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[Traducere] 

 

București, 11 iunie 2021 

 

The Secretariat 

United Nations 

Palais des Nations, Room XIX 

Avenue de la Paix 

1211 Geneva, SWITZERLAND 

 

Re.: Chestionarul Raportorului special al ONU pentru 

dreptul tuturor de a se bucura de cel mai înalt standard 

realizabil de sănătate fizică și mintală, privind „dreptul la 

sănătate sexuală și reproductivă – provocări și 

posibilități în perioada pandemiei de COVID-19” 

 

 

Vă mulțumim pentru ocazia oferită de a răspunde acestui apel la contribuții1 în vederea 

raportului ce va fi prezentat în cea de-a 76-a sesiune a Adunării Generale de Raportorul 

special al ONU pentru dreptul tuturor de a se bucura de cel mai înalt standard realizabil de 

sănătate fizică și mintală, privind „dreptul la sănătate sexuală și reproductivă – provocări și 

posibilități în perioada pandemiei de COVID-19”. Trimitem această contribuție în virtutea 

misiunii noastre de a proteja copiii nenăscuți împotriva privării de dreptul la viață. 

 

1. Promovarea avortului, de către ONU, în perioada pandemiei  

 

La începutul lunii martie 2020, pe când guvernele așteptau ca Organizația Mondială a 

Sănătății (OMS) să emită recomandări privind modul în care să facă față pandemiei de 

coronavirus, reprezentanții agenției, prin intermediul unui ghid privind „Gestionarea clinică 

a sindromului acut respirator sever”, promovau avortul ca fiind un serviciu medical 

„esențial”. i) 

 

„Alegerile femeilor și dreptul acestora la asistență medicală în materie de sănătate sexuală 

și reproductivă, inclusiv accesul la mijloace contraceptive și la servicii de avort efectuat în 

                                                 
1 Call for contributions: The right to sexual and reproductive health – Challenges and Possibilities during 

COVID-19, https://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/sexual-reproductive-health-covid.aspx 
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condiții de siguranță, ar trebui să fie respectate indiferent de situația legată de pandemia 

de COVID-19”, se precizează în manualul OMS. 

 

Puțin mai târziu, în cadrul unui webinar găzduit de o revistă pro-avort, un membru al 

personalului OMS a declarat că OMS depune eforturi pentru a se asigura că medicamentele 

pentru întreruperea sarcinii sunt considerate „esențiale”. De asemenea, respectiva doamnă 

a promovat punctul de vedere oficial al OMS conform căruia, atunci când accesul la avort 

este dificil sau ilegal, femeile ar trebui să-și autoadministreze avortul medicamentos. ii) 

 

În planul umanitar de răspuns la pandemie al Secretarului General al ONU, „sănătatea 

sexuală și reproductivă” era indicată ca reprezentând o componentă esențială a răspunsului 

la pandemia de COVID-19. iii) S-a mers dincolo de eufemisme ambigue, solicitând ca 

răspunsul umanitar mondial la pandemie să fie călăuzit de Manualul operațiunilor 

interinstituționale privind sănătatea reproductivă în context umanitar. 

 

Acest manual nu numai că tratează avortul ca un drept umanitar, citând organismele de 

monitorizare a tratatelor ONU și procedurile  speciale, dar, de asemenea, susține că, în 

situații umanitare, personalul medical trebuie să facă trimiteri către alte unități în care să se 

poate realiza avortul, împotriva propriei conștiințe. iv) 

 

Aceste acțiuni întreprinse de Secretarul General al ONU și de titularii de mandat ONU 

sunt ultra vires. Nu există niciun fel de mandat din partea statelor membre ONU în sensul 

promovării avortului, precum nici în dreptul internațional nu există niciun drept 

internațional al omului la avort. Experții în drept internațional și în sănătate resping, în 

toate situațiile, susținerile conform cărora avortul constituie un drept al omului. Acest lucru 

este demonstrat în documentul de specialitate „The San José Articles”, în care acțiunile 

întreprinse de entitățile ONU, prin care avortul este prezentat ca un drept, ca fiind ilegale 

și ultra vires. Astfel de acțiuni, conform principiului juridice ex injuria jus non oritur (dreptul 

nu se poate naște din încălcarea legii), nu pot contribui la instituirea unor noi obligații 

opozabile statelor. 

