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aborsyon sa pagpigil ng panganganak
• 7.6, na naglilimita sa pabibigay ng ser-

bisyo para  sa pag-iwas at pamamahala 
sa mga kumplikasyon sa aborsyon;

• 8.19, na nagtatalakay ng pag-iwas sa 
aborsyon ngunit hindi ng pagbibigay ng 
serbisyo para sa ligtas na aborsyon; at

• 8.22, na muling nagtalakay lamang ng 
pagbibigay ng serbisyo para gamutin 
ang mga kumplikasyon sa aborsyon.2 

Ang mga kumpromiso ng 1994 ay 
humantong sa paglalagay sa ligtas 
na aborsyon sa iba’t-ibang polisiyang 
antas nang may mga pag-iingat, at sa 
paglimita na makakuha ng serbisyo 
ang  mga kababaihan.. Patuloy tayong 
minumulto ng mga kompromisong ito sa 
mga intergovernmental na negosasyon 
magpahanggang ngayon, kabilang na ang 
para sa 2030 Adyenda para sa Tuloy-tuloy 
na Pag-unlad.

Nakatulong ang gawain ng mga Komite 
para sa Karapatang Pantao na itulak pa 
ang isa sa mga susing kakulangan ng 
ICPD PoA: “ang pagkuha ng ligtas, ligal 
na aborsyon [ay] hindi kinikilala bilang 
bahagi ng mga karapatan sa kalusugang 
reproduktibo; [bilang] paggalang sa mga 
pambansang batas; kung saan iligal, 
[nangangailangan ng] lunas sa mga 
kumplikasyon lamang.”3  Kinikilala ng   
Komite para sa mga Karapatang Pang-
ekonomiya, Panlipunan, at Pangkultura sa 
kanilang Pangkalahatang Komento 22,4  na 

ang karapatan para sa ligtas na aborsyon 
ay mahalaga para sa pagkakaroon ng 
pangkasariang pagkakapantay-pantay at 
ang pagkakaila nito ay isang pangkasariang 
diskriminasyon, samantalang pinagtitibay 
naman ng Komite ng CEDAW sa kanilang 
Pangkalahatang Mungkahi 355 na ang 
pagkakaila o pagkakaantala ng pagkuha 
ng serbisyo para sa ligtas na aborsyon 
ay isang uri ng karahasang pangkasarian 
na katumbas ng labis na pagpapahirap. 
Dagdag pa, kinikilala ng Komite para 
sa mga Karapatan ng Bata sa Kanilang 
Pangkalahatang Komento 20 tungkol sa 
mga Nagdadalaga at Nagbibinata, na 
mahalaga ang pagkuha ng serbisyo para 
sa ligtas na aborsyon, lalo na sa mga 
kababaihang nasa laylayan tulad ng mga 
nagdadalaga.6  Nakita ng Komite ng UN 
Laban sa Tortyur sa kanilang pagsusuri 
sa Nicaragua (2009), Paraguay (2011), 
at Peru (2006 at 2012) na ang pagkakait 
ng ligtas na aborsyon—lalo na may 
kinalaman sa karahasang sekswal, incest, 
at abnormalidad sa ipinagbubuntis—at ang 
mga kaakibat na pamimilit na ipagpatuloy 
ang pagbubuntis, ay isang uri ng labis na 
pagpapahirap.

Sa buong rehiyong Asya-Pasipiko, 
may mga ilang naganap progresibong 
pagbabago sa batas simula 1994.  Noong 
1997, ang pagiging krimen ng aborsyon sa 
Cambodia ay tinanggal upang mabawasan 
ang di-ligtas na aborsyon at pagkamatay 
ng mga nanay.7  Noong 1989, ginawang 
ligal sa Vietnam ang aborsyon at ang 
regulasyon sa pagreregla.8  Noong 2002, 
ginawang ligal sa Nepal ang aborsyon 
na walang paghihigpit sa unang 12 
linggo ng pagbubuntis.9  Noong 2005, 
sinusugan sa Thailand at nilawakan ang 
regulasyong medikal tungkol sa aborsyon 
na nagbibigay-permiso sa pagkuha ng 
serbisyong aborsyon para sa kadahilanan 
ng kalusugang mental at kapansanan ng 
ipinagbubuntis.10  Sa Indonesia, noon 
lamang Setyembre 2009 nasusugan ang 
batas, at makitid na itinakda (sa loob 
ng apat na lingo ng pagbubuntis) na 
tanging ang mga kababaihan lamang na 
nanganganib ang buhay o yaong mga 

Ang mga karapatan at kalusugang sekswal 
at reproduktibo ay binubuo ng mga 
karapatan at batayang kalayaan tungkol
sa ating mga katawan—ang pinakapersonal 
na bagay na tangan-tangan ng bawat isa sa 
atin. Sa mga karapatang ito, ang karapatan 
ng kababaihan para sa ligtas na aborsyon 
ang nananatiling pinakamatinding pinag-
tatalunan at pinakamadalas na hinihigpitan 
sa mga bansa, kultura, at relihiyon.

Kasabay na usapin ng karapatan para sa 
ligtas na aborsyon ay ang pangkasariang 
pagkakapantay-pantay, dangal ng 
may-katawan, pansariling kalayaan, 
at hindi ito dapat tingnan bilang isang 
hiwalay na kalayaan kundi bilang 
nakatutulong din upang matukoy at 
mailinaw ang iba pang mga karapatan, 
at nakapag-aambag sa  pangkabuuang 
balangkas ng sekswal at reproduktibong 
pagsasarili ng bawat isa.1 Ang serbisyo 
para sa ligtas na aborsyon ay kinakailangan 
lamang ng mga batang babae, kababaihan, 
at yaong mga ipinanganak bilang babae, 
at dahil diyan, ang pagkakait ng mga 
serbisyong yaon ay nagdudulot lamang 
ng kamatayan, kapansanan, at sikolohikal 
na trauma sa kanila.  Ang pagbubuntis 
na ipinilit ng pamahalaan ay nagkakait sa 
kanila ng karapatang magdesisyon kung 
ilan at kailan mag-aanak, kung nanaisin 
nila.  Ang pamahalaang nagpapasya kung 
aling pagbubuntis ang ipagpapatuloy at alin 
ang hindi, kabilang na rin kung anong 
grupo ng kababaihan at batang babae 
ang maaaaring magkaroon ng ligtas na 
aborsyon para sa mga tiyak na kadahilanan 
at kung anong grupo ang hindi puwede, 
ay lumalabag sa mga pansariling 
pagpapasya sa indibidwal na 
reproduksyon.

Itinuturing ng mga tagpagtaguyod at 
aktibista ng Karapatan at Kalusugang 
Sekswal at Reproduktibo (KKSR) ang 
International Conference on Population 
and Development Programme of Action 
(ICPD PoA) bilang isang masaklaw, 
masinop na dokumento sa kalusugang 
sekswal at reproduktibo.  Ngunit 
naghahapag rin ito ng mga kompromiso
sa aborsyon na tulad ng mga sumusunod 
na mga talata:
• 7.24, na hindi kumikilala sa papel ng 

PAGPAPATIBAY NG KARAPATAN 
SA LIGTAS NA ABORSYON

Ni Sivananthi Thanenthiran
Executive Director, Asian-Pacific Resource
and Research Centre for Women (ARROW),
At isang SheDecides Champion for Asia Pacific
Email: siva@arrow.org.my

Ang pamahalaang nagpapasya 
kung aling pagbubuntis ang 
ipagpapatuloy at alin ang 
hindi, kabilang na rin kung 
anong grupo ng kababaihan at 
batang babae ang maaaaring 
magkaroon ng ligtas na 
aborsyon para sa mga tiyak 
na kadahilanan at kung anong 
grupo ang hindi puwede, ay 
lumalabag sa mga pansariling 
pagpapasya sa indibidwal na 
reproduksyon.
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bansang Katoliko sa Asya, pinanigan ng 
Korte Suprema ang mga grupong anti-
aborsyon sa pagpapatibay na ang buhay ay 
nagsisimula sa pertilisasyon.13  Noong 2017, 
nagkaisa ang mga pinuno ng relihiyon na 
Buddhist, Muslim, at Kristiyano upang 
labanan ang pagsasaligal ng aborsyon 
sa Sri Lanka.14, 15  nang inaprubahan ng 
Gabinete na isampa sa parliyamento ang 
panukalang batas na magpapahintulot ng 
aborsyon kung ang pagbubuntis ay bunga 
ng panggagahasa o kung may nasuring 
mapanganib at likas na maling anyo sa 
fetus. Sa Tsina, na may liberal na batas sa 
aborsyon, ay kinakitaan din ng paglago 
ng mga “pro-life” na grupong Kristiyano 
at Buddhist,16  na nagsisimula ng mga 
diskurso sa puwersahang aborsyon, at sa 
pagturing sa aborsyon bilang kasalanan 
sapagkat nagsisimula nga ang buhay sa 
konsespsyon.. 

Pangalawa ay ang mga karapatan ng 
hindi pa isinisilang na batang babae. 
Ang  ilang  mga bansa sa Asya na may 
mga liberal na batas sa aborsyon—tulad 
ng Tsina, India, at Vietnam—ay kilala sa 
kulturang pinapaboran ang mga anak 
na lalaki, at may matibay na polisya sa 
populasyon.  Ang pagpili batay sa kasarian 
ay nangyayari dahil sa likas na mababang 
pagpapahalaga sa mga batang babae at 
kababaihan.  Ginagamit pareho ng mga 
mag-asawa sa mga bansang ito ang mga 
pamamaraan bago mabuntis at bago 
manganak upang matiyak ang pagkakaroon 
ng anak na lalaki, lalo na sa panahon ng 
malakas na polisya ng pamahalaan para sa 
mas maliliit na pamilya.17

Ngunit ang isyu ng pag-aalis ng pamimili 
batay sa kasarian ay mas naging makitid 
na nakatutok sa aborsyon ng partikular na 
kasarian.  Ang India ay mayroong Pre-
Conception and Pre-Natal Diagnostics 
Techniques (PNDT) Act of 1994, at mga 
grupo na nananawagan ng mas matibay 
na implementasyon ng batas lalo na 

nagahasa ang maaring magkaroon ng 
aborsyon.11  Noong 2009, sa Fiji, 
pinayagan ang aborsyon sa mga 
kadahilanang sosyo-ekonomiko o sa mga 
kaso ng panggagahasa, incest, at pinsala 
sa ipinagbubuntis.12

Habang tayong mga tagapagtaguyod ay 
nagdririwang sa pagsulong para makamit 
ng mga kababaihan ang kanilang karapatan 
para sa ligtas na aborsyon, kailangan din 
nating maging maingat dahil sadyang 
mayroong tunay, patuloy, at mapanlinlang 
na pagtatangka na sagkaan ang 
pagkakaroon ng ligtas ng aborsyon.

Sa Asya at sa Pasipiko, ang mga bansang 
nagtanggol sa ICPD noong 1994 ay 
kasalukuyang may nakaluklok na mga 
konserbatibong pamahalaan na bumaligtad 
sa mga tindig at pangako sa  mga mithiin 
ng ICPD tungkol sa mga karapatang 
pangreproduktibo. Kabilang dito ang 
Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, 
at Pakistan—mga bansang Islamic na 
impluwensyado ng mga bansa sa Gitnang 
Silangan, tulad ng Qatar at Saudi Arabia, 
na sumama na sa kanilang grupo.  Ang 
mga kwento sa ICPD laban sa aborsyon 
ay may matibay at hindi nababagong 
pinanghahawakan, at walang pagkilala 
sa mga pagsusulong sa mekanismo ng 
karapatang pantao.  Dagdag pa rito, may 
ilang pamahalaan din ang nagpanukala ng 
mga  karagdagang paghihigpit.

Bukod doon, ang mga bagong hamon na 
ito ay mapanghati para sa mga kilusang 
peminista dahil gumagamit sila ng wikang 
pangkarapatan at pinagtatapat ang ibang 
mga karapatan laban sa karapatan ng 
kababaihan para sa ligtas na aborsyon.  
Sa Asya at sa Pasikpiko, ang banggaan ng 
ibang karapatan laban sa karapatan para sa 
ligtas na aborsyon ay nangyayari sa apat 
na ispesipiko na larangan.  Ang lahat ay 
may layuning palabnawin ang karapatan 
ng mga kababaihan sa at pagkuha ng 
serbisyo para sa ligtas na aborsyon.  Ang 
mga pagtatangka na sagkaan ang ligtas na 
aborsyon ay nagbunga sa isang diskursyo 
sa loob ng lipunan na  makapangyarihang 
nagtutulak at nagpapanatili ng istigma sa 
aborsyon.

Ang una ay ang mga karapatan ng nasa 
sinapupunan. Ang paniniwalang ang 
buhay ay nagsisimula sa konsepsyon 
ay likas sa Katolisismo, na hiniram ng 
ibang mga pundamentalistang relihiyon.  
Noong 2014, sa Pilipinas, ang nag-iisang 

laban sa mga nagbibigay ng serbisyong 
aborsyon.  May mga panawagan din sa 
Vietnam para sa parehong batas. Sa India, 
nagbunga ito sa mas maraming bilang 
ng mga nag-aatubiling mga nagbibigay 
ng serbisyong aborsyon, lalo na sa 
pampublikong sektor dahil sa abala ng 
batas.  Higit na naaapektuhan nito ang mga 
kababaihang mahihirap dahil nakasalalay 
sila sa mga pampublikong serbisyong 
kalusugan.18  Nagbunga ang usaping ito 
ng malalim na bitak sa loob ng kilusang 
peministang nagsusulong ng karapatan 
para sa ligtas na aborsyon.  Sinakyan na 
rin ng mga grupong ayaw sa aborsyon 
ang usapin ng aborsyon batay sa kasarian, 
na lalong nagpalakas sa mga mensahe 
para sa paghihipit sa ligtas ng abortion,19 
ngunit hindi ipinapakita ang kaugnayan 
ng pangkasariang diskriminasyong 
binabanggit ng mga kilusang peminista.  
Sa katotohanan, upang mabaligtad ang 
pagpili batay sa kasarian, kailangang 
mayroong mga batas at polisya na 
naghihikayat sa mga magulang at pamilya 
na magkaroon ng batang babae at 
magkaroon ng pangkalahatang reporma 
na kumikilala sa pantay na karapatan ng 
mga kababaihan at batang babae sa loob 
ng pamilya upang maiaalis ang kulturang 
nagpapahalaga sa mga anak na lalaki.

Ang ikatlo ay ang pananaw sa karapatang 
labanan ang kalaswaan.  Ang rehiyon 
ay may konserbatibong tradisyon at 
ang pagtatalik na hindi pa kasal ay hindi 
inaayunan.  Ang paggamit ng kontraseptiba 
at ang aborsyon ay tradisyunal na 
ikinakawing sa mga babaeng kaladkarin, 
lalo na yaong mga walang asawa, at ang 
pagbibigay ng serbisyo ay tinitingnan na 
naghihikayat ng kalaswaan sa lipunan. 
Dahil dito, ang pagbubuntis ng mga 
tinedyer ay tinitingnan bilang  bungang  
mababang moralidad ng mga kabataang 
babae na nakikipagtalik bago ikasal.  
Ipinalalabas na ang mga batang babaeng 
ito bilang mga naghahanap at kumukuha 
ng serbisyo para sa ligtas na aborsyon. 
Sadyang kitang-kita ang pangkasariang 
inekwalidad sapagkat ang mga kabataang 
lalaking nakikipagtalik na ay hindi naman 
tinatawag na malaswa at hindi laging 
napaparusahan.

Ito ay diskursong  nauulit sa ilang bansa 
kung saan nakakukuha ng aborsyon.  
Napansin ito sa Thailand, kung saan ang 
pagkakaroon ng ligal at murang serbisyo 
para sa ligtas na aborsyon ay itinuturing 
na nakapagpapalala sa problema sa 

Kapag ipinakitang ang 
karapatan para sa ligtas na 
aborsyon bilang katunggali 
at napapailam sa iba pang 
karapatan, mahalagang 
tingnan natin ang pagkakaroon 
ng aborsyon sa makatao at 
makatarungang pamamaraan.
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pagbubuntis at aborsyon ng mga tinedyer 
at nakahihikayat daw sa mga estudyante 
na gumawa ng kalaswaan.20 Sa Nepal, 
kung saan naging liberal ang mga batas 
sa aborsyon simula 2006, ang datos kung 
saan tumaas ng 42% ang aborsyon at 70% 
nito ay sa mga kabataang kababaihan na 
may edad na mas bata sa 24 taong gulang 
ay ginagamit bilang ebidensya na tanging 
mga kababaihan at batang babaeng 
kaladkarin lang daw ang nangangailangan 
ng serbisyo sa aborsyon. Dahil dito, 
nagkaroon ng mga panawagan na dapat 
higipitan ang pagkuha ng mga serbisyo 
para sa ligtas na aborsyon, at dapat 
susugan din ang batas.21  Sa Vietnam, may 
mga ulat noong 2016 na ang mga buntis na 
tinedyer ay bumubuo sa 70% ng mga lihim 
na aborsyon sa bansa, kabilang na ang 
mga naulit na aborsyon..22 

Ang panghuli ay ang mga karapatan 
ng mga maykapansanan.  Kamakailan 
lamang noong 2017, tinutulan ng UN 
Committee on the Rights of Persons 
with Disabilities ang paggamit ng “fatal 
foetal impairment” bilang isang ispesipiko 
na dahilan para sa aborsyon. Sinabi ng 
Komite na ang naturang pamamaraan 
ay mapanganib dahil wala namang 
garantiya na ang naturang abnormalidad 
ay nakamamatay. Ang mungkahi sa mga 
kahalintulad nitong mga kinatawan para 
sa mga pangkarapatang pantao ay maging 
maingat sa pagtataguyod ng karapatan 
para sa ganitong mga kaso ng aborsyon.23 
Umani din ito ng suporta sa India,24 kung 
saan iminungkahi ang pagpapayo bilang 
isang susing pangtulong para sa mga 
kababaihang naghahanap ng aborsyon 
batay sa abnomalidad ng fetus.

Kung ang karapatan sa ligtas na 
aborsyon ay ipinapakitang  tinutunggali 
at pinalalabnaw ng iba pang mga 
karapatan, mahalagang tingnan natin ang 
pagkakaaroon ng aborsyon sa makatao 
at makatarungang pamamaraan. Wika ni 
Marge Berer, “Ang mga kababaihan ay nag-
aaborsyon sa iisang dahilan lamang—dahil 
hindi nila nakakayanan ang isang partikular 
na pagbubuntis sa isang partikular na  
panahon.  Hindi na kailangang palawigin 
pa ito.  Maaring pagsisihan nila ang mga 
dahilan, ngunit hindi nito mababago 
ang katotohanan na ang aborsyon ay 
isang wastong desisyon para sa kanila at 
kinakailangan sa kanilang mga kalagayan 
sa  buhay.”25 Walang kompromiso sa 
karapatan ng mga kababaihan para sa 
ligtas na aborsyon.
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labas ng kanilang komunidad. Lumilikha 
ang mga ligal na balangkas ng mga 
kategorya na “katanggap-tangap” at 
“di-katanggap-tangap” na aborsyon.  Sa 
umiiral na istruktura, ang mga aborsyon 
ay inihihiwalay sa komprehensibong 
serbisyo para sa kalusugang reproduktibo; 
halimbawa, hindi ito kasama sa mga 
insurance at hiwalay na hiwalay ito sa 
kontrasepsyon.  

Lumalabas ang istigma sa iba’t ibang 
paraan at sa paglipas ng panahon. 
Sumasalubong ito sa mga pansariling 
katangian, lokasyon, pagkuha ng serbisyo, 
tiyempo ng aborsyon, at iba pang mga 
salik.  Nagsasanga-sanga ang istigma 
para sa mga kababaihang nagmula sa 
panlipunan at pang-ekonomiyang uri 
at pagkakakilanlan na mas mababa ang 
antasat pagpapahalaga ng namamayaning 
panlipunang pamantayan at pagkilos.  
Dagdag pa rito, ang istigma ay maaasahan, 
mapapansin, at/o mararanasan. Maaaring 
maasahan ng ilang kababaihan na siya 
ay kukutyain kung ibubunyag nila ang 
kanilang karanasan sa aborsyon.  Ang 
nararanasang istigma ay nangyayari 

kung ang mga kababaihan ay aktwal na 
tanggihan o saktan dahil sa kanilang 
pangangailangan para sa aborsyon o dahil 
sa ginawa nilang aborsyon.

Mahalagang maunawaan na ang istigma 
sa aborsyon ay hindi lamang tungkol sa 
aborsyon mismo kundi kaugnay ito at 
nakakawing sa iba pang mga panlipunang 
usapin at debate sa ating mga sari-
sariling lipunan.  Sa mga bansang kung 
saan may malakas na impluwensya ang 
mga Katolikong institusyon at sa Estados 
Unidos, ang aborsyon ay nagiging sentro 
sa mga pulitikal na debate at digmaang 
kultural, samantalang sa mga bansang 
madaling makakuha ng kontrasepsyon, 
ang istigma sa aborsyon ay isang anyo 
ng parusa para sa mga kababaihang 
nagpasyang huwag gumamit o hindi 
nakakuha ng kontraseptiba. Sa mga 
bansang pronatalist, maaaring kutyain 
ang aborsyon dahil na rin sa kagustuhan 
ng estado na magkaroon ng malaking 
pamilya ang mga kababaihan.  Sa 
panghuli, ang istigma sa aborsyon ay 
tuwirang nakaugnay sa mga panlipunan at 
kultural na pamantayang may kinalaman 
sa kapangyarihan, lugar, at katayuan ng 
mga kababaihan sa lipunan at tiyak na 
pamamaraan ng pagkontrol at pagpasuko 
sa mga kababaihan at pagbawas ng 
kanilang mga opurtunidad sa buhay.

Anu-ano ang mga Kahihinatnan 
ng Istigma sa Aborsyon?  Ang mga 
kahihinatnan ng istigma sa aborsyon ay 
malawak at malalim. Sa mga bansang tulad 
ng Nigeria, kung saan ang bilang ng mga 
nanay na namamatay mula sa di-ligtas na 
aborsyon ay napakataas, ang kahihinatnan 
ng hindi pagkakaroon ng mga kababaihan 
na makakuha ng ligtas na aborsyon 
ay usapin ng buhay o kamatayan.  Sa 
Latin America ay mayroong ilan sa mga 
pinakamahigpit na batas sa aborsyon—
at nagbunga ito ng matataas na bilang 
ng mga kababaihan na namamatay at 
napipinsala.5

Ipinapakita ng pananaliksik at ng praktika 
na ang paghamon sa istigma ay kailangan 
upang ang lahat ng tao ay makakamit ng 
komprehensibong karapatan at kalusugang 
sekswal at reproduktibo, kasama na ang 
pagkuha ng ligtas, walang paghuhusga, 
kalidad na kalingang aborsyon.1 Ang 
istigma sa aborsyon ay pagtatatak sa 
mga indibiwal, paghamak sa pagkatao, at 
pagtangi dahil sa kanilang pangangailangan 
o kaugnayan sa aborsyon.  Sa gitna ng 
proseso istigma ay ang pagtuturing sa mga 
taong nangangailangan ng aborsyon, mga 
propesyunal na nagbibigay-serbisyong 
aborsyon, at mga pharmacist na 
namamahagi ng misoprostol2 bilang mga 
di-kanais-nais. Ang mga pang-uuring ito ay 
humahantong sa pagkawala ng katayuan 
sa lipunan, diskriminasyon at karahasan.  
Bagamat ang aborsyon ay isa mga mga 
pangkaraniwang pamamaraang medikal 
at maaaring mapamahalaan nang ligtas ng 
mga kababaihan at ng mga nagbibigay-
serbisyong pangkalusugan,3 nakakadagdag 
ito sa panlipunan, medikal, at ligal na 
pagsasaisantabi.4

 
Paano Nabubuo at Napaparami ang 
Estigma sa Aborsyon?  Mahirap ibukod 
ang istigma dahil ito ay nabubuo at 
napaparami sa iba’t ibang antas (kabilang 
na ang antas sa indibidwal, komunidad, 
organisasyon, ligal, at istruktural) at ito 
ay naisusulong sa pamamagitan ng media 
at pampublikong talakayan.  Maski ang 
wikang ginagamit natin sa aborsyon at ang 
mga lararawang iniuugnay sa aborsyon ay 
nagbubunyag ng istigma.  Kadalasang ang 
mga larawan ng aborsyon ay nagpapakita 
ng fetus na natanggal na sa matris kung 
saan ito nakasalalay, kaysa pagpapakita 
ng babae na siya namang nabubuntis.  
Nakabuo na ng mga pamamaraan ang 
buong pamayanan ng paghihiwalay, 
pagkakahon, at pagtatangi laban sa 
mga kababaihang nangangailangan 
ng aborsyon sa pamamagitan ng 
pagpilit sa kanila na ilihim ang kanilang 
pagbubuntis at humanap ng kalinga 
mula sa mga nagbibigay-serbisyo sa 

Lumalabas ang istigma sa iba’t 
ibang paraan at sa paglipas 
ng panahon. Sumasanga ito 
sa mga pansariling katangian, 
mga lugar, pagkuha ng serbisyo, 
oras ng aborsyon, at iba pang 
mga salik.  Nagsasanga-sanga 
ang istigma para sa mga 
kababaihang nanggagaling 
sa iba’t panlipunan at 
pang-ekonomiyang uri at 
pagkakakilanlan na mababa 
sa pagpapahalaga sa 
namamayaning panlipunang 
pamantayan at pagkilos.
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Binanghay ng Education as a Vaccine, 
isang organisasyon sa Nigeria, ang mga 
karapatang sekswal at reproduktibo sa 
konteksto ng kakayahan ng mga kabataang 
abutin ang kanilang mga pangarap sa buhay 
at itaguyod ang kanilang mga pansarili at 
ng pambansang kagalingan sa edukasyon 
at ekonomiya. Taun-taong nag-oorganisa 
ang Asian Safe Abortion Partnership ng 
youth advocacy institute para sa pag-
aaral, pagbabahagi, at pagbubuo ng mga 
istratehiya ng mga aktibistang nagnanais 
mabalangkas ang karapatan sa aborsyon 
bilang susing usapin para sa kanilang 
kinabukasan at karapatan.

