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Stanowisko 

Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej 

w sprawie świadomego i bezpiecznego macierzyństwa 

 

Kierując się poczuciem odpowiedzialności i zaufaniem do człowieka, jednoznacznie 

stwierdzamy, że obowiązkiem państwa jest zapewnienie kobiecie prawa do podejmowania 

decyzji dotyczących macierzyństwa w zgodzie z własnym sumieniem. 

Głos kobiet i ich apel o wolność w podejmowaniu tak osobistej decyzji, jaką jest urodzenie 

dziecka, głos, który od miesięcy słychać na ulicach polskich miast, musi być szanowany. 

Platforma Obywatelska jasno i zdecydowanie stoi po stronie Polek. Po stronie rozsądku  

i empatii. Po stronie poszanowania godności kobiet zdeptanej pseudowyrokiem Trybunału 

Julii Przyłębskiej. Obecna władza odebrała kobietom i ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa, 

wprowadziła bezduszne prawo, zmuszające do kontynuowania ciąży wbrew woli kobiety 

nawet  w najbardziej dramatycznych okolicznościach, bez względu  na konsekwencje dla jej 

zdrowia i życia. 

Sprzeciwiamy się przemocy i agresji ze strony państwa. Sprzeciwiamy się opresyjnej polityce. 

Żadna władza nie ma prawa siłą narzucać swoich poglądów obywatelom. W sprawach tak 

trudnych  i osobistych dla każdej kobiety rolą państwa jest zapewnienie jej bezpieczeństwa, 

wsparcia i opieki  w dramatycznej sytuacji życiowej, jaką jest podjęcie decyzji ważącej na jej 

przyszłości. 

Dlatego Platforma Obywatelska opowiada się za zagwarantowaniem każdej Polce znajdującej 

się  w wyjątkowo trudnej sytuacji osobistej prawa do podjęcia przez nią – po konsultacji  

z psychologiem i lekarzem – indywidualnej decyzji o ewentualnym przerwaniu ciąży do 12. 

tygodnia w bezpiecznych medycznie warunkach, podobnie jak w większości krajów 

europejskich. 

Ponadto, aby decyzja kobiety była w pełni świadoma, a macierzyństwo bezpieczne, państwo 

musi zagwarantować: 

• powszechny dostęp do edukacji seksualnej,  

• bezwarunkową bezpłatną antykoncepcję, w tym antykoncepcję awaryjną, 

• badania prenatalne finansowane przez państwo, 

• bezpłatne leczenie niepłodności metodą „in vitro”, 

• systemowe wsparcie finansowe i medyczne w przypadku urodzenia dziecka  

z niepełnosprawnością.  
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Dopiero tak kompleksowa, wypracowana w dialogu z Polkami i Polakami, nowa umowa 

społeczna zapewni podmiotowe traktowanie kobiety i w dramatycznych sytuacjach życiowych 

zagwarantuje bezpieczeństwo podjęcia osobistej decyzji dotyczącej macierzyństwa. Ufamy 

mądrości kobiet. 

Jednocześnie Platforma Obywatelska zawsze zapewniała swoim członkom wolność decyzji  

w sprawach światopoglądowych i nadal tę wolność będzie szanować.  

 

 


