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Od redakcji  

Cofamy się. Coraz bardziej oddalamy od standardów poszanowania wolności i godności 
kobiet, realizowanych w dostępie do praw reprodukcyjnych. Robimy krok do  tyłu, kiedy 
minister zdrowia daje świadectwo swojej wiary (!) na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia 
obradującej nad nowelizacją Prawa Farmaceutycznego. Kolejny krok do tyłu, gdy tego samego 
dnia, Konstanty Radziwiłł, stojący na czele resortu zdrowia, lekarz, twierdzi, że antykoncepcja 
awaryjna ma działanie poronne, a większość państw europejskich wprowadziło ograniczenia 
w dostępie do ellaOne. Cofamy się, kiedy powstaje Zespół na rzecz Prawa do Życia, który na 
pierwszym posiedzeniu, deliberuje nad objęciem klauzulą sumienia urzędników i 
samorządowców. Cofamy, gdy prezes Kaczyński zapowiada, że „PiS w żadnym wypadku nie 
wycofuje się z dążenia do zakazu aborcji z powodu choroby dziecka”, ale będzie starać się to 
przeprowadzić w sytuacji, która nie spowoduje tak ostrych protestów, jak miało to miejsce 
jesienią."  
 
Cofamy się, a w tym samym czasie w Irlandii robi się krok do przodu - debatuje się nad 
liberalizacją prawa aborcyjnego, a w Kanadzie pracuje nad refundacją tabletek poronnych.  
Pomimo tego, że jesteśmy coraz dalej od myślenia o Polsce, jako kraju, który przestrzega i 
chroni prawa człowieka,jako Federacja jesteśmy przekonane, że nie wolno nam schodzić z raz 
obranego kierunku - walki o zmianę prawa aborcyjnego. Jasno określony cel powoduje, że 
idziemy do przodu. Chodźcie z nami!  
Zespół Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 
 

Wiadomości z Polski:  

Powstała Wielka Koalicja za Równością i Wyborem  
12 kwietnia 2017 roku odbyła się konferencja prasowa oficjalnie inicjująca działalność Wielkiej 
Koalicji za Równością i Wyborem – nieformalnej inicjatywy zrzeszającej 92 organizacje 
pozarządowe i grupy nieformalne, działających na rzecz praw kobiet, w szczególności ich praw 
reprodukcyjnych. 
 
Wszystkie organizacje będące w Koalicji łączy to, że dążą do liberalizacji obecnie 
funkcjonującego prawa aborcyjnego oraz zwiększenia świadomości społecznej w tym zakresie. 
Misja Koalicji opiera się na solidarności: Koalicja łączy siły polskich organizacji i inicjatyw 
prokobiecych w celu pełnej realizacji praw kobiet oraz uzyskania dostępu do legalnej aborcji i 
ochrony przed przemocą. 
 
Więcej informacji o Koalicji znajduje się tutaj. Dostępna jest również notatka prasowa, wysłana 
przy okazji konferencji prasowej. 
Zobacz również zapis video konferencji. 

Warszawa, 29 kwietnia 2017 roku 

https://www.facebook.com/wielkakoalicja/?fref=ts
https://www.facebook.com/wielkakoalicja/?fref=ts
http://federa.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/koalicja_informacje.pdf
http://federa.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/notatka-prasowa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GpbW40HFpgE
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Europejska Inicjatywa Ustawodawcza na rzecz Praw i Godności Kobiet  
W odpowiedzi na działania zmierzające do ograniczenia dostępu do antykoncepcji awaryjnej, 
Komitet Ratujmy Kobiety w koalicji ze środowiskiem organizacji pro kobiecych, zainicjował 
pracę nad Obywatelskim Projektem Ustawodawczym. Głównym celem Inicjatywy jest 
uchylenie unijnego przepisu, który pozostawia w gestii państw członkowskich decyzję o 
zmianie sposobu sprzedaży środka leczniczego. 
Prawniczki przygotowujące dokument wskazały na to, że zapis Dyrektywy 2001/83/we, 
dotyczący sprzedaży produktów medycznych „jest sprzeczny z innymi aktami prawnymi i 
zagraża unijnym wartościom. Poza ograniczeniem swobodnego przepływu towarów wewnątrz 
Unii Europejskiej, art. 4, ust. 4 narusza zasadę niedyskryminacji ze względu na płeć.” 
Kamila Ferenc, prawniczka Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny dodaje, że „ten 
przepis stanowi wyjątek od normalnych zasad wprowadzenia produktów leczniczych do 
obrotu przez państwa członkowskie. Postulujemy jego usunięcie, bo powoduje naruszenie 
zasady niedyskryminacji. Ograniczenie dostępu do antykoncepcji dla kobiet oznacza 
ograniczenia w swobodzie decydowania o swojej płodności, a także bariery w dostępie do 
ochrony zdrowia.” 
 