Ang mga batas na nagtatangi at 
nagpaparusa sa aborsyon ay siyang mga 
pangunahing dahilan ng institusyunal 
na istigma sa aborsyon.  Pinapanatli 
ng mga batas ang istigma sa maraming 
paraan—lumilikha ito ang mga kategorya 
ng “mabuting aborsyon” laban sa 
“masamang aborsyon” at sino ang maaari 
at di-maaaring kumuha ng aborsyon.  Ito 
ay hindi umiiral sa anumang kaparaanang 
medikal.  Nagtaguyod ang mga kilusan 
ng kababaihan upang gawing liberal ang 
mga batas sa aborsyon sa buong mundo; 
ginawang liberal ng Ireland kamakailan ang 
mga batas nito sa aborsyon at nilawakan 
ng Chile ang mga ligal na batayan para sa 
aborsyon.

Mahalaga rin sa pagbawas ng istigma ang 
pagtitiyak na ang pagkalingang ibinibigay 
para sa aborsyon ay makababae.  Ang 
Semillas, isang organisasyon sa Mexico 
na nagbibigay-tulong pinansyal, ay 
kumikilos upang harapin ang mga aspeto 
ng pagbibigay serbisyong kalusugan 

Maski sa mga bansa na kung saan ligal ang
aborsyon, ang istigma kaugnay sa aborsyon 
ay nagtutulak sa mga kababaihan na 
magkaroon ng aborsyon sa labas ng mga 
pormal na sistemang pangkalusugan.  Sa 
isang pakikipanayam sa Global Fund for 
Women para sa isang online na kampanya 
noong 2016 tungkol sa karapatan at 
kalusugang sekswal, aming kinausap 
ang ilang mga grantees hinggil sa kung 
paanong mga pamamaraan nalilimitahan 
ang kanilang mga karapatan at kalusugang 
sekswal, kasama na ang pagkuha ng 
aborsyon. Halimbawa, bagamat ligal ang 
aborsyon sa Nepal, nanatiling makapang-
yarihang sagka ang istigma sa aborsyon. 
Ang mga kababaihang naghahanap ng 
aborsyon ay kadalasang itinatakwil “sa 
antas ng pamilya, sa antas ng pamayanan,
at sa antas ng anumang gawaing simbahan,” 
wika ni Shanta Laxmi Shrestha, Tagapangulo 
ng Beyond Beijing Committee. “Hangga’t 
hindi natin hinaharap ang istigma sa 
aborsyon kahit na naririyan ang mga 
serbisyo, hindi pa rin gagamitin ito ng 
mga kababaihan dahil sa istigma.”6

Anu-ano ang mga Istratehiya na 
Maaaring Gamitin ng mga Organisasyon 
ng Kababaihan upang Harapin ang 
Istigma sa Aborsyon?  Bilang sagot sa 
mga kasalukuyang pag-atake sa aborsyon, 
ang mga organisasyon na nagsusulong 
ng mga karapatan ng mga kababaihan 
ay hinaharap ang istigma at binabago 
ito sa iba’t ibang antas.  Ang ganitong 
ecosystem ay inilalarawan sa teorya ng 
pagbabago ng Global Fund for Women, na 
isang balangkas para sa aming pagbibigay-
tulong pinansyal at nagpapakita ng mga 
kinakailangang pagbabago sa mga antas ng 
institusyon, istruktura, at indibidwal.7

Sa antas ng indibidwal, ang ating mga 
pananaw sa aborsyon ay hinuhubog ng 
mga salitang ating naririnig at ginagamit. 
Ang ginawa ng mga organisasyon ng 
mga kababaihan ay mas itinuon ang wika 
sa usapin ng katarungang reproduktibo, 
mga karapatan, kalusugan, at mga 
makababaeng kilusan. Binawing muli ng 
mga kabataan sa Europa ang salaysay 
ng kanilang mga sarling karanasan 
sa aborsyon sa mga makabagong 
pamamaraan.8  Binalangkas ng Women’s 
Action Group sa Zimbabwe ang aborsyon 
bilang isang pagkuha ng isang lubos, 
kalidad, at walang panghuhusga na 
pagkalinga ng mga kababaihan, kasama na 
ang mga babaeng may kapansanan o mga 
babaeng nasa lugar na mahirap puntahan. 

na kumukutya sa ilang grupo ng mga 
kababaihan, lalo na yaong mga bata at 
mahihirap.  Layon ng Fondo de Aborto 
para la Justicia Social MARIA sa Mexico 
na alisin ang istigma sa aborsyon sa 
pamamagitan ng pagpapakita na normal 
ang aborsyon at sa pagbibigay sa mga 
kababaihan ng impormasyon at pagkalinga 
na madaling makuha sa hotline at harapang
konsultasyon. Tinutulungan din nila ang 
mga kababaihan mula sa mga lugar na 
kung saan mahigpit ang mga batas sa 
aborsyon upang makabiyahe papuntang 
Lungsod Mexico kung saan ligal ang 
aborsyon.

Ang pagpapakalat ng pagkalinga sa pa-
mamagitan ng mga impormal na network 
ng mga aktibista ay isang istratehiya 
na ginagamit ng mga grupong tulad ng 
Centro Las Libres de Información en 
Salud Sexual Región Centro AC (Las 
Libres) sa Mexico. Binibigyan ng Las 
Libres ang mga kababaihan ng abortion 
kits upang makagawa ng sariling ligtas na 
aborsyong medikal.  Ang pamamahala ng 
pansariling aborsyon ay isang makabagong 
pamamaraang pinangungunahan ng mga 
organisasyon ng kababaihan na nakaka-
hikayat sa mga kababaihan na makakuha 
ng ligtas na aborsyon sa kanilang mga 
tahanan, nakakabawas ng istigma, 
at nakakabawas din ng panganib na 
maisuplong sila ng medikal na propesyunal 
sa mga awtoridad.  Ang Line Aborto Libre, 
isang kolektiba ng mga peminista sa Chile, 
ay nagpapatakbo ng 24-oras na hotline 
upang matiyak na ang mga kababaihan ay 
makakukuha ng impormasyon, pagkalinga, 
gamot, at pagpapayo para sa ligtas na 
aborsyon. Ang mga pagtulong na ito ay 
nakasentro sa mga pangangailangan ng 
mga kababaihan at ginawa ito upang 
matiyak na makakakuha ang mga kaba-
baihan ng ligtas na aborsyon kung kailan 
at kung saan man nila kakailanganin 
ito.  Ang Samsara, isang organisasyong 
peminista at nagtataguyod ng mga 
karapatan, ay nagsusulong ng pagkakaroon 
ng edukasyon at impormasyon para sa 
Karapatan sa Sekswal, Pangreproduktibo 
at Pangkalusugan Karapatan at ligtas na 
abosyon sa iba’t ibang wika sa pamama-
gitan ng apps sa mobile phone at tablets.  

Paano Pag-uusapan ang Istigma sa 
Aborsyon? Ang istigma ay nabubuo 
at napapalaganap sa iba’t ibang 
antas ng kapaligiran at tanging ang 
komprehensibong pagtugon lamang—
pagbibigay ng bagong balangkas sa 

Ang istigma ay nabubuo at 
napapalaganap sa iba’t ibang 
antas ng kapaligiran at tanging 
ang komprehensibong pagtugon 
lamang—pagbibigay ng bagong 
balangkas sa mapanirang wika, 
pagbabago ng mga patakaran 
at gawing may diskriminasyon, 
at pagpapatupad ng kalidad na 
serbisyo—ay magbubunga ng 
pagtupad ng karapatan para sa 
pansariling determinasyon at 
pag-access ng aborsyon para sa 
lahat.
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Si Kalaimathi, isang 25-taong gulang mula 
sa mababang caste at isang maybahay, ay 
isa mga babaing ito.  Nakaranas siya ng 
limang pagbubuntis, nawalan ng isang anak 
matapos maipanganak ito, nakunan noong 
nasa ikapito hanggang ikawalong buwan na 
ng pagbubuntis, at sa ngayon ay dalawa na 
lang ang buhay niyang anak.  Naaalala niya 
ang kanyang karanasan sa aborsyon: 

Noong buntis ako sa ikaanim na 
pagkakataon, pinakiusapan ko ang aking 
mister na kumuha ng mga tabletas 
[para sa aborsyong medikal] mula sa 
botika… Niregla ako sa loob ng tatlong 
araw pagkatapos noon at hindi na ako 
dinatnan pa sa susunod na dalawang 
buwan.  Pinagalitan ako ng babaeng 
duktor, na nagsabing nawalan na raw 
ako ng bait sa muling pagbubuntis kahit 
maraming beses na akong nagbuntis.  
Pinagalitan niya ako sa pagkuha ng mga 
tabletas at tinanong ako kung bakit kasi 

mapanirang wika, pagbabago ng mga 
patakaran at gawing may diskriminasyon, 
at pagpapatupad ng kalidad na 
serbisyo—ang magbubunga para sa 
lahat ng karapatan para sa pansariling 
determinasyon at pagkuha ng aborsyon. 
Susi rin ang pagkakaroon ng ugnayan ng 
mga organisasyong humaharap sa istigma 
sa aborsyon at iba pang anyo ng istigma—
sa larangan ng HIV at AIDS, mga karapatan 
ng mga sex workers, at pag-oorganisa 
ng LBTQI.  Ang mga pandaigdigang 
network, tulad ng International Network 
for the Reduction of Abortion Stigma and 
Discrimination,9 ay mahalaga sa bahaginan 
ng mga kaalaman at istratehiya, sa 
pagtataguyod ng paglaban at katatagan, at 
sa paglikha ng kinabukasan kung saan ang 
istigma sa aborsyon ay bahagi na ng ating 
nakaraan.

Anuman ang kagustuhan ng kanilang mga 
asawa, ang mga kababaihan sa India na 
may iba-ibang edad, edukasyon, caste, 
at katayuan sa lipunan ay nagnanais na 
magkaroon ng maliit na pamilya na may 
dalawang anak lamang.1, 2   

Ngunit, ang mga kababaihan sa kanayunan 
na may mababang katayuan sa buhay, 
mga kabataang babae, at yaong mula sa 
mahihirap at mababang uri o caste ay 
patuloy na nakararanas ng di-inaasahang 
pagbubuntis, pagkakunan, at aborsyon.  
Dahil wala silang kapangyarihan para 
sa kanilang mga katawan at wala 
ring pagkakataong lumahok sa mga 
pampublikong ispasyo, mas umaasa pa ang 
mga kababaihang ito sa mga pampublikong 
pasilidad dahil sa kanilang kakulangang 
pinansyal, kahirapan, at kawalan ng 
pakialam mula sa kanilang mga mister 
sa kanilang pagbubuntis at kalusugang 
reproduktibo.

hindi ako nagpatali noong huli kong 
panganganak. Sinabi ko sa kanyang 
talagang plano namin pero hindi pa 
kami sigurado.  Sinabihan niya akong 
bumalik [para sa aborsyon] pagkatapos 
ng dalawang araw at magdala ng 
Rs5,000 (USD69.30). Bumalik kami sa 
ospital at nagtanong kung maaaring 
mabawasan pa ang halaga at dahil wala 
noon ang duktor, nagsabi ang nars na 
maaari niyang gawin iyon sa halagang 
Rs2,000 (USD27.70).  Nang gabing iyon, 
nagawan ng paraan ng aking mister 
na isangla ang aking alahas upang 
magkapera.  Ginawa ng nars iyon sa 
ospital mismo.  Napakasakit niyon; mas 
malala pa kaysa panganganak.  Hindi pa 
rin ako nagpatali; takot ako rito. 

Sa mga pagkakataong ito, pinagduduhan 
ang awtonomiya, sekswalidad, at 
pagkakakilanlan ng mga kababaihan 
kapag naghahanap sila ng aborsyon.  
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Pinababayaan at tinatanggihan ng 
mga pampubliko at pangpribadong 
nagsasagawa ng aborsyon ang karapatan 
ng mga kababaihan para sa ligtas at 
marangal na serbisyong aborsyon. 
Pakiramdam ng mga kababaihang ito na 
manhid na ang mga duktor sa kanilang 
kalagayan. Hindi na nga kinikilala ng mga 
tauhan sa kalusugan ang mga karanasan 
ng mga kababaihan, itinuturing pa 
silang mga mapanghanap ng sekswal 
na kasiyahan at hinuhusgahan sila sa 
kanilang hindi pag-iwas sa pagbubuntis. 
Ipinapasa rin ang buong pananagutan ng 
pagbubuntis sa mga kababaihan.  Ayon 
sa mga nakausap, “Maaaring hindi nga 
mauunawaan ng mga duktor ang mga 
pangyayari kung paano nabuntis ang mga 
kababaihang ito, na pangunahing dahilan 
ay ang kanilang kawalan ng kakayahang 
tanggihan ang mga sekswal na hiling ng 
kanilang mga mister.”

Dagdag pa, walang pakialam ang mga 
duktor sa takot at pisikal na pagkabalisa/
sakit na nararanasan ng mga kababaihan 
na pinipilit kumuha ng kontrasepsyon tulad 
ng IUD (bilang rekisito sa pagbibigay ng 
aborsyon).  Itinuturing ng ilang kababaihan 
na mapangsakop ang patakarang 
paglalagay ng IUD na ipinapatupad ng mga 

tauhan sa kalusugan. Ang istratehiyang 
kontraseptibang ito na itinataguyod 
ng mga health providers ay lalong 
nakapagpapahina sa mga kababaihan—na 
walang sekswal na awtonomiya—habang 
napipilitan silang harapin ang kanilang mga 
asawang nagtatampo.

Si Radha, 35-taong gulang na maybahay na 
kabilang sa mababang caste at pumayag 
na lagyan ng tansong IUD pagkatapos ng 
aborsyon, ay nagbahagi:

Madalas sa gabi, sumisigaw at 
minumura ako ng aking mister, 
sinasabing natutusok siya tuwing kami 
ay nagtatalik.  Ayaw namang alisin 
ng nars sa klinik na nagsuot nito sa 
akin pagkatapos ng aking aborsyon.  
Matapos kong tiisin ang tatlo hanggang 
apat na buwang tuloy-tuloy na sakit 
sa tiyan at likod, kailangan ko pang 
maglakbay papunta sa aking bayan para 
ito ay alisin…. Sa kalaunan, nabuntis 
akong muli at nagsilang ng isa na 
namang babae.

Ang mga duktor na tumatangging 
magbigay ang aborsyon ay nagpapakita 
ng kawalan ng galang sa mga kababaihang 
nagdedesisyon, gumagamit ng 
mapanumbat na wika at pagalit kung 
kumilos. Tumitindi rin ang kawalan ng 
pakialam at panghuhusga, lalo na kung 
ang babae ay mahirap, mababang uri, at 
batay sa kanyang kulay ng balat/hitsura, 
trabaho, wika, at lugar na tinitirahan.

Ibinahagi ni Ponnulatchmi, isang 24-taong 
manggagawa mula sa mababang caste na 
nagtatrabaho sa sektor ng konstruksyon 
at isang survivor ng sekswal na karahasan, 
ang kanyang karanasan sa paghanap ng 
aborsyon sa isang pampublikong ospital:

Sinabi ko sa duktor na nagtaksil sa akin 
ang aking asawa at ngayon ay ikakasal 
na ito sa ibang babae.  Sa katunayan, 
pangalawa ko siyang asawa at mayroon 
na akong anak na babae mula sa 
aking unang asawa.  Nagbuntis ako sa 
paniniwalang nais niyang magkaanak sa 
akin, pero ngayon ay iniwan niya ako 
at ang kanyang ina ay nag-ayos na ng 
iba niyang mapapangasawa. Lumipas na 
ang 45 araw mula nang ako ay niregla. 
Nakiusap akong gawan ito ng paraan. 
Pinagalitan ako ng duktor, sinabi ang 
mga salitang ito mismo, “Nakikisama 
ka sa mga lalaki at tungkulin ko pang 
linisin ang iyong tiyan. Ang mga katulad 

ninyong mga tao ay walang ibang 
ginawa kundi magbuntis.”3 
Sobrang nasaktan ako sa mga salitang 
iyon.  Pagkatapos kong puspusang 
magmakaawa sa kanya, sinabi niyang, 
“Kung magpapatali ka na, gagawin 
ko ang aborsyon.”  Pumayag ako sa 
simpleng kadahilanang baka ako’y 
akusahan bilang isang puta. Kinuha 
nila ang aking pirma at pagkatapos 
ay ginawa nila ang operasyon.  
Pero ngayon. . . nahihirapan akong 
palakihing mag-isa ang aking anak 
na babae sapagkat walang lalaking 
pakakasal sa akin ngayong di na ako 
magkakaanak. . . .
 

Ang panghahamak at paninisi na 
pinagdaraanan ng mga kababaihan 
sa mga institusyon ng kalusugan ay 
isang paglabag sa karapatang pantao. 
Ang karapatan ng babae na mamuhay 
nang may dignidad ay hindi kinikilala 
ng pamahalaan maski na ng kanyang 
mga kapamilya.  Ang buong saklaw 
ng di-kagustuhang pagbubuntis at ang 
di-pagbibigay ng aborsyon ay lalong 
naglulugmok sa babae sa sitwasyong siya  
ay naisasantabi at naiitsa-puwera.

Ibinibigay ng Medical Termination 
of Pregnancy (MTP) Act (1971) ang 
kapangyarihan sa mga medikal na 
propesyunal na magbigay ng aborsyon 
batay sa aktwal o nakikinitang sitwasyon 
ng babae. Ngunit madalas pa ring akala 
ng mga tagabigay serbisyong kalusugan 
na ligal lamang ang aborsyon kung 
mayroong abnormalidad ang fetus.  
Ang pangkalahatang paggamit ng mga 
tagabigay-serbisyo ng salitang “malusog 
na fetus,” habang tinatanggihang bigyan 
ng aborsyon ang isang babae, ay isang 
mapanghusgang pagbubuo ng pananaw 
ng kapansanan at pagpapaalis sa mga “di-
angkop” (maysakit) na tao. Ang ganyang 
mga karanasan ay nagtulak sa maraming 
nakapanayam na maniwala na ang 
aborsyon sa India ay iligal maliban lamang 
kung may kapansanan ang fetus. Ito ay sa 
kabila ng katotohanang ang MTP Act ay 
lumikha ng ilang kaparaanan para sa mga 
kababaihan na makakuha ang serbisyong 
aborsyon.  Ang mga terminolohiyang ito 
sa batas, na binuo ng mga tagabigay-
serbisyong kalusugan, ay nagtitiyak sa 
pagpapanatili ng kanilang kapangyarihan 
sa proseso ng pagpapasya, samakatwid 
sistematikong inaalis ang pagpapasya 
ng mga kababaihan at tinatanggal ang 
kanilang awtonomiya.

Ang mga kababaihan sa 
kanayunan na may mababang 
katayuan sa buhay, mga 
kabataang babae, at yaong mula 
sa mahihirap at mababang uri o 
caste ay patuloy na nakararanas 
ng di-inaasahang pagbubuntis, 
pagkakunan, at aborsyon.  Dahil 
wala silang kapangyarihan 
para sa kanilang mga katawan 
at wala ring pagkakataong 
lumahok sa mga pampublikong 
ispasyo, mas umaasa pa ang 
mga kababaihang ito sa mga 
pampublikong pasilidad dahil 
sa kanilang kakulangang 
pinansyal, kahirapan, at 
kawalan ng pakialam mula sa 
kanilang mga mister sa kanilang 
pagbubuntis at kalusugang 
reproduktibo.
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ng mga tauhan sa kalusugan.  Ang ligal 
na aborsyon ay dapat ibigay sa mga 
kababaihan nang walang anumang 
panghihimasok ng mga moral na 
paghuhusga, panlipunan, relihiyoso, at 
kultural na pamantayan.  May pananagutan 
ang pamahalaan sa kakulangan nitong 
magbigay ng madali, napag-aralan, 
ligtas, at magalang na pagkuha ng 
aborsyon na siyang nakapagtulak sa 
mga kababaihan sa laylayan.  Panahon 
na upang suriin ang MTP Act at tiyak na 
harapin ang usapin ng pagkakaila sa mga 
karapatan ng kababaihan at ang aktibong 
diskriminasyong ginagawa ng mga tauhan 
sa kalusugan.

Mga Tala at Sanggunian

1. Ang mga karanasan ng kababaihang ibinahagi sa lathalaing 
ito ay nakabatay sa doctoral na pananaliksik ng may-akda sa 
isang maliit na bayan ng Kumbakonam sa Tamil, Nadu, Timog 
India. Ang mga panayam ay natipon mula Abril 2015 hanggang 
Oktubre 2016. 
2. Ayon sa kultura, kadalasang nais ng mga pamilya na 
magkaroon ng isang batang babae at isang batang lalaki.
3. Ang mga lalaki at babaeng nagtatrabaho sa konstruksyon 
bilang mga mason at kontraktor ay bahagi ng mababang caste; 
maiitim ang balat, kinakahon bilang mga “walang delikadesa sa 
seks.” Karamihan sa mga duktor sa lugar na ito ay kabilang sa 
matataas na caste.
4. Sa India, ginawang iligal ng Pre-conception and Pre-Natal 
Diagnostics Techniques Act ang pagtukoy sa kasarian ng fetus. 
Pinagbabawal ng batas na ito ang aktibong pagtukoy ng kasarian 
at aborsyon ng mga babaeng fetus dahil na rin sa umiirla na 
kultural na pagtatangi sa mga batang lalaki. 
5. Kapag pumunta ang isang babaeng naghahanap ng 
aborsyon, ang gagawin ng tauhan ay mag-scan at pagkatapos ay 
kukumbinsihin ang babae na huwag nang ituloy ang aborsyon at 
sa pagpapaliwanag ay bibigyan pa ng katauhan ang fetus bilang 
isang malusog na batang lalaki. 
6. Sa India, ang mga pildoras para sa medikal na aborsyon ay 
hindi basta-bastang mabibili sa botika na tulad ng ibang gamot.  
Kailangang mangggaling ito mula sa pharmacist kung may reseta 
ng duktor. Subalit nagbebenta rin naman ang pharmacist ng 
mga gamot para sa aborsyon nang walang reseta -kadalasan sa 
mga lokal na residente (karamihan ay lalaki) na naninirahan sa 
malapit sa botika. 

Isang halimbawa nito ay ang kuwento 
ni Kanaka, isang 34-taong gulang na 
maybahay sa kanayunan na mayroong 
nang limang nabubuhay na anak at walong 
pagbubuntis.

Hindi nagbibigay ng aborsyon ang 
pampublikong ospital! Ang duktor 
mula sa pampublikong ospital ay 
nagpapatakbo ng pribadong klinik kung 
saan isinasagawa ang aborsyon. . . 
Kadalasan, kung ito ay nasa unang mga 
lingo ng pagbubuntis, pinakikiusapan 
ko ang aking mister na kumuha ng 
pildoras mula sa botikang-bayan.  Ang 
mga pildoras na ito ay epektibo kung 
minsan at maraming beses namang 
namamayani ang panganib! [Ibig sabihin 
nito ay hindi epektibong natapos 
ang pagbubuntis sa pamamagitan ng 
gamot para sa pansariling aborsyon.] 
Sa kabilang banda, kung pupunta 
naman kami sa pampublikong ospital sa 
distrito, pipilitin nila kaming operahan 
[pagpapatali] alinsunod sa MTP!

Ang mga ganitong karanasan ang 
nagtutulak sa maraming kababaihan 
na maghanap ng tulong mula sa hindi 
kwalipikado at di-ligtas na mga tagabigay 
ng aborsyon.  Kapag ang di-kagustuhang 

pagbubuntis at aborsyon ay naging 
bahagi ng kanilang pang-araw-araw na 
buhay, umaasa ang mga kababaihan 
sa impormasyon mula sa mga susing 
panlipunang network (mga kapitbahay o 
malayong kamag-anak) para sa pagkuha 
ng mas mura at, kadalasang, mapinsalang 
tagagawa ng aborsyon.  Maraming 
kababaihan ang nanaisin pang pumunta sa 
mga taong hindi kwalipikado dahil lamang 
sa hindi nila kailangang magpaliwanag, 
at upang maiwasan na rin ang istigma at 
panghuhusga.

Tunay na ipinagbabawal sa bansa ang 
aborsyon batay sa kasarian.4 Gayunpaman, 
ito ay kaalamang hango sa aking karanasan 
mula sa pagbabad sa komunidad na ang 
pagbibigay-katauhan sa fetus5 ay isang 
nangingibabaw na istratehiyang ginagamit 
ng mga duktor upang kumbinsihin ang mga 
kababaihan na ipagpatuloy ang kanilang 
di-kagustuhang pagbubuntis.  Mas nagiging 
masalimuot pa ang usapin kung ikakabit pa 
ng tagapagbigay-serbisyong kalusugan ang 
kanilang mga personal na pagpapahalaga 
at pananampalataya upang tanggihan 
ng aborsyon ang mga kababaihang 
humaharap sa di-kagustuhang pagbubuntis. 
Sabi ng isang retiradong gynaecologist na 
nagbigay-katwiran sa kanyang desisyon na 
huwag magbigay ng aborsyon, “Mayroon 
na ako ngayong apong lalaki, hindi na ako 
gumagawa ng anumang aborsyon. Bukod 
pa rito, kapag tinanggihan natin sila ng 
aborsyon, baka magdesisyon pa silang 
ipagpatuloy ang kanilang pagbubuntis; 
Kinukumbinsi ko sila at pinauuwi.”  
Nagmuni-muni rin ang isa pang duktor na 
kabilang sa mataas na caste sa kanyang 
desisyong huwag magbigay ng aborsyon 
at nagsabing, “Nangako ako sa aking 
Guru na hindi na ako gagawa ng mga 
bagay tulad ng aborsyon. . . Ito ay isang 
kasalanan!”  Pinatunayan ng isa sa aking 
mga nakapanayam ang kuwento, na ang 
patuloy na pagtanggi at pag-antala ng isa 
sa mga tagabigay-serbisyo ang siyang 
nagbunsod sa kanya na gawin ang medikal 
na aborsyon sa sarili.6

Ang mga kababaihang tinatanggihang 
makakuha ng ligtas na serbisyong 
aborsyon ay inaalisan ng mahahalangang 
aspeto ng kanilang karapatang pantao, 
lalo na ang kanilang karapatan sa 
kalusugang sekswal at reproduktibo.  
Dapat kilalanin sa batas at polisiya 
sa aborsyon ang makasaysayang 
pangkasariang diskriminasyon at ang 
aktibong pangkasariang diskriminasyon 

Ang ligal na aborsyon ay dapat 
ibigay sa mga kababaihan nang 
walang anumang panghihimasok 
ng mga moral na paghuhusga, 
panlipunan, relihiyoso, at 
kultural na pamantayan.  May 
pananagutan ang pamahalaan 
sa kakulangan nitong magbigay 
ng madali, napag-aralan, ligtas, 
at magalang na pagkuha ng 
aborsyon na siyang nakapagtulak 
sa mga kababaihan sa laylayan.  