 

2. Criterii normative aferente activităților realizate de raportorul special  

 

Conceptul de „sănătate sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SRHR)” nu este nici 

acceptat la nivel universal, nici definit prin calitatea de stat membru ONU; acest lucru este 

valabil și pentru conceptul de „drepturi sexuale”, care reprezintă una dintre componentele 

esențiale ale SRHR. Raportorul ar trebui să evite să utilizeze în raportul său o terminologie 

asupra căreia nu s-a căzut de acord. 
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Orice analiză ar trebui să fie efectuată de către raportorul special cu respectarea criteriilor 

normative  stabilite  de statele membre ONU la Conferința Internațională privind Populația 

și Dezvoltarea (CIPD) din 1994 și  la a 4-a Conferință Mondială a Femeilor din 1995, criterii 

care au fost reafirmate, de la înființarea ONU, cu ocazia fiecărui acord în materie de politică 

socială. În temeiul rezultatelor negociate ale acestor conferințe, statele membre ONU  au 

convenit să utilizeze o terminologie bine definită, cu scopul de a evita neînțelegerile legate 

atât de politicile agreate la nivel internațional, cât și de politicile cu privire la care nu s-a 

ajuns la un acord la nivel internațional. În cadrul CIPD și al celei de a 4-a Conferințe 

Mondiale a Femeilor din 1995 s-a făcut referire la „sănătatea sexuală și reproductivă” și  la 

„drepturile în materie de reproducere” ca fiind concepte distincte, în ciuda faptului că 

aceste concepte sunt intercorelate; au fost totodată definite criteriile aferente politicilor 

care urmează a fi considerate a avea un caracter consensual cu privire la aceste concepte. 

 

Noțiunile de „sănătate reproductivă”, „drepturi în materie de reproducere”, „sănătate 

sexuală și reproductivă”, „servicii de sănătate sexuală și reproductivă”, precum și 

terminologia conexă, au fost definite în contextul ONU, pentru prima și ultima dată, cu 

ocazia CIPD. Cele doua alineate de mai jos din Programul de acțiune al CIPD prezintă, în 

mod special, o relevanță specifică: vi) 

 

Cadrul normativ utilizat de raportorul special  pentru întocmirea raportului său ar trebui să 

cuprindă exclusiv acele norme adoptate la Adunarea Generală a Națiunilor Unite sau 

consacrate în acordurile cu caracter obligatoriu privind drepturile omului, în special atunci 

când vizează subiecte sensibile, cum ar fi „sănătatea sexuală și reproductivă”. În situația în 

care chiar noțiunile cuprinse în raportul întocmit de raportorul special sunt controversate, 

este puțin probabil ca raportul să contribuie la încetarea discriminării la adresa femeilor și a 

fetelor. Mai degrabă, raportul poate cauza o și mai mare divizare la nivelul statelor ONU cu 

privire la aceste aspecte, în detrimentul femeilor și al fetelor din întreaga lume. 

 

3. Avortul efectuat „în condiții de siguranță” 

 

Îngrijirea post-avort, și anume asigurarea de asistență medicală pentru femeile care suferă 

complicații în urma unui avort indus sau spontan, reprezintă o chestiune care presupune un 

acord internațional. De cealaltă parte, avortul efectuat „în condiții de siguranță” nu face 

obiectul unui astfel de acord, iar raportorul special ar fi trebuit să știe acest lucru. 