Aby inicjatywa Komitetu była zakończona sukcesem musi się pod nią podpisać milion 
mieszkańców Unii Europejskiej. 
Źródło: Krytyka Polityczna, OKO.Press 

 
Kolejny antyaborcyjny projekt ustawy Fundacji Życie i Rodzina 
Fundacja Życie i Rodzina pracuje jeszcze nad treścią projektu i zapowiada, że za kilka dni ogłosi 
jego ostateczny kształt. - Na pewno będą to założenia, które poprawiają aktualną sytuację 
wyznaczonych do aborcji dzieci w Polsce. Nasz projekt ma sprawić, że będą one bezpieczne 
zarówno przed, jak i po narodzeniu. Nie będą też wyznaczane możliwości "polowania" na nie 
- mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Agnieszka Januszewska z Fundacji Życie i Rodzina.  
Zbieranie podpisów ma ruszyć we wrześniu 2017 roku. W akcję mają zaangażować się nie tylko 
30 regionalnych oddziałów Fundacji, ale także wolontariusze, którzy już teraz zachęcani są do 
zgłaszania się. "Aby dobrze poprowadzić kampanię na jesieni, musimy przygotować ją już 
teraz" - czytamy na stronie Fundacji. 
źródło: http://wiadomosci.wp.pl/kolejna-antyaborcyjna-inicjatywa-obywatelska-federa-kobiety-znow-wyjda-
na-ulice-6108763542251137a  

 
 
Pierwsze spotkanie Sejmowego Zespołu na rzecz Prawa do Życia 
W kwietniu odbyło się pierwsze spotkanie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Prawa do Życia, 
w skład którego wchodzą ultra i prawicowi politycy i polityczki Prawa i Sprawiedliwości oraz 
Kukiz’15. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu, obok posłów/posłanek prawicy, wzięli udział 
działacze i działaczki ruchu anty-choice. Zebrani proponowali między innymi - ustanowienie 
nagrody dla "przyjaznego sumieniu" szpitala (poseł Winnicki), rozwiązanie kwestii aborcji 
przez brak jej wykonawców (Bożena Rybak), utworzenie specjalnej komórki ds. klauzuli 
sumienia (Kaja Godek), objęcie klauzulą sumienia urzędników i samorządowców (poseł 
Uściński).  
 
Celem zespołu – jak czytamy na stronach Radio Maryja (!) będzie propagowanie wśród 
parlamentarzystów zasad ochrony życia ludzkiego w każdej jego formie – podkreśla poseł PiS 
Piotr Uściński, wiceprzewodniczący zespołu. – Będziemy zajmować się sprawą prawnej 

http://krytykapolityczna.pl/swiat/bedzie-europejska-inicjatywa-ustawodawcza-na-rzecz-praw-i-godnosci-kobiet
http://krytykapolityczna.pl/swiat/bedzie-europejska-inicjatywa-ustawodawcza-na-rzecz-praw-i-godnosci-kobiet
http://wiadomosci.wp.pl/kolejna-antyaborcyjna-inicjatywa-obywatelska-federa-kobiety-znow-wyjda-na-ulice-6108763542251137a
http://wiadomosci.wp.pl/kolejna-antyaborcyjna-inicjatywa-obywatelska-federa-kobiety-znow-wyjda-na-ulice-6108763542251137a
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ochrony życia w Polsce. W poprzednich kadencjach istniały zespoły o podobnych nazwach i w 
tej kadencji też taki zespół powstał. Takim upragnionym celem jest pełna, prawna ochrona 
życia w Polsce –  zaznaczył poseł PiS. 
 
