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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών
(2019/2165(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) που 
διεξήχθη στο Κάιρο το 1994 και το πρόγραμμα δράσης της, καθώς και τα 
αποτελέσματα των αναθεωρητικών διασκέψεών της,

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Ναϊρόμπι για την ICPD25, της 1ης Νοεμβρίου 2019, με 
τίτλο «Επιτάχυνση της υπόσχεσης», καθώς και τις εθνικές δεσμεύσεις και τις 
δεσμεύσεις των εταίρων όπως και τις δράσεις συνεργασίας που ανακοινώθηκαν στη 
Σύνοδο κορυφής του Ναϊρόμπι,

– έχοντας υπόψη την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και τα αποτελέσματα των 
αναθεωρητικών διασκέψεών της,

– έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που εγκρίθηκε την 25η 
Σεπτεμβρίου 2015 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, και ειδικότερα τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) 1, 3, 5 και 16,

– έχοντας υπόψη τον Άτλαντα για την Αντισύλληψη των ετών 2017, 2018, 2019 & 2020, 
ο οποίος κατατάσσει την πρόσβαση στην αντισύλληψη στην Ευρώπη ανά χώρα και 
τονίζει τις ανισότητες στην Ευρώπη, καθώς και το γεγονός ότι σε ορισμένα μέρη της 
Ευρώπης η ανικανοποίητη ανάγκη για αντισύλληψη έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό 
απαρατήρητη,

– έχοντας υπόψη τις γενικές συστάσεις της επιτροπής για την εξάλειψη των διακρίσεων 
κατά των γυναικών (CEDAW) αριθ. 21 (1994), αριθ. 24 (1999), αριθ. 28 (2010), αριθ. 
33 (2015) και αριθ. 35 (2017),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 12 του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και 
μορφωτικά δικαιώματα, 

– έχοντας υπόψη τη γενική παρατήρηση αριθ. 22 της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα 
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, της 2ας Μαΐου 2016, σχετικά με 
το δικαίωμα στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 7, 17 και 26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και 
πολιτικά δικαιώματα, 

– έχοντας υπόψη το γενικό σχόλιο αριθ. 36 της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΟΗΕ, της 30ής Οκτωβρίου 2018, σχετικά με το άρθρο 6 του Διεθνούς Συμφώνου για τα 
ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, που αφορά το δικαίωμα στη ζωή,

– έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για 
το δικαίωμα όλων στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα σωματικής και ψυχικής υγείας, της 
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3ης Αυγούστου 2011,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για το 
δικαίωμα όλων στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα σωματικής και ψυχικής υγείας, της 4ης 
Απριλίου 2016, 

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Ειδικής Εισηγήτριας των Ηνωμένων Εθνών για τη βία 
κατά των γυναικών, τις αιτίες και τις συνέπειές της, συμπεριλαμβανομένων των 
εκθέσεων της 11ης Ιουλίου 2019 σχετικά με μια προσέγγιση από την οπτική των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της κακομεταχείρισης και της βίας σε βάρος των γυναικών 
στο πλαίσιο των υπηρεσιών αναπαραγωγικής υγείας, με έμφαση στον τοκετό και τη 
μαιευτική βία,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του ΠΟΥ του 2015 σχετικά με την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της έλλειψης σεβασμού και της κακοποίησης κατά τον τοκετό,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
Ισότητα και την Απαγόρευση των Διακρίσεων, της 16ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με 
τη μαιευτική και τη γυναικολογική βία,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, 
για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών1,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών, της 8ης 
Απριλίου 2016, σχετικά με το ζήτημα των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών στη 
νομοθεσία και στην πράξη, που παρουσιάστηκε κατά την 32η σύνοδο του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Ιούνιο του 2016,

– έχοντας υπόψη το τμήμα ΙΙ της έκθεσης της ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών, 
της 14ης Μαΐου 2018, σχετικά με το ζήτημα των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών 
στη νομοθεσία και στην πράξη, 

– έχοντας υπόψη το τμήμα ΙΙΙ της έκθεσης της ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών, 
της 8ης Απριλίου 2016, σχετικά με το ζήτημα των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών 
στη νομοθεσία και στην πράξη,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την 
κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 10ης Ιανουαρίου 
2019,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών 
στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που 

1 ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
2 ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45.



