Dane feministek ca³kowicie niewiarygodne

Podziemie aborcyjne  mity i fakty
Nag³aniana w mediach liczba 200 tys. nielegalnych aborcji rocznie jest nieprawdziwa. Drastyczne
zawy¿anie szacunkowych danych nt. skali podziemia aborcyjnego jest metod¹ rodowisk proaborcyjnych, stosowan¹ w celu doprowadzenia do legalizacji aborcji.

Stan prawny
Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y
zosta³a uchwalona 7 stycznia 1993 r. Ustawa delegalizuje aborcjê poza 3 przypadkami (zagro¿enia ¿ycia
lub zdrowia matki, nieodwracalnego ciê¿kiego uszkodzenia p³odu oraz gdy istnieje podejrzenie, ¿e ci¹¿a
jest wynikiem czynu zabronionego). Ustawa nie przewiduje ¿adnych kar dla kobiet poddaj¹cych siê aborcji,
lecz jedynie dla lekarza.

Oficjalne rz¹dowe statystyki
Ustawa zobowi¹zuje rz¹d do sporz¹dzania corocznych raportów z jej wykonywania. Wed³ug statystyk
rz¹dowych, liczba nielegalnych zabiegów przerywania
ci¹¿y jest niewielka (17 w 1998 r., 99 w 1999 r., 30
w 2000 r., 21 w 2001 r., 210 w 2002 r., 42
w 2003 r., 31 w 2004)1.
Wszelkie szacunki na temat skali podziemia aborcyjnego w Polsce obarczone s¹ powa¿nym ryzykiem b³êdu.
Policja i prokuratura zajmuj¹ siê zaledwie kilkoma przypadkami nielegalnej aborcji rocznie. Organy cigania,
które zosta³y utworzone do wykrywania przestêpstw s¹
bierne w przypadku cigania przestêpstwa nielegalnej
aborcji. Zestawienie iloci og³oszeñ prasowych (mówi¹cych o regulacji miesi¹czki, zabiegach tanio) z iloci¹
przestêpstw zg³oszonych do prokuratury daje obraz
opiesza³oci organów cigania. Sytuacja tym bardziej
budzi zdziwienie, ¿e policja wed³ug polskiego prawa mo¿e pos³u¿yæ siê narzêdziem kontrolowanej prowokacji.

Skala zjawiska w Polsce:
714 tys. rocznie
Najrzetelniejszym róde³ szacunków skali zjawiska
w Polsce s¹ dane z roku 1997 (podczas rocznego
obowi¹zywania nowelizacji ustawy dokonanej

30 sierpnia 1996. dopuszczaj¹cej tzw. aborcjê na ¿yczenie2). Liczba legalnie dokonanych w 1997 r. zabiegów przerywania ci¹¿y wynios³a 3047. Podkrelamy:
w warunkach legalnoci, tak¿e na ¿yczenie kobiety,
w dobrych warunkach sanitarnych i bezp³atnie.
Nie ulega dyskusji, ¿e oficjalne dane dotycz¹ce liczby
aborcji (nawet w warunkach jej legalnoci) odbiegaj¹
znacznie od stanu faktycznego. Nie wszystkie dokonane aborcje s¹ rejestrowane (z pobudek osobistych kobiet b¹d w celu unikniêcia uiszczenia podatku przez lekarza). Maj¹c na uwadze powy¿sze fakty szacujemy liczbê nielegalnych aborcji w przedziale 714 tys. rocznie.

Jak uzyskano tê liczbê?
Najbardziej aktualne dane nt. iloci legalnych aborcji
w 1997 r. (kiedy aborcja by³a przez rok legalna z tzw.
wskazañ spo³ecznych) pomno¿ono przez przywo³ywany
przez demografów stosunek iloci legalnych aborcji do
iloci nielegalnych aborcji w warunkach dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y. Zosta³ on opracowany na podstawie szacunków prof. dr. hab. Marka Okólskiego, demografa, który stwierdzi³, ¿e stosunek ten wynosi oko³o
1:33. Niezale¿ny badacz, lek. med. Karol Meissner
oszacowa³ ten stosunek na 1:44. Natomiast prof. dr
hab. Janina Jówiak wraz z dr hab. Janem Paradyszem w oparciu o analizê porównawcz¹ sytuacji w Polsce do sytuacji w Czechach i S³owacji oszacowali ten
stosunek na mieszcz¹cy siê w przedziale miêdzy 1:2,2
a 1:4,75. Za najbardziej adekwatne uwa¿aæ nale¿y obliczenia Jówiak i Paradysza, gdy¿ s¹ one ostatnimi dostêpnymi szacunkami na ten temat.
Tak wiêc przyjmuj¹c najgorszy  z trzech powy¿ej
cytowanych opracowañ  wariant 1: 4,7 i mno¿¹c
liczbê legalnych zarejestrowanych aborcji w 1997 r. 
3047 przez 4,7, otrzymujemy szacunek rzêdu
14 321 nielegalnych aborcji dokonywanych obecnie.
Natomiast przyjmuj¹c najni¿szy z uzyskanych wskaników 1: 2,2, otrzymujemy 7008 nielegalnych aborcji
rocznie.