Tunay na ipinagbabawal sa 
bansa ang aborsyon batay sa 
kasarian. Gayunpaman, ito 
ay kaalamang hango sa aking 
karanasan mula sa pagbabad sa 
komunidad na ang pagbibigay-
katauhan sa fetus ay isang 
nangingibabaw na istratehiyang 
ginagamit ng mga duktor upang 
kumbinsihin ang mga kababaihan 
na ipagpatuloy ang kanilang 
di-kagustuhang pagbubuntis.  
Mas nagiging masalimuot pa 
ang usapin kung ikakabit pa 
ng tagapagbigay-serbisyong 
kalusugan ang kanilang mga 
personal na pagpapahalaga 
at pananampalataya upang 
tanggihan ng aborsyon ang mga 
kababaihang humaharap sa di-
kagustuhang pagbubuntis.
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Umaabot na ng 9.8 milyong mga 
nagdadalaga sa Asya-Pasipiko ang hindi 
natutugunan ang kanilang pangangailangan 
sa kontrasepsyon;6 sangkatlo (1/3) sa 
mga pagbubuntis ng mga kabataan ay 
di-sinasadya,7 mahigit sa kalahati nito ay 
nagtatapos sa aborsyon, at 60% ng mga 
aborsyong ito ay nangyayari sa mga bansa 
kung saan ang mga aborsyon ay hindi 
masyadong ligtas. 

Natamaan ng polisya ni Trump ang mga 
pinakamahihirap na bansa na umaasa 
sa mga donor at mayroong mahihinang 
ligal na sistema. Higit ang epekto ng 
polisiya sa mga pinakamahihirap na 
kababaihan  at pinakabatang babae sa 
bawat bansang apektado at ang polisyang 
ito ay lumalabag sa pinaghirapang 
pandaigdigang kasunduan sa mga 
karapatang reproduktibo ng kababaihan. 
Dagdag pa rito, ipinapakita ng polisya na 
ito mismo ay isang bigong istratehiya: 
ang pagbawas ng tulong-pinansyal at mga 
gawain ng mga organisasyong nagbibigay 
ng makabagong kontrasepsyon at ligtas na 
aborsyon, na sadya namang ginagawa ng 
Global Gag Rule, sa katunayan ay maaaring 
humantong sa pagtaas ng bilang ng mga 
di-ligtas na aborsyon.8  

Sa kabila ng pagkakalunsad sa 
SheDecides, may kakulangan pa rin 
sa pondo na nararanasan sa buong 
mundo. Halimbawa, ang Marie Stopes 
International, na nagbibigay ng mga 
serbisyong kontrasepsyon at aborsyon sa 
33 umuunlad na mga bansa, ay humaharap 
sa $80 milyong kakulangan sa pondo.  
Tinataya nilang 2 milyong kababaihan ang 
hindi na makakakuha ng mga serbisyo para 
sa kalusugang sekswal at reproduktibo.  Ito 
ay magbubunga ng dagdag na 2.5 milyong 
di-sinasadyang pagbubuntis, 870,000 
di-ligtas na aborsyon, 6,900 kamatayan 
ng mga nanay na maiiwasan sana, at 
pagtaas ng $135 milyong gastusin para sa 
kagalingang pangkalusugan.9

Noong Enero 23, 2017, ibinalik ng pangulo 
ng Estados Unidos na si Donald Trump ang 
Polisya ng Lungsod Mexico o Global Gag 
Rule.  Hinahadlangan ng polisya ang mga 
non-governmental organizatons (NGOs) na 
tumanggap ng pondo kung ipagpapatuloy 
nila ang pagbibigay o pagsusulong ng 
aborsyon, kasama na ang pagbibigay ng 
ligal na pagpapayo tungkol sa aborsyon.  
Sa bersyon ni Trump ng Global Gag Rule 
ay kapansin-pansin at mapanganib na 
pinalawak ang saklaw ng paggamit sa 
lahat ng pandaigidigang tulong ng Estados 
Unidos sa kalusugan, nakapaloob dito 
ang tinatayang $9.5 bilyon,1 na naglalagay 
sa kapahamakan ng milyun-milyong 
kababaihan sa mundo, at mayroon lamang 
na makitid na eksepsyon para sa mga kaso 
ng panggagahasa o incest.2

Bilang tugon ng noong ministro ng 
Foreign Trade and Dutch Cooperation 
na si Lilliane Ploumen, mabilis niyang 
ipinahayag  na ang mga kababaihan at 
kabataang babae ay mayroon karapatang 
magpasya, at ang pamahalaan ng Dutch 
ay maglalaan ng pondo para sa ligtas 
na aborsyon. Ang pagkilos na ito ay 
mabilis na sinuportahan ng kani-kaniyang 
kagawaran sa tulong at kalakal ng mga 
pamahalaan ng Netherlands, Denmark, 
Belgium, at Switzerland at ito ay tumungo 
sa pagtatayo ng inisyatibang SheDecides.  
Ang inisyatibang ito na inilunsad noong 
Marso 2, 2017 ay malakas na sinuportahan 
sa kumperensya ng SheDecides—na 
dinaluhan ng 50 progresibong pamahalaan 
at ng 450 kalahok mula sa mga ahensya 
ng UN, NGOs, at foundation mula sa 
parehong dako ng Atlantika.   

Iminungkahi ng SheDecides na ang mga 
pamahalaan at donors ay dapat, sa 
esensya, kilalanin, igalang, at bigyang-
kakayanan ang mga kababaihan at batang 
babae na magpasya at pumili para sa 
kanilang sarili. Mahalagang yugto ito dahil 
nagkaroon ng tugon na pandaigdigan 

at may pagtutulungan ng mga bansa 
laban sa pandayuhang patakaran ni 
Pangulong Trump. Ang sandaling iyon 
ay nakabatay rin sa pamantayang ang 
mga karapatan ng kababaihan, lalo na 
ang kanilang mga karapatang sekswal at 
reproduktibo, ay hindi dapat isinasalang 
sa politikal na palitan. Tinulungan ng 
SheDecides magkaisa ang iba’t ibang 
kilusang umiikot sa nasyunal at rehiyunal 
tungo sa saklaw ng mga karapatang 
sekswal at reproduktibo at pangkasariang 
pagkakapantay-pantay, at ilagay sa unahan 
ng mga ito ang usapin ng pagkuha ng 
aborsyon. Nang walang kompromiso.

Taun-taon, 275,288 kababaihan ang 
namamatay dahil sa kumplikasyon ng 
pagbubuntis.3 Noong 2014, hindi bababa 
sa 6% na mga namatay na nanay (o 5,400 
kamatayan) sa Asya ay mula sa di-ligtas 
na aborsyon.4  Sa rehiyong Asya-Pasipiko, 
tinatatayang 35.5 milyong aborsyon ang 
nangyayari5  mula sa tinatayang 55.9 
milyon sa buong mundo, dahil na rin 
sa malaking populasyon sa rehiyon. Sa 
rehiyunal na bilang na ito, karamihan 
ng aborsyon sa Asya ay itinuturing na 
ligtas, ngunit ang bilang na ito ay mas 
galing pa sa Tsina at Vietnam kung saan 
halos lahat ng aborsyon ay ligtas bunga 
ng malawakang batas na naghihikayat ng 
pagkuha ng serbisyo. Sa Timog Asya, ang 
bilang ay baligtad, kung saan dalawang-
katlo (2/3) sa mga aborsyon ay hindi 
masyadong ligtas o kahit papaano ay 
ligtas. 

Ni Jona Claire Turalde
SheDecides Champion
Email: jonaclaire20@gmail.com
at Dhivya Kanagasingam
Email: dhivya@arrow.org.my

ANG EPEKTO NG PANDAIGDIGANG 
PANUNTUNAN SA PAGSAGKA 
SA LIGTAS NA ABORSYON: 
Pagkislap ng isang Kilusan para sa Ligtas 
na Aborsyon

Ang mga karapatan ng 
kababaihan, lalo na ang kanilang 
mga karapatang sekswal 
at reproduktibo, ay hindi dapat 
isinasalang sa pulitikal 
na palitan.
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Mga Susing Pangyayari.  Sa pagitan ng 
2010-2014, 55.9 milyong aborsyon ang 
nagagananap taun-taon, karamihan ay 
nangyayari sa mga umuunlad na rehiyon 
(49.3 milyon).  Sa buong mundo, 35 
aborsyon ang nangyayari kada 1,000 
babaeng may edad 15-44, at 36 aborsyon 
kada 1,000 babaeng naman ang nagaganap 
sa mga umuunlad na bansa.4  Ang taunang 
bilang ng aborsyon sa Asya noong 2010-
2014 ay tinatayang 36 kada 1,000 (babaeng 
may asawa) at 24 kada 1,000 (babaeng 
walang asawa) at 27% sa mga pagbubuntis 
ay nagtatapos sa aborsyon.5  Sa pagitan ng 
1995-2000, makabuluhan ang pagkakaiba-
iba ng di-ligtas na aborsyon batay sa edad 
sa mga rehiyon, na kailangan ng dagdag 

Ang aborsyon, ligtas man o hindi, 
ay nangyayari bilang tugon sa mga 
di-sinasadyang pagbubuntis at hindi 
maitatatwang bahagi ng buhay ng 
maraming kababaihan.  Sa pagitan ng 
2010 hanggang 2014, 44% sa 227 milyong 
pagbubuntis taun-taon sa buong mundo 
ay hindi sinasadya at 56% sa mga di-
sinasadyang pagbubuntis ay nauuwi sa 
aborsyon.1  Maraming nakikilalang mga 
kadahilanan at tagatulak ng aborsyon, 
kasama na rito ang sosyo-ekonomikong 
dahilan, kawalan ng kahandaan, kalagayan 
ng magkasama, mababang edad, banta 
sa buhay ng ina, pagkabigo o kakulangan 
ng kontrasepsyon, mga pagpapasya, 
agwatan sa panganganak, ang kagustuhang 

huwag nang mag-anak, pagbabago sa 
mga pangyayari, pagsasamantala, at 
incest.  Ang gawing ligtas at nakukuha ang 
aborsyon ay dapat na unahin sa anumang 
istratehiya para sa karapatan at kalusugang 
reproduktibo.2, 3 

Ibinabahagi ng lathalain na ito ang 
pandaigdigan at rehiyunal na pagtataya 
tungkol sa pagkuha ng ligtas na aborsyon. 
Ipinapakita nito ang isang balangkas 
kung paano maituturing ang ligtas na 
aborsyon bilang usapin ng karapatan at 
ibinabahagi rin ang gawain ng Solidarity 
Alliance for the Right to Safe Abortion, 
isang pandaigdigang alyansa mula sa mga 
umuunlad na bansa para sa pagkilos.

bigyan-pansin

ang Pilipinas—ay nagsimula ng Alyansa ng 
Pakikiisa para sa mga Karapatang Ligtas 
na Aborsyon (Solidarity Alliance for the 
Right to Safe Abortion) na may layuning 
kumilos tungo sa pagluluwag ng mga 
batas sa aborsyon, habang epektibong 
isinasakatuparan ang mga nanatiling batas 
upang paramihin ang mga serbisyo para sa 
ligtas na aborsyon.
 
Dahil sa kahilingan ng mga kababaihan 
at kabataang babae mula sa ibaba at sa 
mas malakas na hakbangin ng mga bansa 
para sa maayos na pananagutan para sa 
mga serbisyong sekswal at reproduktibo, 
hindi na kakailanganin pa ng mga 
umuunlad na bansa na umasang lubusan 
at nang husto sa mga pababagu-bagong 
patakaran sa pagtulong na gumagalaw at 
umuunti sa pagpitik ng daliri. Hangga’t 
hindi nauunawaan ng mga pamahalaan na 
mayroon silang pananagutang ipagtanggol 
ang mga karapatan ng kababaihan para sa 
kanilang katawan, at hindi nila pag-aaari 
upang kontrolin  o  gawing lunsaran ng 
digmaan ang mga katawan ng kababaihan, 
maaaaring hinding-hindi natin makakamit 
ang kabuuang potensyal ng mga 
kababaihan at batang babae.
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Ang buong epekto ng polisya ay mahirap 
makita at mahulaaan sapagkat ito ay 
sumasakop sa mga NGOs na tumatanggap 
ng anumang tulong pangkalusugan mula 
sa Estados Unidos, hindi lamang sa 
pagpaplano ng pamilya.10  Kung kaya, ang 
Global Gag Rule na nagdudulot ng chilling 
effect. Sa antas ng bansa, ang mga tauhan 
sa kalusugan ay nagpakita ng kalituhan sa 
pagpapatupad, kakulangan sa malinaw na 
patnubay sa pagsasakatuparan, sobrang 
pagpapakahulugan ng polisya dahil sa 
takot, at sa pagpababa ng prayoridad ng 
sama-samang serbisyong kalusugan, na 
nakakaapekto sa buhay ng mga kababaihan 
at batang babae sa maraming umuunlad na 
bansa.11 

Ang pangangailangan para sa isang 
matibay na plataporma at alyansa sa ibaba 
na magtutulak ng karapatan at kalusugang 
sekswal at reproduktibo ay higit na 
mahalaga sa ngayon.  Ang lumalaking 
banta laban sa karapatan ng kababaihan 
at kabataang babae na magpasya para sa 
kanilang mga katawan ay nangangailangan 
ng malakas na pananggalang. Sa simula 
ngayong taon, ang ARROW at ang kanyang 
mga kasama mula sa limang bansa—
Bangladesh, Cambodia, India, Nepal, at 

Ni Azra Abdul Cader
Programme Manager, Asian-Pacific Resource 
and Research Centre for Women
Email: azra@arrow.org.my

MAHALAGANG ILIGTAS 
ANG BUHAY NG BAWAT BABAE:
Ang Karapatan para sa Ligtas na Aborsyon 
sa Asya
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na atensyon para harapin ang mga epekto 
ng di-ligtas na aborsyon.  Nakapaloob dito 
ang mga nagdadalaga (15-19 taong gulang) 
na bumubuo ng mas mababa sa 25% ng 
lahat ng di-ligtas na aborsyon sa Asya.6 

Ang mga kumplikasyon mula sa di-ligtas 
na aborsyon ay maaaring magtungo sa 
kamatayan o kapinsalaan ng ina sa loob 
ng maikli and mahabang panahon. Sa 
buong mundo, sa pagitan ng 2010-2014, 
14% sa  lahat ng aborsyon ay ligtas kahit 
papaano, 49% niyon sa mga umuunlad 
na bansa ay itinuturing na di-ligtas.7  Mga 
4.6 milyong kababaihan sa Asya na  nasa 
edad na reproduktibo pa ay ginamot para 
sa kumplikasyon mula sa di-ligtas na 
aborsyon noong 2012 at mga 6% sa lahat 
ng kamatayan ng ina noong 2014 ay mula 
sa di-ligtas na aborsyon.8

Ang mga kinahihinatnan ng di-ligtas na 
aborsyon ay patuloy na nakakaapekto 
sa kamatayan at kapinsalaan ng mga 
kababaihan.9  Nagpapagamot ang mga 
kababaihan pagkatapos ng aborsyon 
depende sa mga ligal na restriksyon at 
pagkuha, madalas kung ang mga sintomas 
ay nagiging panganib na sa buhay.  Ang 
ilang kababaihan, lalo na ang mahihirap 
at mula sa kanayunan, ay maaaring hindi 
na magpagamot pa.  Taun-taon sa Asya, 
8.2 kada 1,000 kababaihang nasa edad 
na reproduktibo pa ay ginamot sa mga 
pasilidad para sa kumplikasyon pagkatapos 
ng aborsyon.  Noong 2010-2014 sa 
Asya, 62 sa 100,000 ay humantong sa 
kamatayan.10

Ang halaga ng paggamot ng mga ganitong 
kumplikasyon ay nakadaragdag sa pasanin 
ng badyet sa serbisyong kalusugan, pati 
na rin sa mga pamilya at kababaihang 
apektado ng mga di-ligtas na aborsyon.  
Taun-taon, ang halagang ito ay tinatayang 
$232 milyon; halagang maibababa sa 
$20 milyon kung ang mga aborsyon ay 
ginagawang ligtas.  Ang mga kaakibat 
na halaga, tulad ng pag-aalaga ng bata, 
transportasyon, at iba pa ay magpapataas 
sa tinatayang gastos para sa kalinga 
pagkatapos ng aborsyon.11  

Ang mga numero para sa dami ng 
aborsyon at ang epekto nito sa kalusugan 
ng ina at sa kalinga pagkatapos ng 
aborsyon ay kailangang isaalang-alang 
kasama ang bilang ng pagkamayabong 
(fertility rates) at ang pagkuha ng 
kontrasepsyon.  Ang mga nagagamit na 
datos ay nagpapakita na ang wanted 

fertility rates ay pababa at naglalarawan 
ng malawak na di-natutugunang 
pangangailangan para sa kontrasepsyon 
ng mga kababaihang nasa relasyon12 sa 
buong mundo at sa mga hindi masyadong 
maunlad na bansa.13  

Isang Balangkas upang Masiguro ang 
Karapatan para sa Ligtas na Aborsyon. 
Ang pagkilala sa aborsyon bilang isang 
karapatang pantao ay nakapagpapakita 
ng mga larangang makatutugon sa mga 
hadlang at makatitiyak sa pagbibigay 
ng lubos na serbisyo. Dahil dito, bawat 
pangangailangan at kalagayan ng babae 
ay maisasalang-alang bilang pagkilala 
sa pangangailangang harapin ang mga 
panlipunan at pang-eknomiyang kawalan 
ng katarungan na nakakadagdag sa 
pagkakaroon ng mga di-inaasayang 
pagbubuntis at di-ligtas na aborsyon. 
Nasusuportahan ang mga kababaihan 
na gumawa at kumilos para sa malaya 
at ligtas na pagpapasya tungkol sa 
kalusugang reproduktibo. Bukod pa rito, 
ang mga nagtutulak ng mardyinalisasyon, 
diskriminasyon, at di-pagkapantay-pantay 
ay nakikitang dapat na harapin bilang 
bahagi ng lubusang solusyong nakatuntong 
sa karapatan.14  

Ipinapakita sa Talahanayan 1 ang 
magkakawing na usapin, mga maaaring 
hadlang at konsiderasyon upang 
mapatampok ang aborsyon bilang 
karapatang pantao.  Isinasama rito hindi 
lamang ang mas malinaw na aspeto ng 
pagtiyak sa pagkuha ng ligtas na serbisyo, 
kundi ipinapakita rin kung paano ang 
mga balakid ay nabubuo at nababago sa 
iba-ibang yugto.  Dagdag pa, ipinapalabas 
din ang malawak na saklaw ng pagkilos na 
dapat gawin sa daan patungo sa pagtitiyak 
ng karapatan para sa ligtas na aborsyon.

Pandaigdigang Timog Alyansa. Ang 
Alyansa ng Pakikiisa para sa Karapatan 
para sa Ligtas na Aborsyon (Solidarity 
Alliance for the Right to Safe Abortion), 
na inilunsad noong 2018, ay kasalukuyang 
binubuo ng anim na civil society 
organizations na kumikilos upang makamit 
ang karapatan para sa ligtas na aborsyon 
ng lahat ng kababaihan sa pamamagitan 
ng istratehikong pamamaraan na 
kumikilala sa aborsyon bilang usapin ng 
karapatan.  Tangan ang mga karanasan at 
kadalubhasaan ng anim na organisasyon 
mula sa Global South—Bangladesh 
(Naripokkho), Cambodia (Reproductive 
Health Association of Cambodia o 

RHAC), India (CommonHealth), Nepal 
(Beyond Beijing Committee o BBC) at ang 
Pilipinas (Women’s Global Network on 
Reproductive Rights o WGNRR)—layon 
ng alyansa na pahusayin ang ebidensya 
sa mga tagatulak ng di-ligtas na aborsyon 
upang matuto ang rehiyunal at lokal na 
adbokasiya at magsulong ng mas ligtas na 
aborsyon. 

Maglulunsad ang Alyasa ng mga gawain sa 
iba’t ibang konteksto ng ligalidad, habang 
magsisikap na matiyak ang pananagutan 
para sa karapatang reproduktibo ng mga 
kababaihan, kasama na ang kabataang 
babae.  Unang-una, ito ay gagawin 
sa pamamagitan ng pagpapataas ng 
kamulatan sa legalidad ng aborsyon 
at ng pagkuha ng mga serbisyo upang 
matugunan ang mga balakid na pumipigil 
sa pagkuha ng ilang kababaihan ng 
serbisyo.  Ikalawa, titiyakin ng Alyansa ang 
karapatan sa aborsyon sa pamamagitan 
ng pagharap sa mga salik na sanhi ng 
istigma at pumipigil sa pagkuha ng mga 
ligtas na serbisyo at pagpapatampok ng 
awtonomiya para makamit ang karapatang 
ito.  Ikatlo, pagtutuunan ng pansin ng 
Alyansa ang pagtugon sa mga balakid sa 
pagkuha ng serbisyo dahil sa mga pagtutol 
batay sa relihiyon ng mga tauhan sa 
kalusugan na tumatangging magbigay ng 
serbisyo, kabilang na ang mga referral.  
Panghuli, magtataguyod ito para sa 
pagpapahusay  ng kalidad ng serbisyong 
aborsyon, kasama na ang kalinga 
pagkatapos ng aborsyon upang matugunan 
ang epekto ng kamatayan at kapinsalaan 
ng mga nanay.

Ang pagkakaiba-iba ng Asya at ng 
mga ligal na hadlang sa aborsyon 
ay nangangailangan ng masinop na 
inisyatibang magtitiyak na ang pagkuha sa 
ligtas na serbisyo ay hindi maihuhuli.  Ang 
mga pagsisikap na ganito ay nangyayari sa 
mahalagang yugto, kung kailan ang mga 
konserbatibo sa rehiyon ay nagbabanta ng 
pagbabalik ng kanilang dating panalo, lalo 
na para sa mga pinakamahihina, kabilang 
ang mga kabataang kababaihan at yaong 
hindi nakakukuha ng mga serbisyong 
pagkalusugan. Ang pagkuha ng ligtas na 
aborsyon ay mahigpit na pinagbabawalan 
bilang resulta at mas higit na naiisantabi 
sa mga pagpupunyaging iseguro ang mga 
karapatang sekswal at reproduktibo.  
Panahon na upang baguhin iyan upang 
maitaguyod ang mga karapatang pantao 
para sa lahat at sa pakikibaka na walang 
sinumang maiiwan.
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TALAHANAYAN 1: MGA ISYUNG KINAPAPALOOBAN NG KARAPATAN PARA SA LIGTAS NA ABORSYON

MALALAWAK NA SALIK NA ISINASAALANG-ALANG
• Bawat babae ay tagapaghawak ng mga karapatan, may kakayanang gumawa ng matalinong pagpapasya tungkol sa kanyang katawan at 

sa kanyang buhay.
• Kung paano lumalantad ang mga balakid ay nakabatay sa konteksto at iba-ibang antas ng pagsasaisantabi ng mga kababaihan.
• Ang mga kababaihan ay hindi pare-pareho at kailangang isaalang-alang ang intersekyonalidad.
• Ang mga katotohanan na naisasabuhay at nararanasan ng mga kababaihan ay siyang gumagabay sa kanilang pagpapasyang wakasan ang 

pagbubuntis.

Pagbubuo ng Batas, 
Polisya, at Pagpoprograma

Pananaw 
at Pag-uugali

Pagharap sa Istigma
Pagkuha 

ng mga Serbisyo
Pagkuha ng Impormasyon

• Pagsusog sa mga batas 
kasama ang kodigo penal

• Ang malawak na ligal na 
saklaw na nagpapahintulot 
sa aborsyon, kabilang 
na yaong nasa labas ng 
konteksto ng kasal.

