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Σε απάντηση στα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στον Φιλελεύθερο με ημερομηνία 21/04/2010 και
05/05/2010 σχετικά με το θέμα των αμβλώσεων το Κυπριακό Λόμπι Γυναικών θα ήθελε να εκφράσει τα
ακόλουθα:
Τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος των γυναικών σε ελεύθερη επιλογή και συναίνεση για νόμιμη και ασφαλή διακοπή
εγκυμοσύνης, απορρέουν μέσα από διεθνείς συμβάσεις και διακηρύξεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
όπως η Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διάκρισης κατά των Γυναικών, την οποία η
Κύπρος έχει επικυρώσει και εναρμονίσει με το εθνικό δίκαιο.
Η Πλατφόρμα οργανώσεων που έχει δημιουργηθεί, στην οποία συμμετέχει και το Κυπριακό Λόμπυ
Γυναικών, αποτελείται από μια ομάδα γυναικείων οργανώσεων με μακρά πείρα και γνώσεις σε
ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, στηρίζει τη
θέση για νομιμοποίηση του δικαιώματος των γυναικών σε ελεύθερη επιλογή και συναίνεση για νόμιμη
και ασφαλή διακοπή εγκυμοσύνης. Η θέση αυτή δεν στηρίζεται αυθαίρετα αλλά πηγάζει από το
κατοχυρωμένο δικαίωμα των γυναικών (αλλά και κάθε ανθρώπου) στην υγεία και στην επιλογή να
πράττουν ότι είναι ορθό για το σώμα τους. Η Πλατφόρμα υποστηρίζει ότι το κράτος πρέπει να
φροντίσει ώστε οι γυναίκες οι οποίες δεν θεωρούν το εαυτό τους έτοιμο να αποκτήσουν ένα παιδί να
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που να εγγυώνται ασφαλή και νόμιμη διακοπή εγκυμοσύνης μέσα σε
κάποια εύλογα χρονικά πλαίσια, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Σε απάντηση
αυτών που κατηγορούν τις γυναίκες ότι ‘αστόχαστα και απροβλημάτιστα’ προβαίνουν σε αυτή την
απαίτηση, θεωρούμε πολύ πιο ανεύθυνο το να φέρει κάποιος στο κόσμο μια ανθρώπινη ζωή χωρίς να
έχει το οικονομικό, κοινωνικό και ψυχολογικό υπόβαθρο για να το κάνει και χωρίς να μπορεί να δώσει
σε αυτό το παιδί τη δυνατότητα για μια υγιή και πλήρη ζωή.
Η απαγόρευση των αμβλώσεων δεν εμποδίζει τις γυναίκες από το να προβούν σε αυτή αλλά
δημιουργεί χειρότερες συνέπειες οι οποίες είναι συχνά καταστροφικές. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε
το γεγονός ότι σε όλο τον κόσμο 80 000 γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα της παράνομης
άμβλωσης, το οποίο αντιστοιχεί με μία γυναίκα κάθε έξι λεπτά! Η μη νομιμοποίηση του δικαιώματος
για ασφαλή διακοπή εγκυμοσύνης ουδόλως μειώνει τον αριθμό των αμβλώσεων. Αντίθετα η
αποποινικοποίηση των αμβλώσεων και η ελεύθερη, εύκολη και ενημερωμένη πρόσβαση σε άμβλωση
(από εκπαιδευμένους επαγγελματίες ιατρούς, παράλληλα με την παροχή υψηλής ποιότητας
συμβουλευτική πριν και μετά την άμβλωση) συμβάλλουν στην εκπλήρωση των θεμελιωδών
δικαιωμάτων των γυναικών για αυτοδιάθεση του σώματός τους, συμπεριλαμβανομένου και του
δικαιώματος στην υγεία και στην ιατρική περίθαλψη που κάθε κράτος οφείλει να διασφαλίζει για
όλες τις γυναίκες, χωρίς διάκριση.

Στην Κύπρο υπάρχουν ακόμα σημαντικές υπηρεσίες που δεν προσφέρονται από το κράτος με
αποτέλεσμα τη μη πρόσβαση σε έγκυρη πληροφόρηση για μια υγιή σεξουαλική και αναπαραγωγική
ζωή.
Ενώ το κράτος αντιστέκεται στην πλήρη νομιμοποίηση των εκτρώσεων, ταυτόχρονα και επί σειρά ετών
αρνείται την ένταξη του μαθήματος Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στα σχολεία, πράγμα το οποίο θα
μείωνε τις πιθανότητες ανεπιθύμητων εγκυμοσύνων και θα συνέβαλλε στην πρόληψη τέτοιων
φαινομένων σύμφωνα και με αναφορές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και πολλών
επιστημονικών και ακαδημαϊκών σωματείων με κύρος διεθνώς (π.χ. Αμερικανικός Σύνδεσμος
Ψυχολόγων).
