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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stanju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic v EU v povezavi z zdravjem 
žensk
(2019/2165(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju (ICPD), ki je potekala 
leta 1994 v Kairu, njenega akcijskega programa in rezultatov poznejših konferenc o 
pregledu,

– ob upoštevanju izjave iz Nairobija o ICPD25 z dne 1. novembra 2019 z naslovom 
„Pospešimo uresničevanje obljube“, pa tudi zavez držav in partnerk ter skupnih akcij, ki 
so bile napovedane na vrhu v Nairobiju,

– ob upoštevanju pekinških izhodišč za ukrepanje in rezultatov poznejših konferenc o 
pregledu,

– ob upoštevanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki je bila sprejeta 
septembra 2015 in je začela veljati 1. januarja 2016 ter zlasti ciljev trajnostnega razvoja 
3, 5 in 16,

– ob upoštevanju analiz pobude Contraception Atlas za leta 2017, 2018, 2019 in 2020, v 
katerih so države v zemljepisni Evropi razvrščene glede na dostop do kontracepcije in ki 
osvetljujejo neenakosti v Evropi in dejstvo, da je neizpolnjena potreba po kontracepciji 
v nekaterih delih Evrope ostala večinoma neopažena;

– ob upoštevanju splošnih priporočil Odbora za odpravo diskriminacije žensk št. 21 
(1994), št. 24 (1999), št. 28 (2010), št. 33 (2015) in št. 35 (2017),

– ob upoštevanju člena 12 Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah, 

– ob upoštevanju splošne opombe št. 22 z dne 2. maja 2016 odbora OZN za ekonomske, 
socialne in kulturne pravice o pravici do spolnega in reproduktivnega zdravja,

– ob upoštevanju členov 2, 7, 17 in 26 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih 
pravicah, 

– ob upoštevanju splošne opombe št. 36 z dne 30. oktobra 2018 odbora OZN za 
človekove pravice o členu 6 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah 
o pravici do življenja,

– ob upoštevanju vmesnega poročila z dne 3. avgusta 2011 posebnega poročevalca 
Združenih narodov o pravici do uživanja najvišjega možnega standarda telesnega in 
duševnega zdravja,



PE648.429v01-00 4/13 PR\1200265SL.docx

SL

– ob upoštevanju poročila z dne 4. aprila 2016 posebnega poročevalca Združenih narodov 
o pravici do uživanja najvišjega možnega standarda telesnega in duševnega zdravja,

– ob upoštevanju poročil posebnega poročevalca OZN o nasilju nad ženskami, njegovih 
razlogov in posledic, vključno s poročilom z dne 11. julija 2019 o pristopu, ki temelji na 
človekovih pravicah, do grdega ravnanja z ženskami in nasilja nad njimi na področju 
storitev reproduktivnega zdravja, s poudarkom na porodu in porodniškem nasilju,

– ob upoštevanju izjave Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2015 o preprečevanju 
nespoštovanja in zlorab med porodom ter njuni odpravi,

– ob upoštevanju poročila odbora Sveta Evrope za enakost in nediskriminacijo z dne 
16. septembra 2019 o porodniškem in ginekološkem nasilju,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju 
načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi 
z njimi1,

– ob upoštevanju poročila delovne skupine OZN za vprašanje diskriminacije žensk v 
zakonodaji in praksi z dne 8. aprila 2016, ki je bilo predstavljeno na 32. zasedanju Sveta 
za človekove pravice junija 2016,

– ob upoštevanju razdelka II poročila delovne skupine OZN za vprašanje diskriminacije 
žensk v zakonodaji in praksi z dne 14. maja 2018, 

– ob upoštevanju razdelka III poročila delovne skupine OZN za vprašanje diskriminacije 
žensk v zakonodaji in praksi z dne 8. aprila 2016,

– ob upoštevanju poročila posebnega poročevalca OZN z dne 10. januarja 2019 o 
položaju zagovornikov človekovih pravic,

– ob upoštevanju Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 
2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu2,