Nie mamy wątpliwości, że Zespół jest kolejnym działaniem, który ma legitymizować anty 
choice’owe działania rządu.  
Więcej: Newsweek  

 
Wojna ministra zdrowia z antykoncepcją awaryjną  
- Chcę dać świadectwo - powiedział 6 kwietnia na pierwszym posiedzeniu sejmowej komisji 
zdrowia minister zdrowia, Konstanty Radziwiłł. - Nie widzę żadnych okoliczności, żeby zabić 
dziecko, niezależnie od okoliczności, w których się poczęło. - dodał. Po takim oświadczeniu 
ministra zdrowia nie można było mieć wątpliwości co do poziomu merytorycznej dyskusji na 
temat stosowania antykoncepcji awaryjnej w trakcie posiedzenia Komisji.  
 
Podczas posiedzenia Komisji minister podtrzymał swoją, podważoną przez między innymi, 
wyniki badań Millward and Brown hipotezę, dotyczącą nadużywania ellaOne przez nastolatki 
oraz orzekł, że octan uliprystalu ma działanie „wczesnoporonne”. Kolejnym kłamstwem 
ministra było powiedzenie, że większość państw Unii Europejskiej wprowadziło ograniczenia 
w dostępie do ellaOne. Wypowiedzi ministra zostały również wsparte przez innych posłów PiS, 
między innymi Krzysztofa Ostrowskiego, który stwierdził, że będąc w aptece był świadkiem, 
jak panie kupowały "te" tabletki garściami. 
 
O faktach dotyczących antykoncepcji awaryjnej, dopuszczonych do obrotu decyzją Komisji 
Europejskiej w 2014 roku, pisałyśmy już w stanowisku z 16 lutego 2017 roku, jednak warto 
jeszcze raz je wypunktować: 
1. Nastolatki stanowią niespełna 2% kupujących ellaOne. 
2. Względy medyczne nie kwalifikują antykoncepcji awaryjnej ellaOne do wzmożonej kontroli 
lekarskiej. 
3. Antykoncepcja awaryjna ellaOne nie jest środkiem poronnym. 
5. W Europie 21 państw zdecydowało się na nieograniczony dostęp do ellaOne. 
6. 80% Polek uważa, że ellaOne powinna być dostępna bez recepty. 
Kolejne czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zaplanowane jest na 10 
maja.  Czy odbędzie się na nim merytoryczna dyskusja w sprawie dostępu do antykoncepcji 
awaryjnej? Mamy co do tego dużo wątpliwości. 
Źródła: OKO.Press, TOK.FM 
Przeczytaj również: https://www.gdziepolek.pl/blog/dane-o-ellaone-czy-polki-kupuja-ellaone-na-zapas  
 

Kolejny antyaborcyjny projekt  
Fundacja Życie i Rodzina pracuje nad treścią projektu antyaborcyjnego i zapowiada, że wkrótce 
ogłosi jego ostateczny kształt. - Na pewno będą to założenia, które poprawiają aktualną 
sytuację wyznaczonych do aborcji dzieci w Polsce. Nasz projekt ma sprawić, że będą one b e z 
p i e c z n e  zarówno przed, jak i po narodzeniu. Nie będą też wyznaczane możliwości 
"polowania" na nie - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Agnieszka Januszewska z Fundacji 
Życie i Rodzina. 
Zbieranie podpisów ma ruszyć we wrześniu 2017 roku. W akcję mają zaangażować się nie tylko 
30 regionalnych oddziałów Fundacji, ale także wolontariusze, którzy już teraz zachęcani są do 
zgłaszania się. 

http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/aborcja-i-klauzula-sumienia-kaczynski-chce-zakazac-aborcji-,artykuly,408582,1.html?src=HP_Right_List_latest%3Futm_source%3Dfb&utm_medium=social&utm_campaign=fb_nw
http://federa.org.pl/wp-content/uploads/2017/06/Stanowisko_ws_ellaOne.pdf
https://oko.press/wiekszosc-polakow-polek-przeciw-radziwillowi-pigulka-dzien-byc-bez-recepty-sondaz-oko-press/
http://m.tokfm.pl/Tokfm/7,110218,21663631,pis-sie-przestraszyl-z-obrad-wyrzucono-punkt-ws-recept-na.html
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źródło: Wp.pl 

