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ZAKAZ DYSKRYMINACJI ZE WZGLĘDU
NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ ORAZ PŁEĆ
W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM
W ZAKRESIE PRAWA DO ŻYCIA
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RÓWNOŚĆ I NIEDYSKRYMINACJA
Równość i niedyskr yminacja pot wierdzona w ar t. 5
ust. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
(Konwencja) 1 który stanowi, że „Państwa Strony uznają, iż
wszystkie osoby są równe w obliczu prawa i przysługuje im bez żadnego wyjątku ochrona prawna i korzystanie
z prawa na równych zasadach” jest głęboko zakorzeniona
w sercu praw człowieka, a mianowicie w ludzkiej godności. Ta uniwersalna zasada jest nieodłączna dla wszystkich
praw człowieka oraz praw ludzi bez żadnych rozróżnień.
Stwierdza ona, że wszyscy ludzie mają równą wartość
i godność oraz że wszyscy ludzie powinni korzystać
z równych praw. Dlatego też dyskryminacja jakiejkolwiek
osoby ze względu na jej niepełnosprawność stanowi naruszenie przyrodzonej godności i wartości istoty ludzkiej.
Dodatkowo art. 10 Deklaracji ONZ w sprawie osób niepełnosprawnych 2 wyraźnie potwierdza, że państwo musi
chronić każdą osobę niepełnosprawną przed wszelkimi
formami wykorzystania, regulacji i traktowania, które
mają charakter dyskryminujący, poniżający i degradujący.

ZAKAZ DYSKRYMINACJI DZIECKA
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
W PRENATALNEJ FAZIE ROZWOJU
Pod tym względem dyskryminacja dziecka w prenatalnej fazie rozwoju na podstawie posiadanych przez niego niepełnosprawności stanowi oczywiste naruszenie
zasady równej godności (Art. 5 Konwencji) 3 . Taką dyskryminację można zaobserwować w sytuacji, gdy prawo
wyraźnie zezwala na dokonanie aborcji dziecka w prenatalnej fazie rozwoju ze względu na jego niesprawność,
ale także w sytuacji, gdy prawo, polityki lub praktyki zezwalają na dokonanie aborcji na podstawie innych
przesłanek niż eugeniczne, ale w rzeczywistości prowadzą do uśmiercenia dziecka z niepełnosprawnościami w prenatalnej fazie rozwoju. W przypadku pierwszej
sytuacji dochodzi do dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, podczas gdy druga sytuacja jest wynikiem dyskryminacji na podstawie innego statusu zgodnie
z art. 26 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych (MPPOiP) 4 , (status przed urodzeniem) oraz
1

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169).

2

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 9 grudnia 1975 r. 2856 (XXVI).

3

Zob. par. 7 Projektu Komentarza Ogólnego Nr 6 w sprawie art.
5 Konwencji (pierwszy projekt z dnia 31 sierpnia 2017 roku),
dostępny na: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CallPersonsDisabilitiesEqualityResponsability.aspx [dostęp:
19.02.2018r.].

4

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty
do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977
r. Nr 38, poz. 167).

jednocześnie narusza art. 6 Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka (PDPC) 5 w związku z art. 12 i 10 Konwencji oraz
art. 6 Konwencji Praw Dziecka (KPD) 6 i art. 6 MPPOiP.
Drugi przykład wyraźnie pokazuje, że pełna ochrona osób
niepełnosprawnych przed dyskryminacją wymaga przede
wszystkim pełnej ochrony godności ludzkiej, a w konsekwencji ochrony prawa do życia. Zasada równej godności
jest najlepszą gwarancją ochrony równości i niedyskryminacji dla osób niepełnosprawnych.
Wyżej wymienione kwestie są szczególnie ważne w związku z art. 7 (Dzieci niepełnosprawne) i 10 (Prawo do życia)
Konwencji. Naruszenie zasady równości i dyskryminacji,
które jednocześnie stanowi pogwałcenie zasady równej
godności, jest bardzo wyraźnie widoczne w dyskryminacji ze skutkiem śmiertelnym dzieci w prenatalnej fazie
rozwoju, u których stwierdzono ciężką niepełnosprawność oraz którym odmawia się jednocześnie prawa do
życia. Takie traktowanie dyskryminacyjne, oparte jest na
przyznaniu odmiennej ochrony prawa do życia dzieciom
w prenatalnej fazie rozwoju w zależności od ich stanu
zdrowia. W niektórych sytuacjach istnieje nawet całkowite zniesienie ochrony prawa do życia. Taka sytuacja ma
miejsce, kiedy przepisy prawne przewidują możliwość dokonania aborcji do końca trwania ciąży na nienarodzonym
dziecku, u którego przewiduje się wystąpienie niepełnosprawności w stopniu ciężkim i nieodwracalnym lub też
choroby zagrażającej jego życiu. Należy jednak przypomnieć, że prawo międzynarodowe chroni wszystkie istoty
ludzkie od momentu poczęcia. Przede wszystkim ochrona
praw do życia przewidziana jest w KPD, która wyraźnie
stwierdza, że „dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed,
jak i po urodzeniu ” 7. Ponadto „Państwa Strony uznają,
że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia” oraz
„zapewniają, w możliwie maksymalnym zakresie, warunki
życia i rozwoju dziecka”8 . Gwarantowanie praw zawartych
w KPD, w tym prawa do życia czy prawa dziecka do jak
najwyższego poziomu zdrowia, powinno odbywać się bez
jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od cenzusu urodzenia i niezależnie od stanu zdrowia.9