– ob upoštevanju Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini3,

– ob upoštevanju skupne izjave Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v 
okviru Sveta, Evropskega parlamenta in Evropske komisije z dne 19. novembra 2018 z 
naslovom Novo evropsko soglasje o razvoju – Naš svet, naše dostojanstvo, naša 
prihodnost, v kateri EU ponovno poudarja svojo zavezanost k spodbujanju, zaščiti in 
izpolnjevanju pravice vsakogar, da ima popoln nadzor nad svojo spolnostjo ter spolnim 
tin reproduktivnim zdravjem ter o njih svobodno in odgovorno odloča, brez 
diskriminacije, prisile in nasilja,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. novembra 2019 o kriminalizaciji spolne 

1 UL L 373, 21.12.2014, str. 37.
2 UL L 88, 4.4.2011, str. 45.
3 UL L 311, 28.11.2001, str. 67.
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vzgoje na Poljskem4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. februarja 2019 o nazadovanju na področju 
pravic žensk in enakosti spolov v EU5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. februarja 2017 o spodbujanju enakosti spolov 
pri raziskavah o duševnem zdravju in kliničnih raziskavah6,

– ob upoštevanju evropskega pakta za enakost spolov (2011–2020), ki ga je Svet sprejel 
7. marca 2011,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 2. decembra 2003 o presejalnih pregledih za 
odkrivanje raka7,

– ob upoštevanju evropskih smernic za zagotavljanje kakovosti pri presejalnih pregledih 
za odkrivanje raka materničnega vratu z dne 7. maja 2008 in evropskih smernic za 
zagotavljanje kakovosti pri presejalnih pregledih in diagnosticiranju raka dojk z dne 
12. aprila 2006,

– ob upoštevanju dokumenta komisarja Sveta Evrope za človekove pravice iz 
decembra 2017 o spolnem in reproduktivnem zdravju ter pravicah žensk v Evropi,

– ob upoštevanju strategije Svetovne zdravstvene organizacije za zdravje in dobro počutje 
žensk za obdobje 2017–2021 v evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije in 
akcijskega načrta za leto 2016 za spolno in reproduktivno zdravje: doseganje agende za 
trajnostni razvoj do leta 2030 v Evropi – nihče ne sme biti zapostavljen,

– ob upoštevanju globalne strategije Svetovne zdravstvene organizacije za zdravje žensk, 
otrok in mladostnikov za obdobje 2016–2030,

– ob upoštevanju standardov regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije za 
Evropo in standardov nemškega zveznega urada za zdravstveno vzgojo za spolno 
vzgojo v Evropi: okvir za oblikovalce politik, izobraževalne in zdravstvene organe ter 
strokovnjake ter mednarodnih tehničnih smernic Unesca o spolni vzgoji: pristop, ki 
temelji na dokazih,

– ob upoštevanju sklepa Evropskega odbora za socialne pravice z dne 30. marca 2009 o 
skupni pritožbi št. 45/2007 Mednarodnega centra za pravno varstvo človekovih pravic 
(INTERIGHTS) proti Hrvaški in s splošne opombe št. 15 odbora OZN za pravice otroka 
z dne 17. aprila 2013 o pravici otrok do najvišjega dosegljivega zdravstvenega 
standarda (člen 24), v katerem se poudarja, da bi morali imeti mladostniki dostop do 
ustreznih in objektivnih informacij o spolnih in reproduktivnih vprašanjih,

– ob upoštevanju poročila sklada OZN za prebivalstvo o stanju svetovnega prebivalstva iz 
leta 2019 z naslovom Nedokončano delo: pravice in izbira za vse,

4 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0058.
5 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0111.
6 UL C 252, 18.7.2018, str. 99.
7 UL L 327, 16.12.2003, str. 34.
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– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A9-0000/2020),

A. ker je spolno in reproduktivno zdravje stanje telesne, čustvene, duševne in družbene 
blaginje v zvezi z vsemi vidiki spolnosti in razmnoževanja, ne le zaradi odsotnosti 
motenj, invalidnosti ali umrljivosti, in ker imajo vsi posamezniki pravico odločanja v 
svojih telesih8;

