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Warszawa, 17.01.2018 r.
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej
Pan Sławomir Neumann
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
Szanowny Panie Przewodniczący!
Platforma Obywatelska zawiodła Polki i Polaków, nie spełniając przyrzeczenia o skierowaniu
projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie do komisji. Tym samym
wyrzuciła do kosza niemal pół miliona podpisów zebranych przez komitet inicjatywy
ustawodawczej i ponad osiem tysięcy podpisów pod petycją Akcji Demokracji o poparcie
projektu. Zlekceważyła apel 80 organizacji i ruchów pro-choice o rzetelną debatę oraz
o poparcie “Ratujmy Kobiety”. To jawne lekceważenie woli społeczeństwa.
Posłanki i posłowie Platformy Obywatelskiej opowiadają się za tzw. „kompromisem
aborcyjnym”, co zostało podkreślone podczas debaty sejmowej 10 stycznia 2018 r. Mają
Państwo prawo do takiego poglądu jako osoby prywatne, ale jako reprezentanci narodu nie
powinniście wbrew faktom powtarzać, że obowiązująca Ustawa o planowaniu rodziny działa.
Żaden z elementów Ustawy nie był i nie jest właściwie realizowany.
W Polsce nie było i nie ma kompleksowej, rzetelnej edukacji seksualnej, swobodnego dostępu
do nowoczesnej antykoncepcji i do badań prenatalnych. Ponadto znacząco ogranicza się
dostęp do legalnej aborcji, a kobiety nie otrzymują odpowiedniej opieki medycznej, socjalnej
i prawnej. To też odpowiedzialność Platformy Obywatelskiej, która przez osiem lat rządów nie
wykonywała obowiązków wynikających z Ustawy, ignorowała postulaty i rekomendacje
organizacji pozarządowych czy Rzecznika Praw Obywatelskich.
Oto jeden z tysiąca przykładów na bezczynność Platformy w zakresie poszanowania praw
reprodukcyjnych. Historia 14-letniej Lublinianki, której odmówiono legalnego przerwania ciąży
powstałej w wyniku czynu zabronionego. Historia bezkarnego prześladowania dziewczyny i jej
matki ze strony szpitali, środowisk kościelnych. Historia, która zakończyła się kolejnym
wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o naruszeniu przez Polskę zakazu
poniżającego i nieludzkiego traktowania. Jak można było pozwolić na to, by sama ministra
zdrowia Ewa Kopacz musiała interweniować i transportować nastolatkę w nocy do Gdańska,
„najbliższego szpitala”, który raczył wykonać świadczenie gwarantowane? Jak można było nie
stworzyć procedur, które mają zagwarantować wykonanie legalnego zabiegu przerwania ciąży
i ochronić kobiety przed bezprawnym użyciem klauzuli sumienia?
Żadne działanie Platformy nie zadośćuczyni kobietom, które ucierpiały przez to restrykcyjne
prawo. Panie Posłanki i Panowie Posłowie mają zatem tym większy obowiązek, by zatrzymać
barbarzyński projekt „Zatrzymaj aborcję”, który doprowadził w praktyce do całkowitego zakazu
aborcji (95% aborcji dotyczy wad płodu) i zlikwiduje dostęp do badań prenatalnych.
Apelujemy o poczynienie wszelkich starań, by projekt „Zatrzymaj aborcję” nie wszedł w życie.
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Apelujemy o podjęcie kompleksowych działań - w ramach swoich kompetencji - w celu
wzmocnienia praw reprodukcyjnych, w tym poprawy jakości usług zdrowia reprodukcyjnego,
edukacji seksualnej, diagnostyki prenatalnej, planowania rodziny i legalnej aborcji.
Apelujemy o tworzenie prawa, które służy wszystkim zapewniając godność, autonomię,
samostanowienie.
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