PR\1200265EL.docx 5/16 PE648.429v01-00

EL

προορίζονται για ανθρώπινη χρήση3,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2018, 
με τίτλο «Η νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη: Ο κόσμος μας, η 
αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας», στην οποία η ΕΕ επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της 
όσον αφορά την προαγωγή, την προστασία και την πραγμάτωση του δικαιώματος κάθε 
ατόμου να ελέγχει πλήρως και να αποφασίζει ελεύθερα και υπεύθυνα για ζητήματα που 
άπτονται της σεξουαλικότητας και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής του υγείας, 
χωρίς διακρίσεις, καταναγκασμό και βία,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την 
εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την 
προώθηση της ισότητας των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα6,

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020), που 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο την 7η Μαρτίου 2011,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τον 
προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου7,

– έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, της 7ης Μαΐου 2008, για τη 
διασφάλιση της ποιότητας στο πλαίσιο του προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας, και τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, της 12ης 
Απριλίου 2006, για τη διασφάλιση της ποιότητας στο πλαίσιο του προσυμπτωματικού 
ελέγχου και της διάγνωσης του καρκίνου του μαστού,

– έχοντας υπόψη το θεματικό έγγραφο του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, του Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική του ΠΟΥ για την υγεία και την ευεξία των γυναικών 
στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ για την περίοδο 2017-2021, καθώς και το σχέδιο 
δράσης για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία για το 2016: επίτευξη των στόχων 
της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη – κανείς στο περιθώριο,

– έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική του ΠΟΥ για την υγεία των γυναικών, των 
παιδιών και των εφήβων για την περίοδο 2016-2030,

3 ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0058.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0111.
6 ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 99.
7 ΕΕ L 327 της 16.12.2003, σ. 34.
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– έχοντας υπόψη τα πρότυπα του περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ για την Ευρώπη και 
τα πρότυπα του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Γραφείου για την Εκπαίδευση σε Θέματα 
Υγείας (BZgA) όσον αφορά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην Ευρώπη: ένα πλαίσιο 
για τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής, τις εκπαιδευτικές και υγειονομικές αρχές και 
τους ειδικούς, και έχοντας επίσης υπόψη τις διεθνείς τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές 
της UNESCO για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση: μια τεκμηριωμένη προσέγγιση,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, 
της 30ής Μαρτίου 2009, σχετικά με τη συλλογική καταγγελία αριθ. 45/2007 που 
υπέβαλε το Διεθνές Κέντρο για τη Νομική Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (International Centre for the Legal Protection of Human Rights/INTERTIG) 
κατά της Κροατίας, και το γενικό σχόλιο αριθ. 15 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα του 
παιδιού να απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας (άρθρο 24), όπου 
τονίζεται ότι οι έφηβοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες και αντικειμενικές 
πληροφορίες όσον αφορά ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό 
(UNFPA) σχετικά με την κατάσταση του παγκόσμιου πληθυσμού το 2019 με τίτλο 
«Unfinished Business: the pursuit of rights and choices FOR ALL» (Εκκρεμή 
ζητήματα: επιδίωξη δικαιωμάτων και επιλογών ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία (ΣΑΥ) είναι μια 
κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας που άπτεται 
όλων των πτυχών της σεξουαλικότητας και της αναπαραγωγής, και όχι απλώς η 
απουσία δυσλειτουργίας, αναπηρίας ή θνησιμότητας, καθώς και ότι όλα τα άτομα έχουν 
το δικαίωμα να αποφασίζουν για τα σώματά τους8·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα βασίζονται στα δικαιώματα όλων των ατόμων να απαιτούν να γίνονται 
σεβαστές η σωματική ακεραιότητα και η προσωπική αυτονομία τους· να καθορίζουν 
τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους· να αποφασίζουν εάν, 
με ποιον και πότε είναι σεξουαλικώς ενεργά· να αποφασίζουν εάν, πότε και ποιον 
συνάπτουν γάμο, καθώς και πότε και με ποια μέσα αποκτούν παιδί ή παιδιά· να έχουν 
πρόσβαση στις πληροφορίες και την υποστήριξη που απαιτούνται για την επίτευξη 
όλων των ανωτέρω9·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα (ΣΑΔ) 

8 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights (Συνοπτική 
παρουσίαση σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα), The Lancet, 
Λονδίνο, 2018, https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-
summary
9 Επιτροπή Guttmacher-Lancet, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights (Συνοπτική 
παρουσίαση σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα), The Lancet, 
Λονδίνο, 2018, https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-
summary