B. ker spolno in reproduktivno zdravje in pravice temeljijo na pravicah vseh 
posameznikov, da se spoštujeta njihova telesna nedotakljivost in osebna avtonomija; da 
opredelijo svojo spolno usmerjenost in spolno identiteto; da odločijo, ali, s kom in kdaj 
bodo spolno dejavni; da odločijo, ali, kdaj in s kom bodo sklenili zakonsko zvezo in 
kdaj, ali in kako bodo imeli otroka ali otroke; da imajo dostop do informacij in podpore, 
ki so potrebne za doseganje navedenega9;

C. ker so spolne in reproduktivne pravice priznane kot človekove pravice v mednarodnem 
in evropskem pravu človekovih pravic10;

D. ker so kršitve spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic kršitve človekovih pravic, 
zlasti pravice do življenja, telesne in duševne celovitosti, enakosti, nediskriminacije, 
zdravja in izobraževanja; ker so kršitve spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic 
žensk oblika nasilja nad ženskami in dekleti;

E. ker kljub temu, da so standardi EU na področju spolnega in reproduktivnega zdravja in 
pravic med najvišjimi na svetu, še vedno obstajajo težave, pomanjkanje dostopa, vrzeli 
in neenakosti;

F. ker težave in ovire za spolno in reproduktivno zdravje in pravice vključujejo: 
pomanjkanje dostopa, odrekanje zdravstvene oskrbe na podlagi osebnega prepričanja, 
nasilje na podlagi spola, ginekološko in porodniško nasilje, pomanjkanje celovite spolne 
vzgoje, odrekanje dostopa do informacij/izobraževanja, pomanjkanje razpoložljivih 
kontracepcijskih sredstev, omejen dostop do oploditve z biomedicinsko pomočjo, 
prisilna sterilizacija, visoke stopnje spolno prenosljivih bolezni in okužb z virusom 
HIV, neenakosti pri umrljivosti mater, visoke stopnje nosečnosti med najstnicami, 
škodljivi spolni stereotipi in prakse, kot so pohabljanje ženskih spolnih organov, 
zgodnje, prisilne in otroške poroke ter uboji iz časti;

G. ker nedostopnost znanstveno točnih informacij krši pravice posameznikov do 
ozaveščene izbire na področju svojega spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic;

8 Guttmacher -Lancet Commission, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights (Povzetek o 
spolnem in reproduktivnem zdravju in pravicah), Lancet, London, 2018, https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
9 Guttmacher -Lancet Commission, Executive Summary on sexual and reproductive health and rights (Povzetek o 
spolnem in reproduktivnem zdravju in pravicah), Lancet, London, 2018, https://www.guttmacher.org/guttmacher-
lancet-commission/accelerate-progress-executive-summary
10 Komisar Sveta Evrope za človekove pravice, Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe 
(Spolno in reproduktivno zdravje in pravice žensk v Evropi, Svet Evrope, Strasbourg, 2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe.

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.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
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H. ker osnovni nabor ukrepov za spolno in reproduktivno zdravje zajema: celovito spolno 
vzgojo; sodobna kontracepcijska sredstva; predporodno, porodno in poporodno oskrbo; 
babištvo; porodniško nego in nego novorojenčka; varno in zakonito opravljanje splava; 
preprečevanje in zdravljenje okužb z virusom HIV in drugih spolno prenosljivih okužb; 
storitve za odkrivanje, preprečevanje in obravnavanje spolnega nasilja in nasilja na 
podlagi spola; zdravljenje rakastih obolenj reproduktivnega sistema; in zdravljenje 
neplodnosti;

I. ker celovita spolna vzgoja omogoča ozaveščeno odločanje o reprodukciji;

J. ker imajo nekatere države članice še vedno zakone, ki prepovedujejo splav, razen v 
strogo določenih okoliščinah, zaradi česar so ženske prisiljene v nezakonito prekinitev 
nosečnosti, potovanje v druge države ali morajo donositi proti svoji volji, kar je kršitev 
človekovih pravic in oblika nasilja na podlagi spola;

K. ker je splav, tudi če je ta zakonito na voljo, pogosto oviran;

L. ker nobena ženska ne bi smela umreti pri porodu in je na dokazih temelječa porodna 
nega človekova pravica;

M. ker nasprotniki reproduktivnih pravic pogosto izkoriščajo vprašanja s področja spolnega 
in reproduktivnega zdravja in pravic tako, da se sklicujejo na nacionalne interese za 
doseganje demografskih ciljev, s tem pa prispevajo k spodkopavanju demokracije in 
osebnih svoboščin;

