
Jak mówić/pisać  

o aborcji?  
Poradnik

Język kreuJe rzeczywistość
Sposób przedstawiania w mediach zabiegu przerywania 
ciąży ma ogromny wpływ na jego społeczne postrzeganie. 
Odpowiedzialność mediów wymaga świadomego doboru 
słów oraz uważności na ideologiczne zawłaszczanie pojęć 
czy nielogiczne neologizmy konsekwentnie używane przez 
przeciwników wyboru. Ich celem jest narzucenie nam 
wszystkim języka, który uniemożliwia opowiedzenie się  
za prawem do aborcji i pogłębia jej stygmatyzację. 

 #ZatrzymajManipulacje    #ZnajFakty



PrzerywANie ciĄŻy Jest 
PowszecHNe; PoLski zAkAz 
Jest w euroPie wyJĄtkieM 
• WHO (2017) podaje, że na świecie prze-

rywa się co czwartą ciążę1. 
• W Polsce między 25% a 33% kobiet ma 

za sobą doświadczenie aborcji2. 
• Ograniczanie dostępu przez restryk-

cyjne prawo lub bariery stawiane przez 
personel medyczny nie zmniejszają 
liczby zabiegów, za to negatywnie 
wpływają na zdrowie kobiet i pogłę-
biają nierówności społeczne. W świetle 
prawa międzynarodowego wymuszo-
na kontynuacja ciąży to przemoc ze 
względu na płeć3 i może być uznana za 
okrutne, nieludzkie i poniżające trakto-
wanie4. 

• Poza Polską i Maltą aborcja jest legalna 
i realnie dostępna w całej Europie (przy 
różnych typach regulacji).

• Statystycznie najmniej zabiegów wy-
konuje się w krajach, gdzie przerywa-
nie ciąży jest legalne, a antykoncepcja 
dostępna5 (Kanada, Europa Zachodnia 
i Północna).

1 WHO (2017). “Preventing Unsafe Abortion – Fact Sheet”

2 CBOS (2013). Komunikat z badań „Doświadczenia aborcyjne 
Polek”.

3 Konwencja CEDAW; Rekomendacja ogólna nr 35 Komitetu 
CEDAW.

4 decyzja Komitetu Praw Człowieka ONZ z dnia 9 czerwca 2016 
w sprawie Mellet p-ko Irlandii (CCPR/C/116/D/2324/2013); 
decyzja Komitetu Praw Człowieka ONZ z dnia 12 czerwca 2017 
w sprawie Whelan p-ko Irlandii (CCPR/C/119/D/2425/2014).

5 WHO, Guttmacher Institute (2017) “Global, regional, and 
subregional classification of abortions by safety, 2010–14: 
estimates from a Bayesian hierarchical model”

PrzerywANie ciĄŻy to 
kwestiA zDrowiA, GoDNości  
i stAtusu sPoŁeczNeGo
Niemal co druga ciąża na świecie jest 
nieplanowana6. Represyjne przepisy an-
tyaborcyjne w krajach takich jak Polska 
negatywnie wpływają na dobrostan osób, 
które z różnych względów nie chcą lub nie 
mogą kontynuować ciąży. Zakazy, jak też 
bariery w dostępności dozwolonej pra-
wem aborcji7, pogarszają stan ich zdrowia 
psychicznego i/lub fizycznego (skutki 
niefachowo przeprowadzonych zabiegów). 
Uderzają szczególnie w grupy nieuprzy-
wilejowane8, które nie mają odpowied-
nich informacji/ kontaktów czy pieniędzy 
gwarantujących zabieg w bezpiecznych 
i godnych warunkach. Dlatego aborcja jako 
kwestia zdrowia publicznego i sprawiedli-
wości społecznej, dotyczy nas wszystkich. 
Przerywanie ciąży jest nierozerwalnie 
związane z prawem do prywatności, god-
nością i autonomią. 