Drastycznie zawy¿ane
szacunki feministek
Nag³aniana w mediach liczba 200 tys. nielegalnych aborcji rocznie ma swe ród³o w raporcie Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Usta-
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wa antyaborcyjna w Polsce  funkcjonowanie, skutki spo³eczne, postawy i zachowania z roku 20006.
Raport ten jest nierzetelny na wielu p³aszczyznach.
Przyk³adowo w rozdziale Postawy rodowiska
medycznego wobec aborcji wnioski na ten temat
wysnuto z ankiet przeprowadzonych wród 10
(s³ownie: dziesiêciu) osób: 6 lekarzy i 4 po³o¿nych i pielêgniarek.
Przeanalizujmy sposób, w jaki oszacowano iloæ
nielegalnych aborcji na 80200 tys. rocznie.
1. O masowej skali podziemia aborcyjnego wed³ug
autorek raportu ma wiadczyæ zmniejszaj¹ca siê liczba urodzeñ w Polsce. Tymczasem spadek przyrostu
naturalnego jest obserwowanym przez socjologów od
kilkudziesiêciu lat trendem ogólnoeuropejskim. Zmiana struktury rodziny, przesuniêcie wieku zawierania
ma³¿eñstw, zwiêkszaj¹ce siê stosowanie rodków
i metod planowania rodziny, zmniejszanie siê liczby kobiet w wieku rozrodczym (a w Polsce szczególnie wysokie bezrobocie, nieskuteczna polityka prorodzinna
pañstwa oraz znaczny wzrost poziomu wykszta³cenia
kobiet) to obiektywne przyczyny spadku przyrostu naturalnego. Dostêpnoæ aborcji jest zaledwie jednym
z wielu  i to nie najwa¿niejszym  czynnikiem kszta³tuj¹cym ten trend.
2. Autorki raportu szacuj¹ skalê podziemia
aborcyjnego na podstawie porównañ z takimi krajami jak Litwa, Czechy czy £otwa. Szacowanie iloci
nielegalnych aborcji na podstawie odniesienia do innych krajów europejskich jest niemiarodajne. Porównania z krajami nadba³tyckimi i innymi s¹siadami nie mog¹ byæ uzasadnieniem dla oceny liczby
aborcji w Polsce. Czêstoæ chorób przenoszonych
drog¹ p³ciow¹ (w tym HIV), zgonów kobiet w zwi¹zku z ci¹¿¹, porodem i po³ogiem, umieralnoæ p³odów i noworodków s¹ w tych krajach du¿o wy¿sze
ni¿ w Polsce. Jedn¹ z przyczyn jest du¿a liczba
aborcji, która wtórnie prowadzi do tych powik³añ.
(...) Sytuacja spo³eczna, zdrowotna tych krajów
i Polski nie jest porównywalna7.

Argumenty wiadcz¹ce
o nieprawdziwoci szacunków
rzêdu 80  200 tys. nielegalnych
aborcji rocznie
1. Polki w ci¹gu ostatnich 20 lat przesta³y uwa¿aæ aborcjê za zabieg medyczny b¹d metodê
kontroli urodzeñ. Jeszcze przed uchwaleniem
ustawy chroni¹cej ¿ycie nast¹pi³ diametralny spadek liczby aborcji (por. wykres obok). Równie¿
w ostatnich 20 latach znacznie wzros³o w polskim
spo³eczeñstwie przekonanie o koniecznoci ochrony ¿ycia dziecka poczêtego. Dane OBOP z czerwca
2003 r.8 mówi¹ o 81 % zwolennikach (50 % na
tak, 31 % na raczej tak) ochrony prawnej ¿ycia
dzieci nienarodzonych.

dane: Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania w latach
19932004 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku oraz raport Ministerstwa Zdrowia za rok 2002, 2003

2. Zmniejszaj¹ca siê liczba zgonów kobiet zwi¹zanych z ci¹¿¹ porodem i po³ogiem (por. odpowiedni wykres), stale poprawiaj¹ce siê zdrowie prokreacyjne
kobiet oraz zmniejszaj¹ca miertelnoæ noworodków
przecz¹ sugerowanej przez Federacjê na rzecz Kobiet
i Planowania Rodziny iloci 200 tys. nielegalnych
aborcji rocznie. Masowa skala zjawiska nielegalnej
aborcji powodowa³aby pogorszenie tej sytuacji, nie
za polepszanie, jak w rzeczywistoci ma to miejsce.