 
Pierwsze spotkanie Sejmowego Zespołu na rzecz Prawa do Życia 
W kwietniu odbyło się pierwsze spotkanie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Prawa do Życia, 
w skład którego wchodzą ultra i prawicowi politycy i polityczki Prawa i Sprawiedliwości oraz 
Kukiz’15. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu, obok posłów/posłanek prawicy, wzięli udział 
działacze i działaczki ruchu anty-choice. Zebrani proponowali między innymi - ustanowienie 
nagrody dla "przyjaznego sumieniu" szpitala (poseł Winnicki), rozwiązanie kwestii aborcji 
przez brak jej wykonawców (Bożena Rybak), utworzenie specjalnej komórki ds. klauzuli 
sumienia (Kaja Godek), objęcie klauzulą sumienia urzędników i samorządowców (poseł 
Uściński). 
 
Celem zespołu – jak czytamy na stronach Radio Maryja będzie propagowanie wśród 
parlamentarzystów zasad ochrony życia ludzkiego w każdej jego formie – podkreśla poseł PiS 
Piotr Uściński, wiceprzewodniczący zespołu. – Będziemy zajmować się sprawą prawnej 
ochrony życia w Polsce. W poprzednich kadencjach istniały zespoły o podobnych nazwach i w 
tej kadencji też taki zespół powstał. Takim upragnionym celem jest pełna, prawna ochrona 
życia w Polsce –  zaznaczył poseł PiS. 
 
Nie mamy wątpliwości, że Zespół jest kolejnym działaniem, który ma legitymizować anty 
choice’owe działania rządu. 
Źródło: Newsweek 

 

Wiadomości ze świata:  

Irlandia. Kamień milowy w walce o liberalizację prawa  
W Irlandii – zmiany! Trwa walka o zniesienie 8 poprawki Konstytucji i są duże szanse na to, że 
zostanie zakończona sukcesem środowisk pro choice. 
 
Irlandki od lat walczą o zniesienie 8 poprawki Konstytucji (8. poprawka artykułu 40.3.3 została 
dodana do Irlandzkiej Konstytucji w 1983), która zrównuje prawa matki i płodu. Na mocy tego 
zapisu w Irlandii obowiązuje jedno z najbardziej restrykcyjnych praw antyaborcyjnych w 
Europie. 22 kwietnia 87% członków_członkiń Zgromadzenia Obywatelskiego zagłosowało za 
zmianą 8 poprawki Konstytucji. III głosowanie Zgromadzenia, dotyczące kształtu prawa 
aborcyjnego, pokazało, że większość głosujących reprezentantów_tek społeczeństwa Zielonej 
Wyspy (64%) chce liberalizacji prawa. To niezwykle ważny krok na drodze do zmiany 
drakońskiego prawa antyaborcyjnego. 
 
Aby zmiana została zaimplementowana do irlandzkiego prawa, musi zostać jednak podjętych 
kilka innych kroków, między innymi sporządzenie rekomendacji do rządu czy referendum 
obywatelskie w tej sprawie.   
 Źródło: TOK.FM, Buzzfeed, The Guardian 

 
Kanada. Refundacja środków poronnych 
W Kanadzie trwają prace nad planem częściowej refundacji środków poronnych przez lokalne 
samorządy. Refundacja została już zarekomendowana przez CDR (Common Drug Review), 

http://wiadomosci.wp.pl/kolejna-antyaborcyjna-inicjatywa-obywatelska-federa-kobiety-znow-wyjda-na-ulice-6108763542251137a
http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/aborcja-i-klauzula-sumienia-kaczynski-chce-zakazac-aborcji-,artykuly,408582,1.html?src=HP_Right_List_latest%3Futm_source%3Dfb&utm_medium=social&utm_campaign=fb_nw%20
http://audycje.tokfm.pl/podcast/Irlandczycy-w-panelu-obywatelskim-zaglosowali-za-dostepem-do-aborcji-Tlumacza-Inga-Wojcik-i-dr-Marcin-Gerwin/48831
https://www.buzzfeed.com/laurasilver/ireland-just-reached-a-milestone-in-its-fight-to-legalise?utm_term=.atgP4Kv3b#.asYeO8Dmx
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/22/abortion-in-ireland-committee-votes-for-constitutional-change


5 
 

które opublikowało w tej sprawie raport, uwzględniający badania dotyczące skuteczności i 
bezpieczeństwa w przyjmowaniu środka. 
 