6 Guttmacher Institute (2018), Facts on Induced Abortion 
Worldwide

7 W 2016 roku legalne przerwania ciąży przeprowadzono w 47 
jednostkach, co stanowi ok. 10% placówek zakontraktowa-
nych przez NFZ do świadczeń ginekologicznych. Więcej na 
temat niedostępności aborcji w Polsce w artykule „#25Lat-
PiekłaKobiet – niechlubna 25. rocznica Ustawy o planowaniu 
rodziny”.

8 Osoby gorzej sytuowane, o niższym wykształceniu, z niepeł-
nosprawnościami, o pochodzeniu imigranckim, uchodźczym, 
spoza dużych miast, nieheteronormatywne, transpłciowe etc.

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_060_13.PDF
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_060_13.PDF
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2817%2931794-4/fulltext?code=lancet-site#seccestitle140
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2817%2931794-4/fulltext?code=lancet-site#seccestitle140
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2817%2931794-4/fulltext?code=lancet-site#seccestitle140
http://www.guttmacher.org/pubs/fb_IAW.html
http://www.guttmacher.org/pubs/fb_IAW.html
http://federa.org.pl/25latpieklakobiet/
http://federa.org.pl/25latpieklakobiet/
http://federa.org.pl/25latpieklakobiet/


PrzerywANie ciĄŻy A PrAwA 
czŁowiekA
Ograniczanie dostępu do legalnej i bez-
piecznej aborcji łamie szereg praw 
człowieka do: życia, zdrowia i opieki 
zdrowotnej, niedyskryminacji i równości, 
wolności od okrutnego, nieludzkiego i po-
niżającego traktowania, godności, pry-
watności, wolności poglądów i wyznania, 
które są zagwarantowane w aktach prawa 
międzynarodowego, przyjętych także 
przez Polskę9.

PrzerywANie ciĄŻy A oPiNiA 
PubLiczNA
Terminacja ciąży jest doświadczeniem 
kobiet z różnych środowisk, w tym pra-
wicowych i katolickich10. Za liberalizacją 
ustawy antyaborcyjnej opowiadają się 
także osoby, które nie nazywają sie-
bie feminist(k)ami. Poparcie to jest 
wyższe wśród kobiet, osób o wykształ-
ceniu podstawowym i średnim, z mniej-
szych miejscowości (20 tys.-100 tys. 
mieszkańców)11. Wiąże się to z faktem, 
że osoby zamożniejsze, z dużych miast 
są mniej uzależnione od restrykcyjnego 
prawa aborcyjnego – stać je na wyjazd czy 
tabletki poronne. 

9 Konwencja w sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji 
wobec Kobiet (CEDAW); Międzynarodowy Pakt Praw Obywa-
telskich i Politycznych (ICCPR); Europejska Konwencja Praw 
Człowieka (ECHR); Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych (ICESCR); Konwencja o Prawach 
Osób z Niepełnosprawnościami (CRPD), Konwencja w sprawie 
zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego 
lub poniżającego traktowania albo karania (CAT).

10 Zob. przypis 2

11 Badania Ipsos dla OKO.press w marcu 2017 r., styczniu 
i kwietniu 2018 r.

PrzerywANie ciĄŻy Jest 
bezPieczNe
To jeden z najbezpieczniejszych zabie-
gów medycznych, o ile przeprowadza go 
wykwalifikowana osoba, w odpowiednich 
warunkach12. W przypadku aborcji farma-
kologicznej wystarczą środki z zaufanego 
źródła oraz zagwarantowany kontakt z le-
karzem w razie komplikacji (które mogą 
wystąpić po każdym, nawet mało inwazyj-
nym, zabiegu). 
Aborcja nie wywołuje niepłodności, de-
presji, zaburzeń psychicznych ani raka13. 

„Syndrom postaborcyjny” nie jest uzna-
wany przez towarzystwa naukowe i nie 
występuje w klasyfikacji chorób ICD-10. 
Wg badań to kobiety, które wskutek braku 
dostępu do zabiegu urodziły niechciane 
dzieci znacznie częściej od matek chcia-
nych dzieci doświadczyły negatywnych 
skutków psychologicznych, emocjonal-
nych i społecznych14. 