5

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku,217 A (III), dostępna
na: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html [dostęp:
19.02.2018r.].

6

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991
r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.).

7

Preambuła KPD.

8

Art. 6 KPD.

9

Art. 2 ust. 1 oraz Art. 24 ust. 1 KPD.

DYSKRYMINACJA DZIECKA
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM

DYSKRYMINACJA DZIECKA
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
W ZAKRESIE PRAWA DO ŻYCIA

To właśnie ta grupa osób z niepełnosprawnościami – dzieci z niepełnosprawnościami w fazie prenatalnej wymaga
najbardziej intensywnego wsparcia ze strony PaństwStron sygnatariuszy Konwencji. Badania wskazują że 90%
dzieci z niepełnosprawnościami jest zabijanych jeszcze
przed urodzeniem w ramach aborcji 10 . W szczególności,
dzieci z poważnymi ograniczeniami funkcji życiowych oraz
dzieci z wadami wrodzonymi jak trisomnia 21 (tzw. Zespół
Downa) podlegają dyskryminującemu traktowaniu, które
jest przejawem braku uznania ich ludzkiej godności oraz
ich niezbywalnych praw człowieka. Waga tego problemu
została potwierdzona m.in. przez działania podjęte na forum Rady Europy w celu przyjęcia rezolucji w tym temacie. Projekt rezolucji w sprawie „Zwalczania eugeniki i dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami” (Doc. 12996)
został przedstawiony Zgromadzeniu Parlamentarnemu
Rady Europy (PACE) w 2012 roku przez 43 członków
Zgromadzenia 11 . Projekt wskazuje przede wszystkim na to,
że w zaawansowanych technologicznie społeczeństwach,
osoby z niepełnosprawnościami genetycznymi coraz częściej cierpią z powodu nowych powszechnych uprzedzeń:
eugenicznej ideologii, która uznaje ich egzystencję jako
błąd medyczny. W niektórych krajach europejskich 90%
dzieci na prenatalnym etapie rozwoju, u których zdiagnozowano Zespół Downa jest rutynowo eliminowana przed
urodzeniem 12 .