N. ker je bil dosežen napredek na področju pravic žensk in spolnega in reproduktivnega 
zdravja ter pravic, vendar imajo nasprotniki reproduktivnih pravic kljub temu vpliv na 
nacionalno pravo in politiko ter si prizadevajo za spodkopavanje spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter pravic, kot je navedel Parlament v svoji resoluciji o 
nazadovanju na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU in Evropski inštitut za 
enakost spolov v svojem poročilu z dne 22. novembra 2019 o Pekingu +25–5. pregled 
uresničevanja pekinških izhodišč za ukrepanje v državah članicah EU;

Oblikovanje soglasja in obravnavanje izzivov na področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja in pravic kot izzivov EU

1. poziva EU, njene organe in agencije, naj podpirajo in spodbujajo dostop do storitev na 
področju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, ter poziva države članice, naj 
zagotovijo dostop do vseh vrst spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic ter 
odpravijo vse ovire, ki preprečujejo popoln dostop le-teh;

2. v skladu z načelom subsidiarnosti in nacionalnimi pristojnostmi poziva države članice, 
naj zaščitijo pravico vsakogar do ozaveščene izbire na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter pravic;

3. poziva države članice, naj obravnavajo izzive pri dostopu do spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic ter njihovem izvrševanju in zagotovijo, da nihče ne 
bo zapostavljen, ker ne bi mogel uveljavljati svoje pravice do zdravja;

4. opozarja, da morajo vse politike, ki se nanašajo na spolno in reproduktivno zdravje in 
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pravice, temeljiti na zanesljivih in objektivnih dokazih organizacij, kot so Svetovna 
zdravstvena organizacija, druge agencije OZN in Svet Evrope;

5. ponovno poudarja poziv komisarja za človekove pravice Sveta Evrope11, naj države 
članice zagotovijo zadostna proračunska sredstva za spolno in reproduktivno zdravje in 
pravice ter zagotovijo razpoložljivost ustreznih človeških virov;

Spolno in reproduktivno zdravje kot bistven element dobrega zdravja 

6. poziva države članice, naj vzpostavijo učinkovite strategije in programe spremljanja, ki 
bodo zagotavljali dostop do popolnega nabora storitev s področja spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic;

7. opozarja, da je treba vse zdravstvene posege, povezane s spolnim in reproduktivnim 
zdravjem in pravicami, opraviti na podlagi popolnoma ozaveščenega soglasja;

a) Celovita spolna vzgoja koristi mladim

8. poziva države članice, naj zagotovijo dostop do znanstveno točne in celovite spolne 
vzgoje v vseh osnovnih in srednjih šolah v skladu s standardi Svetovne zdravstvene 
organizacije;

9. poziva države članice, naj se borijo proti širjenju diskriminacijskih in nevarnih napačnih 
informacij na področju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic;

b) Sodobna kontracepcija kot strategija za doseganje enakosti spolov 

10. poziva države članice, naj zagotovijo dostop do kontracepcijskih metod in s tem 
zaščitijo temeljno pravico do zdravja;

11. poziva države članice, naj zagotovijo, da bo kontracepcija zajeta v nacionalne sheme 
povračil stroškov in zdravstvene politike, ter naj priznajo, da je treba to pokritost 
razširiti na vse osebe v rodni dobi;

c) Varna in zakonita nega ob prekinitvi nosečnosti, ki temelji na zdravju in pravicah 
žensk

12. ponovno poudarja, da mora biti splav prostovoljna odločitev, ki temelji na zahtevi 
ženske in njeni svobodni volji, v skladu z medicinskimi standardi, ki temeljijo na 
smernicah Svetovne zdravstvene organizacije, in poziva države članice, naj zagotovijo 
možnost varnega in zakonitega splava;

13. poziva države članice, naj regulirajo ovire za zakonito prekinitev nosečnosti in opozarja, 
da so odgovorne za to, da ženskam zagotovijo dostop do pravic, ki jim pripadajo po 
zakonu;