• Dekriminalisasyon o 
pansamantalang pagkuha 
ng aborsyon—tagal ng 
pagbubuntis, medikal na 
pahintulot, panahon ng 
paghihintay, kailangang 
pagpapayo at iba pa

• Pagtiyak na walang ibang 
interpretasyong lalabas 
tungkol sa batas sa pagpa-
patupad  nito

• Walang pagbabangga sa 
ibang mga batas sa kalu-
sugang reproduktibo

• Mga dokumento ng 
pagpapapatnubay para 
sa pagpapatupad ng mga 
batas upang matiyak ang 
kalidad na serbisyong 
nakatuntong sa karapatan, 
kabilang na ang kalinga 
pagkatapos ng aborsyon

• Walang pagpapahintulot 
ng ikatlong partido

• Pag-aalis ng mga pagpapa-
rusa ng ikatlong partido

• Ang pagpapasya ay na-
kaatang lamang sa babae

• Di-paggamit ng pagtatang-
gi batay sa konsyensya

• Hindi naiimpluwen-
syahan at natatali ng 
pagtanggi batay sa 
konsyensya

• Pagtugon sa mga panli-
punan at kultural na mga 
hadlang na naglalagay sa 
mga kababaihan bilang 
mababa at nakapaloob 
sa tungkuling reproduk-
tibo

• Pagbibigay-kakayanan 
sa mga progresibong 
salaysay ng aborsyon, 
karapatan sa pagpa-
pasya, pro-choice, at iba 
pa

• Pagtugon sa mga 
pananaw sa iba-ibang la-
rangan, kabilang na ang 
impormal (na pamilya)

• Aborsyon sa labas ng 
konteksto ng institusyon 
ng kasal

• Maraming dimensyon 
ang istigma

• Mga kababaihan mismo 
ang nagpapalaganap ng 
istigma

• Ang mga kababaihan, 
gumagawa ng aborsyon, 
at aktibista ay huma-
harap sa istigma

• Paglalako ng takot sa 
pamamagitan ng istigma

• Dinamiko ang istigma—
nagbabago ito sa tagal 
ng panahon at sa kaug-
nayan nito sa lugar

• Pagtiyak ng mga gawa-
ing nakatuntong sa 
karapatan upang harapin 
ang istigma at ang mga 
epekto nito 

• Sinusunod ang WHO 
Technical Guidelines sa 
pagbibigay ng kompre-
hensibong kalinga

• Ang mga serbisyo para 
sa aborsyon ay mahala-
gang bahagi ng kali-
ngang pangkalusugan

• Ang pagkakaroon at 
pakuha ng kalidad na 
serbisyo, kabilang ang 
bago at pagkatapos na 
pagpapayo at kontrasep-
syon

• Pagbibigay ng serbisyo 
nang may malawak na 
saklaw ng mga tauhang 
may kasanayan

• Malaya sa pagkutya, 
panghuhusga, diskrimi-
nasyon, at karahasan

• Pagpapanatiling  pribado 
at nakatago ang impor-
masyon 

• Kalinga pagkatapos ng 
aborsyon

• Pagkakaroon at 
pagkuha ng kalidad na 
impormasyon tungkol 
sa katawan, karapatan, 
panlipunang network, 
RH, at aborsyon

• Pagsasama sa kuriku-
lum ng mga serbisyong 
pangkalusugan

• Mga maaasahang napag-
kukunan ng impormasy-
on

• Wastong impormasyon
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gamit ang mifepristone at misoprostol, 
ay napatunayan na 98.3% matagumpay 
para sa mga kababaihan na ang kanilang 
pagbubuntis ay hindi lalagpas sa 60 
araw.6  Dahil sa mababang panganib ng 
kumplikasyon at mataas na pagiging 
matagumpay, pinagtibay ng World 
Health Organization (WHO) na hindi na 
kailangang gawin sa ospital o klinika ang 
aborsyong medikal; maaari nang gawin ng 
mga kababaihan ang pamamaraan nang 
ligtas at sila mismo ang gagawa nito sa 
kanilang mga tahanan. Ang posibilidad ng 
pansariling pangangasiwa ng aborsyong 
medikal ay nagdadala ng mas dagdag na 
potensyal, nagbibigay-kapangyarihan ito 
sa mga kababaihan habang pinalalawak 
ang gawain sa aborsyon mula sa sentrong 
medikal tungo sa mga kababaihan mismo. 

Tuntungan ang prinsipyo ng pansariling 
pangangasiwa, at sinusundan ang mga 
nakaraang modelo ng pagtulong at 
ang paglabas ng world wide web, ang 
telemedisinang serbisyong nakabatay 
sa internet ay nagbibigay ng tulong at 
impormasyon sa “mga sulit at nakatutulong 
na pamamaraan.”7  Sa ngayon, mayroon 
nang ilang mga telemedisinang serbisyo, 
kasama na rito ang Women on Web, 
Women Help Women, Safe2choose, 
TelAbortion, at Tabbot Foundation.  Ilan 
sa mga telemedisinang serbisyong ito ay 
kumikilos sa buong mundo, samantalang 
ang ilan na tulad ng Tabbot Foundation (sa 
Australia) ay kumikilos lamang sa bansa.8

Ang mga telemedisinang serbisyo ay 
hindi lamang nagbibigay ng ligtas na 
aborsyon, kundi nagpapabagong-anyo rin 
ng retorika sa aborsyon kaugnay sa kung 
anong tinatawag na “ligtas na aborsyon.”  
Sa ngayon, kapag napag-uusapan natin 
ang lihim at patagong aborsyon, hindi na 
ito ang parehong pangyayari na umiral 
noon. Ipinapakita ng mga siyentipikong 
ebidensya na kaya ng mga kababaihang 
gawin ang aborsyong medikal nang 
sarili sa kanilang mga tahanan, at ito 
ay maitutuiring bilang isang ligtas na 
kaparaanan kapag wastong sinunod ang 

Matagal nang mainit na paksa ang 
aborsyon sa iba-ibang sosyo-pulitikal 
na larangan.  Sa gitna ng mga umiikot 
na kontrobersiya, napatunayan na 
ang pagpigil sa aborsyon ay hindi 
humahantong sa aborsyon mismo, 
kundi ay nagtutungo sa mga di-ligtas na 
aborsyon. Sa ngayon, tinataya na kabilang 
sa 55.7 milyong aborsyon na nangyari 
sa pagitan ng 2010 at 2017, mga 25.1 
milyon (45%) ay di-ligtas at maaaaring 
mapanganib.2 Ibig sabihin, sa bawat taon, 
ang di-ligtas na aborsyon ay humahantong 
sa 47,000 kamatayan at 5 milyong pinsala 
sa buong mundo.3

Tulad ng sinabi nila Grimes et al, ang 
di-ligtas na aborsyon ay malala ngunit 
“maaaring mapigilang pandemya” dahil 
ang mga kamatayang ito ay napipigilan 
sa pamamagitan ng sapat at mahusay 
na pagbibigay ng serbisyong ligtas na 
aborsyon.4  Nakapaloob sa balangkas 
na ito ang lathalaing nag-iimbestiga sa 
pagsisimula ng pagbibigay ng serbisyong 
medikal na aborsyon sa pamamagitan 
ng telemedisina (online na pagpapayo) 
sa mahihigpit na kapaligiran.  Sa 
pagbubunyag ng dahilan para sa 
pagbibigay ng ligtas na aborsyon na labas 
sa batas, ipapakita nito kung papaano 
ang telemedisina ay nangangakong 
baguhin ang mga tuntunin at kundisyon 
sa pagkuha ng ligtas na aborsyon sa mga 
bansang may mahihigpit na batas.  Kaya 
naman, isasalarawan nito kung paano 
ang paghahanap ng mga kababaihan para 
sa ligtas na aborsyon at pagtitiyak ng 
anonimidad at seguridad ay umusbong 
sa online at ang mga ito ay nasagot 
naman ng mga serbisyong telemedisina 
at ng transnasyunal na aktibismong 
peministang nasa likuran nito. Sa panghuli, 
tatalakayin ng lathalain na ito kung paano 
makapagbibigay ang telemedisina ng 
alternatibo sa di-ligtas na aborsyon at 
kung paano ang makabagong velvet na 
tatsulok ng mga kababaihan, telemedisina, 
at transnasyunal na aktibismong peminista 
ay humahamon sa mapaniil na batas sa 
aborsyon sa kagyat at mahabang panahon.

TELEMEDISINANG ABORSYON SA 
MGA MAHIHIGPIT NA KAPALIGIRAN: 
Ang Rebolusyong Aborsyon at ang 
Makabagong Velvet na Tatsulok.1 

Ni Hazal Atay
Ph.D. candidate in Sciences Po Paris,
INSPIRE-Marie Skłodowska-Curie Fellow
Email: hazal.atay@sciencespo.fr

Marami na ang nagbago mula noong 
mga unang demand para sa pagkontrol 
ng pertilidad at sa pagtiyak ng hustiyang 
reproduktibo.  Malaki ang naitulong ng 
pananaliksik at pag-unlad sa siyensya  sa 
pagpapasimuno ng bagong tuntunin at 
kundisyon para sa awtonomiya sa katawan 
ng mga kababaihan.  Ang medikal na 
aborsyon—aborsyon gamit ang gamot—ay 
lumalabas na isa sa mga pambihirang 
pagbabago.  Ang pag-unlad ng medikal 
na aborsyon at telemedisina ay hindi 
lamang nakapagbigay sa mga kababaihan 
ng alternatibong pamamaraan kundi 
naglatag pa ng daan upang bigyan ng 
bagong kahulugan ang mga kaparaanan 
sa pagkuha ng ligtas na aborsyon ng mga 
kababaihan. Dagdag pa, ito ay may likas na 
mga kahihinatnan at implikasyon para sa 
mga kababaihang namumuhay sa mapaniil 
na kapaligiran, at ngayon ay mayroon 
nang ligtas na kanlungan sa harap ng 
mapanganib na palihim na aborsyon at ng 
mga mapaniil na batas.

Ayon kay Gomperts, ang aborsyong 
medikal gamit ang mifepristone at 
misoprostol ay “isa sa mga pinakaligtas 
na pamamaraan sa kasalukuyang 
gawaing medikal, na may napakaliit na 
kapinsalaan at halos walang panganib ng 
kamatayan.”5  Ipinakita ng pananaliksik 
na ang pamamaraan ay may ilan lamang 
na seryosong kumpikasyon, na maaaring 
magsimula sa matinding pagdurugo 
hanggang sa di-kumpletong aborsyon 
at impeksyon. Ang aborsyong medikal, 

Ang pag-unlad ng medikal na 
aborsyon at telemedisina ay hindi 
lamang nakapagbigay sa mga 
kababaihan ng alternatibong 
pamamaraan kundi naglatag rin 
ng daan upang bigyan ng bagong 
kahulugan ang mga kaparaanan 
sa pagkuha ng ligtas na aborsyon 
ng mga kababaihan.

arrow para sa pagbabago     |     vol. 24  no. 1  2018 (Isinalin 2021)

14



bigyan-pansin

at ang kanilang pagpapatuloy ay 
naaapektuhan kapag walang pondo o 
suporta.  Ang pagkakaroon ng black 
market para sa mga telemedisinang 
serbisyo ay nakapagpapahirap sa mga 
kababaihan na makakita ng maasahan 
at abot-kayang serbisyo. Panghuli, 
kailangan nating kilalanin na ang mga 
kakulangan sa kaalaman ay maaaring 
mangahulugan na kakailanganin ng mga 
kababaihan ang higit na pagsubabay at 
pagpapanatag sa kabuuan ng proseso, at 
maaaring mangailangan pa ng susunod na 
konsultasyon pagkatapos. 

Sa kabila ng mga limitasyong ito, masasabi 
pa rin na ang telemedisinang aborsyon ay 
lubusang nakapagpabago sa pagkuha ng 
aborsyon dahil ginawa nitong ligtas ang 
makabuluhang bilang ng mga aborsyong 
pinamahalaan ng sarili. Kaya ngayon 
kitang-kita ito bilang isang susing  kalahok 
sa mga bagong debate sa aborsyon.

Ngunit ang telemedisinang aborsyon ay 
hindi maituturing na hiwalay na solusyon.  
Bagkus, bahagi ito ng mas malawak 
na pakikibaka, na binubuo ng bagong 
tatsulok na velvet, para sa pagpaparami 
ng pagkuha sa ligtas na aborsyon. 
Hangga’t may mga ligal na restriksyon, ang 
telemedisinang aborsyon ay mananatili 
bilang isang simulain o istratehiya kaysa 
bilang isang solusyon. Sa katunayan, ang 
mga telemedisinang serbisyo ay magiging 
epektibo sa pagpapalago ng tunay na 
pagbabago sa pamamagitan ng velvet na 
tatsulok ng mga kababaihang gumigiit 
sa kanilang awtonomiya sa katawan  
at ng transnasyunal na aktibismong 
peminista na nagtityak na mabubuhay 
at maipagpapatuloy ang mga naturang 
serbisyo. Naitala nila Jelinska at Yanow 

mga tagubilin.  Halimbawa, nilagom ni 
Gomperts et al. na ang kinalalabasan ng 
kalinga pagkatapos ng telemedisinang 
aborsyon ay nasa parehong saklaw sa 
pagtatapos ng pagbubuntis na nakukuha 
sa mga outpatient na kaayusan.9 Dagdag 
pa rito, itinuring ng WHO ang aborsyong 
medikal na nakuha mula sa isang 
maasahang telemedisinang serbisyo bilang 
isang “ligtas na aborsyon.”10

Bagamat itinutulak ng mahihigpit na 
batas ang aborsyon na maging patago 
o underground, nagkakaroon naman 
ng alternatibong ligtas na aborsyon sa 
pagsisimula ang aborsyong medikal at mga 
telemedisinang serbisyo.  Kapansin-pansin 
na ang website ng Women on Web, na 
nagsimula noong 2006, ay kasalukuyang 
mayroong 2 milyong indibidwal na bisita 
kada taon.  Ibinalita ng Women on Web 
noong ika-10 anibersaryo nito na mahigit 
sa 200,000 kababaihan sa higit na 140 na 
bansa ang gumamit ng kanilang online na 
serbisyong pagpapayo, tinatayang 50,000 
kababaihan ang nakagawa ng aborsyong 
medikal sa kanilang tahanan, at mahigit sa 
600,000 emails ang nasagutan ng kanilang 
helpdesk.11  Makikita sa halimbawang 
ito, sa mga lugar kung saan ang tanging 
takbuhan ng mga kababaihan ay ang 
mga mapanganib na pamamaraan, hindi 
mapagkakatiwalaang napagkukunan, 
at ang black market, ang maasahang 
telemedisinang serbisyo ay nagbibigay 
sa mga kababaihan ng isang ligtas na 
alternatibo.

Sadyang maryoong mga limitasyon ang 
mga telemedisinang serbisyo. Habang 
nagdadala ng mga bagong pagkakataon 
ang teknolohiya, nagbibitbit din ito 
ng mga panganib. Hindi lahat ng lugar 
ay mayroong Internet at maraming 
kababaihan ang hindi maalam dito. Dagdag 
pa, ang mga telemedisinang serbisyo ay 
madaling masensyur at/o maharangan 
upang hindi magamit ng mga kababaihan.  
Maski payagan ang mga serbisyong 
ito, ang paghahatid ng mga tabletas ay 
maaaring harangin ng Customs at maaari 
ring maharap sa pang-aabala at pag-uusig 
ang mga kababaihan.

Dagdag pa, bagamat ang mga serbisyong 
ito ay nangangakong pananatilihing 
kumpidensyal ang impormasyon ng 
kababaihan, sadyang mahirap matiyak 
ang seguridad at pagkapribado ng mga 
datos.  Isama pa na karamihan sa mga 
telemedisinang serbisyo ay mamahalin, 

na ang mga serbisyong pinatakbo ng 
karamihang peministang kolektiba 
ay bumubuo ng isang matagumpay 
na istratehiya upang “ipakalat ng 
impormasyon tungkol sa paggamit ng mga 
gamot-aborsyon para sa ligtas na aborsyon 
at isang lunsaran para sa panlipunang 
pagbabago.”  Sa pag-aaral nila Aiken et 
al. tungkol sa sariling pag-uulat ng mga 
resulta pagkatapos ng aborsyong medikal 
na nakuha sa online na telemedisina sa 
Ireland,12 ipinahiwatig ang kahusayan 
ng mga telemedisinang serbisyo sa mga 
mahihigpit na kaayusan.  Ayon pa kay 
Aiken, sa mga 1,000 kababaihang buntis 
ng hindi tatagal sa siyam na linggo at 
nakatanggap ng tulong mula sa Women 
on Web mula Enero 2010 hanggang 
Disyembre 2012, 94.7% ang nag-ulat ng 
matagumpay na pagtatapos ng kanilang 
pagbubuntis at tanging 4.5% lamang ang 
nagsabi na kinailangan nila ng dagdag 
na operasyon pagkatapos ng pansariling 
pangangasiwa ng aborsyong medikal.  
Ang kahusayang ito ay naitala na katulad 
sa bilang ng mga aborsyong medikal na 
ginawa sa loob ng mga klinik at naipakita 
ang pagiging epektibo ng telemedisina at 
ng pansariling pangangasiwa ng aborsyong 
medikal.  Mas nagiging mahalaga ang 
mga resultang ito para sa mahihigpit na 
kaayusan at pinagtitibay ang kawastuhan 
na “ang pagpapalakas ng mga serbisyo 
sa labas ng pormal na kalingang-
kalusugan ay isang mahalagang sangkap 
sa mga istratehiyang nagpapababa ng 
kamatayan ng mga ina mula sa di-ligtas na 
aborsyon.”13

Tulad ng naitala na ni Petchesky, ang 
aborsyon ay isa mga pamamaraan na 
ginagawa ng mga kababaihan nang may 
higit na paggigiit sa haba ng panahon. 
Sadyang higit pa sa pagsugpo sa aborsyon, 
ang pagpipilit nito ay siyang nag-uugnay sa 
“tiyak na relasyon ng mga kababaihan sa 
pertilidad at ng mga tuntunin at kundisyon 
ng pagkontrol ng pertilidad at ng kalayaang 
reproduktibo para sa kanila.”14 Sa 
pagbibigay ng mga alternatibong ligtas na 
aborsyon sa mga mahihigpit na konteksto 
ay tinutugunan ng telemedisyang serbisyo, 
sa isang banda, at ang mga pagtitiyaga 
ng mga kababaihan ay binabawasan nito, 
sa kabilang banda, ang mga paghihigpit 
sa aborsyon patungo sa paglalantad ng 
kabalintunaan at kawalang-kabuluhan ng 
mga paghihigpit na ito. Sa isang pahayag 
sa media noong Hunyo 21, 2016, ipinakita 
ng Women on Web na: “Ang mga tabletas 
sa aborsyon ay makukuha kahit saan!”15  

Sa pagbibigay ng mga 
alternatibong ligtas na aborsyon 
sa mga mahihigpit na konteksto 
ay tinutugunan ng telemedisyang 
serbisyo, sa isang banda, at 
ang mga pagtitiyaga ng mga 
kababaihan ay binabawasan 
nito, sa kabilang banda, ang mga 
paghihigpit sa aborsyon patungo 
sa paglalantad ng kabalintunaan 
at kawalang-kabuluhan ng mga 
paghihigpit na ito. 
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Sa sarili nating pananalita

Ang pagbubuntis ay isang pisyolohikal na 
kaganapan na nangyayari sa panahong 
reproduktibo ang babae.  Kadalasan, ito 
ay isang masayang okasyon na may mga 
positibong pagpapapakahulugan kung 
ang pagbubuntis ay ginusto. Ngunit may 
mga pagbubuntis na humaharap sa mga 
kumplikasyong medikal o di kaya ay ang 
pagbubuntis mismo ay hindi kagustuhan. 
Sa ganitong pagkakataon ay iiral ang mga 
negatibo at maramdaming pananaw. Ang 
mga pananaw na ito ay nakakaapekto 
hindi lamang sa buntis na bababae kundi 
pati na rin sa lalaking may pananagutan 
sa pagbubuntis (kung kasama), pati na 
rin ang tauhan sa kalusugan o healthcare 
provider (HCP) na kung saang mga 

Mga Tala at Sanggunian

1. Ang Velvet na Tatsulok ay terminong pinaunlad ni Alison 
E. Woodward upang ilarawan ang istratehikong pakikipag-
ugnayan “sa pagitan ng mga gumagawa ng polisiya at ng mga 
pulitiko, mga peministang akademiko at eksperto, at ng kilusan 
ng mga kababaihan.” Sa lathalaing ito, ang terminong “velvet 
na tatsulok” ay ginamit upang ilarawan ang pagtutulungan at 
trilohiya ng kababaihan, telemedisina, at transnasyunal na 
aktibismong peminista na nagsusulong ng ligtas na aborsyon. 
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa konsepto, tingnan:  
Alison E. Woodward, “Travels, Triangles, and Transformations: 
Implications for New Agendas in Gender Equality Policy,” 
Tijdschrift voor Genderstudies 18, no. 1 (2015): 5-18, nakuha 
Hulyo 4, 2018, https://doi.org/10.5117/TVGN2015.1.WOOD.

balikat maipapataw ang tungkulin ng 
pagkalinga at pagpapasya sa pag-asikaso 
sa pagbubuntis. Sa madaling salita, 
anumang mangyayari ay nakasalalay sa 
karaniwang sistemang kalusugan, sa mga 
pananaw ng pasyente, ng partner, ng 
tauhan sa kalusugan, at sa mga batas ng 
partikular na bansa.

Bagamat ang mga aborsyon ay maaaaring 
gawin sa sarili, mas nagiging ligtas ang 
aborsyon  kung ang pagpapayo at kalinga 
ay mula sa mga bihasang tauhan sa isang 
angkop na kapaligiran.1  Ipinapaliwanag 
ng WHO ang di-ligtas na aborsyon bilang 
isang pamamaraan ng pagtatapos ng 
isang di-gustong pagbubuntis “ng mga 

taong walang mga kailangang kasanayan 
o sa isang kapaligiran na hindi umaayon  
sa minimal na pamantayang medikal, 
o pareho.”2  Maihahalintulad ito sa 
kamatayan ng ina kung saan maiiwasan 
sana ito kung naroroon sa panganganak 
ang tauhang may kasanayan. 

Ang mga kababaihang nasa iba-ibang edad 
ay nakararanas ng aborsyon. Karamihan 
sa mga kababaihang naghahanap ng 
aborsyon ay may-asawa, nais limitahan 
ng laki ng kanilang pamilya o lagyan ng 
agwat ang panganganak dahil sa pang-
ekonomiyang kahirapan at iba pang 
kadahilanan.  Anu-ano ang nagtatakda 
sa pananaw ng mga kababaihan tungkol 

Habang lumalawak ang pagkuha sa ligtas 
na aborsyon, kung hindi man mula sa mga 
pampublikong serbisyong kalusugan, kundi 
mula sa mga maaasahang telemedisinang 
serbisyo, nababawasan ang pagiging 
biktima  ng mga kababaihan ng mahihigpit 
na batas sa aborsyon.

2. Bela Ganatra et al., “Global, Regional, and Subregional 
Classification of Abortions by Safety, 2010-14: Estimates 
from a Bayesian Hierarchical Model,” The Lancet, 390, no. 
10110 (Setyembre 2017), nakuha Hulyo 4, 2018, https://doi. 
org/10.1016/S0140-6736(17)31794-4.
3. World Health Organization (WHO), Safe Abortion: Technical 
and Policy Guidance for Health Systems, 2nd ed. (Geneva: 
WHO, 2012), nakuha Hulyo 4, 2018, http://apps.who.int/iris/ 
bitstream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf. 
4. David Grimes et al., “Unsafe Abortion: The Preventable 
Pandemic,” The Lancet 368, Issue 9550 (Nobyembre 25, 2006): 
P1908-1919, nakuha Hulyo 2, 2018, http://www.who.int/ 
reproductivehealth/publications/general/lancet_4.pdf.  
5. Rebecca Gomperts, “Task Shifting in the Provision of 
Medical Abortion” (Thesis, Karolinska Institutet, Mayo 2014), 
nakuha Disyembre 10, 2017, https://openarchive.ki.se/xmlui/ 
handle/10616/41984.  
6. Mary Fjerstad et al., “Effectiveness of Medical Abortion 
with Mifepristone and Buccal Misoprostol through 59 
Gestational Days,” Contraception 30, no. 3 (Setyembre 2009): 
282-286, nakuha Hulyo 3, 2018, https://doi.org/10.1016/j. 
contraception.2009.03.010. 
7. World Health Organization, “Resolutions and Decisions: 
WHA58.28 eHealth,” Fifty-Eighth World Health Assembly, Mayo 
2005, 121-123, nakuha Disyembre 29, 2017, http://www.who. 
int/healthacademy/media/WHA58-28-en.pdf.  
8. Kinga Jelinska and Susan Yanow, “Putting Abortion Pills Into 
Women’s Hands: Realising the Full Potential of Medical Abortion,” 
Contraception 97, Issue 2 (2018): 86-89, nakuha Hulyo 4, 2018, 
https://doi.org/10.1016/j.contraception.2017.05.019. 

9. Rebecca J. Gomperts et al., “Using Telemedicine for 
Termination of Pregnancy with Mifepristone and Misoprostol 
in Settings Where There Is No Access to Safe Services,” British 
Journal of Obstetrics & Gynaecology 115, no. 9 (Agosto 2008): 
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0528.2008.01787.x. 
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ng mga batas ng bansa. Sa madaling 
salita, ang propesyunal na pagkilos ay 
ginagabayan ng mga pananaw ng mga 
kasama at komunidad. Sa pambansang 
antas, ang mga batas at polisya ay 
mahalagang gamit upang tiyakin ang 
pagbibigay ng kalidad na serbisyo, 
maging ito ay ligtas na aborsyon, kalinga 
pagkatapos ng aborsyon, o pagkakaroon 
ng kontrasepsyon.  Ang mga batas ay 
may saklaw mula sa lubos na pagbabawal 
sa aborsyon hanggang sa paglilimita 
sa mga ligal na karapatan sa aborsyon 
upang mailigtas ang buhay ng babae, 
mapangalagaan ang pisikal na kalusugan, 
at mapanatili ang mental na kalusugan, 
o sa mas liberal na pagpapahintulot 
sa pagbibigay ng aborsyon batay sa 
sosyo-ekonomikong batayan o walang 
paghihigpit anuman ang kadahilanan. 
Ang mga mito na pumipigil sa kakayanan 
ng mga kababaihang makakuha ng 
aborsyon, tulad ng bababa raw ang mga 
aborsyon kung ito ay iligal o di kaya 
ay walang aborsyong mangyayari raw 
kung makakakuha ang babae ng family 
planning, ay dapat harapin at ang kalinga 
pagkatapos ng aborsyon ay dapat laging 
ibinibigay. 