Στην σημερινή Κύπρο δυστυχώς, παρατηρούμε ότι το δικαίωμα στον οικογενειακό προγραμματισμό
(δηλαδή, το δικαίωμα κάθε ατόμου να αποφασίζει αν, πότε, με ποιόν, θα δημιουργήσει οικογένεια), με
εξασφαλισμένη πρόσβαση σε περιεκτική πληροφόρηση και με πλήρη δυνατότητα επιλογής των
διαθέσιμων μεθόδων αντισύλληψης, δεν είναι διασφαλισμένο σε δημόσια βάση. Συμβουλευτικές
υπηρεσίες αναφορικά με τα πιο πάνω, καθώς και για γυναίκες οι οποίες πρόκειται να ή έχουν προβεί
σε άμβλωση, απουσιάζουν πλήρως από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, ενώ θα έπρεπε τέτοιου είδους
υπηρεσίες να είναι προσβάσιμες για όλους.
Αυτοί που υποστηρίζουν ότι το Κυπριακό κράτος κατέχει θεσμούς οι οποίοι προωθούν την δημιουργία
και στήριξη της οικογένειας, ας διερωτηθούν ΠΟΥ βρίσκονται οι προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες
φροντίδας και φύλαξης παιδιών, καθώς και μέτρα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής, ούτως ώστε να αμβλυνθεί το βάρος των εργαζομένων γονέων ενισχύοντας έτσι τον θεσμό της
οικογένειας. Εξάλλου, έρευνα που διενήργησε το Υπουργείο Υγείας στη διάρκεια του 2006 και του 2007
έδειξε ότι 20% των γυναικών του δείγματος είχε κάνει άμβλωση τουλάχιστον μια φορά. Το 7%
αφορούσε γυναίκες από 18-24 ετών, 19,6% γυναίκες 25-44 ετών και 38,8% γυναίκες από 45 μέχρι 56
ετών. Αυτό καταδεικνύει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αμβλώσεων αφορά γυναίκες οι οποίες έχουν ήδη
παιδιά, γεγονός που θα έπρεπε να προβληματίσει τους αρμόδιους φορείς σχετικά με τα μέτρα στήριξης
των οικογενειών. Περαιτέρω, συναντούμε και την έλλειψη αποτελεσματικών προνοιών για μονογονεικές οικογένειες τα παιδιά των οποίων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν σε καθεστώς
φτώχειας.
Οι αμβλώσεις συμβαίνουν πολύ συχνά σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Αυτό καταδεικνύει το γεγονός ότι η
Κυπριακή νομοθεσία δεν αντανακλά την κοινωνική πραγματικότητα για τις αμβλώσεις στην Κύπρο,
ενώ ταυτόχρονα η συλλογή δεδομένων και η δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης του
φαινομένου αυτού είναι ανύπαρκτες. Επιπλέον, το γεγονός ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες άμβλωσης
παρέχεται μόνο σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια σε σχετικά υψηλό κόστος, αποκλείει χαμηλόμισθες ομάδες
της κοινωνίας καθώς και γυναίκες μετανάστριες από πρόσβαση σε αυτές, δημιουργώντας έτσι
διακρίσεις στην διασφάλιση του δικαιώματος στον οικογενειακό προγραμματισμό.
Με τα πιο πάνω το Κυπριακό Λόμπι Γυναικών θα ήθελε να προβληματίσει και να επισημάνει ότι η
γέννηση μιας νέας ζωής σημαίνει και ταυτόχρονη ανάληψη ευθυνών για την παροχή μιας
ολοκληρωμένης και υγιούς ζωής τόσο στο παιδί όσο και στη μητέρα. Κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα
για πρόσβαση σε ασφαλή, νόμιμη και επαγγελματική διαδικασία διακοπής εγκυμοσύνης και σε
υποστηρικτική συμβουλευτική, που να ανταποκρίνεται στις προσωπικές της ανάγκες, όπως τις
ατομικές και πολιτισμικές της ιδιαιτερότητες καθώς και το δικαίωμα στην εχεμύθεια.

Το Κυπριακό Λόμπι Γυναικών αποτελείται από 16 γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ και είναι ενεργό μέλος του
Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών (EWL). To EWL, με 2500 οργανισμούς μέλη σε 30 χώρες, είναι η μεγαλύτερη συμμαχία
γυναικείων μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων των
γυναικών και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.
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