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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000015/2022
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Robert Biedroń
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Przedmiot: Konsekwencje wojny w Ukrainie dla kobiet 

Od rozpoczęcia rosyjskiej napaści na Ukrainę 24 lutego 2022 roku wiele osób zostało zmuszonych do 
ucieczki z kraju. Szacuje się, że 90 % uchodźców stanowią kobiety i dzieci. Około 2,8 mln ludzi 
uciekło do Polski, około 763 tys. do Rumunii, 476 tys. na Węgry oraz 346 tys. na Słowację, a ponadto 
znaczna część uchodźców podróżuje do innych państw członkowskich.

Państwa członkowskie, ich obywatele i społeczeństwo obywatelskie przyjęły ukraińskich uchodźców, 
okazując bezprecedensową solidarność. Rada Unii Europejskiej po raz pierwszy zastosowała 
przepisy dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony. Pojawia się jednak coraz więcej nieoficjalnych 
świadectw ofiar i raportów służb wywiadowczych dotyczących stosowania przemocy seksualnej w tym 
konflikcie. Wynika z nich, że rosyjska armia wykorzystuje gwałty, molestowanie seksualne, tortury, 
masowe egzekucje i ludobójstwo jako broń przeciwko cywilnej ludności Ukrainy. Co więcej, istnieją 
liczne nieoficjalne doniesienia o handlu ludźmi, stanowiącym szczególne zagrożenie dla uchodźców, 
zwłaszcza kobiet i dzieci bez opieki, które wpadły w ręce przemytników lub zgłoszono ich zaginięcie. 
Znane są także historie ofiar gwałtu, którym udało się uciec do Polski, gdzie pozbawione są prawa do 
bezpiecznej i legalnej aborcji.

W związku z tym:

1. Jakie konkretnie strategie Unia wdraża w tych okolicznościach, by zapobiegać handlowi kobiet i 
dzieci i walczyć z tym zjawiskiem?

2. Jaką rolę Komisja odgrywa we wspieraniu koordynacji świadczeń zdrowotnych dla uchodźców 
przybywających do UE, aby kobiety miały pełny dostęp do wszystkich usług w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego, w tym antykoncepcji, także antykoncepcji awaryjnej, legalnej i 
bezpiecznej opieki aborcyjnej, opieki przedporodowej i profesjonalnej pomocy przy porodzie?

3. Jaka jest rola UE w gromadzeniu dowodów na potworności wojny, zwłaszcza w badaniu zbrodni 
wojennych, w tym gwałtów?

4. Jakie są średnioterminowe plany UE w odniesieniu do sytuacji uchodźczyń?
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