dane: Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania w roku 2001,
2003, 2004 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku
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3. Zmniejszaj¹ca siê liczba poronieñ samoistnych. Niemo¿liwe jest masowe klasyfikowanie przez
lekarzy nielegalnych aborcji pod nazw¹ poronieñ samoistnych. Wskanik poronieñ samoistnych na
1000 kobiet w wieku rozrodczym w latach 19902004 zmniejszy³ siê z 6,3 do 4,2. Bezwzglêdny spadek liczby poronieñ samoistnych obrazuje poni¿sza
tabela.

USA

W Stanach Zjednoczonych w latach 60 i 70. ub.
wieku dzia³a³a organizacja NARAL, której celem by³a
legalizacja aborcji. Jeden z jej za³o¿ycieli, dr Bernard
Nathanson (który po latach zaprzesta³ wykonywania
i zosta³ dzia³aczem pro-life) aborcji opisuje dzia³ania
NARAL-u: Sfa³szowalimy dane na temat nielegalnych zabiegów przerywania ci¹¿y wykonywanych ka¿dego roku w USA. Mass mediom i opinii publicznej
przekazywalimy informacjê, ¿e rocznie przeprowadza siê w Stanach oko³o miliona aborcji, chocia¿ wiedzielimy, ¿e naprawdê jest ich oko³o 100 tysiêcy.
Podczas nielegalnych zabiegów umiera³o rocznie
200-250 kobiet, ale stale powtarzalimy, ¿e miertelnoæ jest znacznie wy¿sza i wynosi 10 tysiêcy rocznie. Liczby te zaczê³y kszta³towaæ wiadomoæ spo³eczn¹ w USA i by³y najlepszym rodkiem, aby przekonaæ spo³eczeñstwo, ¿e trzeba zmieniæ prawo antyaborcyjne. Sfa³szowane przez nas dane na temat
przerywania ci¹¿y wp³ynê³y na legalizacjê aborcji
przez S¹d Najwy¿szy9.

Wielka Brytania

dane: Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania w roku 200,
2003 oraz 2004 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku
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454
992
802
057
970
300
054
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959
568
007
559
707
381
183

Zawy¿anie skali
podziemia aborcyjnego
Drastyczne zawy¿anie danych nt. skali podziemia
aborcyjnego wielokrotnie mia³o ju¿ miejsce w historii.
Jest metod¹ rodowisk proaborcyjnych stosowan¹
w celu legalizacji aborcji.

Podobna sytuacja mia³a miejsce w trakcie kampanii na rzecz legalizacji aborcji w Wielkiej Brytanii. Brytyjskie organizacje proaborcyjne w latach 1960-65
podawa³y, ¿e na terenie Wielkiej Brytanii i Walii dokonuje siê rocznie 250 000 nielegalnych zabiegów przerwania ci¹¿y. By³a to nieprawda. Rada Królewskiego
Towarzystwa Ginekologicznego i Po³o¿niczego wyda³a
w 1966 roku owiadczenie: Wielokrotnie podawano,
¿e liczba nielegalnych aborcji wynosi 100 tys. rocznie,
najnowsze szacunki mówi¹ nawet o 250 tys. Te liczby
 podobnie jak wczeniejsze szacunki mówi¹ce
o 50 000 nielegalnych aborcji rocznie  nie maj¹ ¿adnych rzeczywistych podstaw10. Po legalizacji aborcji
w Wielkiej Brytanii w 1968 r. legalnych aborcji by³o
23,6 tys., w 1969 54,8 tys. Od momentu legalizacji
aborcji w tym kraju do chwili obecnej nigdy liczba aborcji nie osi¹gnê³a 250 00011.

Niemcy

W Niemczech (RFN) aborcjê zalegalizowano
w 1976 r. Przed legalizacj¹ zwolennicy aborcji podawali rzekom¹ liczbê nielegalnych zabiegów, szacowan¹
przez nich nawet na 3 miliony rocznie12. Po legalizacji
liczba aborcji wynosi³a 54 309 w 1977, 73 548 w r.
197813. Ponadto warto przypomnieæ znamienny absurd: niemieccy agitatorzy proaborcyjni podawali, ¿e
rocznie wskutek nielegalnej aborcji umiera od 10 do
40 000 Niemek. Tymczasem rocznie w tym kraju
umiera³o z wszystkich przyczyn rednio 13 000 kobiet
w wieku rozrodczym14.
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Polska

Sytuacja w PRL w latach 50. wygl¹da³a podobnie.
Strona rz¹dowa, chc¹c zalegalizowaæ przerywanie
ci¹¿y, podawa³a zupe³nie zafa³szowane szacunki. Podawano: Wed³ug oceny Ministerstwa Zdrowia, liczba
zabiegów dokonywanych z naruszeniem dotychczas
obowi¹zuj¹cych przepisów siêga ok. 300 tys. rocznie,
lub jest nawet wy¿sza15. Tymczasem po legalizacji
w 1956 r. liczba legalnych aborcji wynosi³a: w 1957 r.
 36 368, w 1958 r.  44 23316, czyli niemal dziesiêciokrotnie mniej.