Ponadto dyskryminacja ze skutkiem śmiertelnym dzieci
w prenatalnej fazie rozwoju opiera się nie tylko na oczywistych podstawach, jakimi są rzeczywiste występowanie
niepełnosprawności 13 , ale również na domniemaniach danego stanu zdrowia, wad genetycznych czy też predyspozycji w kierunku występowania danych chorób. Takie domniemania zgodnie z paragrafem 22 projektu Komentarza
Ogólnego Nr 6 do art. 5 Konwencji 14 stanowią także podstawę dyskryminacji. Dyskryminacja ze względu na stan
zdrowia dziecka w prenatalnej fazie rozwoju, w zależności od udowodnionej albo domniemanej niepełnosprawności, jest zdecydowanie sprzeczna z art. 6 Konwencji.
Przypomniał o tym również ostatnio Komitet praw osób
niepełnosprawnych 15 w swoim stanowisku do Komitetu
Praw Człowieka dotyczącym Komentarza Ogólnego nr 36
w sprawie prawa do życia 16 . Komitet przyznaje w nim, że
„Przepisy, które wyraźnie zezwalają na aborcję ze względu
na upośledzenie naruszają Konwencję praw osób niepełnosprawnych (Art. 4,5,8). Nawet jeśli stan zostanie uznany
za śmiertelny, nadal mamy do czynienia z decyzją podjętą
na podstawie upośledzenia. Często nie można stwierdzić
czy upośledzenie jest śmiertelne. Doświadczenie uczy,
że oceny wydawane na podstawie stanu upośledzenia
są często fałszywe. Nawet jeśli nie jest to fałsz, ocena
taka utrwala poglądy stereotypowo uznające niepełnosprawność jako niezgodną z dobrym życiem”17. W tym
miejscu warto zauważyć, że powyższe stanowisko nie tylko potwierdza, że w takich sytuacjach mamy do czynienia
z dyskryminującym traktowaniem, ale również uznaje, że
dziecko w prenatalnej fazie rozwoju ma podmiotowość
prawną. W praktyce oznacza to, że nienarodzone osoby niepełnosprawne mają prawo do jednakowej ochrony
a Państwa-Strony zobowiązane są do zakazu dyskryminacji osób w prenatalnej fazie rozwoju z niepełnosprawnościami. Zastosowanie zasady niedyskryminacji wobec
ww. osób wynika również z art. 12 Konwencji w związku
z art. 6 PDPC.
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13 Zob. par. 21 Projektu Komentarza Ogólnego Nr 6 w sprawie art.
5 Konwencji (pierwszy projekt z dnia 31 sierpnia 2017 roku),
dostępny na: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CallPersonsDisabilitiesEqualityResponsability.aspx [dostęp:
19.02.2018r.].

10 Zob. m.in. C. Mansfield, S. Hopfer, I T.M. Marteau, (1999), Termination rates after prenatal diagnosis of Down syndrome, spina bifida,
anencephaly, and Turner and Klinefelter syndromes: a systematic
literature review. Prenat. Diagn., 19: 808–812; oraz J.L. Natoli,
D.L. Ackerman, S. McDermott i J.G. Edwards (2012), Prenatal
diagnosis of Down syndrome: a systematic review of termination
rates (1995–2011). Prenat Diagn, 32: 142–153.

14 Ibid., par. 22.
15 Dalej jako „Komitet”.

11 Zob. http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=18959&lang=en [dostęp: 19.02.2018r.].

16 Komitet, Uwagi do projektu Komentarza Ogólnego Nr 36 Komitetu Praw Człowiekado art. 6 międzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych, par. 1, dostępne na: http://www.
ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GC36-Article6Righttolife.
aspx [dostęp: 19.02.2018r.]

12 Tłum. autora.

17 Tłum. autora.
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Zgodnie ze stanowiskiem Komitetu skierowanego do
Komitetu Praw Człowieka, prawo, które wyraźnie zezwala na aborcję ze względu na upośledzenie, narusza
Konwencję praw osób niepełnosprawnych, szczególnie
art. 5 Konwencji tj. równość i niedyskryminację. Artykuł
ten, jako przewidujący zakaz dyskryminacji ze względu
na prawa zawarte w Konwencji, jest związany m.in. z art.
10 Konwencji (prawem do życia). Interpretowany łącznie
z art. 10 Konwencji prowadzi do wniosku, że Państwa
Strony zobowiązane są do uchylenia prawa, które wyraźnie dopuszczają aborcję ze względu na upośledzenie, ponieważ narusza to Konwencję (art.4, 5 i 8). Życie
nienarodzonych dzieci w ymaga szczególnej ochrony
i nie może być dyskryminowane ze względu na niepełnosprawność czy też jedynie na podstawie domniemania
niepełnosprawności. Konsekwencją takiego zobowiązania
jest również przeciwdziałanie polityce oraz programom
promującym prenatalną selekcję pod kątem niepełnosprawności. Jest to tym bardziej istotne, że Komitet potępił politykę selektywnej prenatalnej kontroli, której
efektem jest aborcja dzieci w prenatalnej fazie rozwoju
ze stwierdzoną albo domniemaną niepełnosprawnością 18 .
Ponadto Komitet podkreśla, że polityka prenatalnej kontroli jest sprzeczna z uznaniem równej wartości każdego
człowieka, w tym dziecka w prenatalnej fazie rozwoju.
Utrzymuje bowiem stygmatyzację osób niepełnosprawnych, które w następstwie są dyskryminowane w zakresie
prawa do życia, a ich godność jest naruszana.

