
 

 

 

 

 

 

International Federation of Gynecology and Obstetrics 

Waterloo Court, 10 Theed Street, London, SE1 8ST, UK 

T  +44 (0)20 7928 1166  |  E  figo@figo.org  Registered charity number  1113263 

www.figo.org  |  @FIGOHQ       Registered company number  05498067 

7 kwietnia 2022 

Prokurator Generalny, Zbigniew Tadeusz Ziobro 

ul. Postępu 3 
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Szanowny Panie Prokuratorze Generalny,                                
 

W sprawie Justyny Wydrzyńskiej:       

Międzynarodowa Federacja Ginekologii i Położnictwa (International Federation of Gynecology and 

Obstetrics; FIGO) jest profesjonalną organizacją zrzeszająca ponad 130 stowarzyszeń położniczo-

ginekologicznego z całego świata. Wizją FIGO jest to, aby kobiety i dziewczęta na całym świecie 

mogły osiągnąć najwyższe standardy zdrowia fizycznego, psychicznego, reprodukcyjnego i 

seksualnego przez całe swoje życie. FIGO jest oficjalnie związana ze Światową Organizacją      

Zdrowia i działa w trybie konsultacyjnym dla  Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Zwracamy się do Pana z naszymi opartymi na faktach zaleceniami, które, mamy nadzieję, będą 

dla Pana pomocnymi wskazówkami w odniesieniu do zarzutów wobec Pani Justyny Wydrzyńskiej. 

Na podstawie tych faktów zwracamy się do Pana z wezwaniem o wycofanie wszystkich zarzutów 

wobec pani Wydrzyńskiej, powstrzymanie się od dalszych represji wobec niej lub innych 

aktywistek/ów walczących o prawa seksualne i reprodukcyjne oraz całkowite zdekryminalizowanie 

dostępu do aborcji w Polsce. 

Polskie ustawodawstwo aborcyjne jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie i na świecie. 

Fakty i dowody zgromadzone na skali światowej dowodzą, że prawne ograniczenie aborcji nie 

prowadzi do zmniejszenia ich liczby, ale do wzrostu liczby niebezpiecznych aborcji oraz możliwych      

uniknięcia zgonów i kalectwa kobiet. Również dekryminalizacja nie prowadzi do wzrostu liczby 

aborcji, ale raczej do przejścia od aborcji niebezpiecznej do bezpiecznej, czemu często 

towarzyszą kompleksowe usługi umożliwiające kobietom korzystanie z poradnictwa 

antykoncepcyjnego, które dodatkowo zapobiega niechcianym ciążom. 

FIGO uważa, że autonomia reprodukcyjna, w tym dostęp do bezpiecznej aborcji, jest 

podstawowym i niezbywalnym prawem człowieka przysługującym każdej kobiecie i dziewczynce 

na świecie. Zapewnienie bezpiecznej aborcji jest niezbędną opieką zdrowotną, która musi być 

zapewniona w odpowiednim terminie. Bezpieczna aborcja powinna być dostępna na żądanie, 

powszechnie dostępna i osiągalna - tak wcześnie, jak to możliwe i tak późno, jak to konieczne.  
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Obecne ograniczenia prawne i polityczne stanowią dyskryminację kobiet i dziewcząt, która może 

mieć wpływ na ich dostęp do innych praw człowieka, np. prawa do prywatności, autonomii i 

integralności ciała oraz uprawnień. Ograniczenia prowadzą do marginalizacji kobiet i dziewcząt 

oraz zwiększają ich ryzyko poddania się niebezpiecznej aborcji, co prowadzi do wyższego 

wskaźnika możliwych do uniknięcia zgonów i kalectwa kobiet. Ograniczenia oparte na 

przedkładaniu praw płodu nad prawa kobiety sugerują, że embrion/płód ma prawo do takiej samej 

lub większej ochrony niż kobieta w ciąży.  

Historia rozwoju traktatów ONZ dotyczących praw człowieka, w tym Konwencji o Prawach 

Dziecka, oraz dalsze interpretacje ich postanowień dotyczących prawa do życia przez oficjalne 

organy interpretacyjne dowodzą, że postanowienia traktatowe dotyczące prawa do życia mają 

zastosowanie dopiero po urodzeniu. W rzeczywistości, żaden organ praw człowieka nigdy nie 

uznał, że zezwolenie na przerwanie ciąży jest niezgodne z prawami człowieka, w tym z prawem do 

życia. Standardy odzwierciedlają zatem, że ochrona praw człowieka ma zastosowanie po 

urodzeniu, a nie przed nim.  

