderna%20preventivmedel
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och nekas ofta tillgång till vård. Åldersriktig sexualundervisning och relationsfostran i 
polska skolor är varken obligatorisk eller allsidig och evidensbaserad, och försök görs 
att totalförbjuda den.

R. Det har skett en ökning av antalet oroande hot och hatkampanjer riktade mot kvinnliga 
människorättsförsvarare i Polen för att de stöder kvinnors rättigheter, rätten till abort 
och Women’s Strike-rörelsen som har gått i spetsen för massprotester mot 
begränsningar av tillgången till laglig abort. Dessa hot är oroväckande påminnelser om 
de eskalerande riskerna för kvinnliga människorättsförsvarare i landet.

S. Kvinnlig människorättsförsvarare har samlat in underskrifter för ett lagförslag, som en 
del av det medborgerliga initiativet som utarbetats av FEDERA med titeln Legal 
Abortion. No compromises, som skulle återkalla förbudet mot aborter och möjliggöra 
säkra havandeskapsavbrott upp till 12:e veckan utan att patienten uppmanas att ange en 
anledning, och i undantagsfall efter den 12:e veckan. I september 2021 lämnade 
Fundacja Pro - Prawo do życia (Stiftelsen för rätten till livet) in ett lagförslag till det 
polska parlamentet om abortförbud 2021 (Stop Aborcji), som helt skulle förbjuda 
tillgången till abort och kriminalisera den, med straff på upp till 25 år i fängelse.

T. De lagar från det polska parlamentet avseende författningsdomstolen som antogs 
den 22 december 2015 och den 22 juli 2016, liksom det paket med tre lagar som antogs 
i slutet av 2016, undergrävde allvarligt författningsdomstolens oberoende och 
legitimitet. Lagarna av den 22 december 2015 och den 22 juli 2016 förklarades 
författningsstridiga av författningsdomstolen den 9 mars respektive 
den 11 augusti 2016. Dessa avgöranden varken offentliggjordes eller genomfördes vid 
den tidpunkten av de polska myndigheterna. De polska lagarnas författningsenlighet kan 
inte längre effektivt garanteras i Polen sedan de ovannämnda lagändringarna16 trädde i 
kraft och därför är lagenligheten av domen av den 22 oktober 2020 ifrågasatt.

U. Den 7 oktober 2021 tillkännagav den samma olagliga polska ”författningsdomstolen” 
sitt beslut i mål K 3/21, antaget med två avvikande meningar, om den begäran som 
initierats av den polske premiärministern den 29 mars 2021, och ansåg att 
EU-fördragets bestämmelser är oförenliga med den polska författningen på flera 
grunder. Detta beslut är ett angrepp på den europeiska värde- och laggemenskapen som 
helhet, vilket undergräver EU-rättens företräde som en av dess hörnstensprinciper i 
enlighet med väletablerad rättspraxis från Europeiska unionens domstol.

V. Domen av den 22 oktober 2020 upphäver de förvärvade rättigheterna för polska 
kvinnor, eftersom abort i Polen var lagligt i tre fall före dess genomförande, vilket 
innebär att polska kvinnor har en sämre rättslig ställning nu än när Polen gick med i EU 
år 2004. Parlamentet betonar att författningsdomstolen inte ifrågasatt de tre befintliga 
undantagens författningsenlighet innan den PiS-ledda regeringen tog kontrollen över 
författningsdomstolen och över rättsväsendet överlag.

16 Venedigkommissionens yttrande av den 14 och 15 oktober 2016 över lagen om författningsdomstolen, 
punkt 128, FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, avslutande iakttagelser avseende den sjunde periodiska 
rapporten om Polen, 23 november 2016, punkterna 7 och 8, Kommissionens rekommendation (EU) 2017/1520 
av den 26 juli 2017 angående rättsstatsprincipen i Polen (EUT L 228, 2.9.2017, s. 19).
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W. Ordo Iuris – en fundamentalistisk organisation som är nära kopplad till den regerande 
koalitionen och som varit en drivande kraft bakom kampanjer som syftat till att 
undergräva mänskliga rättigheter och jämställdhet i Polen, inbegripet försök att förbjuda 
abort – vill att Polen ska få till stånd ett utträde ur Istanbulkonventionen samt efterlyser 
inrättande av så kallade hbti-fria zoner. Kulturella och religiösa värden i Polen 
missbrukas därför som skäl för att hindra ett fullständigt förverkligande av kvinnors 
rättigheter, jämställdhet för kvinnor och deras rätt att fatta beslut om sina egna kroppar.