PÓŹNA ABORCJA ORAZ DZIECIOBÓJSTWO
Oficjalne dane zebrane ze szpitali w Anglii, Walii, 19
Norwegii 20 , Kanadzie 21 i Włoszech 22 ujawniają, że niemowlęta, które posiadają niepełnosprawność i jednocześnie przeżyły późną aborcję, są zabijane lub pozostawiane bez opieki. Nieludzkie traktowanie oznacza w takim
przypadku, że nie są one ani karmione, ani przykryte, jak
również nie otrzymują one pomocy medycznej w przypadku zranień zadanych w trakcie wykonywania aborcji. Pozostawione są w samotności i cierpieniu. Ponadto
niepełnosprawne dzieci w prenatalnej fazie rozwoju narażone są również na nieludzkie traktowanie w sytuacji,
w której przepisy przewidują możliwość dokonania aborcji
w zaawansowanej ciąży. Stosowane w takich przypadkach
okrutne metody stanowią torturę ze względu na fakt, że
dziecko w prenatalnej fazie rozwoju już od 20 tygodnia
życia jest zdolne do odczuwania bólu co najmniej tak
samo jak dorośli 23 .

SZCZEGÓLNE RODZAJE DYSKRYMINACJI
DZIECI W PRENATALNEJ FAZIE ROZWOJU
Wyżej wspomniane odmawianie równej godności dzieciom z niepełnosprawnością, będącym przed jak i po urodzeniu, prowadzi, niestety, do naruszeń kolejnych praw
zawartych w Konwencji, mianowicie do:
1.

Naruszenia ar t. 15 ust. 2 w związku z ar t. 10 i 5
Konwencji poprzez wykonywanie późnej aborcji oraz
dokonywanie dzieciobójstwa.

2.

Naruszenie art. 16 ust. 1 i 2 w związku z art. 10 i 5
Konwencji poprzez wykonywanie selektywnej aborcji
ze względu na płeć dziecka oraz dzieciobójstwa ze
względu na płeć dziecka.

19 Zob. M. Wyldes i A. Tonks, (2007), Short communication: Termination of pregnancy for fetal anomaly: a population-based study 1995
to 2004. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 114: 639–642. doi:10.1111/j.1471-0528.2007.01279.x
20 Zob. http://www.newsinenglish.no/2014/01/02/total-ban-on-late-term-abortions/, [dostęp: 19.02.2018r.].
21 Zob. https://www.lifesitenews.com/news/491-babies-born-alive-after-failed-abortions-left-to-die-in-canada-statscan, [dostęp:
19.02.2018r.].
22 Zob. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/
italy/7646540/Baby-boy-survives-for-nearly-two-days-after-abortion.html, [dostęp: 19.02.2018r.].

18 Zob. par. 44 Projektu Komentarza Ogólnego Nr 6 w sprawie art.
5 Konwencji (pierwszy projekt z dnia 31 sierpnia 2017 roku),
dostępny na: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CallPersonsDisabilitiesEqualityResponsability.aspx [dostęp:
19.02.2018r.].

23 KJS Anand, PR. Hickey, Pain and its effects in the human neonate
and fetus. New England J Med 1987; 317(21): 1321-1329
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DYSKRYMINACJA PRENATALNA ZE WZGLĘDU
NA PŁEĆ (ABORCJA SELEKTYWNA)
3.

Kolejnym naruszeniem praw wynikających z odmowy
równej godności każdej istocie ludzkiej jest prenatalna
selekcja płci oraz dzieciobójstwo ze względu na płeć 24 .
Ta niegodna praktyka podtrzymywana jest ze względu na
trzy główne przyczyny takie jak: „dostęp do technologii
ułatwiających aborcję, preferencja synów oraz dążenie rodziców albo rządów do ograniczania wielkości rodzin”25 .
Prenatalna selekcja ze względu na płeć, czyli inaczej aborcja selektywna jak również dzieciobójstwo ze względu na
płeć, jest praktyką eugeniczną znaną również pod szerszą
nazwą gendercide. Wedle raportu Rady Europy26 z 2011 r.
terminem gendercide 27, określa się tzw. ludobójstwo prenatalne ze względu na płeć, mimo że termin nie odnosi się
bezpośrednio do jednej z dwóch płci (męskiej albo żeńskiej), jednak w świetle licznych raportów statystycznych
nie ma wątpliwości, że dotyczy w głównej mierze dziewczynek. Ze względu na ten fakt, nie raz spotkać się można
z terminem femicide.

