Til Utenriksdepartementet
ved utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Oslo, 4. november 2020

Norge må forsvare kvinners rettigheter i Polen
Den øverste domstolen i Polen avgjorde 22. oktober at abort av fostre med alvorlige
misdannelser strider mot landets grunnlov. Polen hadde allerede en av Europas strengeste
reguleringer av abort, og denne avgjørelsen innskrenker mulighet for å ta abort ytterligere.
Human-Etisk Forbund1 er sterkt bekymret for utviklingen for kvinners rett til abort i Polen.
Den ferske beslutningen kommer etter flere år med forverring av kvinners rettigheter i Polen.
Både retten til seksuell og reproduktiv helse og retten til frihet fra vold har blitt betydelig
forverret i Polen de siste årene. Med dypt ubehagelige populistiske tendenser, den undertrykkende innflytelsen fra fundamentalistiske religiøse aktører og strenge reaksjoner mot
kvinnelige menneskerettighetsforkjempere, er situasjonen nå i sum svært vanskelig.
Selv fostre som av medisinske årsaker ikke er levedyktige, må nå likevel bæres frem i Polen.
Regjeringspartiet PiS begrunner innstrammingen med kristne hensyn: «Da kan barnet bli døpt,
begravet og gitt et navn».2 Slik presses noens religiøse regler på alle kvinner i hele landet.
Gjennom historien har strenge restriksjoner på abort bare fjernet trygge aborter, og tvunget
kvinner til enten uønskede graviditeter eller helsefarlige aborter. Konsekvensene av dette er
direkte farlig for kvinners liv og helse.
Human-Etisk Forbund jobber for et samfunn der alle mennesker har frihet til å bestemme i sine
egne liv. Vi er derfor kritiske til at religion benyttes for å legitimere undertrykking, slik vi nå ser
at kristendommen brukes i Polen.
I møte med denne situasjonen ber Human-Etisk Forbund om at Utenriksdepartementet:
-

gir tydelig beskjed til polske myndigheter om at Norge mener begrensingene av
kvinners rettigheter er uakseptable.
vurderer om det kan knyttes betingelser om kvinners rettigheter til norske EØSutbetalinger til Polen.
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Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn med mer enn 99.000 medlemmer.
Forbundet arbeider for å videreutvikle humanismen og sørge for at mennesker kan praktisere
sitt humanistiske livssyn innenfor rammene av en sekulær stat og et livssynsåpent samfunn. Vi
bidrar og stimulerer til etisk refleksjon om store og små spørsmål i livet og i samfunnet.
2 https://www.aftenposten.no/verden/i/QmonlR/fra-naa-er-abort-forbudt-i-polen-dommen-moetes-medraseri-og-fortvilels
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