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Postulaty dot. zdrowia i praw reprodukcyjnych (aborcji i antykoncepcji) 

1. Podpisanie ustawy liberalizującej prawo antyaborcyjne i dekryminalizującej        
aborcję. 

2. Złożenie projektu ustawy pozwalającym małoletnim powyżej 15. roku życia na           
samodzielne wizyty u ginekologa, urologa i dermatologa. 

3. Złożenie projektu ustawy dodającej do ustawy o zawodach lekarza i lekarza            
dentysty przepis o tym, że podmioty lecznicze mają obowiązek kompleksowego i           
efektywnego udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku braku personelu         
gotowego wykonać świadczenie muszą zatrudnić podwykonawcę lub wskazać inny         
szpital w najbliższej okolicy, który realnie wykona świadczenie. 

4. Wprowadzenie w każdym mieście gabinetów ginekologicznych 24h,        
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, LGBT+, bez klauzuli         
sumienia. 

5. Złożenie projektu ustawy o zniesieniu recept na ellaOne. 

6. Zawetowanie ewentualnej ustawy o tzw. “klauzuli sumienia” dla farmaceutów i           
diagnostów laboratoryjnych. 

7. Zorganizowanie w ramach Kancelarii Prezydenta Rady Kobiet z obligatoryjnym          
Zespołem ds. Praw Reprodukcyjnych, który zajmowałby się podnoszeniem        
świadomości społecznej, monitorowaniem wykonywania prawa, konsultował projekty       
ustawy itp. 

 

 Postulaty dot. edukacji seksualnej 

1. Wprowadzenie do szkół powszechnej, rzetelnej, neutralnej światopoglądowo i        
dostosowananej do wieku dziecka edukacji seksualnej; 

2. Stworzenie dobrej podstawy programowej obejmującej tematykę dojrzewania       
dziewcząt i chłopców, profilaktyki chorób i infekcji przenoszonych drogą         
płciową, nowoczesnych środków antykoncepcyjnych, a także uwzględniającą       
zagadnienia związane z asertywnością, prewencją przemocy seksualnej,       
wiedzą o asertywności i orientacjach seksualnych i tożsamości płciowej. 

3. Realizację zajęć przez przygotowanych do nauki tego przedmiotu,        
kompetentnych i wykształconych nauczycieli i nauczycielek w trakcie        
normalnych godzin lekcyjnych. 

4. Szkolenia dla specjalistów i specjalistek przygotowanych do prowadzenia        
zajęć z edukacji seksualnej; 
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5. Zorganizowanie sieci ogólnodostępnych punktów świadczących poradnictwo      
dla młodzieży w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. 

Postulaty dot. przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji 

1. Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej         
poprzez wprowadzenie przepisów chroniących ofiary przemocy, zarówno w        
przestrzeni publicznej jak i w Internecie  

2. Skuteczna realizacja przepisów o izolowaniu sprawcy przemocy i poszerzenie         
przepisów o zakaz zbliżania się sprawcy o inne miejsca częstego          
przebywania pokrzywdzonych oraz wprowadzenie zakazu kontaktowania się z        
pokrzywdzonymi 

3. Wprowadzenie dodatkowych przepisów chroniących kobiety przed przemocą       
seksualną przy równoczesnym zwiększeniu karalności sprawców przemocy       
seksualnej, a także zmiana definicji przestępstwa zgwałcenia mająca na celu          
dostosowanie jej do standardów przyjętych w Konwencji 

4. Wprowadzenie przepisów antydyskryminacyjnych, które zapewnią ochronę      
przed dyskryminacją ze względu na płeć, sprawność czy tożsamość 

5. Zapewnienie równego dostępu do usług, ochrony zdrowia i  edukacji  
6. Wprowadzenie edukacji antyprzemocowej i antydyskryminacyjnej w szkołach 
7. Przeprowadzenie kampanii nt. reagowania na przemoc przy jednoczesnym        

wzmacnianiu świadkiń i świadków przemocy  
8. Zmiana artykułów 256 i 257 Kodeksu Karnego dot. mowy nienawiści poprzez           

poprzez rozszerzenie katalogu przestępstw z nienawiści o płeć i orientację          
psychoseksualną / tożsamość płciową. 

9. Uzupełnienie przepisu 207 Kodeksu Karnego o karalność ze względu na          
stosowanie przemocy ekonomicznej i seksualnej. 

10.Wprowadzenie równości małżeńskiej i przepisów przeciwdziałających      
dyskryminacji rodzin tworzonych przez pary jednopłciowe. 

11. Opracowanie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ekspertami         
i przedstawicielkami kobiet doświadczających przemocy Kompleksowej      
Krajowej Strategii i Programu Przeciwdziałania z Przemocy wobec Kobiet -          
które będą odwoływały się do definicji przemocy wobec kobiet przyjętej w           
Konwencji Stambulskiej oraz zapisanych w niej standardów 

12. Powołanie zespołu składającego się z przedstawicielek i przedstawicieli         
organizacji pozarządowymi oraz ekspertów oraz kobiet doświadczających       
przemocy, który będzie analizował istniejące rozwiązania prawne i        
przygotowywał kampanie i rozwiązania i procedury przeciwdziałania       
przemocy, a także wprowadzenie programu szkoleń dla służb oraz instytucji z           
przeciwdziałania przemocy  
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13.Zapewnienie stabilnych źródeł finansowania ze środków publicznych dla        
specjalistycznych placówek, których misja i standardy działania są zgodne z          
Konwencją o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej         
oraz dyrektywą PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/29/UE z dnia         
25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw,          
wsparcia i ochrony ofiar przestępstw unijną o e spełniają standardy 

14.Usunięcie religii ze szkół 
15.Stworzenie rzetelnej, niezależnej komisji do spraw pedofili 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