https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
https://www.guttmacher.org/guttmacher-lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
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αναγνωρίζονται ως ανθρώπινα δικαιώματα στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων10·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα συνιστούν παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως του δικαιώματος στη ζωή, τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα, 
την ισότητα, τη μη διακριτική μεταχείριση, την υγεία και την εκπαίδευση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα αποτελούν μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η ΕΕ διαθέτει ορισμένα από τα υψηλότερα, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, πρότυπα στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, έλλειψη 
πρόσβασης, κενά και ανισότητες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις προκλήσεις και τα εμπόδια στον τομέα της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων: η έλλειψη πρόσβασης, η άρνηση παροχής ιατρικής περίθαλψης λόγω 
προσωπικών πεποιθήσεων, η έμφυλη βία, η γυναικολογική και μαιευτική βία, η 
έλλειψη ολοκληρωμένης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, η άρνηση πρόσβασης σε 
πληροφορίες/εκπαίδευση, η έλλειψη διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, η 
περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η αναγκαστική 
στείρωση, τα υψηλά ποσοστά ΣΜΛ και HIV, οι ανισότητες στη μητρική θνησιμότητα, 
τα υψηλά ποσοστά εγκυμοσύνης στην εφηβεία, τα επιβλαβή στερεότυπα με βάση το 
φύλο και πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και τα εγκλήματα τιμής·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη διαθεσιμότητα επιστημονικά ακριβών πληροφοριών 
παραβιάζει τα δικαιώματα των ατόμων να κάνουν ενημερωμένες επιλογές σχετικά με 
τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματά τους·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική δέσμη μέτρων για τη ΣΑΥ περιλαμβάνει: 
ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση· σύγχρονα αντισυλληπτικά μέσα· 
προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα, φροντίδα κατά τον τοκετό· μαιευτικό 
προσωπικό· μαιευτική περίθαλψη και φροντίδα του νεογνού· υπηρεσίες ασφαλούς και 
νόμιμης άμβλωσης· την πρόληψη και θεραπεία του HIV και άλλων ΣΜΛ· υπηρεσίες 
για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής και της 
έμφυλης βίας· τη θεραπεία καρκίνων του αναπαραγωγικού συστήματος·  υπηρεσίες που 
αφορούν τη γονιμότητα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση διευκολύνει τις 
ενημερωμένες επιλογές όσον αφορά την αναπαραγωγή·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να ισχύουν νόμοι που 
απαγορεύουν τις αμβλώσεις, εκτός εάν πρόκειται για αυστηρά καθορισμένες 
περιπτώσεις, με αποτέλεσμα γυναίκες να αναγκάζονται να καταφεύγουν σε παράνομες 

10 Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Women’s sexual and reproductive 
health and rights in Europe (Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα των γυναικών στην 
Ευρώπη), Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 2017, https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-
sexual-and-reproductive-rights-in-europe.

https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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αμβλώσεις, να ταξιδεύουν σε άλλες χώρες ή να τερματίζουν την κύηση παρά τη θέλησή 
τους, γεγονός που συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μορφή 
έμφυλης βίας·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και όταν η άμβλωση είναι νομικά διαθέσιμη, υπάρχουν 
συχνά εμπόδια στην πρόσβαση σε αυτή·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία γυναίκα δεν θα πρέπει να πεθαίνει κατά τον τοκετό και 
ότι η τεκμηριωμένη μαιευτική περίθαλψη αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα συχνά εργαλειοποιούνται από 
πολέμιους των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων που επικαλούνται τα εθνικά συμφέροντα 
για να πετύχουν δημογραφικούς στόχους, συμβάλλοντας έτσι στη διάβρωση της 
δημοκρατίας και των προσωπικών ελευθεριών·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στους τομείς των δικαιωμάτων των 
γυναικών και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, αλλά ότι πολέμιοι των δικαιωμάτων αναπαραγωγής έχουν, ωστόσο, 
επηρεάσει την εθνική νομοθεσία και πολιτική, σε μια προσπάθεια να υπονομεύσουν τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, όπως έχει 
επισημανθεί από το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του σχετικά με την εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ, και από το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, στην έκθεσή του, της 22ας 
Νοεμβρίου 2019, με τίτλο «Πεκίνο +25 – Η 5η επισκόπηση της εφαρμογής της 
πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ»·

Επίτευξη συναίνεσης και αντιμετώπιση των προκλήσεων σχετικά με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα ως προκλήσεων της ΕΕ

1. καλεί την ΕΕ, τα όργανα και τους οργανισμούς της να στηρίξουν και να προωθήσουν 
την πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων, και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση στο πλήρες 
φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων και να άρουν όλα τα εμπόδια που εμποδίζουν την πλήρη πρόσβαση στις 
εν λόγω υπηρεσίες·

2. σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και σύμφωνα με τις εθνικές αρμοδιότητες, 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων των προσώπων να κάνουν 
ενημερωμένες επιλογές όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα 
συναφή δικαιώματα·

3. καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις όσον αφορά την πραγμάτωση 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων ή την 
πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες, και να διασφαλίσουν ότι κανένα άτομο δεν μένει στο 
περιθώριο επειδή δεν είναι σε θέση να ασκήσει το δικαίωμά του στην υγεία·

