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Om: Ukrainske kvinder, der flygter fra krigen, mangler adgang til abort

I Ruslands krig mod Ukraine anvendes voldtægt som et våben. Ifølge FN er over halvanden million 
ukrainere flygtet til Polen. Ukrainske kvinder og piger, der er blevet voldtaget af russiske soldater, er 
blandt de millioner af mennesker, der er flygtet til Polen. Nu befinder de sig i et land, der i høj grad 
begrænser adgangen til reproduktiv sundhedspleje, herunder abort.

En FN-rapport fastslår, at russiske styrker har begået en række krigsforbrydelser, herunder 
summariske henrettelser, tortur, voldtægt og andre seksuelle voldshandlinger mod ukrainske civile.

Polen tillader abort, hvis kvindens liv er i fare, eller i tilfælde af incest eller voldtægt. Dette burde give 
ukrainske kvinder, der er ofre for voldtægt, adgang til abort. Det er imidlertid næsten umuligt at bevise 
tilfælde af voldtægt i krigszoner, hvilket resulterer i, at mange kvinder stadig nægtes adgang til abort.

Ukrainske kvinder har ikke noget andet valg end at få barnet eller få en usikker, farlig abort, som i 
værste fald kan føre til dødsfald. Det er både dyrt og vanskeligt for ukrainere at flygte til et land, der 
tillader abort. I mellemtiden risikerer folk fængselsstraffe for at hjælpe kvinder i Polen, der ønsker en 
abort.

1. Har Kommissionen nogen data om, hvor mange kvinder der er blevet nægtet en abort, selv om 
de er blevet gravide på grund af voldtægt som en forbrydelse i forbindelse med invasionen og 
krigen?

2. Hvordan vil Kommissionen beskytte ukrainske kvinder og deres seksuelle og reproduktive 
sundhed og rettigheder, når de flygter fra krigen?

3. Hvordan vil den sikre, at ukrainske kvinder og piger, der er blevet gravide som følge af voldtægt, 
har adgang til reproduktiv sundhedspleje, herunder abort, i overensstemmelse med polsk 
lovgivning?
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