Mifegymiso, na który składają się mifepristone i misoprostol, to środek farmakologiczny 
stosowany przy aborcji medycznej (farmakologicznej), której skuteczność wynosi blisko 97%. 
Stosowanie tego środka, według Światowej Organizacji Zdrowia jest bezpieczne i skuteczne do 
12 tygodnia ciąży.   
źródło: The Globe and Mail  
 

Meksyk. Langenort u wybrzeża Meksyku  
W tym roku mija 14 lat odkąd pływający pod holenderską banderą statek należący do 
organizacji Women on Waves, zakotwiczył u wybrzeża Polski.  W kwietniu tego roku przypłynął 
do Meksyku. Rebecca Gomperts, założycielka Women on Waves, w rozmowie z RP 
zapowiedziała, że w ciągu najbliższych dwóch lata najprawdopodobniej statek zawinie do 
Polski. 
 
Na pokładzie statku kobiety mogą skorzystać z poradnictwa dotyczącego zdrowia 
reprodukcyjnego, otrzymać środki antykoncepcyjne lub przerwać ciążę metodą 
farmakologiczną do 9 tygodnia ciąży.  W Meksyku obowiązuje restrykcyjne prawo aborcyjne, 
które traktuje aborcję jako przestępstwo. Wyjątkiem jest blisko 9 milionowe miasto Meksyk, 
w którym prawo zezwala na aborcję na żądanie do 12 tygodnia ciąży. Przedstawicielki 
działającej w Meksyku fundacji Las Libres podkreślają, że wiele kobiet wciąż nie uzyskuje 
pomocy, przez co decydują się na przyjmowanie niesprawdzonych tabletek lub zabieg w 
prymitywnych warunkach. Niejedna kobieta została skazana po tym, jak zaczęła szukać 
pomocy medycznej w wyniku źle przeprowadzonej aborcji. 
źródło: Rzeczpospolita.pl 

 
Szwecja. Precedensowy wyrok w sprawie klauzuli sumienia 
W połowie kwietnia w Szwecji zapadł precedensowy wyrok w sprawie klauzuli sumienia. 
Szwedzki Sąd Pracy orzekł w sprawie Ellinor Grimmark* vs region Jonkoping, że prawo 
pacjentek do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia reprodukcyjnego jest nadrzędne do prawa 
położnej do odmowy wykonywania procedur niezgodnych z jej sumieniem.   
 
Wyrok sądu odzwierciedla skandynawski porządek prawny, który nie przewiduje „klauzuli 
sumienia” jako legalnej podstawy do nieudzielenia pacjentce/pacjentowi zgodnych z wiedzą 
medyczną i prawem świadczeń opieki zdrowotnej. Odmowa wykonania świadczenia jest 
traktowana jako przewinienie dyscyplinarne. 
 
Ellinor Grimmark to położna, której zatrudnienia odmówiły 3 szpitale w regionie Jonkoping z 
powodu deklaracji nie wykonywania zabiegu aborcji ze względu na przekonania religijne. W 
ostatnim czasie wykryto powiązania Pani Ellinor z konserwatywną anty choice chrześcijańską 
organizacją Alliance Defending Freedom z USA.  
źródło: Chcemy być rodzicami blog   

 

 

http://www.theglobeandmail.com/news/national/expert-panel-endorses-public-coverage-for-abortion-pill-in-canada/article34757082/
http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/170429854-Kolejny-rejs-plywajacej-kliniki-aborcyjnej-Women-on-Waves.html#ap-1
http://www.chcemybycrodzicami.pl/szwedzkie-dla-fanatyzmu/
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Działalność Federacji: 

Klauzula sumienia w aptece? 
W związku z licznymi prośbami o interwencję w sprawie odmowy realizacji recept na środki 
antykoncepcyjne, odmowy ich zamówienia oraz odmowy sprzedaży tabletek antykoncepcji 
awaryjnej, które dotarły do Federacji, przypominamy, że odmowa sprzedaży środków 
antykoncepcyjnych ze względu na klauzulę sumienia, to działanie bezprawne i zachęcamy do 
składania skarg w tej sprawie do poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów 
Farmaceutycznych (znajdź WIF w Twoim województwie). 
 
