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Angående: Dom om abortförbudet i Polen

Den 22 oktober 2020 slog Polens ”författningsdomstol” fast att laglig abort av foster med allvarliga 
funktionsnedsättningar är författningsstridig. Domen begränsar laglig abort till fall av våldtäkt, incest 
och fall där moderns hälsa är hotad. Denna åtgärd innebär i praktiken ett förbud mot 98 procent av de 
aborter som tidigare utförts i Polen och tvingar kvinnor att söka abort i andra medlemsstater eller på 
oreglerade kliniker, på egen risk.

Denna utveckling ifrågasätter EU:s mest grundläggande rättigheter och de värden som unionen 
bygger på: människans värdighet, frihet, jämlikhet och respekt för de mänskliga rättigheterna, rätten 
till respekt för sin fysiska och mentala integritet (artikel 3.1 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna (stadgan)) och rätten till respekt för privatlivet och familjelivet (artikel 7 i 
stadgan). Detta är mycket oacceptabelt.

1. Hur ämnar kommissionen säkerställa kvinnors rätt till tillgängliga och säkra aborter samt rätten till 
kroppsligt självbestämmande?

2. Hur ämnar kommissionen reagera på domstolens dom, som de facto inför ett abortförbud?

3. Hur ämnar kommissionen se till att medlemsstaterna upprätthåller kvinnors grundläggande 
rättigheter?