Argentyna

Prokurator federalny w Argentynie, A. Ferrer Vera przyzna³, ¿e rozpowszechniana przez tamtejszego ministra zdrowia, Ginesa Gonzales Garcia liczba
500 000 nielegalnych aborcji jest fa³szywa. Odmówi³ jednak podjêcia odpowiednich kroków prawnych,
stwierdzaj¹c, ¿e k³amstwa te by³y motywowane tylko polityczn¹ strategi¹. Doniesienie o pope³nieniu
przestêpstwa przez Garcia z³o¿y³a u prokuratora organizacja Portal de Belen, zarzucaj¹c ministrowi
ok³amywanie spo³eczeñstwa, maj¹ce na celu uzyskanie spo³ecznego przyzwolenia na legalizacjê
aborcji17.

Wnioski
Liczba czynów zabronionych prawem, niebezpiecznych dla zdrowia czy nawet ¿ycia, kosztownych jest
z pewnoci¹ du¿o ni¿sza od liczby tych samych czynów
po ich legalizacji, dokonywanych w dobrych warunkach sanitarnych i bezp³atnie.
Podawanie zawy¿onych danych na temat skali nielegalnej aborcji jest  jak widaæ z przytoczonych danych  sta³ym elementem kampanii proaborcyjnej. Jej
celem jest wpojenie spo³eczeñstwu przekonania, ¿e
nale¿y ten stan rzeczy zaakceptowaæ i  co za tym idzie
 zalegalizowaæ.
Powy¿ej wykazano, ¿e podawane ostatnio w Polsce przez rodowiska aborcyjne szacunki podziemia
aborcyjnego 80-200 tysiêcy rocznie s¹ ca³kowicie
niezgodne z rzeczywistoci¹.
Rzetelne analizy wykazuj¹, ¿e wielkoæ tzw. podziemia aborcyjnego w Polsce zawiera siê w granicach 7 tys.  14 tys. rocznie.
dr med. Józefa Deszcz
lek. med. Maria Stachura
dr Beata Trzciñska
dr hab. Jadwiga Wronicz
Kraków, listopad 2006
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Cz³owiek od poczêcia  wypowiedzi naukowców: Prawo chroni ¿ycie cz³owieka:
Komórkê jajow¹ od momentu zap³odnienia nazywamy zarodZ Konwencji Praw Dziecka Narodów
kiem, ale nie ulega w¹tpliwoci, ¿e jest to cz³owiek.
Zjednoczonych (1989 r.):
prof. dr hab. med. B. Chazan
Dziecko, z uwagi na swoj¹ niedojrza³oæ
(za: S³u¿ba ¯yciu, nr 23, 7-8 1999) psychiczn¹ oraz umys³ow¹, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym w³aciwej ochrony
¯ywot cz³owieka rozpoczyna siê w momencie poczêcia, prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu.
tj. zap³odnienia, i koñczy siê w momencie mierci.
prof. dr hab. med. R. Klimek, cz³onek Królewskiego TowaZ Powszechnej Deklaracji Praw Cz³orzystwa Lekarskiego w Londynie, cz³onek Komitetu Naukowego wieka Narodów Zjednoczonych (1948 r.):
wiatowej Federacji Ginekologów
Ka¿dy cz³owiek ma prawo do ¿ycia, wol(za: Prawo i ¯ycie nr 3/2000) noci i bezpieczeñstwa swej osoby (Art. III).
Z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Szacunek dla nowego ¿ycia od samego poczêcia i uznanie
dziecka za partnera w dialogu s¹ bardzo wa¿ne. Ten dialog (1997 r.):
Rzeczpospolita Polska zapewnia ka¿derozpoczyna siê w momencie poczêcia.
prof. dr hab. Peter G. Fedor-Freybergh, mu cz³owiekowi prawn¹ ochronê ¿ycia
(za: Menopauza, Zeszyt 1/2002) (Art. 38).

Ka¿dy cz³owiek ma prawo do ¿ycia,
poczête dziecko tak¿e!

Zapraszamy na stronê Polskiego Stowarzyszenia Obroñców ¯ycia Cz³owieka:

www.pro-life.pl