Skargę odwołuje się do art. 108 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 112 ust. 3i  art. 96 ust. 5 ustawy z 
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Dodatkowo, podkreślamy, że zgodnie z art. 95 
ust. 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne, apteki mają obowiązek sprowadzić produkt leczniczy, 
którego nie ma w swoim asortymencie, a klient/klientka zgłosi na nie zapotrzebowanie. 
Pobierz wzór skargi lub prześlij skargę poprzez formularz stworzony przy współpracy z Akcją 
Demokracja. 
 
Super Okulary Równości dla Federacji  
19 kwietnia odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej. 
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania rodziny została nagrodzona Super Okularami 
Równości. Kapituła uzasadniła swój wybór: „25 latami organizowania walki w obronie praw 
reprodukcyjnych, edukacją społeczną i wsparciem wszystkich kobiecych protestów 2016 
roku.” Obok Federacji, wyróżnienie Super Okularów otrzymały również – Centrum Praw Kobiet 
i Ewa Dąbrowska Szulc. 
 
W kategorii „Prawa kobiet i zwalczanie dyskryminacji z powodu płci”, szczególnie istotniej dla 
Federacji, Okulary Równości powędrowały do Krystyny Jandy – za udowodnienie ile znaczy 
głos jednej kobiety, który usłyszą wszystkie i wszyscy. Za zainicjowanie powszechnej akcji 
sprzeciwu wobec odbierania kobietom praw, wolności i godności oraz Mai Ostaszewskiej – za 
konsekwentne wspieranie wszystkich akcji na rzecz praw kobiet, aktywne zbieranie podpisów 
pod obywatelskim projektem „Ratujmy kobiety”, odwagę sprzeciwiania się pogardzie i 
nienawiści. 
 
ASTRA Youth na 50 sesji ONZ Komisji ds. Populacji i Rozwoju 
Koordynatorka ASTRA Youth na początku kwietnia wzięła udział w 50 sesji ONZ Komisji ds. 
Populacji i Rozwoju w Nowym Jorku. Przedstawicielka ASTRA Youth uczestniczyła w sesji z 
ramienia International Sexual and Reproductive Rights Caucus, wraz z reprezentatami_tkami 
z ponad 100 innych organizacji pozarządowych z 50 państw.  
 
Sesja CPD ONZ w dużej mierze poświęcona była prawom seksualnym i reprodukcyjnym, 
definicji i roli rodziny oraz edukacji seksualnej, które stały się tematami spornymi dla 
uczestniczących w sesji.  
W wyniku burzliwych dyskusji nie udało się wypracować wspólnej rezolucji, przewodnicząca 
Komisji, Alya bint Al Thani zakończyła sesję dokumentem podsumowującym prace Komisji.  
Więcej: http://www.astra.org.pl/youth/news/400-astra-youth-at-the-50th-session-of-the-
commission-on-population-and-development.html  
 
 

https://www.gif.gov.pl/pl/nadzor/wify
http://federa.org.pl/wp-content/uploads/2017/06/Skarga_WIF.docx
https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/antykoncepcja-skargi_na_apteki?utm_campaign=2017-04-13.210&utm_medium=post&utm_source=Federa
http://www.astra.org.pl/youth/news/400-astra-youth-at-the-50th-session-of-the-commission-on-population-and-development.html
http://www.astra.org.pl/youth/news/400-astra-youth-at-the-50th-session-of-the-commission-on-population-and-development.html
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Telefon Zaufania w maju  
Dostępny jest już grafik dyżurów Telefonu Zaufania na maj. Ekspertki Federacji – ginekolożka, 
edukatorki seksualne, psycholożka, oraz prawniczka dyżurują od poniedziałku do piątku w 
godzinach 16.00 – 20.00 pod numerem +48 22 635 93 92. 
 
Federacja w mediach   
Polityka. O klauzuli sumienia  
Wp.pl O kolejnej inicjatywie antyaborcyjnej z komentarzem dyrektorki Federacji 
Sterniczki. O Europejskiej Inicjatywie Ustawodawczej  
OKO.Press. O Europejskiej Inicjatywie Ustawodawczej 
OKO.Press. O akcji Federacji i Akcja Demokracja  
 

Polecamy:  