4. υπενθυμίζει ότι όλες οι πολιτικές που αφορούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα θα πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστα και 
αντικειμενικά στοιχεία προερχόμενα από οργανισμούς όπως ο ΠΟΥ, άλλες υπηρεσίες 
του ΟΗΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης·
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5. επιβεβαιώνει ότι ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
καλεί τα κράτη μέλη του11 να διασφαλίσουν επαρκή δημοσιονομικά κονδύλια για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και να εγγυηθούν τη 
διαθεσιμότητα επαρκών ανθρώπινων πόρων·

Η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία ως βασική συνιστώσα της καλής υγείας 

6. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικές στρατηγικές και προγράμματα 
παρακολούθησης που να εγγυώνται την πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των υπηρεσιών 
στο πλαίσιο της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων·

7. υπενθυμίζει ότι όλες οι ιατρικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα πρέπει να εφαρμόζονται με τη 
συναίνεση του ενδιαφερομένου κατόπιν πλήρους ενημέρωσής του·

α) Η ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ωφελεί τους νέους

8. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε επιστημονικά ακριβή και 
ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για όλα τα παιδιά της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τα πρότυπα του ΠΟΥ·

9. καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τη διάδοση μεροληπτικών και επισφαλών 
πληροφοριών σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

β) Η σύγχρονη αντισύλληψη ως στρατηγική για την επίτευξη της ισότητας των φύλων 

10. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε μεθόδους αντισύλληψης, 
διασφαλίζοντας έτσι το θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία·

11. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η αντισύλληψη καλύπτεται από τα εθνικά 
συστήματα επιστροφής εξόδων και τις πολιτικές υγειονομικής περίθαλψης, και να 
αναγνωρίσουν ότι η κάλυψη αυτή θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα άτομα 
αναπαραγωγικής ηλικίας·

γ) Υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης με γνώμονα την υγεία και τα δικαιώματα 
των γυναικών

12. επαναλαμβάνει ότι η άμβλωση πρέπει να είναι μια οικειοθελής απόφαση που απορρέει 
από την ελεύθερη βούληση της γυναίκας και συνάδει με τα ιατρικά πρότυπα που 
βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ, καλεί δε τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση·

13. προτρέπει τα κράτη μέλη να ρυθμίσουν τα εμπόδια στη νόμιμη άμβλωση και 
υπενθυμίζει ότι έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες έχουν πρόσβαση στα 

11 Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Women’s sexual and reproductive 
health and rights in Europe (Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα των γυναικών στην 
Ευρώπη), Συμβούλιο της Ευρώπης, 2017, https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-
reproductive-rights-in-europe

https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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δικαιώματα που τους παρέχει ο νόμος·

14. καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις εθνικές νομικές διατάξεις τους σχετικά με 
τις αμβλώσεις και να τις ευθυγραμμίσουν με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις περιφερειακές βέλτιστες πρακτικές, διασφαλίζοντας ότι η άμβλωση 
που ζητείται από μια γυναίκα είναι νόμιμη κατά την πρώιμη περίοδο της κύησης, αλλά 
και πέρα από αυτήν, εφόσον η υγεία ή η ζωή της γυναίκας βρίσκεται σε κίνδυνο·

δ) Περίθαλψη μητρότητας για όλους 

15. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλες οι γυναίκες 
έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και τεκμηριωμένη περίθαλψη μητρότητας·

16. καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τη σωματική και λεκτική κακοποίηση, 
συμπεριλαμβανομένης της γυναικολογικής και μαιευτικής βίας, που συνιστούν μορφές 
έμφυλης βίας·

Η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα ως πυλώνες της 
ισότητας των φύλων, της δημοκρατίας και της εξάλειψης της έμφυλης βίας

17. καλεί τα κράτη μέλη να ασκήσουν την αρμοδιότητά τους στον τομέα της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, επιδιώκοντας να 
προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα στην υγεία, και να 
εφαρμόσουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της ΣΑΥ, διασφαλίζοντας την 
τήρηση της αρχής της μη οπισθοδρόμησης· 

18. καλεί την Επίτροπο για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία να υιοθετήσει μια 
βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 
δημογραφικών προκλήσεων, που θα διασφαλίζει ότι κάθε κάτοικος της ΕΕ μπορεί να 
πραγματώνει πλήρως τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματά του, καθώς και να αντιμετωπίσει αυτούς που εργαλειοποιούν τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα για να υπονομεύσουν 
τις αξίες της ΕΕ και τη δημοκρατία·

19. καλεί την Επίτροπο για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων να προωθήσει και 
να προστατεύσει τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα 
και να τα συμπεριλάβει στην επόμενη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία·