 

De la Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare (CIPD) din 1994 și de la 

conferințele din Beijing, în special cu privire la punctul 8.25 din rezultatele CIPD, statele 

membre ONU au afirmat în mod repetat că guvernele ar trebui să ajute femeile să evite 

avortul. 
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Consensul obținut în cadrul CIPD a fost contrar opiniei sistemului internațional care 

promova avortul, având în vedere că prin acest consens se respingea noțiunea de avort ca 

drept al omului. vii) Aceasta a fost singura dată, în cadrul negocierilor ONU, când avortul a 

fost abordat prin politica ONU. În cadrul negocierilor anterioare, acest aspect a fost pur și 

simplu neglijat în totalitate în cadrul acordurilor, fiind considerat a reprezenta o problemă 

de legislație internă. 

 

La Conferința de la Cairo din 1994, statele membre ONU  au convenit asupra mai multor 

politici legate de „avortul efectuat în condiții nesigure”, însă nici de această dată nu s-a 

ajuns la un consens cu privire la promovarea avortului. Dimpotrivă, prin documentul 

cuprinzând rezultatele Conferinței de la Cairo din 1994, guvernele  și agențiile ONU au fost 

îndemnate „să trateze impactul generat asupra sănătății de avortul efectuat în condiții 

nesigure ca pe o preocupare majoră de sănătate publică și să reducă recurgerea la avort 

prin oferirea de servicii extinse și îmbunătățite de planificare familială”.viii) De asemenea, 

prin documentul menționat s-a stabilit obiectivul „de a reduce semnificativ numărul de 

decese și de cazuri de morbiditate cauzate de avortul efectuat în condiții nesigure”ix), 

guvernele angajându-se să efectueze cercetări cu privire la „avortul efectuat în condiții 

nesigure ”. x) 

 

La Conferința CIPD  s-a agreat, de asemenea, că „În împrejurările în care avortul nu 

contravine legii, acesta ar trebui să fie considerat ca fiind efectuat în condiții de 

siguranță”.xi) 

 

Aceste rezerve de la punctul 8.25 din documentul final al Conferinței CIPD, se bazează pe 

prezumția că avortul este ilegal în multe dintre împrejurări, sau în toate împrejurările, 

precum și că avortul presupune riscuri inerente pentru mame. Totodată, la punctul 8.25 se 

insistă asupra faptului că avortul reprezintă o chestiune care trebuie abordată exclusiv prin 

legislația națională, și, prin urmare, nu constituie un drept internațional  sau o chestiune în 

a cărei promovare ar trebui să se implice sistemul ONU. 

 

Printre rezervele cuprinse la punctul 8.25 se numără și aceea că „trebuie să se depună 

toate eforturile pentru a elimina necesitatea recurgerii la avort” și că „femeile ar trebui să 

aibă acces la servicii de calitate pentru gestionarea complicațiilor care decurg din 

efectuarea unui avort. Serviciile de consiliere, educație și planificare familială post-avort ar 

trebui oferite cu promptitudine, iar acest lucru, de asemenea, va ajuta femeile să nu mai 

recurgă la un nou avort”. 
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O notă de subsol din documentul final al conferinței făcea trimitere la definiția „avortului 

efectuat în condiții nesigure” din motive de sănătate publică, dată de Organizația Mondială 

a Sănătății. 

 

Avortul efectuat în condiții nesigure (avortul nesigur) este definit ca fiind procedura de 

întrerupere a unei sarcini nedorite fie de către persoane care nu dispun de competențele 

necesare, fie într-un mediu care nu respectă standardele medicale minime, fie ambele 

variante [Organizația Mondială a Sănătății, Prevenirea și gestionarea avortului efectuat în 

condiții nesigure   (Prevention and Management of Unsafe Abortion), raport întocmit de un 

grup de lucru, Geneva, aprilie 1992 (WHO/MSM/92.5)].xiii) 

 

Dacă nu ar fi existat aceste rezerve, este puțin probabil ca „sănătatea sexuală și 

reproductivă”, „drepturile în materie de reproducere” și, în special, avortul, să fi fost 

incluse, din capul locului, în acordul CIPD. 