14. poziva države članice, naj pregledajo nacionalne zakonske določbe o splavu in jih 

11 Komisar Sveta Evrope za človekove pravice, Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe 
(Spolno in reproduktivno zdravje in pravice žensk v Evropi), Komisar Sveta Evrope za človekove pravice, Svet 
Evrope, 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
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uskladijo z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic in regionalnimi 
najboljšimi praksami, tako da zagotovijo, da je splav na zahtevo ženske v zgodnji 
nosečnosti in celo pozneje, če je ogroženo zdravje ali življenje ženske, zakonit;

d) Porodna nega za vse 

15. poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da bodo imele 
vse ženske dostop do cenovno dostopne in na dokazih temelječe porodne nege;

16. poziva države članice, naj se borijo proti fizični in verbalni zlorabi, vključno z 
ginekološkim in porodniškim nasiljem, ki sto oblike nasilja na podlagi spola;

Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice kot stebri enakosti spolov, demokracije in 
odprave nasilja na podlagi spola

17. poziva države članice, naj izvajajo svojo pristojnost na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter pravic in si prizadevajo za varstvo človekovih pravic, zlasti 
pravice do zdravja, in naj izvajajo široko paleto storitev spolnega in reproduktivnega 
zdravja, pri čemer naj zagotovijo spoštovanje načela nenazadovanja; 

18. poziva komisarko za demokracijo in demografijo, naj pri reševanju demografskih 
izzivov uporabi na človekovih pravicah temelječ pristop, pri čemer naj zagotovi, da bo 
vsak prebivalec EU lahko v celoti uresničil svoje spolno in reproduktivno zdravje in 
pravice, ter naj se bori proti tistim, ki spolno in reproduktivno zdravje in pravice 
izkoriščajo za spodkopavanje vrednot in demokracije EU;

19. poziva komisarko za zdravje in varnost hrane, naj spodbuja in varuje spolno in 
reproduktivno zdravje in pravice ter jih vključi v naslednjo strategijo EU za javno 
zdravje;

20. poziva komisarko za enakost, naj spodbuja in varuje spolno in reproduktivno zdravje in 
pravice ter jih vključi v naslednjo strategijo EU za enakost spolov;

21. poziva komisarko za mednarodna partnerstva, naj podpre evropsko soglasje o razvoju in 
cilje trajnostnega razvoja, zlasti cilja 3.7 in 5.6, da bi zagotovila, da bodo spolno in 
reproduktivno zdravje in pravice še naprej razvojna prednostna naloga v vseh zunanjih 
dejavnostih EU;

22. poziva Komisijo, naj okrepi svoje ukrepe za boj proti nazadovanju na področju pravic 
žensk;

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Spolno in reproduktivno zdravje in pravice so eno od ključnih vprašanj v razpravi o 
človekovih pravicah in so neločljivo povezane z uresničevanjem temeljne pravice do zdravja, 
pa tudi z doseganjem enakosti spolov in odpravo nasilja na podlagi spola. 

To poročilo prihaja v ključnem trenutku v EU, saj se povečuje nasprotovanje pravicam žensk 
in nazadovanje na tem področju, kar prispeva k zmanjševanju pridobljenih pravic in ogroža 
zdravje žensk. Evropski parlament je izrazil zaskrbljenost v zvezi s tem, nazadnje v resoluciji 
o nazadovanju na področju pravic žensk12, v kateri je spolno in reproduktivno zdravje in 
pravice opredeljeno kot eno ključnih področij. 