20. καλεί την Επίτροπο για την Ισότητα να προωθήσει και να προστατεύσει τη σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και να τα συμπεριλάβει στην 
επόμενη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων·

21. καλεί την Επίτροπο Διεθνών Σχέσεων να τηρήσει την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για 
την Ανάπτυξη και τους ΣΒΑ, ιδίως τους στόχους 3.7 και 5.6, για να διασφαλίσει ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα θα εξακολουθήσουν 
να αποτελούν αναπτυξιακή προτεραιότητα στο πλαίσιο όλων των εξωτερικών 
δραστηριοτήτων της ΕΕ·

22. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις δράσεις της για την αντιμετώπιση των 
αντιδράσεων κατά των δικαιωμάτων των γυναικών·
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23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα αποτελούν ένα από τα 
βασικά ζητήματα στο πλαίσιο του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνδέονται 
άρρηκτα με την πραγμάτωση του θεμελιώδους δικαιώματος στην υγεία, καθώς και με την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη της έμφυλης βίας. 

Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή για την ΕΕ, με τις αντιδράσεις και την 
υποβάθμιση των δικαιωμάτων των γυναικών να εντείνονται και να συμβάλλουν στη 
διάβρωση των κεκτημένων δικαιωμάτων και στην υπονόμευση της υγείας των γυναικών. Το 
ΕΚ εξέφρασε ανησυχίες για το θέμα αυτό, πιο πρόσφατα στο ψήφισμα σχετικά με τις 
αντιδράσεις κατά των δικαιωμάτων των γυναικών1, στο οποίο η σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα αναγνωρίζονται ως ένας από τους βασικούς 
τομείς στους οποίους λαμβάνονται μέτρα. 

Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης στην ΕΕ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι υπεύθυνα 
για την προώθηση και τη στήριξη της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, καθώς και για τη συνολική ευημερία, την υγεία, την ασφάλεια και τη 
ζωή των γυναικών. Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με την ποινικοποίηση της 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία2, και σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τη 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία (ΣΑΥ) των γυναικών σχετίζεται με πολλά ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να εγγυώνται τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα. Η κοινή θέση της ΕΕ 
πρέπει να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και να ευθυγραμμίζεται με όλα τα διεθνή 
πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών έχει 
άμεση επίδραση στις διαδικασίες ανάσχεσης του εκδημοκρατισμού στην ΕΕ, καθώς αυτές 
συντονίζονται από φορείς που εργαλειοποιούν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα προκειμένου να επιτύχουν τους λεγόμενους δημογραφικούς στόχους, 
συμβάλλοντας έτσι στη διάβρωση της δημοκρατίας και των ατομικών ελευθεριών. Το ζήτημα 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, ως ζήτημα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το ζήτημα της δημοκρατίας, καθώς 
αποτελεί ένα πλαίσιο που θεσπίζεται από τους λαούς για την προστασία τους και δεν μπορεί 
να υλοποιηθεί χωρίς το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών και, επομένως, αυτά έχουν την ευθύνη να εξασφαλίζουν την 
πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και 
συναφών δικαιωμάτων. Τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα (ΣΑΔ) 
αναγνωρίζονται ως ανθρώπινα δικαιώματα στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων3, οι δε παραβιάσεις της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων συνιστούν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· Όλες οι 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα αποτελούν κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις. 

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_EL.html 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_EL.html 
3 Βλ. Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe (Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
συναφή δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη), Συμβούλιο της Ευρώπης, Δεκέμβριος 2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_EL.html
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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Αυτό δεν είναι μόνο ένα πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα για την ΕΕ, αλλά και ένα ζήτημα 
υγείας το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια ενιαία προσέγγιση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναγνωρίζει την ανάγκη για καθολική πρόσβαση 
στις υπηρεσίες στον τομέα της ΣΑΥ ως συνιστώσα του δικαιώματος στην υγεία4 και 
επαναλαμβάνει τη δέσμευση που αναλήφθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της 
Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD)5 για την εξασφάλιση 
καθολικής πρόσβασης στις υπηρεσίες στον τομέα της ΣΑΥ. Αντικείμενο της συζήτησης δεν 
πρέπει να το ερώτημα εάν πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες στον τομέα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, αλλά με ποιον 
τρόπο μπορεί αυτό να επιτευχθεί, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καθολικότητα, η 
προσβασιμότητα και η οικονομική προσιτότητα του πλήρους φάσματος των υπηρεσιών στον 
τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, και εν 
τέλει να διασφαλίζεται το δικαίωμα στην υγεία. Η παρούσα έκθεση θα επικεντρωθεί σε 
ορισμένους βασικούς τομείς στο πλαίσιο της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και 
των συναφών δικαιωμάτων, ωστόσο ο εισηγητής τονίζει ότι ορισμένα άλλα θέματα σχετικά 
με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, τα οποία δεν θα 
συζητηθούν λεπτομερώς, εγείρουν ανησυχίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν ενδεχομένως με 
χωριστές εκθέσεις (π.χ. παρένθετη μητρότητα). 

Σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό6, η ολοκληρωμένη 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι μια προσέγγιση στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση με βάσει 
τα δικαιώματα και με επίκεντρο το φύλο. Περιλαμβάνει επιστημονικά ακριβείς πληροφορίες 
σχετικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη, την ανατομία και την αναπαραγωγική υγεία, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με την αντισύλληψη, τον τοκετό και τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες 
λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του ιού HIV. 

Στο ψήφισμά του σχετικά με την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην 
Πολωνία7, το ΕΚ ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πλήρη και κατάλληλη για την 
εκάστοτε ηλικία διαπαιδαγώγηση για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις για τους νέους στα 
σχολεία. Αυτό είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων και για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της κακοποίησης και των ανθυγιεινών προτύπων συμπεριφοράς 
στις σχέσεις. Η ανάγκη πλήρους πρόσβασης σε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε όλα τα 
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι πλέον πιο επείγουσα από ποτέ, 
καθώς η παραπληροφόρηση σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα 
συναφή δικαιώματα ολοένα και αυξάνεται. Ένα τέτοιο παράδειγμα προκύπτει από έρευνα 
που διενεργήθηκε από την «openDemocracy», η οποία αποκάλυψε ότι οι γυναίκες σε 
ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, λαμβάνουν σκόπιμα εσφαλμένες 
πληροφορίες προκειμένου να αποτρέπεται η πρόσβασή τους στην άμβλωση8. Η πρακτική 
αυτή θέτει τις ζωές των γυναικών σε κίνδυνο και παρεμποδίζει το δικαίωμά τους να κάνουν 
ενημερωμένες επιλογές, συνιστά δε παρέκκλιση από τις βασικές αρχές της δημοκρατίας και 
το δικαίωμα στην ελευθερία και την πληροφόρηση. Η ολοκληρωμένη σεξουαλική 

4 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1 
5 https://www.unfpa.org/icpd 
6 https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education 
7 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_EL.html 
8 https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-us-linked-anti-abortion-centres-lie-and-scare-women-
across-latin-america/ 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1
https://www.unfpa.org/icpd
https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_EL.html
https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-us-linked-anti-abortion-centres-lie-and-scare-women-across-latin-america/
https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-us-linked-anti-abortion-centres-lie-and-scare-women-across-latin-america/
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διαπαιδαγώγηση δεν συμβάλλει μόνο στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού 
σκόπιμων εκστρατειών και προσπαθειών παραπληροφόρησης, αλλά αποτελεί επίσης ένα από 
τα εργαλεία για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. 

Η αντισύλληψη δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κάνουν ενημερωμένες επιλογές 
σχετικά με τη ΣΑΥ τους και, σύμφωνα με τον ΠΟΥ9, εκτιμάται ότι το 2017 η χρήση 
σύγχρονων αντισυλληπτικών μέσων απέτρεψε 308 εκατομμύρια ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. 
Η κατάσταση σε ολόκληρη την Ευρώπη δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη 
βελτίωσης, με τη διασφάλιση πρόσβασης για όλους να αποτελεί το πιο κρίσιμο ζήτημα10. Τα 
τελευταία χρόνια, η προσοχή επικεντρώθηκε κυρίως στις ασθένειες HIV/AIDS, ενώ η 
χρηματοδότηση τόσο για τον οικογενειακό προγραμματισμό όσο και για την αναπαραγωγική 
υγεία έχει μειωθεί. Αυτό είναι επικίνδυνο και θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες11. Η 
πρόσβαση σε σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης αποτελεί μέρος του θεμελιώδους 
δικαιώματος στην υγεία και, επομένως, πρέπει να είναι προσιτό για όλα τα άτομα σε 
αναπαραγωγική ηλικία. 