PrzerywANie ciĄŻy  
A PoMocNictwo
Publikowanie ogólnych informacji do-
tyczących tego, jak przygotować się do 
aborcji lub jak wygląda jej przebieg, nie 
wypełnia znamion przestępstwa z art. 152 
§ 2 k.k15. Zgodnie z orzecznictwem Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka zakaz 
rozpowszechniania informacji o moż-
liwościach aborcyjnych za granicą jest 
nieproporcjonalny i narusza art. 10 Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo 
do wolności wyrażania opinii)16.

12 Zob. przypis 1

13 WHO (2012), Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for 
Health Systems

14 Major, B., Appelbaum, M., Beckman, L., Dutton, M. a., Russo, 
N., & West, C. (2008). Report of the APA task force on mental 
health and abortion. American Psychological Association. Pg, 
68, 1–91.

15 Stanowisko Zespołu Prawnego Federacji na rzecz Kobiet  
i Planowania Rodziny (2018) ws. pomocnictwa przy aborcji

16 Sprawa Open Door and Dublin Well Woman przeciwko Irlandii, 
skargi nr 14234/88; 14235/88

https://oko.press/juz-42-proc-polakow-liberalizacja-ustawy-antyaborcyjnej-nowy-sondaz-oko-press/
https://oko.press/37-proc-polakow-liberalizacja-ustawy-antyaborcyjnej-15-proc-calkowitym-zakazem-elektoraty-odwazniejsze-niz-liderzy-sondazu-oko-press/
https://oko.press/az-60-proc-polek-i-50-proc-polakow-uwaza-ze-prawo-powinno-zezwalac-na-przerwanie-ciazy-znajomej-kobiecie/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf
http://www.apa.org/pi/women/programs/abortion/mental-health.pdf
http://www.apa.org/pi/women/programs/abortion/mental-health.pdf
http://federa.org.pl/pomocnictwo


JAk wyGLĄDA zAbieG 
PrzerwANiA ciĄŻy? 
Prof. Romuald Dębski o zabiegach wyko-
nywanych w Polsce: „Pacjentka dostaje 
tabletki dopochwowe. Zaczynają się skur-
cze, boli brzuch, jest krwawienie. Trwa 
kilka, czasem kilkanaście godzin.”17

#Historiekobiet 
„Byłam w piątym tygodniu, gdy dowiedzia-
łam się, że jestem w ciąży. Jestem chora 
na zakrzepicę. Podczas badania ginekolog 
zasugerował mi, że ciąża może zagrażać 
mojemu zdrowiu lub nawet życiu, ale nie 
wspomniał nic o możliwości legalnej abor-
cji. Byłam zdecydowana na aborcję, bałam 
się o swoje zdrowie. Przyjaciółka podpo-
wiedziała mi, że mogę skorzystać z aborcji 
farmakologicznej, zamawiając tabletki 
poronne. Bolało, ale wytrzymałam. Poczu-
łam ulgę, że wszystko mam już za sobą.”

Więcej na stronie: 

federa.org.pl/historiekobiet

17 Wywiad G. Sroczyńskiego z prof. R. Dębskim i dr M. Dębską 
(16.04.2012). Trwa atak na prof. Dębskiego, a on od lat 
powtarza: „Nie mówię o aborcji. Mówię: Ma pani wybór”. 
Wysokie Obcasy

Język wizuALNy
Ze względu na siłę obrazu należy unikać 
stereotypowych grafik/ilustracji towarzy-
szących tekstowi o aborcji np. osób w za-
awansowanej ciąży (ciąże przerywa się 
najczęściej bardzo wcześnie), smutnych 
twarzy (aborcja wywołuje różne emocje), 
płodów przypominających noworodki, 
kłamliwych billboardów z rozczłonkowa-
nymi płodami. Za ilustrację może posłużyć 
fotorelacja z demonstracji pro-choice, 
wizyty u lekarki/lekarza, debaty o aborcji.

•	Nie	oceniaj.

•	Skup	się	na	jednostce, jej historii i uprawnionym wyborze.

•	Posługuj	się	neutralnymi	określeniami (terminy medyczne/
prawne) i językiem	empatii (historie konkretnych kobiet). 