X. Europarådets Venedigkomission, Europadomstolen, Europaparlamentet och 
kommissionen har uttryckt allvarliga farhågor om rättsstatsprincipen, inklusive 
författningsdomstolens legitimitet, oberoende och effektivitet. Kommissionen inledde 
ett förfarande enligt artikel 7.1 efter 2015 års reformer av rättsväsendet i Polen.

1. Europaparlamentet upprepar sitt starka fördömande av den illegitima 
författningsdomstolens dom av den 22 oktober 2020 som inför ett nästan totalt förbud 
mot abort och av denna uppenbara attack mot SRHR i Polen. Parlamentet uppmanar den 
polska regeringen att snabbt och fullständigt garantera tillgång till och tillhandahållande 
av aborttjänster, att tillhandahålla säkra, lagliga och kostnadsfria aborttjänster av hög 
kvalitet och göra dem tillgängliga för alla kvinnor och flickor. Parlamentet uppmanar de 
polska myndigheterna att respektera, förverkliga och främja kvinnors mänskliga 
rättigheter till liv, hälsa och jämlikhet samt deras frihet från diskriminering, våld och 
tortyr eller grym, omänsklig och förnedrande behandling.

2. Europaparlamentet beklagar djupt avsaknaden under det gångna året av initiativ eller 
förslag med syfte att häva det faktiska förbudet mot aborter och de många 
begränsningarna av tillgången till SRHR i landet. Parlamentet upprepar att det faktiska 
förbudet mot aborter äventyrar kvinnors hälsa och liv och påminner om att allmän 
tillgång till hälso- och sjukvård och SRHR är grundläggande mänskliga rättigheter.

3. Europaparlamentet är solidariskt med polska kvinnor, aktivister och de modiga personer 
och organisationer som fortsätter att hjälpa kvinnor att få tillgång till abortvård när de 
behöver det, eftersom det handlar om deras kropp och deras val. Parlamentet beklagar 
djupt att domen har trätt i kraft trots massdemonstrationerna för laglig tillgång till abort. 
Parlamentet stöder alla kvinno- och människorättsförsvarare som fortsätter att 
oförtröttligt protestera mot dessa allvarliga begränsningar av sina grundläggande 
friheter och rättigheter. Parlamentet noterar att demonstranterna inte bara kräver 
ogiltigförklaring av den illegitima författningsdomstolens dom, utan även rätt till fri, 
laglig och säker tillgång till abort och respekt för kroppsligt självbestämmande och 
fysisk integritet. Parlamentet framhåller uttrycken för stöd och intresse för de polska 
demonstranternas sak från många medlemsstater och från hela världen.

4. Europaparlamentet betonar att en begränsning av eller ett förbud mot rätten till abort 
inte på något sätt minskar behovet av abort, utan leder till att kvinnor måste söka sig till 
osäkra aborter, resa utomlands för att få abort eller fullfölja graviditeten mot sin vilja, 
även vid allvarliga eller dödliga fosterskador. Parlamentet betonar vidare att detta utgör 
en kränkning av de mänskliga rättigheterna och en form av könsrelaterat våld som 
påverkar kvinnors och flickors rätt till liv, fysisk och psykisk integritet, jämlikhet, icke-
diskriminering och hälsa.



RE\1242530SV.docx 9/12 PE699.875v01-00

SV

5. Europaparlamentet är djupt oroat över att tusentals kvinnor måste resa för att få tillgång 
till en hälso- och sjukvårdstjänst som är så grundläggande som abort. Parlamentet 
betonar att gränsöverskridande aborttjänster inte är ett genomförbart alternativ, särskilt 
inte för dem som lever i fattigdom, utsätts för intersektionell diskriminering eller 
befinner sig i utsatta situationer. Parlamentet är oroat över att utlandsresor äventyrar 
kvinnors hälsa, liv och välbefinnande. Parlamentet betonar vikten av vård efter abort, 
särskilt för kvinnor som drabbats av komplikationer till följd av en ofullständig eller 
osäker abort.