Mayrooong debate tungkol sa 
pagkakaroon lugar sa medisina para sa 
pagtutol batay sa konsensya.4  Kung 
mayroon man, maaari na ring tanggihan 
ang pasyente ng kalinga na kailangan at 
idinidikta ng mga klinikal na patnubay 
dahil lamang sa moral na pagtutol ng 
caregiver. Tinutukoy ng mga kritiko 
sa pagtutol batay sa konsensya ang 
pangingibabaw ng awtonomiya ng 
pasyente at ng propesyunal na tungkulin 
ng duktor bilang katwiran sa pagtuligsa.5  
Sa kabilang banda, ipinagdidiinan ng 
mga umaayon ang moralidad ng duktor 
bilang isang hindi-maiiwasang bahagi ng 
relasyon ng duktor at pasyente at hindi 
dapat ito ipagsawalang-bahala.6

Katwiran ng iba na ang pansariling 
paniniwala at moralidad ng duktor ay 
hindi dapat pumasok sa pagpapasyang 
medikal.7  Ang mga duktor, kahit 
papaano, ay tao lamang na may sariling 
pagpapahalaga at paghuhusga. Sa 
pagtutol batay sa konsyensya ay kinikilala 
ang pagkakaiba-iba ng tao ngunit tinitiyak 
din dapat na ang serbisyong kalusugan 
ay malawak at may sapat na mga 
pananggalang na nagtitiyak sa pagkuha 
ng mga pasyente sa mga pamamaraang 
tulad ng aborsyon.8  Sa bandang huli 

sa aborsyon? Ang kanilang natapos na 
pag-aaral, panlipunang antas, katayuan 
sa pag-aasawa, katayuan sa komunidad, 
pagkuha sa kalingang-kalusugan at 
kontrasepsyon, at ang pag-uugali ng HCP 
tungo sa mga naghahanap ng aborsyon 
ay mahahalagang makakaapekto sa 
palagay ng isang babae sa aborsyon. 

Itinuturing ang mga tauhan sa kalusugan 
na mahalagang elemento sa kabuuang 
sukatan para sa pagkuha ng mga 
kababaihan sa serbisyo, pati na rin 
ang pagbibigay ng kalidad na kalinga 
para sa mga naghahanap ng aborsyon. 
Ang kanilang pananaw sa aborsyon ay 
maihuhugis ng kanilang mga pansariling 
pag-uugali tungkol sa aborsyon, 
mahuhubog kung paano sila pinalaki 
at ng pampamilyang pagpapahalaga, 
panlipunang pamantayan na kanilang 
kinamulatan, mga pangrelihiyoso at 
sosyo-kultural na salik, mga pagsasanay 
na nakuha sa medisina o nursing, ang 
kanilang mga pananaw sa kontrasepsyon, 
kabilang ang pagbibigay nito sa mga 
nanay na walang asawa, kasama na 
rin ang kanilang pananaw sa mga 
batas ng bansa tungkol sa aborsyon. 
Maaaari ring paalalahanan ang lahat 
na bukod sa mga pambansang batas, 
ang pagsunod ng bawat bansa sa mga 
internasyunal na patakaran at kasunduan 
sa karapatang pantao at karapatan sa 
kagalingang kalusugan na may kinalaman 
sa kawalan ng diskriminasyon at 
pansariling reproduktibong pagpapasya 
ay makapaghuhugis din ng pananaw ng 
mga HCP.

Ang mga tauhan sa kalusugan sa 
anumang bansa ay sumasailalim sa mga 
patnubay at alituntunin ng kanilang 
sariling pambansang organisasyong 
propesyunal, tulad ng mga konseho sa 
medisina o nursing.  Kabilang sa mga 
prinsipyong etikal na namamahala sa mga 
pagkilos ng HCP sa anumang suliranin 
tungkol sa medikal na pagkalinga ang 
awtonomiya (ang pasyenteng nasa 
hustong edad at may kakayanang 
unawain ang impormasyong ibinibigay 
sa kanya ang magpapasya kung ano 
ang dapat gawin), ang kawalan ng 
kapinsalaan (tungkulin ng HCP ang huwag 
maminsala), kabutihan (tungkulin na 
laging gumawa ng mabuti), at katarungan 
(laging kumilos ayon sa pinakamabuting 
interes ng pasyente).  Ang prinsipyo ng 
deontology (laging gawin kung ano ang 
tama anuman ang mangyari sa sarili) 

ay malawak na pinanghahawakang 
etikal na prinsipyo sa medisina na 
sumasalamin sa pagiging sagrado ng 
relasyon ng duktor at pasyente.  Ang 
prinsipyo ng utilitaryanismo (ang 
pagbaklas sa pagiging kumpidensyal ng 
pasyente para sa lubos na kabutihan ng 
buong komunidad) ay kadalasang hindi 
lumalabas sa konteksyo ng aborsyon 
sapagkat ang pagbubuntis at ang 
pagkalinga nito ay usapin lamang ng 
babae at ng kanyang partner.

Ipinapapakahulugan ang pagtutol 
batay sa konsensya bilang “pagtutol 
na makilahok sa isang gawain na 
itinuturing ng indibidwal na di-tugma 
sa kanyang pangrelihiyoso, moral, 
pilosopikal, at etikal na paniniwala.”3 
Katugma ito sa konsepto na ang lahat 
ng tauhan sa kalusugan ay mayroong 
mga pansariling relihiyoso, kultural, at 
propesyunal na paniniwala na dapat na 
igalang batay sa etikal na prinsipyo ng 
awtonomiya. Ngunit, isa ring kaalaman 
na ang mga pamayanan at bansa ay 
pinamamahalaan ng mga prinsipyo ng 
panuntunan, regulasyon, at batas na 
itinatakda ayon sa pilosopiya ng bawat 
bansa at nababago ito ayon sa mga 
pananaw ng mayorya o naghaharing 
partido.  Ang mga propesyunal na 
gawain na may kinalaman sa aborsyon 
ay dinidiktahan ng mga pananaw ng 
mga konsehong medikal pati na rin 

Kabilang sa mga prinsipyong 
etikal na namamahala sa mga 
hakbang ng HCP sa anumang 
suliranin tungkol sa medikal na 
pagkalinga ang awtonomiya 
(ang pasyenteng nasa hustong 
edad at may kakayanang 
unawain ang impormasyong 
ibinibigay sa kanya ang 
magpapasya kung ano ang 
dapat gawin), ang kawalan ng 
kapinsalaan (tungkulin ng HCP 
ang huwag maminsala), ang 
kabutihan (tungkulin na laging 
gumawa ng mabuti), at ang 
katarungan (laging kumilos ayon 
sa pinakamabuting interes ng 
pasyente).
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ay dapat na umayon ang mga duktor na 
kailangan nilang gawin kung ano ang mas 
mainam para sa pasyente na itinatakda ng 
ebidensya para sa anumang paggamot o 
pamamaraan na nakapaloob sa mga batas 
ng bansa.  Ang serbisyong pangkalusugan 
ay dapat na palawakin pa upang 
mapangalagaan ang pagtutol batay sa 
konsensya bilang isang konsepto habang 
tinitiyak ang pangkalahatang pagkuha sa 
kalingang pangkalusugan.

Ang pagbubuo ng mga panuntunan 
ay isang bagay, ang pasunod sa mga 
ito ay masalimuot sa paggampan ng 
propesyon ay iba namang bagay.  Ang 
sukatan ng integridad ng propesyong 
medikal ay makikita sa antas na kung 
saan ang bawat tauhan ay kumikilala 
sa kanyang pansariling responsibilidad 
para sa pagpapanatili, batay sa kanyang 
paghahalimbawa, ng dangal at dignidad 
ng propesyon, at ng katotohanang ang 
mga seryosong paglabag sa mga etikal
na alituntunin ay bihira.

Maaaring makaranas ang mga duktor 
ng hidwaan ng iba-ibang prinsipyong 
etikal, sa pagitan ng etikal at ligal na mga 
panuntunan, o sa pagitan ng kanilang 
etikal na paninindigan at ang mga 
pangangailan ng pasyente, mga kahaliling  
nagpapasya, ibang tauhang kalusugan, 
mga boss, at iba pang mga kasangkot.  Sa 
bandang huli, ang duktor ang gagawa ng 
sarili niyang pagpapasya at ipagtanggol 
ito, kung kinakailangan, sa korte ng 
publiko/propesyunal na opinyon o sa 
hukuman ng batas.

Sa pahayag ng International Federation 
of Gynaecology and Obstetrics (FIGO) 
tungkol sa mga Etikal na Usapin sa 
Obstetrics at Gynecology ay inilagay 
nila nang maikli at malinaw ang kanilang 
tindig tungkol sa mga propesyunal na 
pamantayang pagbibigay-kalinga na may 
kinalaman sa pagtatanggi sa aborsyon 
batay sa konsensya. Bagama’t ang mga 
tagabigay-serbisyo ay may karapatan sa 
pagtatanggi batay sa konsensya at hindi 
magdusa ng diskriminasyon dahil sa 
kanilang mga paniniwala, ang pagtatanggi 
batay sa konsensya ay pumapangalawa 
lamang sa tungkulin ng tauhan sa 
kalusugan sa paggagamot (ibig sabihin ay 
pagbibigay ng pakinabang at pag-iwas sa 
pinsala) ng mga pasyente.9

May karapatan ang mga pasyente na 
i-refer sa mga tauhan sa kalusugan na 
hindi tatanggi sa mga pamamaraang 
itinatakda ng medisina para sa kanilang 
kalinga. Sa mga emerdyensiya, dapat 
ibigay ng tauhan sa kalusugan ang 
pamamaraang itinatakda ng medisina 
sa pagkalinga, anupaman ang kanilang 
pampersonal na paniniwala.10

Anumang pagbabago sa ligal na katayuan 
ay hindi magdadala ng pagbabago nang 
walang pulitikal na paninindigan at 
malinaw na direktibang nagsasama sa 
aborsyon bilang isang esenyal na bahagi 
ng mga serbisyo para sa kalusugang 
reproduktibo.  Makatutulong ito sa 
magbawas ng istigma sa usapin upang 
maging realidad ang pagkakaroon 
ng unibersal na pagkuha sa ligtas na 
aborsyon para sa lahat ng kababaihan.

Bilang pangwakas, ang pagtatanggi 
batay sa konsensya ay isang etikal na 
pagpipilian sa larangan ng pamamahala 
ng aborsyon. Subalit, dapat tiyakin ng 
mga kinatawang nangangasiwa na hindi 
nababawasan ang pagkuha sa iba’t 
ibang pamamahala at hindi nalalabag 
ang mga karapatan ng kababaihan at 
kalalakihan na naapektuhan ng di-gustong 
pagbubuntis sakali mang maisama ang 
pagtanggi batay sa konsensya sa mga 
regulasyon.

Anumang pagbabago sa ligal
na katayuan ay hindi 
magdadala ng pagbabago 
nang walang pulitikal na 
paninindigan at malinaw na 
direktibang nagsasama sa 
aborsyon bilang isang esenyal 
na bahagi ng mga serbisyo para 
sa kalusugang reproduktibo.  
Makatutulong ito sa magbawas 
ng istigma sa usapin upang 
maging realidad ang 
pagkakaroon ng unibersal na 
pagkuha sa ligtas na aborsyon 
para sa lahat ng kababaihan.
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Mahirap aminin na mali ang aking pananaw 
na “ang mga babaeng nagpapaabort 
ay iresponsable at imoral.” Ngunit, sa 
pagtitiyaga ng mga nagsusulong ng 
aborsyon na lagi akong pinapaliwanagan 
tungkol sa mga realidad ng di-ligtas na 
aborsyon at kung paano ito pinapatay at 
pinahihirapan ang mga kababaihan, ang 
mga pagkikiling at maling kuru-kuro ay 
napalitan ng pakikiramay para sa mga 
kababaihan.

Isa iyong mahabang paglalakbay bago ako 
tuluyang napaniwalang ang aborsyon ay 
isang karapatang pantao.  Dumaan pa ang 
ilang taon bago ako tuluyang nagpasya 
na maging isang tagapagtaguyod para 
sa ligtas na aborsyon at magbigay ng 
aborsyong medikal.

Hindi madali para sa isang tagapagtaguyod 
at tagabigay ng ligtas na aborsyon sa isang 
bansa kung saan ang aborsyon ay higit 
na kinukutya at pinarurusahan.  Bilang 
tagapagbigay, nangangamba akong mahuli 
at makulong, habang alam kong hindi 
dapat ito makapagpigil sa akin na magbigay 
ng mga serbisyo. Kailangan ko lang maging 
maingat, lalo na dahil ginagawa ko lang ito 
nang mag-isa.  Wala akong organisasyong 
magpipiyansa sa akin kung ako ay mahuli. 
Bukod sa mga ligal na kaparusahan, ang 
pinakapinangangambahan ko ay ang 
istigma mula sa komunidad.  Kung ang 
mga babaeng nagpapaabort ay tinitingnan 
bilang malaswa, iresponsable, at imoral, 
mas malala pa ang tingin sa nagbibigay ng 
aborsyon. Inilalarawan sila sa midya na 
napakasama at itinuturing na “pumapatay” 
ng mga inosenteng sanggol. Sila ang 
pangunahing kontrabida sa buong kuwento 
ng aborsyon.  Parang sinasabing ang 
pagbibigay ng aborsyon, kahit ito ay ligtas, 
ay siya nang pinakamasamang bagay na 
ginagawa. 

Ngunit mayroon laging pag-asa. 
Naniniwala akong mababago natin ang 
ganitong pananaw.  Sapagkat nangyayari 
ang aborsyon, pinag-uusapan ito ng mga 
tao.  Maaaring babaguhin ang usapan 
upang mas mamayani ang pakikiramay at 
paggalang sa mga pagpasya ng kababaihan 
para sa kanilang mga katawan.

Ako mismo ang may kagagawan sa ilang 
daang aborsyon sa isang bansa kung saan 
ang aborsyon ay ligal na ipinagbabawal.  
Nagbibigay ako ng pagpapayo at 
tinutulungan ang mga kababaihan na 
magkaroon ng matagumpay na aborsyong 
medikal.  Subalit bago ako naging isang 
tagabigay ng aborsyon, kinamumuhian 
ko noon at isinusumpa pa ang mga 
kababaihang nag-aaborsyon o maski yaong 
mga nag-iisip pa lamang nito.  Para sa 
akin, sila ay mga babaeng iresponsable, 
walang delikadesa at walang konsensya at 
pakikipagkapwa.

Ano ang nakapagpabago ng aking isipan 
mula sa pagiging ayaw sa aborsyon 
na maging isang tagapagtaguyod at 
tagapagbigay ng aborsyon?

Sa totoo lang, gusto ko mang sabihin 
na mayroong isang kalunus-lunos na 
pangyayari na nakapagpabago sa aking 
isipan, ang katunayan ay wala naman 
talaga.  Isa itong proseso—mahabang 
proseso—ng hindi lamang ng pagkuha ng 
mga bagong ideya kundi ng pagtatanggal 
ng mga dating natutunan at ang pagbabago 
ng mga paniniwala at pagpapahalagang 
mayroon na ako.

Ang unang engkwentro ko sa aborsyon 
ay sa pangrehiyunal na network sa Asya 
na gumagawa ng mga talakayan sa ligtas 
na aborsyon.  Noong una, bagamat 
ayaw ko sa aborsyon, nakinig lang ako. 
Talagang naguluhan ako nang matapos 
ang talakayan, pero nagkunwari akong 
nauunawaan ko ang lahat, kasi inakala 
kong nagkakaunawaan na ang lahat, 
maliban sa akin.

Pagkatapos ay nagsaliksik ako sa mga 
realidad ng aborsyon sa aming bansa, 
kung saan nakilala ko si Sheena (hindi 
kanyang tunay na pangalan). Sa simula, 
itinuring ko lang siyang isang case study, 
pero sa kalaunan, naramdaman ko ang 

Ni Anna Maria*

*Binago ang pangalan upang mapangalagaan 
ang pagkakakilanlan at institusyong kaanib 
ang may-akda  

MULA SA PAGIGING AYAW SA 
ABORSYON TUNGO SA PAGIGING 
TAGABIGAY NG SERBISYONG 
ABORSYON 
Mga Pagmumuni-muni ng isang Tagabigay
ng Aborsyon

kanyang pasakit.  Ibinahagi niya sa akin 
kung paano siya nahirapan sa buhay 
nang makaranas ng kumplikasyon mula 
sa di-ligtas na aborsyon.  Disisyete 
anyos siya nang nabuntis; masyadong 
bata at hindi pa handa magpalaki ng 
anak, kaya siya ay nagpaabort.  Dahil 
pinaghihigpitan sa aming bansa ang ligtas 
na aborsyon, pumunta siya sa walang 
kasanayan na provider, sa isang di-malinis 
na pamamaraan. Nakaramdam siya ng 
sakit sa ilang araw at nang hindi huminto 
ang pagdurugo, itinakbo siya sa ospital. 
Alam ng mga duktor na siya ay nagpaabort 
at pinaghintay siya nang matagal bago 
siya binigyan ng lunas. Pinagalitan siya 
ng tauhan sa ospital, at binalaan pa na 
isusuplong sa pulis.  Ang malala pa, kahit 
sa loob ng paanakan, patuloy siyang 
pinagsasalitaan ng masasakit habang 
ginagawa ang pamamaraan.

Hindi mapigilan ni Sheena ang pagtulo 
ng kanyang luha habang ginugunita itong 
napakasakit na karanasan.  Nakita ko sa 
kanyang mga mata ang matinding pasakit 
na kanyang dinala. Nakonsensya ako dahil 
katulad ko ang mga tauhan sa ospital na 
nagmaltrato sa kanya.  Kinamumuhian 
ko at isinusumpa ang mga kababaihang 
nagpalaglag, nang hindi ko man lamang 
isinasaalang-alang kung ano ang kanilang 
mga pinagdaraanan.  Masyado akong 
nabulag ng aking mga paniniwala na makita 
ang mga kababaihang katulad ni Sheena na 
nagdusa dahil sa aking mga paghuhusga. 

Dahil dito, unti-unti kong binuksan hindi 
lamang ang aking isipan kundi ang aking 
puso para sa mga babaeng nagpapaabort.  
Pilit kong inunawa ang aborsyon, hindi 
batay sa isang mapanghusgang pananaw, 
kundi batay sa pananaw ng isang tao, 
ng isang babae. Hindi naging madali ang 
proseso, dahil kaakibat nito ang paghamon 
sa aking mga personal na paniniwala at 
pagpapahalaga, na ilang taon din namang 
hindi nasuri.
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ANG EPEKTO NG ISTIGMA:  
Karanasan sa Aborsyon ng isang Babaeng Nepali 

suporta at pag-unawa mula sa kanyang 
pamilya at mga kaibigan. Subalit, sa 
tingin niya ay hindi siya susuportahan 
sa kanyang desisyon sapagkat ang tingin 
nila sa aborsyon ay imoral at maling 
gawi.  Kahit nakaranas siya ng malakas 
na pagdurugo pagkatapos ng aborsyon 
at nahirapan sa mga gawaing bahay, 
hindi pa rin niya ibinahagi ang balita sa 
kanyang pamilya sa takot sa kanilang 
magiging reaksyon at paghuhusga. 
Kaya siya ay nagsinungaling at sinabing 
malakas lang ang kanyang buwanang 
dalaw.

Malakas ang paniniwala ni Kamala na 
kailangang malaman ng kababaihan ang 
mga serbisyo para sa ligtas na aborsyon 
na maaari nilang makuha.  Pakiramdam 
din niyang dapat ayusin ang pagbibigay 
ng angkop pagpapayo bago at 
pagkatapos ng aborsyon.  Ang pribasiya 
at pagiging kumpidensyal ng kababaihan 
ay kailangang maipanatili sa buong 
proseso upang matiyak ang kanilang 
karapatan para sa ligtas na aborsyon.  
Kasinghalaga rin ang pagbasag sa 
istigma sa aborsyong umiiral sa lipunan 
ng Nepal upang hindi na kailangang 
ilihim pa ng kababaihan ang kanilang 
aborsyon.

Nagpapasalamat ang Patnugutan kay 
Kamala sa matapang na pagbabahagi 
ng kanyang kuwento at kay Aliza Singh 
mula sa Beyond Beijing Committee sa 
Nepal sa kanyang tulong sa pagtatala ng 
kuwentong ito.

Si Kamala (binago ang pangalan 
upang mapangalagaan ang kanyang 
pagkakilanlan) ay nag-aaral para sa 
kanyang postgraduate degree nang 
malaman niyang siya ay buntis sa 
ikalawang pagkakataon.  Bagama’t 
nakakakuha siya ng isang saklaw 
ng kontraseptiba, alerdyik siya sa 
karamihan dito, na nakababawas sa 
kanyang pinagpipiliang kontrasepsyon.  
Pakiramdam ni Kamala na ang kanyang 
alerdyi ang dahil sa pagkabigo ng 
kanyang kontraseptiba at nagtungo 
nga sa di-inaasahang pagbubuntis.  
Pakiramdam niya ay hindi niya 
kakayaning alagaan nang mahusay ang 
kanyang sarili at maipagpapatuloy ang 
kanyang pag-aaral kung itutuloy niya ang 
pagbubuntis kaya niya tinapos niya ito sa 
ikaanim na linggo.

Alam ni Kamala na nakukuha ang ligtas 
na aborsyon sa Nepal, at may kilala rin 
siyang mga tagapagbigay ng aborsyon 
sa kanilang lugar.  Bilang isang babaeng 
nakapag-aral at nagsasarili, pakiramdam 
niyang nasa katayuan siyang magpasya 
kung itutuloy o hindi itutuloy ang 
pagbubuntis. Ngunit ang proseso ng 
pagpapasya ay naging napakahirap 
para sa kanya sapagkat nangangamba 
siyang harapin ang mga kumplikasyon sa 
aborsyon. 

Pinili ni Kamala ang isang pribadong 
tagapagbigay ng aborsyon sa kanilang 
lugar na may inaasahang magbibigay 
ito ng mas mahusay na kalidad ng 
serbisyo at pananatilihin ang pagiging 
kumpidensyal niya.  Bagamat maayos 
naman ang pakikitungo sa kanya ng 
tauhan, hindi siya nasiyahan sa inalok 
na pagpapayo bago at pagkatapos 
ng aborsyon.  Hindi siya nagbigyan 
ng sapat na impormasyon tungkol sa 
kung ano ang mangyayari sa kanyang 
katawan pagkatapos uminom ng 
gamot pampalaglag, kung ano ang 
mangyayaring kumplikasyon, at kung 
anong pamamaraan sa family planning 
ang maaari niyang gamitin pagkatapos.

Hindi rin kumportable ang kawalan 
ng hiwalay na lugar sa klinika para sa 
kanyang paghihintay nang mahabang 
oras.  Nangamba siyang makilala ng 
kapamilya o ng kapitbahay habang siya 
ay naghihintay.  Pakiramdam niya na 
hindi napanatili ang kanyang pribasiya, 
na siyang naging dahilan upang 
magpasyang huwag nang kumuha ng 
kalinga pagkatapos ng aborsyon.

Inilihim pa rin ni Kamala ang kanyang 
aborsyon sa karamihan ng tao, 
maliban sa kanyang asawa at sa isang 
kaibigan na tumulong sa kanya sa 
proseso.  Naniniwala siya na mas hindi 
nakakabahala (sa parehong isipan at 
katawan) ang karanasan pagkatapos 
ng aborsyon kung nagkaroon siya ng 

Isang 29-taong gulang, may-asawa, nakapag-aral na babae mula sa isang lungsod sa 
Nepal ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa aborsyon.

Malakas ang paniniwala 
ni Kamala na kailangang 
malaman ng kababaihan 
ang mga serbisyo para sa 
ligtas na aborsyon na maaari 
nilang makuha.  Pakiramdam 
din niyang dapat ayusin 
ang pagbibigay ng angkop 
pagpapayo bago at pagkatapos 
ng aborsyon.  Ang pribasiya 
at pagiging kumpidensyal ng 
kababaihan ay kailangang 
maipanatili sa buong proseso 
upang matiyak ang kanilang 
karapatan para sa ligtas na 
aborsyon.  Kasinghalaga rin 
ang pagbasag sa istigma sa 
aborsyong umiiral sa lipunan 
ng Nepal upang hindi na 
kailangang ilihim pa ng 
kababaihan ang kanilang 
aborsyon.
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Ang pagpapakilala sa pamamahala 
ng pagreregla sa programa ng FP 
sa Bangladesh ay inihirang na isang 
mahalagang pangyayari, lalo na dahil 
ito ay naganap sa gitna ng mahigpit 
na ligal na katayuan ng pagtatapos 
ng pagbubuntis, at dahil na rin sa ang 
mahusay na paggamit ng pamamaraan 
na ito ay may malalim na impluwensya 
sa kakayanan ng bansang abutin ang 
ninanais na demograpikong layunin. 
Mula nang ito ay naipakilala, nagagamit 
ang MR bilang isang napakahalagang 
back-up sakaling bigo ang kontraseptiba, 
nakukuha ito nang libre sa mga 
pampublikong pasilidad, at umani ng 
malalaking tagumpay sa nagdaang mga 
dekada sa pagkilos ng pamahalaan at ng 
ibang mga katuwang. 