Σύμφωνα με το Κέντρο για τα Αναπαραγωγικά Δικαιώματα12, το 59 % των γυναικών σε 
αναπαραγωγική ηλικία ζει σε χώρες όπου η άμβλωση επιτρέπεται σε μεγάλο βαθμό και το 
41 % των γυναικών ζει σε χώρες με περιοριστικούς νόμους. Στην ΕΕ, μόνο ένα κράτος μέλος 
δεν επιτρέπει την άμβλωση σε καμία περίπτωση (Μάλτα) και ένα κράτος μέλος την επιτρέπει 
μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις με εξαιρετικά περιοριστικές τάσεις (Πολωνία). 
Αυτό που προκαλεί ανησυχία και καθιστά επιτακτικά αναγκαία την ισχυρή απάντηση της ΕΕ 
είναι η προφανής εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών, με το δικαίωμα σε ασφαλή και 
νόμιμη άμβλωση να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των εν λόγω επιθέσεων. Ο 
περιορισμός της άμβλωσης έχει σοβαρές συνέπειες. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι κάθε χρόνο 
πραγματοποιούνται 25 εκατομμύρια μη ασφαλείς αμβλώσεις, συχνά με θανατηφόρες 
συνέπειες. Οι νομικοί περιορισμοί σχετικά με την άμβλωση δεν οδηγούν σε λιγότερες 
αμβλώσεις, αντίθετα υποχρεώνουν τις γυναίκες να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και την 
υγεία τους καθώς καταφεύγουν σε μη ασφαλείς αμβλώσεις. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο 
Guttmacher, το ποσοστό των αμβλώσεων ανέρχεται σε 37 ανά 1 000 άτομα στις χώρες που 
απαγορεύουν εξ ολοκλήρου την άμβλωση ή την επιτρέπουν μόνο σε περιπτώσεις που αυτή 
επιβάλλεται για να σωθεί η ζωή της γυναίκας, και σε 34 ανά 1 000 άτομα στις χώρες που 
επιτρέπουν την άμβλωση σε μεγάλο βαθμό. Πρόκειται για διαφορά που δεν είναι στατιστικά 
σημαντική13. Στην ΕΕ, αυτό έχει συχνά ως αποτέλεσμα οι γυναίκες να ταξιδεύουν σε άλλα 
κράτη μέλη για να προβούν εκεί σε άμβλωση, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή 
τους. 

Ακόμη και όταν η άμβλωση είναι νομικά διαθέσιμη, υπάρχουν συχνά εμπόδια στην 
πρόσβαση σε αυτή. Αυτό οδηγεί σε παραβίαση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, αλλά και σε ανισότητες όσον αφορά την πραγμάτωση των 
δικαιωμάτων των γυναικών σε ολόκληρη την ΕΕ. Ένα από τα πιο προβληματικά εμπόδια 
είναι η άρνηση παροχής ιατρικής περίθαλψης λόγω προσωπικών πεποιθήσεων, δηλαδή 
περιπτώσεις στις οποίες επαγγελματίες του τομέα της υγείας συχνά δεν εκτελούν αμβλώσεις 
επικαλούμενοι προσωπικές τους πεποιθήσεις. Αυτό όχι μόνο στερεί τις γυναίκες από το 

9 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329884/WHO-RHR-19.18-eng.pdf?ua=1 
10 https://www.contraceptioninfo.eu/sites/contraceptioninfo.eu/files/contraception_infographic_2019_new.pdf 
11 https://www.epfweb.org/node/110 
12 https://reproductiverights.org/worldabortionlaws 
13 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/ 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329884/WHO-RHR-19.18-eng.pdf?ua=1
https://www.contraceptioninfo.eu/sites/contraceptioninfo.eu/files/contraception_infographic_2019_new.pdf
https://www.epfweb.org/node/110
https://reproductiverights.org/worldabortionlaws
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/
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δικαίωμά τους στην υγεία και τις ιατρικές διαδικασίες, αλλά εγείρει επίσης το ζήτημα των 
δημόσιων συστημάτων παραπομπής. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΚ σχετικά με τις 
επιπτώσεις της αντίρρησης συνείδησης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα 
συναφή δικαιώματα14, η εθνική νομοθεσία επιτρέπει συχνά στους επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας να επιλέγουν να μην παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στα οποία είναι ηθικά 
αντίθετοι, συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης αμβλώσεων ή της συνταγογράφησης, της 
πώλησης ή της παροχής συμβουλών για μεθόδους αντισύλληψης, με το να «αρνούνται να 
συμμετέχουν σε δραστηριότητα που ένα άτομο θεωρεί ασυμβίβαστη με τις θρησκευτικές, 
ηθικές, φιλοσοφικές ή δεοντολογικές πεποιθήσεις του. Στο μέλλον θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως άρνηση παροχής ιατρικής περίθαλψης και όχι ως αντίρρηση συνείδησης, 
όπως αποκαλείται. Πολλά κράτη μέλη (20 +) προβλέπουν το δικαίωμα στην αποκαλούμενη 
αντίρρηση συνείδησης, το οποίο αναγνωρίζεται επίσης στις πράξεις του ΟΗΕ και στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ειδικότερα, δεν πρόκειται για απόλυτο 
δικαίωμα και το ΕΔΔΑ έχει αποφανθεί ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
παρεμπόδιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες στις οποίες έχουν νόμιμα δικαίωμα. Στην πράξη, 
αυτό ακριβώς συμβαίνει σε καθημερινή βάση σε ολόκληρη την ΕΕ – οι γυναίκες δεν έχουν 
πρόσβαση στο νομίμως παρεχόμενο δικαίωμά τους στην άμβλωση, δεδομένου ότι το ιατρικό 
προσωπικό αρνείται να τις περιθάλψει, ενώ παράλληλα τα δημόσια νοσοκομεία δεν θέτουν σε 
εφαρμογή συστήματα δημόσιας παραπομπής. Πρόκειται για κατάφωρη και πολυδιάστατη 
παραβίαση και πρακτική άρνηση άσκησης ήδη κατοχυρωμένου νόμιμου δικαιώματος.