6. Europaparlamentet fördömer kraftfullt alla lagstiftningsförslag eller begränsningar som 
syftar till att ytterligare förbjuda, kriminalisera och begränsa tillgången till säkra och 
lagliga aborter i Polen. Parlamentet påminner det polska parlamentet och de polska 
myndigheterna om att åtgärder för att begränsa SRHR strider mot principen om 
icke-tillbakagång enligt internationell människorättslagstiftning, och uppmanar dem 
med eftertryck att se till att SRHR fullständigt förverkligas.

7. Europaparlamentet fördömer den alltmer fientliga och våldsamma miljön för kvinnliga 
människorättsförsvarare i Polen och uppmanar de polska myndigheterna att garantera 
att dessa har rätt att uttrycka sig offentligt, även när de motsätter sig regeringens politik, 
utan rädsla för återverkningar eller hot. Parlamentet uppmanar de polska myndigheterna 
att skyndsamt skydda de kvinnliga människorättsförsvarare som utsatts för hot, att 
utreda hoten mot dem och ställa de ansvariga till svars. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen den polska regeringen att motverka de otillbörliga 
desinformationskampanjer som riktas mot kvinnliga människorättsförsvarare. 
Parlamentet betonar att många kvinnliga människorättsförsvarare i Polen nu åtalas för 
sin roll i protesterna mot lagförslaget till följd av de covid-19-restriktioner som då 
infördes. Parlamentet uppmanar eftertryckligen den polska regeringen att avstå från 
politiskt motiverade rättsförfaranden mot kvinnliga människorättsförsvarare.

8. Europaparlamentet fördömer skarpt den överdrivna och oproportionella användningen 
av maktmedel och våld mot demonstranter – däribland aktivister och 
kvinnorättsorganisationer – som brottsbekämpande myndigheter och icke-statliga 
aktörer, till exempel högernationalistiska grupper, gjort sig skyldiga till. Parlamentet 
uppmanar de polska myndigheterna att se till att de som angriper demonstranter ställs 
till svars för sina handlingar.

9. Europaparlamentet fördömer den fientliga retorik som polska statstjänstemän använder 
mot kvinnliga människorättsförsvarare och andra som kritiserar regeringens politik och 
uppmanar med kraft kommissionen att ta itu med detta och stödja aktivisterna både 
politiskt och ekonomiskt.

10. Europaparlamentet uppmanar den polska regeringen att säkerställa kvinnors och flickors 
deltagande i utarbetandet av lagar och politik som påverkar deras liv, inbegripet SRHR 
och abort, och att de kan få tillgång till rättslig prövning och rättsmedel när deras 
rättigheter kränks.

11. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att tillhandahålla tillräcklig 
finansiering till nationella och lokala organisationer i det civila samhället för att främja 
gräsrotsstöd för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter i 
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medlemsstaterna, inbegripet Polen. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att 
omedelbart och direkt stödja program och polska civilsamhällesorganisationer som 
arbetar för att säkerställa att kvinnors SRHR skyddas. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att genom finansieringsprogram stödja 
medvetandehöjande åtgärder och utbildningar inom SRHR. Parlamentet välkomnar 
stödet från vissa medlemsstater när det gäller att bistå civilsamhällesorganisationer som 
hjälper polska kvinnor att förverkliga sina SRHR, och uppmuntrar andra att göra 
detsamma. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att samarbeta mer effektivt för att 
underlätta gränsöverskridande tillgång till abort.

12. Europaparlamentet insisterar på att utförande av abort inte bör omfattas av strafflagen 
på något som helst sätt, eftersom det har en dämpande effekt på läkare, vilka 
följaktligen avstår från att tillhandahålla tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa av 
rädsla för straffrättsliga påföljder, och därmed begränsar den hälso- och sjukvård som 
finns tillgänglig för kvinnor och flickor. Parlamentet uppmanar den polska regeringen 
att helt avkriminalisera abort och avlägsna allt som rör abort från straffrätten, för att 
säkerställa att läkare i praktiken går med på att utföra aborter inom den nationella 
lagstiftningens gränser, och att se till att den information den tillhandahåller om tillgång 
till abort och andra sexuella och reproduktiva rättigheter är opartisk och evidensbaserad.