Glede na trenutne razmere v EU so institucije Unije odgovorne za spodbujanje in podpiranje 
spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic, pa tudi za splošno dobro počutje, zdravje, 
varnost in življenje žensk. Kot je navedeno v resoluciji Evropskega parlamenta o 
kriminalizaciji spolne vzgoje na Poljskem13 in v skladu z Listino EU o temeljnih pravicah, 
Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in sodno prakso Evropskega sodišča za 
človekove pravice, je spolno in reproduktivno zdravje žensk povezano z več človekovimi 
pravicami, odgovornost držav članic in institucij EU pa je zagotoviti visoko kakovost na 
področju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic. Skupno stališče EU mora temeljiti na 
človekovih pravicah in biti v skladu z vsemi mednarodnimi standardi na področju človekovih 
pravic. Nazadovanje na področju pravic žensk neposredno vpliva na slabenje demokratičnih 
procesov v UE, saj jih usklajujejo subjekti, ki izkoriščajo spolno in reproduktivno zdravje ter 
pravice, da bi dosegli tako imenovane demografske cilje, s čimer bi prispevali k 
spodkopavanju demokracije in osebnih svoboščin. Vprašanje spolnega in reproduktivnega 
zdravja in pravic spada v sklop človekovih pravic in je neločljivo povezano z demokracijo, saj 
gre za okvir, ki so ga ustvarili ljudje za ljudi in ki ga ni mogoče doseči brez najvišjih 
standardov varstva človekovih pravic. 

Spolno in reproduktivno zdravje in pravice spadajo v pristojnost držav članic, ki morajo zato 
zagotoviti dostop do vseh vrst storitev s področja spolnega in reproduktivnega zdravja ter 
pravic. Spolne in reproduktivne pravice so v mednarodnem in evropskem pravu človekovih 
pravic14 priznane kot človekove pravice, zato je njihova kršitev tudi kršitev človekovih pravic.  
Vsi izzivi, povezani s spolnim in reproduktivnim zdravjem in pravicami, s katerimi se soočajo 
države članice, so skupni evropski izzivi. To ni le politično in socialno vprašanje za EU, 
temveč tudi zdravstveno vprašanje, ki ga je treba reševati s kombiniranim enotnim pristopom.

Svetovna zdravstvena organizacija priznava potrebo po univerzalnem dostopu do spolnega in 
reproduktivnega zdravja kot sestavnem delu pravice do zdravja15 in ponavlja zavezo iz 
akcijskega programa Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju16, da se zagotovi 
univerzalen dostop do storitev spolnega in reproduktivnega zdravja. Razprava ne sme biti o 
tem, ali je treba zagotoviti dostop do spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic, ampak o 

12 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_SL.html 
13 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_EN.html 
14 Glej Women’s sexual and reproductive health and rights in Europe (Spolno in reproduktivno zdravje in pravice 
žensk v Evropi), Komisar Sveta Evrope za človekove pravice, Svet Evrope, december 2017, 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe. 
15 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1 
16 https://www.unfpa.org/icpd 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_SL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_EN.html
https://www.coe.int/en/web/commissioner/women-s-sexual-and-reproductive-rights-in-europe
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331113/WHO-SRH-20.1-eng.pdf?ua=1
https://www.unfpa.org/icpd
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tem, kako zagotoviti univerzalnost, dostopnost in cenovno ustreznost vseh storitev s področja 
spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic ter zavarovati pravico do zdravja. To poročilo 
bo osredotočeno na nekaj ključnih področij v okviru spolnega in reproduktivnega zdravja ter 
pravic, vendar poročevalec poudarja, da vzbujajo skrb nekatere druge teme na področju 
spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic, ki ne bodo podrobno obravnavane, a s 
katerimi se bo treba soočiti, po možnosti z ločenimi poročili (npr. nadomestno materinstvo). 

Po mnenju Sklada OZN za prebivalstvo17 je celovita spolna vzgoja pristop k spolni vzgoji, ki 
temelji na pravicah in je osredotočen na spol. Vključuje natančne znanstvene informacije o 
človekovem razvoju, anatomiji in reproduktivnem zdravju ter informacije o kontracepciji, 
porodu in spolno prenosljivih okužbah, vključno z virusom HIV. 