Hanggang 2010, ang tanging 
pinahihintulutang pamamaraan 
para sa MR ay ang manual vacuum 
aspiration (MVA)9  at ang dilation and 
curettage (D&C).10  Nong 2014, pormal 
na pinahintulutan ng Kagawaran sa 
Kalusugan at Kagalingan ng Pamilya 
ang MR gamit ang dalawang rehimen 
ng mifepristone at misprostol hanggang 
siyam na lingo pagkatapos ng huling 
pagreregla o ang last menstrual period 
(LMP) ng babae matapos ang ilang 
matagumpay na paglunsad sa ilang 
piling pasilidad.  Pinahihintulutan na 
ngayon ang mga duktor na magbigay 
ng MR gamit ang dalawang-gamot na 
pamamaraan, na madalas tawaging 
sa Bangladesh bilang MRM (MR with 
medication).11 Ang pagpapahintulot sa 
pamamaraan na ito, na hindi kailangan 
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Sa Bangladesh, ang aborsyon ay 
ipinagbabawal sa ilalim ng Kodigo 
Penal ng 18601 at pinapayagan lamang 
upang iligtas ang buhay ng babae.  Sa 
lahat ng kaso, ang aborsyon, ginawa 
man o hindi sa sarili, ay isang krimen 
na napaparusahan ng pagkakulong 
at pagmumulta.2  Noong 1972, ang 
batas na ito ay naipaurong sa isang 
napakaikling panahon para sa mga  
napagsamantalahan noong Digmaan 
ng Paglaya.3  Gamit ito bilang batayan, 
maingat na sinimulan ng pamahalaan 
ang programa sa Pamamahala ng 
Regla o Menstrual Regulation (MR) 
noong 1974 sa ilang piling klinika sa 
kalunsuran. Ang malinaw na layunin ay 
“pagkontrol ng pagbubuntis”, na gamit 
ang MR bilang pampalit sakaling bigo ang 
kontraseptiba.4  Noong 1976, ipinanukala 
ang pagsasaligal ng aborsyon para sa 
unang tatlong buwan ng pagbubuntis 
batay sa malawak na medikal at 
panlipunang kadahilanan, ngunit walang 
pagsasabatas na nangyari dahil sa 
pangamba sa oposisyon mula sa mga 
relihiyosong sektor, at dahil diyan ang 
batas noong 1860 ay nananatili pa rin.5

Nong 1979, isinama ng pamahalaan 
ng Bangladesh ang MR sa pambasang 
program sa Pagpaplano ng Pamilya o 
family planning (FP) at hinikayat ang mga 
duktor at paramedic na magbigay ng 
serbisyong MR sa lahat ng pampublikong 
ospital at mga klinika para sa pagpaplano 
ng pamilya.  Ginawa ito sa pamamagitan 
ng sirkular ng pamahalaan na tinuran 
ang Bangladesh Institute of Law and 
International Affairs, na nagdeklara na 
ang pamamahala ng pagreregla ay isang 
“pansamantalang pamamaraan para 
matiyak ang hindi pagiging buntis” para 

sa isang babae na nanganganib na maging 
buntis, maging siya ay aktwal na buntis o 
hindi at ito ay maaaring gawin hanggang 
sa 10 linggo makaraan maligtaan ang 
buwanang dalaw.6  Samakatuwid, ang 
MR ay hindi nasasakop ng Kodigo Penal 
na naghihigpit sa aborsyon.  Binago na 
rin ng pamahalaan ang kahulugan ng 
MR noong 2013 bilang “pamamaraan 
ng pamamahala sa siklo ng pagreregla 
kung walang pagrereglang nangyari sa 
loob ng maiksing panahon.”7 Ayon pa sa 
sirkular ng pamahalaan noong Pebrero 
2015, ang MR ay maaaring gawin ng 
mga duktor na sinanay sa MR para sa 12 
linggo mula sa huling pagreregla , at ng 
mga sinanay na tauhang Family Welfare, 
SubAsssistant Community Medical 
Officers, paramedics, at narses para sa 
10 linggo mula sa huling pagreregla sa 
ilallim ng paggabay ng isang duktor.8  Ang 
dating naunang pinayagang panahon ay 
10 at 8 linggo ayon sa pagkakabanggit.

PAGPAPALAWAK NG MGA 
KARAPATAN AT KALUSUGANG 
SEKSWAL AT REPRODUKTIBO 
NG MGA KABABAIHAN:  
Isang Maikling Pagsusuri sa Programa
ng Bangladesh para sa sa Pamamahala
ng Regla  

Ang mga polisya tungkol sa 
Karapatan at Kalusugang 
Sekswal at Reproduktibo (KKSR) 
ay dapat nakatuon sa paggalang, 
pagtatangol, at pagpapatupad 
ng mga karapatang pantao ng 
kababaihan, kasama na ang 
kanilang karangalan at kalayaang 
magpasya, at dapat na tugunan 
ang mga pangangailangan ng 
mga kababaihang kabilang sa 
mga mahihina at mahihirap na 
grupo.
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ng operasyon at kadalasang mas mura, 
ay may potensyal na makapagpataas 
ng MR at makapagpahusay ng kalidad 
ng pagkalinga. Ngunit ang kakulangan 
ng wastong kaalaman at impormasyon 
ng mga gagamit, ang di-sapat na 
impormasyong ibinibigay ng mga 
nagbebenta ng gamot, at ang walang 
pakundangang paggamit ng MRM ay 
nakakaapekto sa mabisang paggamit nito 
at nakapagpapataas ng mga panganib sa 
kalusugan.12

Sa pag-aaral ng Guttmacher-BPASA13, 14 
tinatayang ang 430,000 MR noong 
2014 ang ginawa sa mga pasilidad sa 
buong bansa ay isang malaking pagbaba 
(40%) sa bilang ng mga serbisyong 
MR (may pag-opera) mula sa 653,000 
MR na ginawa noong 2010.  Ito ay 
pagbaba mula sa 17 hanggang 10 bawat 
1,000 kababaihan na may edad 15-
49. Ang ilan sa mga dahilang natukoy 
para sa pagbabang ito ng surgical na 
MR: kakulangang sa kaalaman ng mga 
kababaihan tungkol sa MR (mahigit 
sa kalahati  ng mga may-asawang 
kababaihan ang hindi pa naririnig ang 
MR); kakulangan ng gamit sa MR at 
mga sinanay na tauhan sa mga pasilidad 
(30% kakulangan sa kagamitan sa MR, 
mga sinanay na tauhan, o pareho); 
at pagtanggi dulot sa paglampas na 
sa pinahihintulutang panahon (27% 
ang naiulat na itinaboy).  Ngunit ang 
pinakatotoong dahilan ay maaaaring 
ang malawak na paggamit ng MRM na 
gamot, na isang madali at abot-kayang 
pamamaraan.

Ang dalawang pag-aaral ng Guttmacher-
BPASA15, 16 ay nagbigay ng ebidensya 
na ang programang MR ay nakatulong 
sa malaking pagbaba sa bilang ng mga 
kababaihan na namamatay sa Bangladesh 
sa loob ng nakaraang dalawang dekada.  
Subalit, ang katapat na kumplikasyon 
ay malaki rin ang itinaas.  Ayon pa sa 
pag-aaral ng Guttmacher-BAPSA, ang 
proporsyon ng kumplikasyon na may 
pagdurugo ay tumaas mula 27% noong 
2019 sa 48% sa 2014.17 Maaaring ang 
pagtaas na ito ay may kaugnayan sa di-
wasto at lihim na paggamit ng misoprostol.  
Sa pag-apruba ng pamahalaan sa 
gamot sa MRM, naging malawak na ang 
pangangasiwa nito ng mga nagbebenta ng 
gamot na walang pormal na pagsasanay 
para rito.  Ito ang maaaring pangunahing 
dahilan para sa pagtaas ng mga 
kumplikasyon pagkatapos ng aborsyon.
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Ang wastong pagsasanay ng mga tauhan 
sa kalusugan at mga nagbebenta ng 
gamot ay maaaring makapagpababa ng 
panganib ng kumplikasyon bunga ng 
walang pakundangang paggamit ng MRM.
Upang matiyak na maisasabuhay ng mga 
kababaihan ang kanilang mga karapatang 
reproduktibo, higit na kailangan ang 
pagpapakalat ng impormasyon at 
edukasyon kung paano mapapangalagaan 
ng mga kababaihan ang sarili mula sa 
di-inaasahang pagbubuntis at kung 
ano ang gagawin kung magkaroon sila 
nito, suporta mula sa kanilang mister, 
pagpapayo, at mga mapagkakatiwalaan 
at etikal na manggagamot. Ang mga 
polisiya sa KKSR ay dapat nakatuon 
sa pagrespeto, pangangalaga, at 
pagkamit ng mga karapatang pantao ng 
kababaihan, kabilang na ang kanilang 
dangal at kalayaang magpasya, at 
pagtugon sa mga pangangailangan ng 
kababaihang kabilang sa sa mahihina at 
mahihirap na grupo.
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maliban lamang kung ang dahilan 
ng aborsyon ay may kinalaman sa 
pangkasarian o maaaring may malalang 
kahihinatnan sa kalusugan ng ina.”

Ang mahalagang pangyayaring ito 
ang nakapagpakislap ng bagong 
kilusan ng mga propesyunal at mga 
kabataang nakikilahok sa pagtatalakay 
at pagtataguyod ng aborsyon.  Mukhang 
hindi pinapanigan ng Law Development 
Team ang pangalawang trimester na 
aborsyon sapagkat naniniwala silang 
maipapababa ng panukalang batas 
ang aborsyon sa mga nagdadalaga, at 
mababawasan na rin ang aborsyon batay 
sa pagpipili ng kasarian.

Nang maipakita ang panukalang batas 
na ito sa Reproductive Health Affinitive 
Group Meeting (RHAG), itinaas ni Dr. Phan 
Bich Thuy2 ang pangamba na maaaring 
maging mahigpit ito.  Naniwala siyang 
magbubunga ang panukalang batas 
ng pagtaas ng maternal mortaliy ratio 
(MMR), sapagkat ang mga kababaihang 
mangangailangan ng aborsyon sa 
ikalawang trimester ay maaaring 
magtungo sa di-ligtas na aborsyon.  
Limampu’t tatlong porsyento ng aborsyon 
na nangyayari sa yugtong iyon ay mula 
sa mga babaeng walang asawa.3 Bukod 
dito, idinahilan ni Dr. Thuy na karamihan 
sa kababaihan na nangangailangan 
ng ganitong serbisyo ay mula sa mga 
mahihinang grupo tulad ng mga kabataang 
babae na walang asawa, mga babaeng 

Larawan ng Aborsyon sa Vietnam. 
Ligal ang aborsyon sa Vietnam kapag 
ito ay hiningi hanggang 22 linggo ng 
pagbubuntis.  Dapat ang serbisyo ay 
madaling makuha, abot-kaya, walang 
pagkukutya, at walang paghuhusga. 
Subalit ang aborsyon ay bawal na usapin 
habang ang maling impormasyon tungkol 
sa resulta ng aborsyon sa kalusugan ay 
lumalaganap sa mga malalaking media at 
sa Internet.

Ang pagkutya sa aborsyon ay hindi 
masyadong napag-aaralan, ngunit ang 
isang mabilisang pagsusuri mula sa Center 
for Creative Initiatives in Health and 
Population (CCIHP) noong 2012 sa mga 
pananaw tungkol sa kalusugang sekswal at 
reproduktibo sa mga pangunahing media 
ay nagpakita na wala sa 56 nailimbag 
na lathalain ang mayroong pananaw sa 
aborsyon na nakabatay sa karapatan, 
samantalang 69.6% ng mga nilalaman 
ay nagpakita ng negatibong pagtingin sa 
aborsyon.  Imbis na kilalanin ang mga 
sagka na hinaharap ng mga kabataan sa 
pagkuha ng sexuality education at ng 
mga serbisyo at impormasyon tungkol 
sa kalusugang sekswal at reproduktibo, 
karamihan pa sa mga lathalaing ito 
ay naglalarawan sa mga kabataang 
nakipagseks at nagpapaabort bilang 
mga taong iresponsable, mapagwalang-
bahala na nagpapakasasa sa kanilang 
mga senswal na pagnanasa ngunit kulang 
naman sa tiwala sa sarili at pag-unawa sa 
seks.  Sa pag-aaral ng Tine Gammeltoft, 
ipinakitang may malakas na impluwensya 
ang etika at moralidad sa mga pananaw ng 
kabataang nasa hustong gulang tungkol sa 
aborsyon.1

Mga Pagkilos sa Ligal na Larangan 
at mga Boses ng CSOs at Kabataan. 
Bago inilabas ng pamahalaan ang 
bagong panukala sa Batas sa Populasyon 
noong 2015, bihirang buksan ang mga 
pampublikong talakayan tungkol sa 
aborsyon. Sinabi sa panukalang batas 
na ito na, “Ang mga kababaihan ay may 
karapatan na a) tapusin ang pagbubuntis 
sa pamamagitan ng aborsyon kung 
hihilingin bago umabot ang 12 linggo, 

malapit na mag-menopause, at mga 
babaeng nahihirapang makakuha ng 
serbisyo para sa aborsyon. 

Pagkatapos ng pagpupulong ng RHAG, 
pinangunahan ng UNFPA ang pagsulat ng 
puna para sa Ministry of Health (MoH) 
na may pagsusuri sa sanhing ugat sa 
di-pantay na sex ratio at birth (SRB) 
at pagbubuntis sa mga nagdadalaga. 
Ipinatampok din sa sulat ang mga 
maaaring dahilan kung bakit nalalaman 
lamang ng mga kababaihan ang tungkol 
sa kanilang pagbubuntis sa ikalawang 
trimester, kabilang dito ang di-sapat na 
impormasyon at pagpapayo at kakulangan 
sa komprehensibong edukasyon sa 
sekswalidad.

Ang Asia Safe Abortion Partnership 
(ASAP), kasama si Dr. Thuy at ang grupo 
ng mga kabataan na Vietnam Youth Action 
for Choice (VYAC), ay nakipagtulungan 
sa komite na nagbubuo ng batas sa 
General Office for Population and Family 
Planning (GOPFP) ng MoH para sa isang 
dayalogo tungkol sa polisya. Sa unang 
yugto, ang kabataang kasamang nagtatag 
ng organisasyon ay naghikayat ng mga 
kabataang kaanib at sinanay nila ang 
kanilang mga kasamahan sa Karapatan 
sa Kalusugang Sekswal at Reproduktibo 
(KKSR) at sa adbokasiya upang magtayo 
ng isang grupo na kikilos para rito.  Sa 
bawat linggo, sumusulat sila ng sanaysay 
na nagbabahagi ng kanilang mga pananaw 
kung bakit nila sinusuportahan ang ligtas 
na aborsyon. 

Ginanap ang policy dialogue noong 
Setyembre 2015 na dinaluhan ng 70 
kalahok, kasama na ang 20 kabataan, mga 
kinatawan ng GOPFP, NGOs, at iba pang 
eksperto sa larangan ng populasyon. Sa 
dayalogo, binigyang-liwanag ng VYAC 
ang mga hamong kinakaharap ng mga 
kabataan sa KKSR at binigyang-diin na 
ang ligal na paghihigpit sa aborsyon sa 
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ABORSYON SA VIETNAM:  
Mga Pagkilos sa Larangang Ligal 

Nananatili sa pinakahuling 
bersyon ng batas, na isinumite 
noong Hunyo 2018, ang dating 
ligal na katayuan para sa 
serbisyong aborsyon sa Vietnam.  
Ipinakita nito ang mapagbagong 
kapangyarihan ng mga 
organisasyon ng mamamayan 
at kabataan sa Vietnam upang 
sama-samang magsulong ng 
pagbabago sa bansa. 
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mga nagbibigay-serbisyo ay mahalagang 
pagkakataon para mapahusay ang pagkuha 
ng aborsyon.  Habang tumataas ang 
pangangailangan sa aborsyong medikal, 

tungkulin, kailangang palakasin ang mga 
botika at imulat ang mga tauhan dito 
tungkol sa mga pangunahing usapin sa 
kalusugan upang mabawasan ang pinsala 
at makapagbigay ng mga solusyon sa 
kalusugang pagkalinga.

Sa kabila ng malinaw na mga patnubay sa 
paggamit ng iniresetang medical abortion 
pills para sa pagtatapos ng pabubuntis, 
nangyayari pa rin ang mga di-ligtas na 
aborsyon dahil sa paggagamot sa sarili 
mula sa mga di-rehistradong tindahan.  
Dahil sa pagkutya at  iba pang mga 
dahilan, nagsasariling-sikap nang walang 
wastong pagpapayo ang mga kababaihan 
sa kanilang aborsyon. Mahalagang kilalanin 
ang tungkulin ng mga pharmacists at mga 
tauhan sa botika sa pagpapahusay ng 
ligtas, maayos, at akmas na serbisyo para 
sa aborsyong medikal.  Ang pagpapatibay 
sa pagtutulungan at sistema ng pag-ugnay 
at pagpasa sa pagitan ng mga botika at 

hindi ito makakuha ng pagkakasundo ang 
mayorya sa pagtitipon ng Pambansang 
Kapulungan noong 2018.  Subalit, 
nananatili sa pinakahuling bersyon 
ng batas, na isinumite noong Hunyo 
2018, ang dating ligal na katayuan para 
sa serbisyong aborsyon sa Vietnam.  
Ipinakita nito ang mapagbagong 
kapangyarihan ng mga organisasyon ng 
mamayan at kabataan sa Vietnam upang 
magsama-sama para magsulong ng 
pagbabago sa bansa.

Ni Shreejana Bajracharya
Kabataang Lider/Aktibista para sa KKSR, 
Women Deliver
Email: ceezana10@gmail.com

ANG PROBLEMA SA NEPAL
SA PAGKUHA NG MGA MEDICAL 
ABORTION PILLS  MULA SA BOTIKA

Ang pagbibenta ng medical abortion pills 
ay mahigpit sa Nepal at ito ay magagawa 
lamang kung may reseta sa iilang botikang 
malapit sa lugar na mayroong serbisyo 
para sa ligtas na aborsyon. Apat lamang na 
gamot pampalaglag—Mariprist, Medabon, 
MTP Kit, at Pregno Kit—ang rehistrado sa 
Nepal Department of Drugs Administration 
(DDA).

Sa kabila ng mga paghihigpit na ito ng 
polisya, ang parehong rehistrado at 
di-rehistradong tatak ng mga medical 
abortion pills ay madaling nabibili sa 
mga botika.  Maraming kababaihan 
ang bumibisita sa botika para sa mga 
impormasyon tungkol sa aborsyon, at 
isang malaking hamon ang pagtitiyak 
na nakatatanggap sila ng mahusay na 
pagkalinga mula sa mga tauhan sa botika.  
Kadalasang ang mga botika ang unang 
puntahan ng maraming Nepali para sa 
serbisyong kalusugan. Dahil sa ganitong 

Mahalagang kilalanin ang 
tungkulin ng mga pharmacists 
at mga tauhan sa botika sa 
pagpapahusay ng ligtas, 
maayos, at akma na serbisyo 
para sa aborsyong medikal.  Ang 
pagpapatibay ng pagtutulungan 
at sistema sa pag-ugnay at 
pagpasa sa pagitan ng mga botika 
at mga nagbibigay-serbisyo ay 
mahalagang pagkakaton para 
mapahusay ang pagkuha ng 
aborsyon.  

ikalawang trimester ay makapagpapatulak 
sa mga kabatang babae tungo sa di-
ligtas na aborsyon, na maglalagay sa 
panganib sa kanilang kalusugan at buhay.  
Iminungkahi ng VYAC sa mga gumagawa 
ng polisya na buksan ang talakayan at 
makinig sa boses ng mga kabataan bago 
ipatupad ang paghihigpit ng aborsyon 
sa ikalawang trimester. Ang paglalatag 
na ito ay tumanggap ng suporta mula sa 
ibang mga organisasyon ng mamamayan 
at sinusugan ng drafting committee na 
isasaalang-alang nilang muli ang mga 
pagbabago sa panukalang batas sa 
populasyon.

Sa katapusan ng 2015, ipinagliban 
muna ang pagpasa ng bagong Batas 
sa Populasyon kahit na negatibo ang 
pananaw ng publiko sa aborsyon at 
nababahala pa rin ang mga gumagawa ng 
batas sa mataas na bilang ng aborsyon 
at hindi balanseng bilang ng kasarian ng 

mga batang ipinapanganak.  Sa Araw ng 
mga Kababaihan noong 2016, ang Safer 
Abortion Partners na pinamunuan ng ASAP 
na may suporta mula sa 24 indibidwal at 
organisasyon, ay sumulat ng isang liham 
na nagpapaliwanag sa pangangailangan 
ng aborsyon sa ikalawang trimester at 
ang mga negatibong kahihinatnatan ng 
paghihigpit sa serbisyong kalusugang ito.  
Nagbigay rin sa sulat ng mga mungkahing 
polisya na sumusuporta sa ligtas na 
aborsyon. Kasabay nito, si Le Hoan Minh 
Son4 at ang kanyang kasamahan ay 
sumulat ng isa pang liham na nagbibigay-
diin sa kahalagahan ng Kumprehensibong 
Edukasyon sa Sekswalidad para sa mga 
kabataan upang mabawasan ang bilang ng 
aborsyon, kaysa higpitan ang pagkuha ng 
aborsyon sa ikalawang trimester.

Mula noon, dumaan na sa maraming 
pagbabago ang batas sa populasyon, 
at nakabinbin pa rin ito sa ngayon dahil 
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(16600119756/9801119756) na 
sinimulan ng Marie Stopes Nepal 

3. Pangasiwaan ang presyo ng mga 
medical abortion pills sa mga botika, 
at malawak na ianunsyo ang umiiral na 
libreng serbisyo para sa aborsyon sa 
mga pampublikong pasilidad para sa 
kalusugan.

4. Dapat subaybayan ng DDA at ng Nepal 
Chemist and Druggist Association 
(NCDA) ang pagkakaroon ng mga 
hindi rehistradong medical abortion 
pills sa merkado at malakas na aksyon 
ay iminumungkahi sa pamamagitan 
ng mahigpit na pakikipagtulungan  sa 
Family Health Welfare Division para sa 
pagbubuo ng polisiya sa pagbebenta ng 
apat na awtorisadong medical abortion 
pills na may kasamang wastong 
tagubilin para sa mga kababaihan sa 
mga botika. Dapat pahintulutan ng 
Family Health Welfare Division ang mga 
botika na magbenta ng mga medical 
abortion pills.

Mga Tala at Sanggunian

1. Isinasaalang-alang ang limitadong pagkuha  ng mga 
kababaihan sa kanayunan at malalayong lugar ng mga serbisyo 
para sa ligtas na aborsyon, inaprubahan ng Ministro sa 
Kalusugan ang “Strategy for Service Extension for Safe Abortion 
Using Medicines Following the MA Service Guideline, 2066” 
noong Hunyo 4, 2008.
Isinasaad sa Sugnay 6.1.5 ng mga patnubay na ang “mga 
tauhan sa kalusugan na kumikilos sa iba’t ibang antas sa mga 
pamayanang pangkalusugang pasilidad ay mabibigyan ng 
pagsasanay sa mga serbisyo para sa ligtas na aborsyon gamit 
ang gamot, at maisasama sila sa Family Health Welfare para 
sa awtorisasyon sa pagbibigay ng serbisyo. Dagdag pa rito, 
binigyang-diin sa “Nepal Health Sector Strategy 2015-2020” 
ang pagpapahaba ng serbisyo para sa mas malawak na saklaw 
ng serbisyo para sa kalusugang reproduktibo sa ilalim ng 
“Universal Health Coverage” at pinataas ang pagkuha ng lahat 
para mabawasan ang bilang ng mga nanay na namamatay sa 
mas mababa pa sa 70 (bawat 200,000 naipanganganak na 
buhay), at makamit ang mga Layunin ng Tuloy-tuloy na Pag-unlad 
(Sustainable Development Goals, SDG). 
2. Mahesh Puri et al., “Abortion Incidence and Unintended 
Pregnancy in Nepal,” International Perspectives on Sexual and 
Reproductive Health 42, no. 4 (2016): 167–179, https://doi.
org/10.1363/42e2116.
3. A. Tamang, S. Tuladhar, and J. Tamang, “Factors Associated 
with Choice of Medical or Surgical Abortion among Women in 
Nepal,” International Journal of Gynecology and Obstetrics, 118 
(2012): 52–56, https:/doi.org/10.1016/j.ijgo.2012.05.011.

kinakailangang mamuhunan sa kaagapay 
na pagsisikap tulad ng task shifting, supply 
chain management, at pakikipagtulungan 
sa mga botika upang matiyak ang mga 
serbisyong ito ay malawak na makukuha 
at natitiyak ang kalidad.  Upang maiwasan 
ang masamang epekto ng paglalabas ng di-
rehistradong gamot, mahalagang mabigyan 
ng angkop na oryentasyon ang mga 
pharmacists at tauhan sa botika tungkol sa 
ligal na pangangailangan sa pagbibigay ng 
aborsyong medikal tulad ng kahalagahan 
ng pagkuha ng kasaysayan ng kalagayang 
kalusugan, yugto ng pagbubuntis, wastong 
gamit at daloy ng gamot, at impormasyon 
at pag-ugnay at pagpasa para sa 
pamamahala ng kumplikasyon.

May 15 taon nang ligal ang aborsyon 
sa Nepal, samantalang ang aborsyong 
dulot ng gamot ay naipakilala lamang 
noong 2008, na siyang nakapag-ambag 
nang malaki sa pagbaba ng bilang ng 
mga namamatay na ina.  Ngunit, sa 
kabila ng pagiging ligal nito, ang pagkuha 
ng ligal at rehistradong aborsyong 
medikal sa merkado at ang mga gawain 
ng pamahalaan sa Nepal,1  maraming 
kababaihan pa rin ang patuloy na 
humaharap sa mga balakid sa pagkuha ng 
ligtas, kalidad na produkto at serbisyo.  
Ayon sa pag-aaral na ginawa ng Center 
for Research on Environment, Health, 
and Population Activities (CREHPA) 
noong 2014,  58% sa tinatayang 323,000 
aborsyong ginawa noong  2014 ay iligal, 
na maaaring naglagay sa panganib ang 
kalusugan ng mga kababaihan.2

Ipinahayag ni Dr. R. P Bichha, Direktor 
ng Familly Health Welfare Division, na 
ang bukas na border sa mga karatig-
bansa ay nagpadali sa iligal na pagpasok 
ng iba-ibang tatak ng medical abortion 
pills.  Mayroong mahigit sa 100 tatak ng 
mga gamot pampalaglag na makukuha 
sa merkado at naibebenta sa mga 
botika na hindi epektibo at hindi ligtas 
sa pagpapatapos ng pagbubuntis.  
Ipinakita ng 2011 Nepal Demographic 
and Health Survey na sa mga babaeng 
nakapagpaabort na sa loob ng limang 
taon bago nag-survey, 19% sa kanila 
ang gumamit ng gamot para sa kanilang 
aborsyon. Dagdag pa rito, 5% sa kanila 
ay nakakuha ng gamot mula sa isang 
pharmacist o botika.  Mababa ang antas 
ng kaalaman ng mga kababaihang Nepali 
tungkol sa wastong gamot para sa ligtas 
na aborsyon maski sa mga distritong may 
mga serbisyong aborsyong medikal na 

inilunsad ng pamahalaan.  Ang pagkuha 
ng impormasyon tungkol sa aborsyong 
medikal—ang pagiging ligtas, mahusay, 
at katanggap-tanggap nito—ay limitado 
pa rin.3  Isa pang usapin ay ang gastusin, 
sapagkat ang presyo ng medical abortion 
pills ay paiba-iba sa mga botika, kung saan 
nagbabayad ang mga kababaihan ng mula  
Rs. 500 (US $4.40) hanggang Ps. 10,000 
(US $88). Ito ay sa gitna ng pagiging 
libre ng serbisyong aborsyon sa mga 
pampulikong pasilidad.