13. Europaparlamentet noterar att den omotiverade och överdrivna begränsningen av 
tillgången till säker abort till följd av ovannämnda dom från den illegitima 
författningsdomstolen inte skyddar kvinnors inneboende och oförytterliga rättigheter 
och värdighet, eftersom den strider mot stadgan, Europakonventionen, 
Europadomstolens rättspraxis, ett stort antal internationella konventioner som Polen har 
undertecknat samt Republiken Polens författning. Parlamentet upprepar sin uppmaning 
till de polska myndigheterna att fullt ut genomföra de domar som Europadomstolen 
avkunnat i mål mot Polen, där det slås fast att begränsning av tillgången till laglig abort 
kränker kvinnors mänskliga rättigheter.

14. Europaparlamentet betonar att obehindrad och snabb tillgång till tjänster för reproduktiv 
hälsa samt respekt för kvinnors reproduktiva självbestämmande och beslutsfattande är 
avgörande för att skydda kvinnors mänskliga rättigheter och främja jämställdhet. 
Parlamentet understryker att FN:s experter17 betonat att kvinnors mänskliga rättigheter 
är grundläggande rättigheter som inte kan underordnas kulturella, religiösa eller 
politiska hänsynstaganden, och att ideologiskt och religiöst motiverad inblandning i 
folkhälsofrågor har haft ett särskilt skadligt inflytande på kvinnors och flickors hälsa 
och välbefinnande.

15. Europaparlamentet är djupt oroat över användningen av samvetsklausulen som innebär 
ett nekande av medicinsk vård baserat på personlig övertygelse. Parlamentet beklagar 
att läkare och hälso- och sjukvårdsinrättningar, efter ändringen av lagen om läkar- och 
tandläkaryrken, inte är skyldiga att ange en alternativ inrättning eller läkare när en 
person förvägras abort och andra tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa på grund av 
personlig övertygelse. Parlamentet noterar att den illegitima författningsdomstolens 
dom av den 22 oktober 2020 innebär att den praktiska användningen av 

17 Arbetsgruppen om diskriminering av kvinnor, 14 september 2021, finns på 
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27457&LangID=E. 

https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27457&LangID=E
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samvetsklausulen i sig är begränsad, till följd av bristande tillgång till abort på grund av 
fostrets tillstånd. Parlamentet beklagar djupt att samvetsklausulen i polsk lagstiftning 
inte förbundits med något överklagandeförfarande mot missbruk av den. Parlamentet 
beklagar att gynekologer ofta åberopar klausulen felaktigt när de ombeds att förskriva 
preventivmedel, vilket i praktiken också begränsar tillgången till preventivmedel i 
Polen. Parlamentet noterar att denna mekanism för nekande av medicinsk vård utgående 
från personlig övertygelse också hindrar tillgången till prenatal screening, vilket inte 
bara kränker rätten till information om fostrets tillstånd, utan också förhindrar 
framgångsrik behandling under en graviditet eller omedelbart efteråt. Parlamentet 
uppmanar den polska regeringen att reglera vårdgivares vägran att tillhandahålla tjänster 
för sexuell och reproduktiv hälsa på ett sätt som inte nekar tillgång till SRHR, och 
uppmanar med kraft den polska regeringen att anta nödvändiga reformer för att införa 
en skyldighet att hänvisa en patient till en alternativ läkare samt ett förfarande för 
överklagande mot missbruk av samvetsklausulen.

16. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen de polska myndigheterna att upphäva den 
lag som begränsar tillgången till akut-p-piller och att finansiera, utveckla och främja alla 
typer av preventivmedel, inbegripet preventivmedel för män.

17. Europaparlamentet fördömer att den polska regeringen missbrukar rättssystemet och 
sina lagstiftningsbefogenheter i syfte att utnyttja och politisera kvinnors och 
hbti+-personers liv och hälsa, vilket leder till att dessa utsätts för både förtryck och 
diskriminering.