Resolucija Evropskega parlamenta o kriminalizaciji spolne vzgoje na Poljskem18 je 
spodbudila države članice, da uvedejo celovito in starosti primerno spolno vzgojo in vzgojo o 
odnosih za mlade v šolah. To je bistveno za uresničevanje ciljev na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter pravic, za boj proti nasilju na podlagi spola, spolnemu 
izkoriščanju, zlorabi in nezdravim vedenjskim vzorcem v odnosih. Potreba po popolnem 
dostopu do celovite spolne vzgoje v vseh osnovnih in srednjih šolah je nujnejša kot kdaj koli 
prej, saj je vse več napačnih informacij v zvezi s spolnim in reproduktivnim zdravjem ter 
pravicami. Eden od takšnih primerov je raziskava pod vodstvom platforme OpenDemocracy, 
ki je razkrila, da so ženske po vsem svetu, vključno z EU, namenoma napačno obveščene, da 
bi se preprečil njihov dostop do splava19. To ogroža življenja žensk in ovira njihovo pravico 
do ozaveščene izbire, pa tudi odstopa od temeljnih načel demokracije ter pravice do svobode 
in obveščanja. Celovita spolna vzgoja je zato sredstvo za boj proti vedno večjemu številu 
namernih kampanj in prizadevanjem za širjenje napačnih informacij in eno od orodij za boj 
proti nasilju na podlagi spola. 

Kontracepcija omogoča ljudem, da se ozaveščeno odločajo o svojem spolnem in 
reproduktivnem zdravju ter pravicah, in po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije20 je 
uporaba sodobnih kontracepcijskih sredstev v letu 2017 preprečila približno 308 milijonov 
nenačrtovanih nosečnosti. Razmere v Evropi kažejo, da je še vedno treba izboljšati razmere na 
tem področju, ključno pa je zagotavljanje dostopa vsem21. V zadnjih letih je bila večina 
pozornosti namenjena virusu HIV in AIDS, medtem ko se je financiranje za načrtovanje 
družine in reproduktivno zdravje zmanjšalo. To je nevarno in ima lahko hude posledice22. 
Dostop do sodobnih kontracepcijskih metod je del temeljne pravice do zdravja, zato mora biti 
na voljo vsem osebam v rodni dobi. 

Po podatkih Centra za reproduktivne pravice23 59 % žensk v rodni dobi živi v državah, ki na 
splošno omogočajo splav, 41 % žensk pa živi v državah, kjer velja restriktivna zakonodaja. V 
Evropski uniji samo ena država članica ne dovoljuje splava pod nobenim pogojem (Malta), 
ena pa ga omogoča le v zelo omejenih okoliščinah in ima zelo restriktivne težnje (Poljska). 
Kar skrbi in poziva k odločnemu odzivu EU, je očitno nazadovanje na področju pravic žensk, 

17 https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education 
18 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_EN.html 
19 https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-us-linked-anti-abortion-centres-lie-and-scare-women-
across-latin-america/ 
20 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329884/WHO-RHR-19.18-eng.pdf?ua=1 
21 https://www.contraceptioninfo.eu/sites/contraceptioninfo.eu/files/contraception_infographic_2019_new.pdf 
22 https://www.epfweb.org/node/110 
23 https://reproductiverights.org/worldabortionlaws 

https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_EN.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/
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
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saj je pravica do varnega in zakonitega splava eden od ključnih tarč teh napadov. Omejitev 
splava ima hude posledice. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da se vsako leto 
opravi 25 milijonov splavov, ki niso varni in imajo pogosto smrtne posledice. Posledica 
pravnih omejitev za splav ni manj splavov, ampak več žensk, ki so prisiljene tvegati svoje 
življenje in zdravje, saj se odločijo za splav, ki se ne opravi v varnih okoliščinah. Po mnenju 
inštituta Guttmacher se v državah, ki v celoti prepovedujejo splav ali ga dovoljujejo le v 
primerih, da bi rešili življenje ženske, opravi 37 splavov na 1000 ljudi, v državah, ki na 
splošno dovoljujejo splav, pa 34 na 1000 ljudi. To je razlika, ki ni statistično pomembna24. V 
EU to pogosto povzroči, da ženske potujejo v druge države članice, ko želijo splaviti, kar 
ogroža njihovo zdravje in življenje. 