Z politycznego punktu widzenia warto również wspomnieć o międzyinstytucjonalnej deklaracji ONZ w sprawie
zapobiegania seksualnej selekcji płci, która została wydana 14 czerwca 2011 r. przez Biuro Wysokiego Komisarza
ds. Praw Człowieka, Fundusz Narodów Zjednoczonych
ds. Ludności, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz
Dzieci, ONZ Kobiety i Światowej Organizacji Zdrowia 30 .
W oświadczeniu podkreślono potrzebę zebrania bardziej
wiarygodnych danych na temat rzeczywistej skali problemu, jego skutków społecznych i zdrowotnych oraz jej
wpływu i konsekwencji społecznych.
Jednakże bez wątpienia problem selektywnej aborcji czy
też dzieciobójstwa ze względu na płeć występuje na świecie. Aborcja selektywna jest ogromnym problemem praktykowanym od dziesięcioleci w niektórych krajach azjatyckich. Istnieją również silne dowody na to, że występuje
ona nie tylko w Azji, ale również w Stanach Zjednoczonych
(mniejszości narodowe pochodzące z tamtych krajów) 31
oraz niektórych państwach członkowskich Rady Europy,
a mianowicie w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie i Gruzji.
Aborcja selektywna, w dominującym stopniu jest zjawiskiem opartym na dyskryminacji dziewczynek względem
chłopców, które uważane są za ciężar dla rodziny i nie
zapewniają ciągłości pokoleń rodzinie, ani nie gwarantują zabezpieczenia materialnego rodziny. W kilku krajach
na świecie występują zniekształcone wskaźniki dotyczące płci: Chiny (113), Indie (112), Korea Południowa (107),
Albania (112), Armenia (112), Azerbejdżan (112) i Gruzja
(111) 32 . We wszystkich z nich liczba urodzonych dziewcząt jest poniżej naturalnej proporcji płci przy urodzeniu.

Prawo międzynarodowe odnosi się do kwestii prenatalnej
selekcji płci w rezolucjach i dokumentach ONZ, umieszczając tą kwestię w kategoriach bardziej ogólnego problemu przemocy wobec kobiet. Wśród nich są:

1.

Rezolucja 1996/49 Komisji Praw Człowieka w sprawie
eliminacji przemocy wobec kobiet, w której prosi się
państwa członkowskie ONZ o uchwalenie i egzekwowanie przepisów przeciwko sprawcom praktyk i aktów przemocy wobec kobiet, takich jak okaleczanie
żeńskich narządów płciowych, kobietobójstwo (femicide), prenatalna selekcja płciowa oraz o aktywne
wsparcie wysiłków organizacji pozarządowych i społecznych w celu wyeliminowania takich praktyk 28;

2.

Pekińska Platforma Działania (pkt 115 i 124);

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 52/106
w której Zgromadzenie „wzywa wszystkie państwa
do uchwalenia i egzekwowania przepisów chroniących dziewczęta przed wszelkimi formami przemocy, w tym kobietobójstwem i prenatalną selekcją
płciową”29.

24 Zob. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.
asp?fileid=18020&lang=en, [dostęp: 19.02.2018r.].

29 Zob. http://www.un.org/ga/documents/gares52/res52106.htm.,
[dostęp: 19.02.2018r.].

25 Zob. https://c-fam.org/friday_fax/un-agencies-fuel-sex-selective-abortions-and-the-devaluation-of-women/, [dostęp:
19.02.2018r.].

30 Zob. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44577/1/9789241501460_eng.pdf, [dostęp:
19.02.2018r.].

26 Zob. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.
asp?fileid=13158&lang=en, Report | Doc. 12715 | 16 September
2011, Prenatal sex selection, Committee on Equal Opportunities
for Women and Men, [dostęp: 19.02.2018r].
27 Termin „gendercide” został pierwotnie użyty przez filozof Mary
Anne Warren w 1985 roku w książce „Gendercide: The Implications of Sex Selection”, w którym po raz pierwszy zarysowano
analogię dla terminu ludobójstwa (ang. genocide) ze zjawiskiem
selektywnej eksterminacji dziewczynek przed urodzeniem, tj. ludobójstwa ze względu na płeć (ang. gendercide).

31 Zob. https://www.pop.org/project/stop-sex-selective-abortion/; https://www.pop.org/63-million-women-india-missing-11-million-missing-due-sex-selective-abortion/?bblinkid=81658795&bbemailid=7077314&bbejrid=537071859; Zob. także: SEX ratio at birth on the whole
world (UN Data UNFPA),http://data.un.org/Data.aspx?q=sex+ratio+birth&d=PopDiv&f=variableID%3a52; SEX Ratio by age on
the whole world (Central Intelligence Agency US), https://www.
cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2018.
html; [dostęp: 19.02.2018r.].