 

Raportorul special  ar trebui să respecte întocmai această normă agreată și să acționeze cu 

precauție pentru a evita politizarea  acestui subiect sensibil, de o parte, precum și 

perceperea sa ca promotor al încălcării legii, de cealaltă parte. 

 

4. Dreptul la obiecția de conștiință  

 

Dreptul la obiecția de conștiință al furnizorilor de servicii medicale și al personalului 

medico-sanitar este garantat prin drepturile internaționale ale omului, în temeiul articolului 

18 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice. 

 

Cu tristețe observăm că tot mai frecvent în prezent, că organismele de monitorizare a 

tratatelor ONU și procedurile speciale ONU, afirmă că dreptul la conștiință nu poate fi 

invocat de furnizorii de servicii medicale și de personalul medico-sanitar pentru a refuza 

efectuarea procedurii avortului și pentru oferirea de trimiteri către alte unități unde poate 

avea loc avortul, astfel cum s-a întâmplat de curând în raportul întocmit de raportorul 

special pentru libertatea religioasă  sau de convingere, care pune accent pe violența și 

discriminarea pe criterii de gen, săvârșită în numele religiei sau al convingerilor 

(documentul ONU nr. A/HRC/43/48, în special punctele 29 și 44). Acest lucru conduce la 

crearea, în mod artificial, a unui conflict inutil în dreptul internațional umanitar. 

 

Există un conflict permanent între susținătorii avortului, de o parte, și furnizorii de servicii 

medicale și personalul medico-sanitar, de cealaltă parte. Industria avorturilor  este una 

mondială, subvenționată masiv de către guverne, care se confruntă însă, în mod frecvent, 

cu un deficit de personal medico-sanitar dispus să efectueze proceduri care duc la 
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pierderea de vieți omenești, mai degrabă decât la salvarea acestora. Din motive ușor de 

înțeles, un număr mare de doctori, asistenți medicali și moașe, precum și alte categorii de 

personal medico-sanitar, nu sunt dispuși să fie complici la luarea vieții unui copil aflat în 

pântecele mamei, prin procedura de avort. Din acest motiv, susținătorii avortului  invocă în 

mod frecvent dreptul la conștiință al furnizorilor de servicii medicale ca reprezentând un 

obstacol în asigurarea accesului la avort efectuat „în condiții de siguranță”. 

 

Prin urmare, organizațiile mondiale de lobby pentru avort fac eforturi permanente în 

sensul de a obliga furnizorii de servicii medicale să devină complici la avort. Facem apel la 

raportorul special să nu se situeze de partea lobby-ului mondial pentru avort în cadrul 

acestei dezbateri.  

 

Din păcate, aceleași guverne  și entități mondiale puternice care subvenționează industria 

avorturilor încearcă să forțeze doctorii și furnizorii de servicii medicale, împotriva 

conștiinței acestora, să efectueze proceduri de avort și să ofere trimiteri către unități care 

efectuează avorturi; aceste guverne și entități au reușit să convingă părți din sistemul 

Națiunilor Unite să susțină acest efort, depășindu-și astfel mandatul. 

 

Din 2012, de când OMS a emis propriile orientări tehnice privind „avortul efectuat în 

condiții de siguranță”, agenția internațională de sănătate a promovat, de asemenea, 

noțiunea de „avort în măsura maximă permisă de lege”. Nerespectând nici pe departe 

rezervele din acordul CIPD care prevăd crearea unui spațiu în care să acționeze legislația 

națională, noțiunea de avort efectuat în condiții de siguranță „în măsura maximă permisă 

de lege” este concepută astfel încât să limiteze capacitatea guvernelor de a reglementa 

avortul și să forțeze furnizorii de servicii medicale  să facă trimiteri către clinici specializate 

în avort, împotriva conștiinței acestora. 

