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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την έκτρωση
Πιθανόν λίγοι από εμάς να γνωρίζουμε τι προνοεί η νομοθεσία για τον τερματισμό της εγκυμοσύνης και την κατάσταση
που επικρατεί στην Κύπρο σχετικά με την έκτρωση. Αυτό που είναι βέβαιο, είναι ότι η υφιστάμενη νομοθεσία ενισχύει
το κοινωνικό στίγμα και τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών γύρω από τον τερματισμό εγκυμοσύνης, ακόμα και όταν
αυτός επιλέγεται σε πλαίσια που επιτρέπονται από την νομοθεσία. Η στάση μερικών ΜΜΕ, όσο και του διαλόγου που
αναπτύσσεται δημοσίως, επισύρει τον κίνδυνο στιγματισμού και δαιμονοποίησης κάθε γυναίκας που λαμβάνει
αποφάσεις για τη ζωή της και ταυτόχρονα ενισχύει στερεότυπα και αντιλήψεις.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) οι νομικοί περιορισμοί στην άμβλωση δεν οδηγούν στην μείωση
των αμβλώσεων, αλλά ούτε και σε σημαντικές αυξήσεις γεννήσεων. Αντίθετα, βάση τεκμηριωμένων τοποθετήσεων της
ΠΟΥ, ο περιορισμός είναι πιθανό να οδηγήσει στην αύξηση του αριθμού των γυναικών που αναζητούν παράνομες και
ανασφαλείς αμβλώσεις. Σύμφωνα πάντοτε με την ΠΟΥ οι νόμοι και οι πολιτικές που διευκολύνουν την πρόσβαση σε
ασφαλείς αμβλώσεις δεν αυξάνουν το ποσοστό ή τον αριθμό των αμβλώσεων.

Οποιοδήποτε νομικό ή άλλο εμπόδιο περιορίζει την πρόσβαση των γυναικών σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις,
παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ άλλων το δικαίωμα τους στην υγεία, στην ελευθερία, την
ασφάλεια, τη σωματική ακεραιότητα, στην ιδιωτική ζωή και αντιβαίνει στην αρχή της μη διάκρισης. Η διασφάλιση
πρόσβασης σε υπηρεσίες για ασφαλή και νόμιμη άμβλωση αποτελεί υποχρέωση του κράτους όπως άλλωστε
υποστηρίζουν ξεκάθαρα διεθνή όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αναμένουμε από την πολιτεία άμεσα να λειτουργήσει υπεύθυνα έτσι ώστε να διασφαλιστεί και να κατοχυρωθεί το
δικαίωμα των γυναικών για νόμιμη, προσβάσιμη, ασφαλή, και επαγγελματική διαδικασία διακοπής εγκυμοσύνης που
να ανταποκρίνεται στις προσωπικές ανάγκες κάθε γυναίκας.

Ως Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού ζητούμε την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας,
και την ουσιαστική και ενεργή εμπλοκή όλων των αρμόδιων φορέων της πολιτείας συμπεριλαμβανομένου των Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων στην διαδικασία αυτή.
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