Η τεκμηριωμένη και υψηλής ποιότητας περίθαλψη της μητρότητας αποτελεί ένα από τα 
βασικά θέματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης. Ο ΠΟΥ εξέδωσε 
σύσταση για την παροχή αξιοπρεπούς φροντίδας μητρότητας, δηλαδή φροντίδας που 
οργανώνεται για όλες τις γυναίκες και παρέχεται σε αυτές κατά τρόπο ώστε να διατηρούνται 
η αξιοπρέπεια, η ιδιωτικότητα και η εμπιστευτικότητα, να διασφαλίζεται ότι οι γυναίκες δεν 
υφίστανται βλάβη ή κακομεταχείριση, και να παρέχεται στις γυναίκες η δυνατότητα να 
κάνουν ενημερωμένες επιλογές και να λαμβάνουν διαρκή υποστήριξη κατά τη διάρκεια του 
τοκετού. Η μητρική θνησιμότητα είναι ένα πάγιο πρόβλημα, ιδίως για τις μειονοτικές και 
ευάλωτες ομάδες, και σε καταστάσεις όπου εμφανίζονται επιπλοκές κατά τον τοκετό και 
αυξάνεται ο κίνδυνος σοβαρής νοσηρότητας και θανάτου. Πάνω από το ένα τρίτο των 
περιπτώσεων μητρικής θνησιμότητας αποδίδονται σε επιπλοκές που προκύπτουν κατά τη 
διάρκεια της κύησης, του τοκετού ή κατά την περίοδο αμέσως μετά τον τοκετό15. Στο πλαίσιο 
αυτό, επισημαίνεται ότι, εάν υπάρχει ποιοτική περίθαλψη για όλους, αυτοί οι κίνδυνοι 
μπορούν να προληφθούν. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας καθώς και η μη απάνθρωπη και 
εξευτελιστική μεταχείριση αποτελούν ανθρώπινο δικαίωμα και εμπίπτουν στο στενότερο 
πεδίο των υπηρεσιών στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων. Αυξάνεται επίσης ο αριθμός των εκθέσεων που εκπονούνται σχετικά 
με τη βία που βιώνουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια του υποβοηθούμενου τοκετού και στο 
πλαίσιο ιατρικών διαδικασιών που αφορούν τη προγεννητική φροντίδα, τη φροντίδα κατά τον 
τοκετό και τη μεταγεννητική φροντίδα, καθώς και γενικά τη γυναικολογική και μαιευτική βία 
που πρέπει να αντιμετωπιστεί. 

Η έκθεση αυτή θα συμβάλει σημαντικά στην κατάσταση της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, στόχος είναι δε 
να επιβεβαιωθεί η δέσμευση της ΕΕ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με 

14 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=IPOL_STU%282018%29604969
15 https://extranet.who.int/rhl/topics/preconception-pregnancy-childbirth-and-postpartum-care/care-during-
childbirth/who-recommendation-respectful-maternity-care-during-labour-and-childbirth 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=IPOL_STU%282018%29604969
https://extranet.who.int/rhl/topics/preconception-pregnancy-childbirth-and-postpartum-care/care-during-childbirth/who-recommendation-respectful-maternity-care-during-labour-and-childbirth
https://extranet.who.int/rhl/topics/preconception-pregnancy-childbirth-and-postpartum-care/care-during-childbirth/who-recommendation-respectful-maternity-care-during-labour-and-childbirth
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αναφορά στο δικαίωμα στην υγεία, τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα, την ισότητα, τη μη 
διακριτική μεταχείριση, την υγεία, την εκπαίδευση. Επιβεβαιώνει ότι οι παραβιάσεις ή η 
άρνηση πρόσβασης σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων συνιστούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έμφυλη βία και, 
συνεπώς, αποτελούν ευρωπαϊκή πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί, χωρίς παρέκκλιση 
από τις αξίες και τις αρχές που έχει διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα 
η δημοκρατία, η ισότητα και η απαγόρευση της βίας. 