 

Orientările tehnice ale OMS contestă restricțiile juridice de bază cu privire la avort, cum ar 

fi limitele stabilite cu privire la avort în funcție de vârsta gestațională a unui copil nenăscut, 

xv) cerințele în materie de autorizare medicală, xvi) cerințele  privind obținerea unui 

consimțământ din partea părinților sau a soțului/soției. vii) Aceste restricții sunt contestate 

pe motiv că reprezintă „obstacole juridice, de reglementare și de acces” care ar trebui să fie 

„eliminate” întrucât constituie o chestiune de drepturi ale omului.viii) 

 

În orientările tehnice ale OMS se precizează în mod explicit că furnizorii de servicii medicale  

care își exercită dreptul la conștiință  și  refuză să efectueze un avort sau să participe la 

efectuarea unei astfel de proceduri, au totuși „obligația de a trimite femeia în cauză la un 

furnizor de servicii medicale dispus și cu pregătirea necesară aflat în aceeași unitate 

medicală, sau într-o altă unitate medicală ușor accesibilă”. 
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În cazul în care o astfel de trimitere nu este posibilă, în orientările tehnice se precizează că 

„personalul medico-sanitar care a ridicat obiecții trebuie să efectueze procedura de avort în 

condiții de siguranță pentru a salva viața femeii și pentru a împiedica vătămarea gravă a 

sănătății acesteia”. xix) 

 

Aceeași noțiune de „avort efectuat în condiții de siguranță în măsura maximă permisă de 

lege” se regăsește și în Manualul operațiunilor interinstituționale privind sănătatea 

reproductivă în context umanitar al ONU, în care dreptul la conștiință este, de asemenea, 

subminat. Noțiunea a fost promovată, în mod similar, de Fondul ONU pentru Populație, cu 

ocazia summit-ului de la Nairobi din 2019. 

 

Factorii de decizie politică și cadrele de conducere ale unităților medicale, care fac eforturi 

pentru a oferi servicii de sănătate reproductivă, trebuie să se asigure, în permanență, că 

asistența medicală pentru avortul efectuat în condiții de siguranță este ușor accesibilă și 

disponibilă în măsura maximă permisă de lege.xxii) 

 

5. Sănătatea maternă  

 

Se afirmă adeseori că guvernele ar trebui să garanteze „avortul efectuat în condiții de 

siguranță” ca modalitate de îmbunătățire a rezultatelor în materie de sănătate maternă, o 

noțiune extrem de înșelătoare. Întotdeauna, avortul presupune decesul a cel puțin o ființă 

umană. Prin urmare, nu ar trebui să fie niciodată etichetat ca fiind efectuat „în condiții de 

siguranță”. Mai mult decât atât, orice procedură chirurgicală sau chimică poate conduce la 

complicații, inclusiv sângerare și infecții. 

 

În absența factorilor de intervenție, avorturile induse expun în mod inevitabil femeile la 

riscuri cu care acestea nu s-ar confrunta în cazul în care ar duce sarcina la termen. Femeile 

din țările în curs de dezvoltare sunt expuse unui risc exponențial mai mare, atât în urma 

avortului medicamentos, cât și în urma avortului chirurgical, din cauza lipsei de acces la 

servicii de asistență medicală, antibiotice, transfuzii, mijloace de transport, personal 

medical calificat și alți factori esențiali. xxiii) 

 

În urma unui studiu realizat în Finlanda, s-a constatat că una din douăsprezece femei care 

au fost supuse așa-numitului avort chirurgical  efectuat „în condiții de siguranță” și 25% 

dintre femeile care au fost supuse procedurii de avort medicamentos „în condiții de 

siguranță” au avut complicații, printre care hemoragie, avort incomplet și nevoia de a 

repeta procedura chirurgicală. xxiv) În Statele Unite, în primii trei ani de utilizare a 

medicamentului Mifepristonum, Agenția pentru Alimentație și Medicamente (FDA) a 
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documentat 605 rapoarte privind complicații apărute în urma avortului medicamentos cu 

acest medicament, o treime din complicații manifestându-se prin hemoragie severă și 

nevoia de a efectua chirurgie de urgență. xxv) 