AGORA 2017  
European Women’s Lobby rozpoczęła rekrutację do Letniej Szkoły Feministycznej, która 
odbędzie się w Brukseli w połowie września. Głównym założeniem 3 edycji AGORY jest 
wzmacnianie postaw liderskich wśród aktywistek z Europy i budowanie sieci wsparcia i 
współpracy na rzecz praw kobiet. W Letniej Szkole AGORY mogą wziąć udział aktywistki, które 
nie skończyły 30 roku życia.  
Zapisy: http://www.womenlobby.org/AGORA-2017-applications-are-OPEN?lang=en 

 
Letnia Akademia Kongresu Kobiet 2017  
Ruszył nabór do piątej edycji Letniej Akademii Kongresu Kobiet. Do wzięcia udziału w 
Kongresie zaproszone są przede wszystkim te kobiety, które aktywnie działają lub planują 
działać w obszarze polityczno-społecznym.  
Rejestracja: https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/register-
user/inicjatywy/letnia_akademia_kongresu_kobiet/lakk_2017_-_rejestracja  

 
Konkurs Mój #czarnyprotest” – przedłużony termin składania prac  
Do 10 maja można przesyłać pracę na konkurs „Mój #czarnyprotest”.  
Konkurs skierowany jest do osób, które wzięły udział w czarnym proteście/ strajku kobiet i 
chcą podzielić się relacją z tego wydarzenia, opisać swoje emocje i opinię o walce na rzecz 
praw kobiet w Polsce.  
Prace konkursowe oceni Jury w składzie: Kinga Dunin, Agnieszka Graff, Krystyna Kacpura, 
Paulina Reiter i Kazimiera Szczuka. Teksty należy przesyłać na adres: koalicja@federa.org.pl, 
w tytule wpisując imię i nazwisko autora/ki oraz dopisek „konkurs –mój czarnyprotest”. 
 
Precz z klauzulą sumienia – akcja OSK  
Ogólnopolski Strajk Kobiet stworzył listę lekarzy, którzy deklarują podpisanie klauzuli 
sumienia. Aktywistki OSK zachęcają do upowszechniania informacji na temat. Nazwisk lekarzy 
oraz miejsc, gdzie lekarze „bez sumienia” praktykują swój zawód, wciąż przybywa!  
Więcej: https://www.facebook.com/events/1433345576686897/  

 
 
 
 

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1700152,1,nie-wszyscy-ginekolodzy-chca-wypisywac-srodki-antykoncepcyjne.read
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1700152,1,nie-wszyscy-ginekolodzy-chca-wypisywac-srodki-antykoncepcyjne.read
http://wiadomosci.wp.pl/kolejna-antyaborcyjna-inicjatywa-obywatelska-federa-kobiety-znow-wyjda-na-ulice-6108763542251137a
http://wiadomosci.wp.pl/kolejna-antyaborcyjna-inicjatywa-obywatelska-federa-kobiety-znow-wyjda-na-ulice-6108763542251137a
http://krytykapolityczna.pl/swiat/bedzie-europejska-inicjatywa-ustawodawcza-na-rzecz-praw-i-godnosci-kobiet/
http://krytykapolityczna.pl/swiat/bedzie-europejska-inicjatywa-ustawodawcza-na-rzecz-praw-i-godnosci-kobiet/
https://oko.press/o-dostep-antykoncepcji-polki-powalcza-unii-europejskiej-nowacka-polsce-nawet-rozmowy-o-prawach-kobiet/
https://oko.press/skargi-apteki-sumienia-zglos-apteke-ktorej-odmawiaja-sprzedazy-antykoncepcji/
http://www.womenlobby.org/AGORA-2017-applications-are-OPEN?lang=en
https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/register-user/inicjatywy/letnia_akademia_kongresu_kobiet/lakk_2017_-_rejestracja
https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/register-user/inicjatywy/letnia_akademia_kongresu_kobiet/lakk_2017_-_rejestracja
mailto:koalicja@federa.org.pl
https://www.facebook.com/events/1433345576686897/
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Tramwaj zwany pożądaniem z patronatem Pontonu 
12 maja w Warszawie kursować będzie autobus, w którym edukatorki i edukatorzy IFMSA 
będą przedstawiać najważniejsze zagadnienia dotyczące zdrowia reprodukcyjnego oraz 
profilaktyki HIV/AIDS. Grupa Ponton objęła tą akcję swoim patronatem.  
Więcej: https://www.facebook.com/events/1359497440795290/  

 

https://www.facebook.com/events/1359497440795290/

