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Θέμα: Οι Ουκρανές που εγκαταλείπουν τη χώρα τους λόγω του πολέμου δεν έχουν πρόσβαση 
στην άμβλωση

Στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο βιασμός χρησιμοποιείται σαν όπλο. Σύμφωνα με τον 
ΟΗΕ, πάνω από 1,5 εκατομμύριο Ουκρανοί έχουν καταφύγει στην Πολωνία. Μεταξύ των ανθρώπων 
που έχουν καταφύγει στην Πολωνία είναι γυναίκες και κορίτσια της Ουκρανίας που έχουν βιαστεί από 
Ρώσους στρατιώτες. Σήμερα βρίσκονται σε μια χώρα που περιορίζει αυστηρά την πρόσβαση στην 
αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της άμβλωσης.

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν διαπράξει πλήθος εγκλημάτων πολέμου, 
συμπεριλαμβανομένων συνοπτικών εκτελέσεων, βασανιστηρίων, βιασμών και άλλων πράξεων 
σεξουαλικής βίας κατά Ουκρανών αμάχων.

Η Πολωνία επιτρέπει την άμβλωση εάν η ζωή της γυναίκας κινδυνεύει ή σε περίπτωση αιμομιξίας ή 
βιασμού. Έτσι, θα πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση στην άμβλωση για τις Ουκρανές που πέφτουν 
θύματα βιασμού. Ωστόσο, οι περιπτώσεις βιασμού σε εμπόλεμες ζώνες είναι σχεδόν αδύνατο να 
αποδειχθούν, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στην 
άμβλωση.

Οι Ουκρανές δεν έχουν άλλη επιλογή από το να γεννήσουν το παιδί ή να καταφύγουν σε μη ασφαλή, 
επικίνδυνη άμβλωση, η οποία στις χειρότερες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο. Είναι 
δαπανηρό και δύσκολο για τους Ουκρανούς να καταφύγουν σε χώρα που επιτρέπει την άμβλωση. Εν 
τω μεταξύ, στην Πολωνία, όσοι παρέχουν βοήθεια σε γυναίκες που επιθυμούν άμβλωση κινδυνεύουν 
με ποινές φυλάκισης.

1. Διαθέτει η Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των γυναικών στις οποίες δεν επετράπη η 
άμβλωση παρά το γεγονός ότι η εγκυμοσύνη τους ήταν αποτέλεσμα βιασμού —εγκλήματος που 
σχετίζεται με την εισβολή και τον πόλεμο;

2. Πώς θα προστατεύσει η Επιτροπή τις γυναίκες της Ουκρανίας που προσπαθούν να ξεφύγουν 
από τον πόλεμο, καθώς και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία και τα συναφή 
δικαιώματά τους;

3. Πώς θα διασφαλίσει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια από την Ουκρανία που βρίσκονται σε 
κατάσταση εγκυμοσύνης κατόπιν βιασμού έχουν πρόσβαση σε αναπαραγωγική υγειονομική 
περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της άμβλωσης, σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία;
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