 

Studiile medicale demonstrează, din ce în ce mai frecvent, modul în care avortul indus  

expune femeile și copiii acestora la riscuri mai mari în cazul nașterii premature, aceasta 

fiind cauza principală a decesului perinatal. xxvi) Există o multitudine de studii care 

demonstrează că în cazul femeilor care fac avort „în condiții de siguranță” crește în mod 

semnificativ probabilitatea confruntării cu riscuri ulterioare, precum riscul de suicid, de 

depresie majoră sau de abuz de substanțe. xxvii) 

 

În contextul sănătății publice, de asemenea, nu este corect să se lege noțiunea de „avort 

efectuat în condiții nesigure” de statutul juridic al avortului. De când, odată cu Obiectivele 

de Dezvoltare ale Mileniului, comunitatea internațională din domeniul sănătății a început 

să acorde atenție sănătății materne, grupurile care susțin avortul, cu mare zel, au făcut ca 

legislația în materie de avort să devină o componentă a politicii în materie de sănătate 

maternă, susținând că 13% din numărul total al deceselor în rândul mamelor sunt corelate 

cu efectuarea unui avort. Un studiu mai recent publicat în revista The Lancet a stabilit că 

procentul este mai apropiat de 8%. xxviii) Cu toate acestea, estimările privind incidența 

avorturilor și mortalitatea maternă cauzată de avort, rămân în continuare aspecte 

problematice. Unul dintre motive este legat de dificultatea realizării unei distincții între 

avorturile induse și cele spontane (pierderi de sarcină) în contexte în care femeile, din 

cauza stigmei culturale sau a fricii în fața repercusiunilor de ordin juridic, ar putea fi 

reticente în sensul de a raporta cu exactitate împrejurările în care a avut loc acest 

eveniment. 

 

O altă problemă este reprezentantă de faptul că, printre cauzele principale ale mortalității 

materne, cum ar fi infecția sau hemoragia, „avortul efectuat în condiții nesigure” este 

deosebit de celelalte cauze având în vedere că un avort indus  nu este o complicație a 

sarcinii sau nașterii care apare în mod natural. În timp ce consensul la care s-a ajuns la CIPD 

a îndemnat țările să ofere femeilor alternative la avort, din discursul cu privire la reducerea 

numărului de decese apărute în urma „avortului efectuat în condiții nesigure” lipsește de 

multe ori rolul acțiunii de descurajare a femeilor care doresc să facă avort, în primul rând ca 

mijloc posibil de salvare a unei vieți. Dimpotrivă, se adoptă o viziune fatalistă conform 

căreia o femeie care dorește să facă avort va ajunge în mod inevitabil să îl facă, singura 

problemă care rămâne fiind cea legată de existența opțiunii ca respectiva femeie să facă 

acest lucru legal și  „în condiții de siguranță”. În alte cazuri, riscurile existente cu privire la 

mortalitatea maternă  sunt folosite pentru a susține că avortul este „mai sigur” decât 

nașterea. 
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După cum am stabilit deja, „nu există nicio legătură clară între legalizarea avortului sau 

sporirea accesibilității la avort, de o parte și o scădere a ratei mortalității materne cauzate 

de avort, de cealaltă parte”.xxix) Pur și simplu nu există dovezi în sensul că legalizarea 

avortului și sporirea accesibilității la acesta reprezintă o măsură semnificativă de 

îmbunătățire a sănătății materne. În țările cu legi mai favorabile avortului nu se 

înregistrează o rată mai scăzută, în termeni relativi, a mortalității materne, care să poată fi 

atribuită avortului. xxx) 

 

6. Situații de urgență  și contexte umanitare 

 

Raportorul special  ar trebui să ajute sistemul ONU să evite o situație în care avortul poate 

deveni un răspuns implicit ca urmare a unui viol. 