28 Zob. http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-hrc. htm#chr, [dostęp: 19.02.2018r.].

32 Zob. http://en.worldstat.info/Europe/List_of_countries_by_Sex_
ratio_at_birth, [dostęp: 19.02.2018r.].
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Niestety, nie wszyscy mają świadomość problemu prenatalnej selekcji płciowej 33 . Gendercide jest problemem
o przerażającej wręcz skali w krajach Azji, gdzie aborcja
selektywna wraz z zabijaniem małych dziewczynek zaraz
po urodzeniu była praktyką stosowaną od wielu dekad,
o czym coraz głośniej alarmują liczne organizacje pozarządowe. Stosunek płci w chwili urodzenia jest zwykle wyrażany jako liczba urodzonych chłopców na 100 dziewcząt,
naturalnie, gdy mieści się ona w zakresie 105-106, aby zrekompensować wyższy wskaźnik śmiertelności mężczyzn.
Naturalny stosunek płci przy urodzeniu nie różni się znacząco w zależności od kolejności urodzenia (pierwszego,
drugiego lub trzeciego dziecka), dlatego też także zniekształcenie stosunku płci wedle urodzenia wskazuje na
celową ingerencję w jego proporcje 34 .

kowane, ich potrzeby życiowe są całkowicie ignorowane
przez najbliższą rodzinę i społeczeństwo. Ta nierównowaga płci stanowi poważne zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa. Wedle niepokojących prognoz selektywne
prenatalne zabijanie kobiet doprowadzi w niedalekiej
przyszłości do dalszego radykalnego spadku liczby urodzeń, niebezpiecznie zagrozi trwałości całych gospodarek narodowych. Wskazuje się, że duża liczba młodych
mężczyzn bez szans na znalezienie żon i założenia rodzin
stworzy niebezpieczny potencjał generowania niepokojów społecznych, przemocy, rozwoju handlu ludźmi, niewolnictwa oraz prostytucji 35 .

Powodem dla takiej ingerencji jest stosowanie aborcji jako
jednej z metod planowania rodziny w połączeniu z powszechną dostępnością prenatalnej technologii określania
płci dziecka w prenatalnej fazie rozwoju. Ponadto istotną
rolę odgrywają tu czynniki społeczno-kulturowe przejawiające się w głębokim zakorzenieniu preferencji synów.
Jeśli rodzice są zmuszeni (np. chińska polityka jednego
dziecka) lub chcą (np. tylko syn może dziedziczyć rodzinny majątek, utrzymywać rodzinę) ograniczyć liczbę swoich
dzieci, wykorzystają diagnostykę prenatalną, by określić
jego płeć. Dyskryminacja prenatalna ze względu na płeć
przejawia się nie tylko poprzez zabijanie dziewczynek
podczas aborcji tylko dlatego, że są dziewczynkami, ale
również po urodzeniu są one poddawane różnego rodzaju zaniedbaniom, tj. są niedożywiane, nieleczone, nieedu-

Dyskryminacja prenantalna ze względu na płeć jest potępiona, jako zjawisko, jakie wyrasta z kultury nierówności
płci i wzmacnia klimat przemocy wobec kobiet. Jej szkodliwe konsekwencje, które już teraz można zaobserwować w postaci poważnego zaburzenia równowagi ludności według płci najprawdopodobniej mogą przełożyć się
na wzrost przestępczości, niepokojów społecznych oraz
zwiększone ryzyko łamania praw człowieka poprzez handel ludźmi do celów wymuszonego małżeństwa lub wykorzystywania seksualnego 36 .

35 Sex Imbalances at Birth, UNFPA 2012, https://www.unfpa.org/
publications/sex-imbalances-birth; Preventing gender-biased
sex selection; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3168620/, dostęp: [19.02.2018r].

33 Zob. http://en.worldstat.info/Asia/List_of_countries_by_Sex_ratio_at_birth, [dostęp: 19.02.2018r.].
34

36 An interagency statement OHCHR, UNFPA, UNICEF, UN
Women, WHO 2011, https://www.unfpa.org/sites/default/
files/resource-pdf/Preventing_gender-biased_sex_selection.pdf,
[dostęp:19.02.2018r.].

United Nation Population Fund, Guidance Note on Prenatal Sex
Selection, 2009; https://www.unfpa.org/resources/unfpa-guidance-note-prenatal-sex-selection, [dostęp: 19.02.2018r.].
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