Dapat magkaroon ng kakayanan ang 
mga kababaihan na makakuha ng 
aborsyong medikal upang tapusin ang 
kanilang pagbubuntis saanman. Ngunit, 
kailangang maipaunawa sa kanila ang 
wastong paggamit ng medical abortion sa 
pamamagitan ng pagpapayo.  Mahusay 
sana kung ang mga kababaihang ito 
ay mabibigyan ng mga tagubilin na 
nakalarawan upang makatulong sa kanilang 
pag-unawa.

Ang ilang mga mungkahi upang mapahusay 
ang wastong personal na paggamit ng 
medical abortion pills:

1. Magbigay ng oryentasyon sa mga 
pharmacists at tauhan sa botika 
tungkol sa modelo ng pagbawas ng 
pinsala sa ligtas na aborsyon 

2. Magbigay ng wastong pagpapayo 
sa mga kababaihan at iugnay at 
ipasa sila sa mga helplines na 
nagbibigay ng impormasyon tungkol 
sa aborsyong medikal.  Mahusay 
ang helpline na Meri Saathi helpline 

Dapat magkaroon ng 
kakayanan ang mga kababaihan 
na makakuha ng aborsyong 
medikal upang tapusin 
ang kanilang pagbubuntis 
saanman. Ngunit, kailangang 
maipaunawa sa kanila ang 
wastong paggamit ng medical 
abortion sa pamamagitan ng 
pagpapayo.  Mahusay sana 
kung ang mga kababaihang 
ito ay mabibigyan ng mga 
tagubilin na nakalarawan 
upang makatulong sa kanilang 
pag-unawa.
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na naglalagay sa alanganin sa kanilang 
kalusugan pati na sa kanilang buhay.

Ayon sa mga upisyal na istadistika,6 
1,055 ligal na aborsyo ang ginawa sa 
Poland noong 2016. Kakaunti lamang ang 
nalalaman ng publiko tungkol sa malungkot 
na katotohanan ng tagong aborsyon sa 
Poland ng mga kababaihang nagsakripisyo 
ng kanilang kalusugan o ng kanilang 
mga buhay. Ang mga kalunus-dunos na 
kuwento ito ay bihirang maging ulo ng 
balita sapagkat ang mga kababaihang 
ito na dumaan sa ganoong uri ng trauma 
ay kadalasang wala nang hangad o lakas 
pa upang maghabol ng ligal na aksyon o 
kumausap sa media.

Pagkatapos na mahalal ang makakanang 
partidong Peace and Justice noong 2015, 
ipinahayag ng bagong hirang na Ministro 
ng Edukasyon na ang mga nagtuturo 
ng sekswalidad mula sa mga NGOs 
ay hindi papayagang pumasok sa mga 
pampublikong paaralan, dahil, ayon sa 
kanyang pananaw, ang kumprehensibong 
edukasyon sa sekswalidad ay tumutungo 

Naging ligal ang aborsyon sa Poland noong 
1956 at, hanggang sa unang bahagi ng 
1990s, ang mga serbisyo ay malawak na 
makukuha para sa medikal at panlipunang 
kadahilanan.  Subalit, sa simula ng 90s  
ang mga kapisanang pambayan (civic 
groups) na malapit sa Simbahang Katoliko 
sa Poland ay nagsimula ng kampanya 
laban sa ligal na aborsyon. Matapos ng 
tatlong taong talakayan sa pagitan ng 
mga pulitiko at ng Simbahang Katoliko, 
bumoto ang Parlyamento ng Poland para 
sa bagong batas sa aborsyon na nagpakitid 
para sa tatlong kondisyon lamang.1  
Lubusang ipinagsawalang-bahala ang mga 
kababaihang Polish sa prosesong ito. 

Simula noong 1993, ipinatupad na sa 
Poland ang Act on Family Planning, Human 
Embryo Protection, and Conditions of 
Permissibilty of Pregnancy Termination. Isa 
ito sa mga pinakamahigpit na regulasyon 
hindi lamang sa Europa kundi sa buong 
mundo. Bukod dito, mas mahigpit pa ang 
batas sa praktika kaysa sa papel.  Ang 
pagkuha ng ligal na aborsyon ay sadyang 
limitado dahil sa malawakang paggamit 
ng pagtanggi batay sa konsensya2 ng mga 
gynaecologists—na karapatang ginagamit 
upang maiwasan ang pagpasa ng pasyente 
sa ibang ospital3 kung saan maaaring 
makakuha ng aborsyon—kasama na rin 
dito ang kumplikado at di-makatotohanang 
pamamaraan ng ospital na ginagawa upang 
pahabain ang proseso na halos maging 
imposible nang gawin ang aborsyon.

Subalit, ang bilang ng mga iligal na 
aborsyon sa bansa ay nasa pagitan ng 
100 hanggang 150 libo taun-taon.4  Ang 
kalidad ng pamamaraan at ang kaligtasan 
ng babae ay nakabatay sa kanyang 
pang-ekonomiyang katayuan.  Yaong 
mga maykaya at mas nakakakuha ng 
impormasyon ay madaling mapatigil ang 
kanilang pagbubuntis sa labas ng bansa o 
di kaya ay sa mga patagong pamamaraan,5 
samantalang ang mga kababaihang mula 
sa maliliit na bayan at mahihirap na 
lugar ay kadalasang tumatakbo sa mga 
kaparaanang nagagawa sa bahay o sa mga 
serbisyong iniaalok ng mga di-kilalang tao, 

sa sekswalisasyon ng mga kabataan. 
Binawi ng bagong Ministro ng Kalusugan 
ang pagpapahintulot sa pagbebenta 
ng mga emergency contraception sa 
mga botika at tindahan.  Mahalagang 
maipatampok na ang pagsagka sa 
pagbabago hindi lamang sa aborsyon, 
kundi sa edukasyon para sa sekswalidad 
at sa emergency contraception, ay isang 
anyo ng “pagbabayad-utang” para sa 
suporta ng Simbahan noong eleksyon.

Ito ay isang pagpapakita lamang ng mga 
batayang pagbabagong naglalayon ng 
lubusang pagkakait sa mga kababaihang 
Polish ng kanilang mga karapatang 
reproduktibo.  Noong Abril 2016, 
nagpalabas ang isang sibikong inisyatibang 
Stop Abortion ng isang napakahigpit na 
panukalang batas na lubusang nagbabawal 
sa aborsyon. Pinamagatang, “On Universal 
Protection of Human Life and Education 
for Family Life,” ipinakilala ng panukalang 
batas ang terminong “unborn child” at 
binigyan nito ng pantay na karapatan 
ang fetus at ang babae. Dagdag pa, 
itinuturing nito ang “batang hindi pa 
ipinapanganak” na mahina, at ang babae 
ay lubusang kabaligtaran. Bukod pa sa 
lubusang pagbabawal sa aborsyon, isinama 
rin sa panukalang batas ang pagiging 
krimen ng aborsyon na may karampatang 
pagkakulong ng hanggang limang taon 
ng mga babae (kasalukuyang hindi 
pinaparusahan ang babae na nagpawakas 
ng kanyang pagbubuntis), mga duktor, at 
sinumang nagbigay ng tulong. Sa kaso 
ng pagkakunan, isang imbestigasyon ang 
maaaring gawin.  Kung makita ng Korte na 
ang babae ay hindi sinasadyang nakapag-
ambag sa pagkamatay ng embryo/fetus, 
maaari siyang makulong ng hanggang 
tatlong taon. 

Umabot na sa sukdulan para sa mga 
kababaihang Polish ang tahimik na 
pagpapasan ng mapaniil na batas.  
Bilang panapat sa mga mungkahi ng 
Stop Abortion,  ang Save the Women7 
na isang bagong tayong inisyatiba ng 
mamamayan ay nagharap  ng panukalang 
batas “On Women’s Rights and Conscious 

Ni Krystyna Kacpura
Executive Director, Federation for Women and 
Family Planning/ASTRA Network Secretariat
Email: krystyna_k@astra.org.pl

MGA MATITINDING BANTA 
SA MGA KARAPATANG 
REPRODUKTIBO SA POLAND

Ang pakikibaka para sa 
karapatang reproduktibo ng 
mga kababaihan ay nagsisimula 
pa lamang sa Poland.  
Pangunahing maunawaan ng 
mga kababaihang Polish ang 
pangangailangang kumilos 
nang sama-sama, na may 
pagkakaisa, at ang kahandaang 
ipagpatuloy ang laban upang 
mabawi ang kanilang mga 
karapatan.  Hindi sila basta-
basta susuko. Ang kanilang 
“mga payong ay handang-
handa na.”
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kampanya ni Trump laban sa karapatang 
reproduktibo sa US hanggang atsa 
impluwensya ng Russia sa paghadlang 
sa mga karapatang pantao sa Silangang 
Europa kasama na ang mga estado sa EU.4  

Sinalamin ng mga taktika ng oposisyon 
ang mga bagay na ginagamit sa ibang 
lugar, di-maganda at ideyolohikal.  Subalit 
ang mga naunang pagtatangka na gamitin 
ang pag-aalala tungkol sa kapansanan 
ay nadiskaril nang magsalita ang 
maraming aktibista para sa karapatang ng 
maykapansanan tungkol sa kahalagahan 
ng mga babaeng maykapansanan na 
makakuha ng kalingang aborsyon kung 
kakailanganin, samantalang ang mga 
magulang ng mga batang maykapansanan 
ay nagalit sa pagpapahiwatig na tanging 
ang kawalan ng aborsyon sa Ireland ang 
siyang nagtulak sa kanila na papasukin 
sa kanilang buhay ang kanilang mga 
minamamahal na anak.

Kakalagpas lamang ng alas diyes ng 
gabi noong Biyernes, Mayo 25, 2018, 
ang mga kababaihang Irish na nasa 
kanilang tahanan at sa buong mundo 
ay naghihintay nang may agam-agam.  
Iyon ang araw ng referendum upang 
ipawalang-bisa ang Ikawalong Susog1   
mula sa Saligang-Batas ng Ireland, 
at sa kauna-unahang pagkakataon sa 
kasaysayan ng mga ganoong uri ng 
referendum, isang pambansang sangay 
ng media ay maglalabas na ng sarbey 
pagkatapos ng botohan.  Hindi ako 
naniniwalang sa aming bahay lamang 
nagkaroon ng mga hiyaw na nakapagtaas 
ng bubong. Hindi lamang naipasa ito sa 
referendum, kundi nangyari ito na may 
umaapaw na kalamangan na higit sa 
dalawang katlo ng mga boto.2

Ang Ikawalong Susog, na ipinakilala noong 
1983, ay may garantiya ng Saligang-Batas 
habang sinasabi na iligal ang aborsyon 

Mga Tala at Sanggunian

1. Pinapayagan ng regulasyon sa Poland ang aborsyon sa 
tatlong kaso: kung ang pagbubuntis ay maipapakitang isang 
panganib sa buhay o kalusugan ng babae; kung makikita sa 
prenatal examination ang mataas na posibilidad ng matindi 
at di-malulunasang pinsala sa fetus, o di kaya ay may isang 
di-magagamot na sakit; at kung ang pagbubuntis ay bunga ng 
isang pangyayaring krimen na nagpapahintulot para sa ligal na 
aborsyon, na kailangang patunayan pa ng isang tagausig.
2. Ang ipinatutupad sa Poland na pahayag sa pagtanggi batay 
sa konsensya ay binuo na may pangkalahatang gamit at hindi 
tiyak na nakatukoy sa anumang aspeto ng mga karapatang 
reproduktibo; subalit, sa praktika, ito ay mas madalas ginagamit 
na may kaugnayan sa SRHR. 
3. Desisyon ng Constitutional Tribunal ng 7 Oktubre 2015, case 
no. K 12/14.
4. “Underground”—mga serbisyong aborsyon na ginagawa sa 
mga pribadong lugar (maging ito ay sa ligtas na kalagayan, o ng 
mga taong walang maayos na kwalipikasyon na kadalasan ay sa 
mga di-ligtas na kondisyon)
5. CBOS, “Polish Women’s Abortion Experiences” (Poland: 
CBOS, 2013).
6. Ang Ulat ng Council of Ministers on the Implementation of 
the Family Planning, Protection of Human Fetus and Conditions 
for Termination of Pregnancy Act of 7.01.1993 in 2016. 
7. Ang Save Women ay isang inisyatiba ng mga progresibong 
grupo ng kababaihan at mga makakaliwang partido sa labas ng 
Parlyamento.
8. Tinawag iyong “Black Monday” bilang tanda ng protesta ng 
mga kababaihang nagpasyang magsuot ng itim noong araw na 
yaon. 

Parenthood,” na niluluwagan ang mahigpit 
na 1993 Act.

Noong Setyembre 23, 2016, ang 
parehong panukalang batas ay iniharap 
sa Parlyamento.  Ang Stop Abortion ay 
umusad sa mga pagdinig, samantalang 
ang Save Womey ay nailaglag na sa unang 
pagbasa.  Nagbunga ito ng malawakang 
protesta ng kababaihan sa buong bansa.  
Ang alon ng aktibismo ay umabot sa rurok 
noong Oktubre 3 na tinawag na “Black 
Monday.”8 Libo-libong mamamayang 
nakasuot ng itim ang tumayo bilang 
protesta sa maraming oras sa ilalim 
ng bumubuhos na ulan (kaya naging 
sagisag ng demonstrasyon ang payong) 
sa maraming lungsod at maski maliliit 
na bayan sa Poland.  Noong Oktubre 
6, medyo kinakabahang ibinasura ang 
panukalang batas sa lubusang pagbabawal 
sa aborsyon sa Poland.

Naipanalo ng mga kababaihang Polish ang 
labanan! Ngunit ito ay isa lamang na unang 

hakbang.  Patuloy pa rin ang pag-atake ng 
mga pundamentalista laban sa karapatan 
ng mga kababaihan.  Ang panukalang 
Stop Aborsyon ay nakabinbin pa rin sa 
sab-kumite ng Parliamentary Committee 
on Social Policy and Family. Ang hamon 
sa konstitusyonalidad ng ilang ligal na 
batayan para sa aborsyon ay kasalukuyan 
ring nakasalang sa Constitutional Tribunal 
ng Poland.  Ang petisyong ito ay inihain 
ng isang group ng mambabatas mula sa 
namumunong partido upang epektibong 
mapigilan ang mga kababaihan sa Poland 
na makakuha ng aborsyon.

Ang pakikibaka para sa karapatang repro-
duktibo ng mga kababaihan ay nagsisimula 
pa lamang sa Poland.  Pangunahing 
maunawaan ng mga kababaihang Polish 
ang pangangailangang kumilos nang 
sama-sama, na may pagkakaisa, at ang 
kahandaang ipagpatuloy ang laban upang 
mabawi ang kanilang mga karapatan.  
Hindi sila basta-basta susuko. Ang kanilang 
“mga payong ay handang-handa na.”

Ni Caroline Hickson
Director, European Network of the 
International Planned Parenthood Federation
Email: chickson@ippfen.org

PAKIKIRAMAY HIGIT SA PAMIMILIT:   
Pinawalang-bisa ng Ireland ang ika-8 Susog 
sa Pamamagitan ng Pagtumbok sa Usapin

sa lahat ng kaso maliban lamang kung 
nanganganib ang buhay ng ina. 

Hindi pinahihintulutan ang aborsyon sa 
kaso ng panggagahasa, incest, o kung 
ang fetus ay tiyak na hindi rin mabubuhay 
pagkasilang. Napuwersa ang higit na 
170,000 kababaihang Irish na umalis ng 
Ireland upang makakuha ng kalingang 
aborsyon, dumaan sa iligal na aborsyon, o 
ipagpatuloy ang kanilang pagbubuntis na 
labag sa kanilang pagpapasya.3

Sa kabila ng malaking panlipunan at 
pulitikal na pagbabagong naranasan ng 
Ireland sa loob ng 35 taon ng pagkakaroon 
ng susog na ito, halata ang mga pangamba 
ng mga nagsulong ng boto para sa OO 
sa mga huling linggo. Ang puwersa ng 
oposisyon, na sadyang inaasahan, ay 
naglabas ng lahat ng kanilang kakayahan 
laban sa kampanya, na napalakas ng alon 
ng pag-urong sa buong mundo mula sa 

arrow para sa pagbabago     |     vol. 24  no. 1  2018 (Isinalin 2021)

27

pagsubaybay sa mga pambansa
at rehiyunal na aktibidad



Ang malalim na pagsasalarawan na ito ng 
mga kasalimuotan ng buhay ay sinalamin 
sa buong bansa. Ang mga iskandalong 
sekswal na pang-aabuso at ang mga 
sumunod na pagtatakip ay nakapagyanig 
sa dating taimtim na katapatan sa 
Simbahang Romano Katoliko. Nagsisimula 
nang magtanong ang mga tao sa isang 
ideyolohiya na handang magtanggol sa 
fetus, pero halatado namang walang 
pakialam sa mga pagdurusa ng mga bata 
sa kamay ng mga paedophile.5 

Noong 2012, ang pagkamatay ni Savita 
Halappanavar mula sa sepsis na sanhi ng 
pagkakunan dahil sa hindi napahintulutan 
ang aborsyon sa hustong oras, sa gitna ng 
mga pagsusumamo ng kanyang pamilya, 
ay isa ring mabigat na dagok sa sistemang 
Irish.  Ito ay naging mitsa.6  Ang mga 
kababaihang pinatahimik ng matagal na 
panahon dahil sa pagkutya sa aborsyon 
ay nagsimula nang magkaroon ng lakas na 
magbahagi ng kanilang mga personal na 
kuwento.

Hindi maitatatwa na ang daan para sa 
reporma sa aborsyon sa Ireland ay isang 
mahaba, at maraming salik ito.  Ang 
mga ginawa ng NGOs na tulad ng Irish 
Family Planning Association na miyembro 
ng IPPF sa loob ng ilang dekada ay 
napakahalaga. Sila at ang kanilang mga 
kasama ay nagbukas ng mga ispasyo para 
sa talakayan at kumilos sa mga rehiyunal 
at pandaigdigang mekanismo para sa 
mga karapatang pantao—kabilang na ang 
European Court of Human Rights (ECHR),7  
ang UN Treaty Monitoring Bodies, at ang 
Universal Periodic Review—nagtiyak sa 
pagtatangol sa gitna ng mga konserbatibo 
at walang pakialam na mga pamahalaang 
mas nagnanais pang panatilihin ang busal 
sa isang mahirap at mapaghating usapin. 
Sa pagitan ng 2012 at 2016, limang UN 
human rights bodies ang sumuri at pumuna 
sa mga mahihigpit na batas sa aborsyon 
sa Ireland.8  Noong 2016, nakita ng UN 
Human Rights Committee na ang pagtanggi 
ng Ireland na pahintulutan ang aborsyon 
sa kaso ng isang nakamamatay na 
abnormalidad ng fetus ay isang paglabag 
sa karapatan ng nagrereklamo para 
maging malaya sa malupit, di-makatao, at 
mapanghamak na trato.9  Malaking bagay 
siyempre na ang Ireland ay ibang-iba ng 
bansa noong 2018 kaysa noong 1983.

Gayunman, kung mayroong isang aral mula 
sa kampanya na kagyat na mahahalawan 
ng mga kumikilos upang wakasan ang 

reproduktibong pamumuwersa sa buong 
mundo, ito ay ang pagbaba mula sa ating 
matataas na tore at matatayog na diskurso.  
Mahalagang kumilos sa loob ng balangkas 
ng karapatang pantao, pero ang wikang 
madalas nating ginagamit ay teknikal at 
hiwalay sa tunay na karanasan ng mga 
kababaihan. Ang mga aktibistang Irish 
ay tumungo sa pinakapuso ng usapin, 
hindi lamang tumitingin sa talakayan ng 
pagpapasya at karapatan kundi sa pag-
uusap ng mga nangyayari kapag inalisan 
ang mga tao ng kanilang pagpapasya.    

Isinalaysay ng mga kababaihan ang 
kani-kanilang kuwento tungkol sa 
emosyunal, sikolohikal, at pisikal na 
pinsalang ginawa ng Ika-8 Susog.10  
Ibinahagi ng mga kalalakihan kung ano 
ang kanilang mga nararamdaman kapag 
nakikita ang kanilang mga partner na 
nagdurusa at wala silang magawa upang 
tumulong; ikinuwento ng mga nanay 
ang mga hilakbot ng kawalan ng kalinga 
para sa kanilang mga anak na babaeng 
napagsamantalahan. Maraming duktor na 
nagsalita tungkol sa kanilang pagkasiphayo 
sa kawalan nila ng kakayanang magbigay 
ng suporta sa mga pasyente kung kailan ito 
mas kailangan ay masiglang kumampanya 
para sa botong Oo.11

Habang lumipas ang mga linggo, 
pinanghahawakan lamang ng kampanya 
laban sa pagwawalang-bisa ng batas ang 
kanilang ideyolohiya na nakasalalay sa 
ideya ng mga tiyak na moralidad, na ang 
mundo ay itim at puti lamang. Ngunit ang 
mga kuwento at talakayan sa buong bansa 
ay nagpakita na ang ating daigdig ay hindi 
ganyan. Ito ay isang mundo ng masalimuot 
na realidad at mahihirap na pagpapasya, 
kung saan walang isang kuwento ng 
babae na pareho sa iba. Ito ay mundo na 
nangangailangan ng pakikiramdam, pag-
uunawaan, at pakikiramay.

May kumpiyansa ang Punong Ministro ng 
Ireland na si Leo Varadkar na maihahatid 
niya bago matapos ang taon ang kanyang 
pangakong batas na gagawing ligal 
ang kalingang aborsyon kung nais ng 
babae para sa unang tatlong buwan ng 
pagbubuntis, at makasasabay na rin sa 
karamihan ng bansa sa Europa tungkol sa 
usaping ito.12 

Pero, tulad ng inaasahan, ang puwersa ng 
oposisyon ay bumabaling naman ngayon 
mula sa pagpapanatili ng pagbabawal 
tungo sa paglalagay ng mga hadlang 

sa pagpapatupad ng batas.13  Alam na 
alam ng mga aktibistang pro-choice na 
ang mga bansang tulad ng Italy kung 
saan ang aborsyon ay ligal sa teorya, 
pero sa praktika, ang pagtanggi batay sa 
indibidwal na konsensya  ay isang malalim 
na tradisyon kaya mahigit sa 70% sa mga 
gynaecologist ang nagtataboy sa mga 
kababaihang pumupunta sa kanila para 
sa pagkalinga.14  Ang mga nagtrabaho 
nang husto noong kampanya ay hindi 
titigil sa kanilang mga tagumpay kundi 
magpapatuloy sa pakikibaka upang ang 
bawat babae ay magkakuha ng kalingang 
aborsyon kung kailan at kung saan niya 
ito kakailanganin.  Ang malaking atas na 
ito ng mamamayan ng Ireland ay siyang 
pinakamahusay na pampasigla sa atin.

Sa bandang huli, ang botong Oo ay 
nagpadala ng malakas na mensahe sa 
buong mundo na ang pakikiramay ay 
magwawagi. Kapag ang mga tao ay 
nabigyang-kaalaman, kapag narinig 
nila ang boses ng mga kababaihan at 
napakinggan ang kanilang mga kuwento, 
mauunawaan nila na ang kalusugan 
at buhay ang nakasalalay dito.  Kapag 
naramdaman nila sa kanilang kaibuturan 
na ang reproduktibong pamumuwersa ay 
taliwas sa kanilang mga pagpapahalaga, 

Kung mayroong isang aral 
mula sa kampanya na kagyat 
na mahahalawan ng mga 
kumikilos upang wakasan ang 
reproduktibong pamumuwersa 
sa buong mundo,  ito ay ang 
pagbaba mula sa ating matataas 
na tore at matatayog na diskurso.  
Mahalagang kumilos sa loob ng 
balangkas ng karapatang pantao, 
pero ang wikang madalas nating 
ginagamit ay teknikal at hiwalay 
sa tunay na karanasan ng mga 
kababaihan. Ang mga aktibistang 
Irish ay tumungo sa pinakapuso 
ng usapin, hindi lamang 
tumitingin sa talakayan ng 
pagpapasya at karapatan kundi 
sa pag-uusap ng mga nangyayari 
kapag inalisan ang mga tao ng 
kanilang pagpapasya.
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Ang epekto ng GGR sa Reproductive 
Health Association of Cambodia 
(RHAC).  Nang maitatag noong 1996, 
ang Reproductive Health Association 
of Cambodia (RHAC) ay lubos ito na 
umasa sa USAID na 100% ng pondo nito 
ay nagmula sa ahensyang ito. Ngunit 
naunawaan ng RHAC ang walang katiyakan 
sa ganitong uri ng pagpopondo.  Kaya 
naman gumamit kami ng mga istratehiyang 
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ANG GLOBAL GAG RULE 
SA MGA SERBISYO PARA SA 
LIGTAS NA ABORSYON AT ANG 
KARANASAN NG CAMBODIA

sekswal at reproduktibo dahil ang mga 
tauhan sa kalusugan na nagbibigay 
ng aborsyon ay nagbibigay rin ng 
serbisyong kailangang-kailangan ng mga 
kababaihan at batang babae, tulad ng 
boluntaryong impormasyon, edukasyon 
at serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, 
pag-test at paggamot sa HIV, cervical 
cancer screening, at iba pang serbisyo 
para sa kalusugan ng ina.  Halimbawa, 
ang International Planned Parenthood 
Federaton (IPPF), isang pandaigdigang 
network ng mga lokal na nagbibigay-
serbisyo, ay nagbibigay ng higit sa 300 
bawat minuto sa araw-araw na serbisyo 
para sa sekswal at reproduktibong 
kalusugan. Sa panahon ni Presidente 
Trump, hindi nakatanggap ang IPPF 
ng tinatayang 100 milyong dolyar na 
tulong pinansya mula sa pamahalaang 
Estados Unidos, halagang nagamit sana 
upang suportahan ang programang 
pagpaplano ng pamilya at HIV para sa mga 
kababaihang higit na nangangailangan ng 
mga ganitong serbisyong pangkalusugan.3 

Background. Ang Global Gag Rule 
(GGR), unang inihayag noong 1984, ay 
nagbabawal sa nonUSA non-governmental 
organisations (NGOs) na tumatanggap ng 
ilang kategoryang tulong mula sa US na 
gamitin ang kanilang mga sariling pondo 
na hindi galing para sa US sa aktibong 
pagbibigay o pagsusulong ng aborsyon 
bilang pamamaraan ng pagpaplano ng 
pamilya.  Noong Mayo 2017, sa ilalim ni 
Presidente Donald Trump, ay naibalik 
ang patakarang ito bilang “Protecting 
Life in Global Health Assistance.”1  Ang 
pinakahuling GGR na ito ay naipapataw sa 
mga sektor na hindi lamang pagpaplano 
ng pamilya, kasama rito  pag-iwas at 
paggamot sa HIV at AIDS, malaria, at sakit 
na nakahahawa.  Ang Global Gag Rule ni 
Trump ay sumasakop sa halos 9 bilyong 
dolyar na tulong pandayuhan ng US.2  

Ang pagpataw ng kondisyon para sa 
serbisyong aborsyon ay may epektong 
nakakapagpalugmok sa malawak na 
mga serbisyo para sa kalusugang 

Ang mataas na pagkilala sa 
mga programa ng RHAC at 
ang pagtitiwala ng komunidad 
ay nakatulong sa RHAC sa 
paglikha ng kita mula sa 
mga serbisyo nito habang 
pinapanatili ang direksyon 
nitong pagtulong sa mga 
mahihirap at mga nasa 
laylayan.
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mag-iba-iba ng mga pinagkukunan ng 
pondo, kasama na ang aming paglikha ng 
kita mula sa mga bayad sa mga serbisyo. 
Parehong itinuturing naming “kliyente” 
ang mga donor at mga benepisyaryo na 
tumatanggap ng mga serbisyo mula sa 
RHAC, at sadyang nauunawaan ng RHAC 
na ang mga benepisyaryong ito ay siyang 
pangmatagalan at tapat na kliyente ng 
RHAC. 