•	Korzystaj	z rzetelnych	i sprawdzonych	źródeł	– raportów 
uznanych ciał jak ONZ, WHO, UE, Instytut Guttmachera, 
czasopism naukowych; wiedzy i doświadczeń organizacji 
zajmujących się prawami reprodukcyjnymi.
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http://federa.org.pl/historiekobiet/
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,162269,11518946,trwa-atak-na-prof-debskiego-a-on-od-lat-powtarza-nie-mowie.html


JAk Mówić/PisAć o AborcJi? PrAwiDŁowA terMiNoLoGiA

tAk Nie DLAczeGo

przerywanie	
ciąży

terminacja	ciąży

aborcja

skrobanka „Przerywanie ciąży” jest terminem prawnym 
z długą tradycją w dyskursie. Ma tę przewagę 
wobec słowa „aborcja”, że nie oddziela płodu od 
kobiety. Słowo „skrobanka” jest potoczne i odnosi  
się do przestarzałej metody przerywania ciąży. 

przeciwnik/	
przeciwniczka		
aborcji/wyboru	
(anti-abortion, 
anti-choice)

obrońca/	
obrończyni		
życia	(pro-life)

„Pro-life” sugeruje, że zwolennicy wyboru i do-
stępu do bezpiecznej aborcji są przeciwko życiu, 
tymczasem to im zależy na życiu kobiet zarówno 
w sensie jego fizycznej ochrony, jak też posza-
nowania konstytucyjnego prawa do decydowania 
o swym życiu osobistym.

kobieta	w ciąży

osoba	w ciąży

matka Termin „matka” ma zastosowanie wobec osoby, 
która urodziła dziecko (nie wcześniej).

embrion/zarodek	
(do 10. tyg. ciąży) 

płód (od 10. tyg. 
do porodu)

dziecko

dziecko		
poczęte

dziecko		
nienarodzone

Termin „dziecko” oraz prawa człowieka obowią-
zują od porodu. Personifikacja płodu jest dezin-
formacyjną strategią ruchu przeciwko wolności 
wyboru. Płodowi przysługuje ochrona prawna  
(wynikająca z praw reprodukcyjnych osoby w cią-
ży), ale jest ona inna niż w przypadku dziecka. 
Często cytowane orzeczenie Trybunału Kon-
stytucyjnego z 1997 r. wprawdzie stwierdza, że 
początkom życia ludzkiego przysługuje ochrona 
konstytucyjna, ale nie przesądza o charakterze tej 
ochrony i przyznaje, że jej zakres jest węższy niż 
w przypadku kobiety.

aborcja		
pozaustawowa

nielegalna		
aborcja

Choć aborcja to zabieg medyczny niezbędny dla 
realizacji praw człowieka (do ochrony zdrowia 
i życia prywatnego), to w niektórych krajach bywa 
kryminalizowany (często ze względów ideologicz-
nych). Używanie terminu „nielegalna aborcja” jest 
mylące (w Polsce ustawa dopuszcza trzy wyjąt-
ki, warto je zawsze przywoływać). Stygmatyzuje 
osoby, które jej doświadczyły (np. w podziemiu czy 
zażywając tabletki poronne), sugerując są prze-
stępcami, co nie ma pokrycia w polskim prawie 
(odpowiedzialność karną ponosi tylko lekarz i po-
mocnik). 
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tAk Nie DLAczeGo

migracje		
aborcyjne

wyjazdy	w celu	
uzyskania		
dostępu		
do	aborcji

turystyka		
aborcyjna

Turystyka (budząca pozytywne skojarzenia) nie 
odpowiada realiom, w których represyjne prawo 
zmusza kobiet do wyjazdu celem uzyskania po-
trzebnego świadczenia zdrowotnego, obciążając  
je kosztami finansowymi i emocjonalnymi.

ustawa		
antyaborcyjna	

„kompromis”	
aborcyjny

Ustawa z 1993 r. jest jednym z najbardziej restryk-
cyjnych praw antyaborcyjnych w Europie. „Kom-
promisem” nie można nazywać naruszenia praw 
człowieka. Ustawę przyjęto wbrew woli społeczeń-
stwa (zlekceważono 1,6 mln podpisów pod wnio-
skiem o referendum ws. aborcji). Sondaże opinii 
publicznej pokazują, że od Czarnego Protestu ok. 
40% społeczeństwa jest za liberalizacją prawa18. 