Tudi ko je splav zakonsko dovoljen, so pogosto ovire za dostop do njega. To pomeni kršenje 
spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic, pa tudi neenakost pri uveljavljanju pravic 
žensk v EU. Ena od najbolj problematičnih ovir je odrekanje zdravstvene oskrbe, ki temelji na 
osebnem prepričanju, ko se zdravstveni delavci, ki ne delajo splavov, sklicujejo na osebno 
prepričanje. S tem se ne samo odreka ženskam pravica do zdravstvenih in medicinskih 
postopkov, temveč se postavlja tudi vprašanje storitev v okviru javnih zdravstvenih sistemov. 
V skladu s študijo Evropskega parlamenta o posledicah ugovora vesti na spolno in 
reproduktivno zdravje ter pravice25 nacionalna zakonodaja strokovnjakom na področju 
zdravstvenega varstva pogosto omogoča, da se odločijo, da ne bodo nudili blaga in storitev, ki 
jim moralno nasprotujejo, vključno z opravljanjem splavov ali predpisovanjem in prodajo 
kontracepcijskih sredstev ali svetovanjem o kontracepcijskih metodah, ker „zavračajo 
sodelovanje v dejavnosti, za katero posameznik meni, da ni združljiva z njegovim verskim, 
moralnim, filozofskim ali etičnim prepričanjem“. Korak naprej bi bil, če bi se to obravnavalo 
kot odrekanje zdravstvene oskrbe in ne kot tako imenovani ugovor vesti. Veliko število držav 
članic (več kot 20) zagotavlja pravico do tako imenovanega ugovora vesti, ki ga priznavajo 
tudi instrumenti OZN in Evropska konvencija o človekovih pravicah. To sicer ni absolutna 
pravica, zato je ESČP razsodilo, da se ne sme uporabljati za onemogočanje dostopa do 
storitev, do katerih so osebe pravno upravičene. A prav to se po vsej EU v praksi dogaja vsak 
dan – ženske nimajo dostopa do zakonsko priznane pravice do splava, saj jim zdravstveno 
osebje odreka to zdravstveno oskrbo in javne bolnišnice ne vzpostavljajo sistema javnih 
storitev. To je očitna in večrazsežnostna kršitev in dejansko odrekanje uveljavljanja že 
pridobljene zakonite pravice.

Ena od ključnih tem v tem poročilu je visokokakovostno varstvo materinstva, ki temelji na 
dokazih. Svetovna zdravstvena organizacija je izdala priporočilo za ustrezno porodniško nego 
in oskrbo, ki je organizirana in zagotovljena vsem ženskam na način, ki ohranja njihovo 
dostojanstvo, zasebnost in zaupnost, zagotavlja varnost pred nevarnostmi in napačnim 
zdravljenjem ter omogoča ozaveščeno izbiro in stalno podporo med porodom in po njem. 
Umrljivost porodnic je stalen problem, zlasti za manjšine in ranljive skupine, in v primerih, 
ko se pojavijo zapleti med porodom, se poveča nevarnost za huda obolenja in smrt. Več kot 
tretjina smrti porodnic se pripisuje zapletom, ki nastanejo med porodom, pri rojstvu ali 
neposredno v poporodnem času26. To govori v prid dejstvu, da je s kakovostno porodniško 
oskrbo za vse mogoče preprečiti taka tveganja. Gre za človekovo pravico do dostopa do 
zdravstvenih storitev, do humanega in neponižujočega ravnanja, oboje pa spada na najožje 

24 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/ 
25 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604969
26 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.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/abortion-facts/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604969
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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področje storitev, ki zadevajo spolno in reproduktivno zdravje in pravice. Pojavlja se tudi vse 
več poročil o nasilju nad ženskami med porodom v namenskih strukturah in medicinskih 
postopkih med predporodno, porodno in poporodno oskrbo, pa tudi na splošno o 
ginekološkem in porodnem nasilju, ki jih je treba obravnavati. 

To poročilo bo veliko prispevalo k stanju na področju spolnega in reproduktivnega zdravja in 
pravic po vsej EU, njegov cilj pa je ponovno potrditi zavezanost EU varovanju človekovih 
pravic, tudi pravice do zdravja, telesne in duševne celovitosti, enakosti, nediskriminacije, 
zdravja in izobraževanja. Ponovno poudarja, da je kršitev ali odrekanje dostopa do spolnega 
in reproduktivnega zdravja ter pravic kršitev človekovih pravic in nasilje na podlagi spola, 
zato je to evropski izziv, ki ga je treba obravnavati in ne smemo odstopati od vrednot in načel, 
na katerih temelji Evropska unija, kot so demokracija, enakost in nenasilje. 