18. Europaparlamentet upprepar sin djupa oro som det uttryckt i sina resolutioner över 
försöken att kriminalisera spridning av sexualupplysning och relationsfostran i Polen 
och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna, inklusive Polen, att se till att alla 
studenter oavsett ålder och sexuell läggning får åldersriktig och evidensbaserad allsidig 
sexualundervisning och relationsfostran, vilket är nödvändigt för att bygga upp unga 
människors färdigheter när det gäller att skapa sunda, jämlika, vårdande och trygga 
relationer fria från diskriminering, tvång och våld. Parlamentet betonar att endast 
utbildning, information, allmän tillgång till preventivmedel, utrotning av sexuellt våld 
samt delat ansvar för preventivmedel mellan kvinnor och män kan minska 
desinformation och antalet oplanerade graviditeter.

19. Europaparlamentet fördömer kraftfullt den polska justitieministerns beslut att officiellt 
inleda Polens utträde ur Istanbulkonventionen, vilket i sig redan är och, om det fullföljs, 
skulle vara ytterligare ett allvarligt bakslag för jämställdhet, kvinnors rättigheter och 
kampen mot könsrelaterat våld. Parlamentet uppmanar med eftertryck de polska 
myndigheterna att upphäva detta beslut och säkerställa en effektiv tillämpning av 
konventionen i praktiken. Parlamentet uppmanar rådet att snarast slutföra EU:s 
ratificering av Istanbulkonventionen.

20. Europaparlamentet påminner om att kvinnors rättigheter är grundläggande mänskliga 
rättigheter och att EU-institutionerna och medlemsstaterna har en rättslig skyldighet att 
upprätthålla och skydda dem i enlighet med fördragen och stadgan samt internationell 
rätt.
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21. Europaparlamentet uppmanar rådet att behandla denna fråga och andra påståenden om 
kränkningar av de grundläggande rättigheterna i Polen genom att utvidga ämnesområdet 
för sina utfrågningar om situationen i Polen, i enlighet med artikel 7.1 i EU-fördraget.

22. Europaparlamentet uppmanar den polska regeringen att följa Europadomstolens dom 
som förklarar författningsdomstolens sammansättning olaglig18. Parlamentet upprepar 
sin uppmaning till kommissionen att göra en grundlig bedömning av den illegitima 
författningsdomstolens sammansättning. Parlamentet understryker att domen om abort 
utgör ytterligare ett exempel på det politiska övertagandet av rättsväsendet samt 
systemkollapsen för rättsstatligheten i Polen, och att EU-institutionerna är skyldiga att 
agera i enlighet därmed.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja medlemsstaterna när det gäller 
att garantera allmän tillgång till SRHR, inbegripet tillgång till säkra och lagliga aborter 
för alla medborgare.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att skydda rätten till hälsa och se 
till att kvinnor och flickor i Polen inte lämnas utanför, genom att agera beslutsamt och 
motverka alla lagstiftningsförslag eller begränsningar från Polens sida avseende 
tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster, inbegripet abortvård.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionsledamöterna med ansvar för hälsa och 
livsmedelssäkerhet, för jämlikhet samt för demokrati och demografi att underlätta och 
främja skyddet av SRHR i Polen som ett viktigt led i arbetet för att uppnå rätten till 
hälsa, säkerhet och jämställdhet.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta konkreta åtgärder för att skydda 
SRHR i EU mer allmänt, inledningsvis genom att tillsätta ett särskilt EU-sändebud för 
SRHR och utöka EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati med ett 
särskilt kapitel om läget för SRHR.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta riktlinjer för medlemsstaterna för 
att säkerställa lika tillgång till varor och tjänster avseende SRHR i enlighet med 
unionsrätten och Europadomstolens rättspraxis.

28. Europaparlamentet påminner kommissionen om att den bör föreslå ett omfattande 
direktiv om förebyggande och bekämpning av könsrelaterat våld i alla dess former, 
inbegripet brott mot SRHR.

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
kommissionen och rådet, till Polens president, regering och parlament samt till 
medlemsstaternas regeringar och parlament.

18 Mål Xero Flor w Polsce sp. z o.o. mot Polen, som finns på: 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-210065%22]}.