zakończyć		
ciążę	

przeprowadzić	
aborcję

abortować		
dziecko

Patrz punkt: „embrion a dziecko”

aborcja	źle		
przeprowadzona

niebezpieczna	
aborcja

Zabieg przerwania ciąży wiąże się z minimalnym 
ryzykiem zdrowotnym dla kobiety. Aborcja jest 
niebezpieczna, gdy zostaje przeprowadzona niefa-
chowo, przez niewykwalifikowaną osobę, niezgod-
nie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, bez 
dołożenia należytej staranności. 

zmniejszyć	liczbę	
niechcianych	ciąż

uchronić	przed	
niechcianymi		
ciążami

zmniejszyć		
liczbę	aborcji	

uchronić	przed	
aborcją

Niechciane ciąże są częstym powodem aborcji, 
więc to ich liczbę należy zmniejszać poprzez odpo-
wiednią edukację, poradnictwo oraz realny dostęp 
do skutecznej antykoncepcji. 

18 Zob. przypis 11

JAk Mówić/PisAć o AborcJi? PrAwiDŁowA terMiNoLoGiA



tAk Nie DLAczeGo

przerwanie	ciąży		
w drugim		
trymestrze	

późna	aborcja Większość aborcji przeprowadza się w 1. try-
mestrze, ale względy zdrowotne czy wskazania 
embriopatologiczne ujawniają się często później, 
dlatego terminy dla takich aborcji są dłuższe.

antykoncepcja		
awaryjna	

antykoncepcja		
po	stosunku

tabletka		
„dzień	po”

tabletka	
(wczesno)		
poronna

Tabletka poronna (nie ma czegoś takiego jak „tab-
letka wczesnoporonna”) przerywa istniejącą ciążę, 
wywołując poronienie, a antykoncepcja awaryjna 
zapobiega ciąży, uniemożliwiając zapłodnionej 
komórce jajowej zagnieżdżenie się w macicy. Nie 
ma negatywnego wpływu na embrion, jeśli doszło 
do zagnieżdżenia. 

przerwanie	ciąży		
ze	względów		
embrio-	
patologicznych	/	
z powodu		
ciężkich,		
nieodwracalnych		
wad	płodu

aborcja		
eugeniczna

aborcja	
z powodu		
niepełno-	
sprawności/	
choroby		
dziecka

Niepełnosprawność może być konsekwencją nie-
odwracalnego upośledzenia płodu, ale nie jest wg 
prawa samodzielną przesłanką do aborcji. Aborcja 
nie ma nic wspólnego z eugeniką, czyli praktyką 
mającą na celu ulepszenie „ludzkiej rasy” w inte-
resie państwa.

aborcja	jest	
decyzją	osoby	
w ciąży

„aborcja	to	
zawsze	trudna	
decyzja”

Nie wolno oceniać czyichś prywatnych wyborów. 
Powody mogą być różne, ale zawsze należy je 
szanować. Warto przytaczać prawdziwe historie 
kobiet, najlepiej zaś stwarzać im przestrzeń do 
mówienia we własnym imieniu.

aborcja	w pełni		
dostępna	

aborcja	dostępna	
do	12.	tygodnia		
ciąży	bez		
ograniczeń

aborcja		
na	życzenie	/		
na	żądanie

Słowo „życzenie” sugeruje przyjemność/lekko-
myślność; „żądanie” – agresywne domaganie się 
czegoś. Te określenia są nacechowane emocjonal-
nie i sprzyjają wydawaniu bezpodstawnych ocen, 
które mają potem negatywny wpływ na dostępność 
aborcji. Mówiąc o „dostępnej aborcji” podkreślamy 
prawo kobiety jako pacjentki do uzyskania zabiegu 
medycznego.

JAk Mówić/PisAć o AborcJi? PrAwiDŁowA terMiNoLoGiA
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