 

În cele din urmă, problematica avortului din prisma ajutorului internațional nu este legată 

numai de prerogative specifice unui stat suveran, ci de nevoile femeilor în contexte 

umanitare. Femeile care concep un copil în împrejurări tragice, inclusiv în contexte 

umanitare, nu recurg la avort. Studiile arată că aceste femei aleg să păstreze sarcina în 

aceeași măsură, sau în măsură similară, cu femeile care rămân însărcinate în alte 

împrejurări. xxxi) Aceste femei, precum și copiii lor, au nevoie de asistență medicală, nu de 

avort. Avortul nu poate deveni răspunsul implicit la viol în contexte umanitare. 

 

Dacă ONU acceptă premisa că avortul este o necesitate umanitară, sau că avortul ar trebui 

să fie un răspuns implicit la viol, femeile, din cauza mai multor factori, vor fi supuse 

presiunii de a recurge la avort. Acest lucru ar duce la crearea unor structuri de stimulare 

perverse în interiorul activităților de ajutor internațional, inclusiv la cheltuieli mai mari cu 

eforturile umanitare pentru îngrijirea mamei și copilului pe tot parcursul sarcinii și ulterior. 

Din cauza acestor considerente de ordin economic, operatorii umanitari și guvernele se vor 

confrunta, de asemenea, cu presiuni, în sensul de a oferi servicii de avort. 

 

Mai mult decât atât, orice avort în contexte umanitare este extrem de periculos pentru 

femei, întrucât acestea nu au acces la o infrastructură care să le ofere servicii medicale de 

bază pentru controale ulterioare sau pentru tratarea complicațiilor inevitabile apărute în 

urma avortului. 

 

Concluzii 

 

Sănătatea la nivel global, ca și politica în domeniul umanitar, constituie un domeniu sensibil 

al cooperării internaționale. Avortul nu ar trebui niciodată să facă parte din aceasta. 
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Femeile merită mai mult decât avortul. În conformitate cu dreptul și angajamentele în 

materie de drepturi internaționale ale omului, raportorul special  ar trebui să aibă în vedere 

următoarele: 

 

 Avortul nu este un drept al omului, ci un subiect care trebuie abordat exclusiv la nivel 

național. 

 Nu există nicio obligație în sensul permiterii avorturilor în timpul unei pandemii, 

inclusiv în timpul pandemiei de COVID-19. 

 Atunci când titularii de mandat ONU promovează avortul, așa cum au făcut în timpul 

pandemiei de COVID- 19, aceștia acționează de o manieră ultra vires. Nu există nicio 

obligație internațională conform căreia statele donatoare trebuie să finanțeze avortul 

ca parte a ajutorului internațional sau a contextului umanitar. 

 Lucrătorii umanitari trebuie să respecte legislația în materie de avort a țării în care se 

află. 

 Eforturile de răspuns umanitar ale sistemului ONU trebuie să ajute femeile să evite 

avortul, oferindu-le, în cele mai bune condiții posibil, îngrijire maternală, asistență 

psihosocială și alte servici de asistență esențiale, în special în cazul sarcinilor care 

rezultă în urma unui viol. 

 Trebuie depuse toate eforturile posibile pentru oferirea de servicii de sprijin 

complete pentru femeile și copiii care sunt victime ale violenței sexuale în zone de 

conflict, pentru a se asigura că femeile și copiii sunt integrați deplin în societate și nu 

devin victime din cauza stigmei atașate violului ca armă de război, iar copiii nu sunt 

recrutați ca „soldați-copil”. 

 Agențiile ONU și eforturile umanitare internaționale nu trebuie să acționeze în mod 

discriminatoriu față de grupurile umanitare din cauza poziției morale sau religioase a 

acestora față de avort. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Bogdan Stanciu 

Președinte 
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