Uznanie aborcji za przestępstwo uniemożliwia stosowanie najlepszych praktyk klinicznych oraz 

pełną realizację praw do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Obowiązujące w Polsce prawo 

aborcyjne nakłada ograniczenia, które nie są oparte na faktach klinicznych i nieuchronnie 

powodują możliwe do uniknięcia opóźnienia i krzywdy. Ograniczenia te mają wpływ na możliwość 

dostępu kobiet i dziewcząt do bezpiecznej i legalnej aborcji bez opóźnień. Nie odzwierciedlają one 

faktów potwierdzających rolę wielodyscyplinarnych pracowników służby zdrowia, oraz samych 

kobiet w praktykach samozarządzania.  

Kryminalizacja aborcji uniemożliwia pracownikom służby zdrowia wykonywanie ich pracy. Pod 

groźbą rzeczywistego lub hipotetycznego oskarżenia pracownicy służby zdrowia mogą być 

bardziej niechętni do upoważniania i przeprowadzania zabiegów, lub udzielania informacji i porad 

na temat aborcji. W rezultacie, kobiety i dziewczęta muszą kontynuować niechciane ciąże,                

ponieważ nie mogą znaleźć lekarzy chętnych lub zdolnych do ich leczenia. Inne mogą uciekać się 

do środków nielegalnych lub niebezpiecznych, co wiąże się z ryzykiem śmierci i kalectwa. 

Kryminalizacja przyczynia się do stygmatyzacji zarówno osób świadczących usługi aborcyjne, jak i 

tych, które aborcji potrzebują, lub ją miały. 

Rezultatem kryminalizacji aborcji są niejednoznaczne sytuacje z niebezpiecznymi 

konsekwencjami. Większość krajów określa powody, dla których zezwala na aborcję, ale mogą 

one być niejasne, interpretowane luźno lub w sposób ścisły, i wdrażane w różny sposób, w 

różnych warunkach, lub wcale. Niejednolitość przepisów prawnych prowadzi również do 

zamieszania i utrudnia lub wręcz uniemożliwia świadczenie usług w pełnym zakresie prawa w 

danym kraju. 
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FIGO wzywa do całkowitej dekryminalizacji bezpiecznej aborcji oraz do promowania 

powszechnego dostępu do aborcji i opieki po-aborcyjnej, oraz opartych na faktach, bezstronnych 

informacji związanych z aborcją, bez użycia siły, przymusu, przemocy i dyskryminacji. Aborcja 

powinna zostać wyjęta spod prawa karnego i regulowana prawnie tak, jak każda inna procedura 

medyczna, a dobro kobiet i dziewcząt być kwestią kluczową w ich opiece zdrowotnej. 

FIGO wzywa Pana do przyjęcia podejścia opartego na dowodach naukowych w zakresie ochrony 

zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw kobiet i dziewcząt. Ponawiamy nasze wezwanie 

do wycofania wszystkich zarzutów wobec Justyny Wydrzyńskiej, powstrzymania się od dalszych 

represji wobec niej lub innych aktywistek/ów walczących o prawa seksualne i reprodukcyjne, oraz 

do pełnej dekryminalizacji dostępu do aborcji w Polsce. 

Prosimy o kontakt z nami, jeśli potrzebne są dalsze szczegóły lub dowody kliniczne.   

 

Z wyrazami szacunku, 

 
 

Dr Jeanne Conry 

Prezes FIGO      

 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe dokumenty      
 
● Światowe oświadczenie FIGO na rzecz dekryminalizacji aborcji: 

www.figo.org/resources/figo-statements/figo-calls-total-decriminalisation-safe-abortion 

● FIGO popiera wprowadzenie na stałe usług aborcyjnych świadczonych za pomocą tele-
medycyny: 
www.figo.org/FIGO-endorses-telemedicine-abortion-services 

● Usuwanie przeszkód na drodze do bezpiecznej aborcji: 
www.figo.org/resources/figo-statements/addressing-barriers-safe-abortion 
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