Habang tumatanggap ng tulong mula sa 
USAID at iba pang mga donor, naitayo 
ng RHAC ang reputasyon nito sa mga 
mamamayan ng Cambodia bilang 
pangunahing tagabigay ng kalingang 
kalusugan para sa kababaihan, at naipakita 
rin nito ang mahusay na karanasan sa 
pagsasakatuparan at pamamahala ng mga 
programa.  Ang mataas na pagkilala sa 
mga programa ng RHAC at ang pagtitiwala 
ng komunidad ay nakatulong sa RHAC 
sa paglikha ng kita mula sa mga serbisyo 
nito habang pinapanatili ang direksyon 
nitong pagtulong sa mga mahihirap at 
mga grupong nasa laylayan.  Sa ganitong 
kaparaanan, naipagpatuloy ng RHAC ang 
pagbibigay ng serbisyo kahit natapos ang 
tulong-pinansyal ng USAID noong unang 
bahagi ng 2014.

 

Ang mga NGOs na tumatanggap ng 
pondo mula sa USAID upang tugunan ang 
kalusugan ng populasyon ay hindi dapat 
makalimot na sabay ding asikasuhin ang 
“kalusugan” ng NGO mismo. Kadalasan, 
ang mga donor ay mas interesado pa 
sa pagpapatuloy ng mga pinondohang 
proyekto, at hindi ng mga NGOs;  kaya 
tungkuling ng mga NGOs na isipin din ang 
pagtataguyod ng organisasyon.

Marami nang mga NGOs ang 
nagsisimulang pag-usapan ang pagtatayo 
ng panlipunang negosyo (social 
enterprise) bilang isang paraan upang 
tugunan ang usapin ng pagpapanatili 
ng organisasyon at ng pagbawi sa mga 
gastusin ng organisasyon.  Mayroong 

ibang modelo sa paglikha ng pondo 
tulad ng public-private partnership o 
pakikipagpartner sa mga pribadong 
komersyal na organisasyon.

Gayunman, hindi makaiiwas ang ating 
pamahalaan mula sa responsiblidad nitong 
magbigay ng pangkalahatang pagkuha sa 
kalusugan at KKSR para sa lahat, kasama 
na ang pagkuha sa ligtas na aborsyon.  
Kaya naman, hindi dapat mawala sa 
ating paningin ang paniningil sa mga 
pananagutan ng pamahalaan bilang bahagi 
ng ating adbokasiya. 

Mga Daan Pasulong Upang Harapin 
ng Epekto ng GGR.  Maraming ulat ang 
nagbibigay ng mga rekomendasyon upang 
maigpawan ang GGR4,5 kabilang ang: 
tuluyang pagsasawalang-bisa ng GGR sa 
pamamagitan ng lehislatura sa Kongreso 
ng Estados Unidos; ang pagpapahusay 
ng pag-unawa tungkol sa GGR ng mga 
tuwiran o pangunahing tumatanggap ng 
US Global Health Funding, mga sub-
recipients, at mga frontline workers, 
makakatulong dito ang pagsasalin ng 
nasabing polisya sa lokal na wika; para 
sa mga apektadong grupo kabilang na 
ang mga institusyong nagsasaliksik, na 
idokumento ang  mga resulta ng GGR 
maging ang mga kakabit na epekto nito; 
para sa mga donor, pamahalaan, at 
internasyunal na organisasyon na lakihan 
ang pondo para sa kumprehensibong 
serbisyong kalusugang sekswal at 
reproduktibo at iwasan ang paglalagay 
ng mga kundisyon sa mga pondong 
pangkaunlaran na nakalaan sa kalusugan, 
kabilang ang kondisyon na may layong 
tumugon sa GGR; at para sa mga ahensya 
sa UN o mga pamahalaan na harapin 
ang pamahalaan ng Estados Unidos at 
magsalita laban sa GGR.

Pagkatapos na pagkatapos maibalita ang 
GGR, ang Dutch Minister for Foreign 
Trade and Development Cooperation ay 
naglunsad ng inisyatibang SheDecides 
upang mapakilos ang pondo para 
mapunan ang puwang sa pondo na resulta 
ng polisya. Subalit ang karamihan sa mga 
pondo ay napunta sa malalaki at mga 
kilalang internasyunal na organisasyon at 
mga ahensya ng UN.

Ang mga NGOs na kumikilos sa bansa 
ay dapat na magkaroon ng solusyong 
angkop sa kani-kanilang kalagayan, bukod 
pa sa pagkuha ng tulong pinansyal mula 
sa mga pandaigdigan at internasyunal na 

network. Dapat maunawaan ng mga NGOs 
na magpapatuloy ang GGR at kailangang 
ihanda ang mga sarili sa mga epekto nito.
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Ang mga NGOs na kumikilos sa 
bansa ay dapat na magkaroon 
ng solusyong angkop sa kani-
kanilang kalagayan, bukod pa 
sa pagkuha ng tulong pinansyal 
mula sa mga pandaigdigan at 
internasyunal na network.
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Safety.” Guttmacher Policy Review 21 
(2018): 17-22, https://www.guttmacher.
org/sites/default/files/article_files/
gpr2101718.pdf. 

Ang lathalaing ito ay tumututok sa mga 
ebidensyang patuloy na kinakalap ng 
mga mananaliksik at mga nagbibigay 
ng kalingang kalusugan tungkol sa 
mga pinakaepektibong pamamaraan 
ng pagbaba ng epekto ng di-ligtas na 
aborsyon sa buong mundo at ang mga 
balakid sa pagsasakatuparan ng mga 
hakbanging ito.  Ang kabuuan ng mga 
ebidensyang ito ay nagpapakita ng mapa 
para sa mga gumagawa ng polisya upang 
gumawa ng mga kongkretong hakbangin 
upang mapangalagaan ang kalusugan, mga 
karapatan, at buhay ng mga kababaihan sa 
buong mundo.  Ilan sa mga kongkretong 
hakbang ay ang pagkupkop  sa mga 
klinikal na patnubay sa komprehensibong 
pagkalinga sa aborsyon, pagpaparami 
ng pagkuha ng kalinga pagkatapos ng 
aborsyon, pagpapadaloy ng wastong 
gamit ng gamot sa aborsyon sa mga 
lihim na kapaligiran, paglaban sa istigma, 
pagrereporma ng mga mahihigpit na 
batas sa aborsyon; at pamumuhunan 
sa mga serbisyong makapagpapapigil 
sa di-sinasadyang pagbubuntis at ang 
kadalasang di-ligtas na aborsyon na 
sumusunod dito.

Cockrill, Kate, Steph Herold, Kelly 
Blanchard, Dan Grossman, Ushma 
Upadhyay, and Sarah Baum. Addressing 
Abortion Stigma through Service 

sa kalingang kalusugang reproduktibo ay 
kahalintulad sa CO sa military, ngunit ang 
dalawa ay wala namang pagkakapareho 
(dahil ang mga tumatangging duktor ay 
bihira namang madisiplina).  Pinatingkad 
din ng mga may-akda na ang pagtangging 
gumamot ay kadalasang nakaugnay sa mga 
relihiyosong paniniwala na humahamon 
sa mga gawaing medikal na nakabatay 
sa mga siyentipikong ebidensya at etika.  
Ang mga duktor na nagbabanggit ng CO 
ay nagpapakita ng pagtalikod sa kanilang 
propesyunal na pananagutan sa kanilang 
mga pasyente. Samakatwid, dapat sikapin 
ng mga bansa na bawasan ang CO at ang 
mga pinsala nito hangga’t maaari hanggang 
ito ay tuluyang maalis na.

Ipas. Access for Everybody: Disability 
Inclusion in Abortion and Contraceptive 
Care – Guide. Chapel Hill, NC: Ipas, 2018. 
http://www.ipas.org/en/Resources/
Ipas%20Publications/Access-for-
everyone--disability-inclusion-in-abortion-
and-contraceptive-care--guide.aspx. 

Ang gabay na ito ay naglalatag ng mga 
istratehiya para sa pagpapahusay ng 
pagsasali ng mga maykapansanan sa 
polisya, pagbibigay-serbisyo, at sa mga 
interbensyong ugnayan sa komunidad, 
na maaaring iangkop para mga partikular 
na pangangailangan sa bawat konteksto.  
Ito ay binuo bilang isang mapagkukunan 
ng kaalaman upang mapaunlad ang 
pagkuha ng aborsyon at kontrasepsyon, 
para sa mga naglulunsad at namamahala 
ng mga programa, mga teknikal na 
tagapayo, at mga tagapagsanay.  Ang mga 
mungkahing napatingkad ay nakabatay 
sa modelo ng mga karapatang pantao 
ng mga maykapansanan na nagsusulong 
ng pabibigay-kapangyarihan sa mga 
taong may kapansanan sa pamamagitan 
ng pabuo ng mga inisyatiba para sa 
mga tiyak na kapansanan, pati na rin 

MGA AKDA MULA SA ARROW 
SRHR KNOWLEDGE SHARING 
CENTRE

Kinalap ni Seow Kin Teong
Senior Programme Officer, ARROW
Email: kin@arrow.org.my

Ang ARROW SRHR Knowledge Sharing Centre (ASK-us) ay namamahala ng natatanging koleksyon ng mga akda sa pangkasarian, 
karapatan ng kababaihan, at karapatan at kalusugang sekswal at reproduktibo (KKSR). Layon nitong gawing madaling makuha ng 
lahat ang mga kritikal na impormasyon tungkol sa mga usaping ito.  Ang ASK-us ay makikita rin sa online at sa http:///www.srhr-ask-
us.org/. Upang makipag-ugnay sa ASK-us, mangyaring mag-email sa km@arrow.org.my

Delivery: A White Paper. Sea Change 
Program, Ibis Reproductive Health, and 
Advancing New Standards in Reproductive 
Health (ANSIRH), 2013. https://
ibisreproductivehealth.org/publications/
addressing-abortion-stigma-through-
service-delivery-white-paper. 

Ang akdang ito ay naglalayon na magbigay 
ng konteksto at background ng mga 
nagawa na upang harapin ang pagkutya sa 
aborsyon sa pamamagitan ng pagbibigay-
serbisyo. Ang istigma o pagkutya sa 
aborsyon ay isang pangunahing balakid 
para sa sapat na kalingang reproduktibo 
para sa mga kababaihan at isang susing 
hamon na kailangang harapin ng mga 
nagbibigay-serbisyo.  Sa unang bahagi 
ng akda, ang kahulugan ng pagkutya sa 
aborsyon ay tinalakay na may kasamang 
pagsusuri ng mga umiiral na panitikan 
tungkol sa usaping ito at ang mga naging 
interbensyon.  Sinundan ito ng mga 
pananaw, karanasan, at programa ng mga 
organisasyong nagbibigay ng serbisyo ng 
pagkalingang kalusugang reproduktibo.  Sa 
panghuling bahagi, may mga nakasaad na 
mga rekomendasyon para sa pagpapataas 
at pagpapalawak ng mga programang 
tumutugon sa pagkutya sa aborsyon.

Fiala, Christian and Joyce H. Arthur. 
“There Is No Defence for ‘Conscientious 
Objection’ in Reproductive Health Care.” 
European Journal of Obstetrics and 
Gynecology and Reproductive Biology 216 
(2017): 254-258. https://doi.org/10.1016/j.
ejogrb.2017.07.023. 

Ang akdang ito ay nangangatwiran na 
ang “conscientious objection (CO)” sa 
kalingang kalusugang reproduktibo ay 
hindi dapat ituring na isang karapatan, 
kundi isang di-etikal na pagtangging 
gumamot.  Ang mga nagtatanggol sa CO 
ay nagkakamali sa pag-aakalang ang CO 
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ang paglalagay sa mga programa ng 
pagtanggap sa mga maykapansanan.  Ang 
pinakabuod na prinsipyong gumagabay sa 
mga rekomendasyon ay ang mga taong 
may kapansanan ay dapat na makalahok 
nang aktibo at makabuluhan sa lahat ng 
yugto ng pagpaplano, pagsasakatuparan, 
at pagtatasa ng mga interbensyon sa 
aborsyon at sa kontrasepyon.

International Planned Parenthood 
Federation (IPPF). Youth and Abortion: 
Key Strategies and Promising Practices 
for Increasing Young Women’s Access to 
Abortion Services. London: IPPF, 2014. 
https://www.ippf.org/sites/default/files/
ippf_youth_and_abortion_guidelines_2014.
pdf. 

Ang dokumentong ito ay patnubay na 
nakabatay sa ebidensya na may layuning 
pataasin ang pagkuha ng mga kabataan 
sa kalidad na impormasyon, serbisyo, at 
pag-ugnay at pagpasa tungkol sa aborsyon 
na kaaya-aya para sa mga kabataan.  
Dinisenyo ito upang maging suporta para 
sa mga organisasyong interesado sa 
pagpapalawak ng kanilang gawain para sa 
pagkuha ng mga kabataan ng aborsyon 
at iba pang kaakibat na serbisyo nito.  
Unang binuo ang dokumentong ito para sa 
gamitin ng mga miyembrong asosasyon 
ng IPPF, pero maaari rin itong gamitin ng 
mga aktibistang nais magtuon ng pansin 
sa pagkuha ng mga kabataang babae ng 
ligtas, ligal na aborsyon.

International Women’s Health Coalition 
(IWHC). Trump’s Global Gag Rule at One 
Year: Initial Effects and Early Implications. 
New York: IWHC, 2018. https://iwhc.org/
wp-content/uploads/2018/05/GGR-Policy-
Brief_FINAL-May-2018.pdf.

Ang policy brief na ito ay batay sa 
dokumentasyon ng IWHC noong 2017 
na may layuning makalap at masuri ang 
mga epekto ng Global Gag Rule (GGR), 
na isang proyektong kasama ang mga 
lokal na organisasyon sa Kenya, Nigeria, 
at Timog Africa. Ilalagay ng GGR sa 
panganib ang kalusugan ng mga batang 
babae at kababaihan na binigyang-diin 
na ng mga organisasyon at indibidwal 
ang maaari pang maging epekto nito sa 
pagkuha ng mga kababaihan at batang 
babae sa kalingang kalusugan, lalo na ng 
mga kababaihang dating nasa laylayan 
na.  Itinaas rin ang mga pangamba na 
pipigilan ng polisya ang mga kababaihan 
sa pagkuha ng impormasyon tungkol 

sa pag-ugnay at pagpasa para sa ligtas 
na serbisyong aborsyon, na magtutuloy 
sa pagtaas ng paggamit ng mga di-
ligtas na serbisyo.  Ang mga iniharap 
na mungkahi ay direktang nakatutok 
sa pamahalaang Estados Unidos, mga 
internasyunal na NGO kabilang na ang 
mga pangunahing tumatanggap ng 
pondo, at iba pa; mga nagpopondong 
pamahalaan at internasyunal at rehiyunal 
na organisasyon; mga ahensya ng 
UN; mga pamahalaan ng mga bansang 
tumanggap ng pandaigdigang pondo para 
sa kalusugan; at ang African Commission 
on Human and People’s Rights.

Jelinska, Kinga and Susan Yanow. 
“Putting Abortion Pills into Women’s 
Hands: Realising the Full Potential of 
Medical Abortion.” Contraception 97, no. 
2 (2018): 86-89. https://doi.org/10.1016/j.
contraception.2017.05.019. 

Ayon sa mga may-akda ng lathalaing 
ito, upang makamit ang potensyal ng 
aborsyong medikal sa pagpapababa 
ng bilang ng mga kababaihan na 
namamatay at napipinsala mula sa di-
ligtas na aborsyon at sa pagpapalawak 
ng mga karapatang reprodukto ng mga 
kababaihan, kailangan ang impormasyon 
at mga naaasahang gamot ay nakukuha ng 
lahat ng kababaihan, maging anuman ang 
mga balakid bunga ng kanilang lokasyon at 
sistemang ligal.  Ibinibigay ng aborsyong 
medikal ang kontrol sa mga kababaihang 
nangangailangan ng aborsyon.  Ang 
kabalintunaan nito ay mas may kontrol ang 
mga kababaihan sa kanilang aborsyon sa 
mga pagkakataong may ligal na paghihigpit 
kaysa kung ang aborsyong medikal ay 
ginagamit sa loob ng upisyal na sistema 
ng kalusugan. Binigyang-diin pang lalo 
ng lathalaing ito ang impormasyon 
at pagkuha, mga hadlang, at mga 
istratehiyang magagamit upang igpawan 
ang mga hadlang na ito, at paghuhubog-
muli ng konsepto ng “tagabigay” at 
ang pabibigay ng bagong kahulugan sa 
“paggawa” ng aborsyon, sapagkat ang 
babae mismo ang may kontrol sa proseso; 
at ang mga istratehiyang magagamit ng 
mga aktibista upang makamit ang lubos na 
potensyal ng medical abortion.

LeTourneau, K. Abortion Stigma 
around the World: A Synthesis of the 
Qualitative Literature; A Technical 
Report for Members of The International 
Network for the Reduction of Abortion 
Discrimination and Stigma (inroads). 

Chapel Hill, NC: inroads, 2016. http://
www.safeabortionwomensright.
org/wp-content/uploads/2016/05/
AbortionStigmaAroundtheWorld-HR-2.pdf. 

Nagbibigay ang ulat na ito ng pundasyon 
sa mga pangunahing konsepto tungkol 
sa istigma sa aborsyon at ng isang 
pagsusuma sa mga kwalitatibong literatura 
sa buong mundo habang sinisiyasat 
ang paraan ng paglabas ng istigma sa 
aborsyon. Ang modelong ekolohikal ng 
istigma sa aborsyon na naglalarawan 
ng iba-ibang antas kung saan lumalabas 
ang istigma—na nakabatay sa indibidwal, 
lipunan, institusyunal, ligal, at media—ay 
ginalugad sa pagsusuri ng kwalitatibong 
literatura. Bukod sa pagpapalabas ng mga 
nakita sa bawat antas, siniyasat din ng 
ulat kung papaano ang istigma sa ilang 
antas ay maaaring makaapekto sa paglabas 
ng istigma sa ibang antas.  Ang ugnayan 
ng istigma sa aborsyon sa iba pang 
kinukutyang mga katangian—lalo na ang 
kalagayan sa HIV at ang sekswalidad ng 
mg kabataan babae—ay sinuri rin.

Pugh, Sarah, Sapna Desai, Laura 
Ferguson, Heidi Stöckl, and Shirin 
Heidari. “Not without a Fight: Standing up 
against the Global Gag Rule.” Reproductive 
Health Matters 25, no. 49 (2017): 14-16. 
https://doi.org/10.1080/09688080.2017.1
303250. 

Pinatingkad ng lathalaing ito ang mga 
implikasyon ng pinakabagong Global 
Gag Rule, na umaabot nang higit pa sa 
pagkuha ng impormasyon at serbisyo 
sa ligtas na aborsyon. Ang bagong 
polisiyang ito ay hindi lamang nagmamarka 
sa mga organisasyong nakatutok sa 
kalusugang reproduktibo, kundi sa lahat 
ng pandaigdigang tulong sa kalusugan 
ng lahat ng kagawaran o ahensya. 
Subalit, sa kabila ng mga hamong ito, 
kinilala at ipinagdiwang ng mga may-
akda ang pagkamalikhain, pagtatangol, 
at pagtitiyaga ng komunidad ng KKSR, 
kung saan ang mga asosasyon ng mga 
mamamayan, NGOs, mga mangaggamot, 
at mga taong gobyerno ay nagkaroon ng 
malakas na tindig-pagtutol sa pamamagitan 
ng mga pinagsamang pahayag at mga 
adbokasiyang gawain upang maipatampok 
ang mahusay na napatunayan at malalim 
na pinsalang mga kahihinatnan ng 
polisyang ito sa parehong kalusugan 
at mga karapatang pantao. Nagbigay 
din ito ng pagkakataon para sa mga 
pamahalaan na humakbang tungo sa 
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mga tungkuling pamumuno, at para sa 
mga bagong samahan sa  pandaigdigang 
komunidad ng KKSR na bumuo at tumiyak 
na mayroong mekanismo para sa tuloy-
tuloy na pagpopondo para sa KKSR upang 
maipagtanggol ang mga karapatan ng mga 
kababaihan, mga batang babae, at mga 
pamilya sa buong mundo.

Radhakrishnan, Akila, Elena Sarver, and 
Grant Shubin. “Protecting Safe Abortion 
in Humanitarian Settings: Overcoming 
Legal and Policy Barriers.” Reproductive 
Health Matters 25, no. 51 (2017): 40-47. 
https://doi.org/10.1080/09688080.2017.1
400361. 

Ang mga batas-humanitarian, mga polisiya, 
at mga kasunduan ay hindi nakatutugon 
sa mga karapatan at kalusugang 
sekswal at reproduktibo (KKSR) ng mga 
kababaihan at kabataang babae sa mga 
kalagayang may sagupaan, lalo na sa mga 
serbisyo para sa ligtas na aborsyon, na 
karaniwang nakaliligtaan.  Tinutukoy ng 
komentaryong ito ang kakulangan sa mga 
serbisyong aborsyon sa loob ng kalingang 
kalusugang sekswal at reproduktibo sa 
mga kalagayang humanitarian na may 
kinalaman sa sagupaan. Pinatampok 
ng mga may-akda na ang mga serbisyo 
sa aborsyon ay sumasailalim sa uri ng 
medikal na pagkalinga na protektado ng 
pinakamalakas na istrukturang ligal sa 
internasyunal na komunidad. Naibalangkas 
din ang mga kasalukuyang hamon na 
nakakaapekto sa pagkamit ng mga 
karapatang protektado ng ganitong ligal na 
istruktura. Sa bandang huli, upang matiyak 
ang kalingang walang pinipili para sa mga 
babaeng nakaligtas mula sa armadong 
hidwaan, iminumungkahi  ang pagsasanib 
ng mga kasalukuyang istratehiya.

Skuster, Patty. When a Health 
Professional Refuses: Legal and Regulatory 
Limits on Conscientious Objection to 
Provision of Abortion Care. Chapel Hill, 
NC: Ipas, 2012. http://www.ipas.org/
en/Resources/Ipas%20Publications/
When-a-health-professional-refuses-Legal-
and-regulatory-limits-on-conscientious-
objection-.aspx.

Ang pagtanggi ng mga manggagamot 
na magbigay ng serbisyo ay isang 
mahalagang balakid para sa pagkuha ng 
mga kababaihan ng ligtas na aborsyon 
at iba pang serbisyo para sa kalusugang 
reproduktibo.  Bagamat may karapatan 
ang mga manggagamot na ito  na tumanggi 

sa pagbibigay-serbisyo sa ilalim ng 
internasyunal at, sa ilan, pambansang 
batas, kailangan na magkaroon sa 
antas ng bansa ng ligal o regulasyon na 
nagkokontrol sa pagtatanggi batay sa 
konsensya upang mapangalagaan ang mga 
karapatan ng kababaihan at ang kanilang 
pagkuha sa serbisyong ligtas na aborsyon. 
Ang lathalaing ito ay naglalaman ng mga 
mungkahi para sa pagpapatupad ng mga 
batas at regulasyong nangangalaga sa 
pagkuha ng mga kababaihan ng mga 
serbisyo habang pinoprotektahan din ang 
karapatan ng konsensya ng manggagamot.  
Nagbibigay din ito ng impormasyon 
tungkol sa mga pamantayan ng karapatang 
pantao na tumutukoy sa pagtanggi ng 
manggagamot at nagsasama rin ng listahan 
ng mga dagdag na akda.

World Health Organization (WHO). 
Safe Abortion: Technical and Policy 
Guidance for Health Systems. 2nd 
ed. Geneva: WHO, 2012. http://
apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/70914/9789241548434_
eng.pdf?sequence=1

Binibigyan ng edisyong ito ang mga 
gumagawa ng polisya, mga namamahala 
ng programa, mga tauhan sa kalusugan 
ng pinakabagong pamamatnubay na 
nakabatay sa ebidensya tungkol sa 
klinikal na pagkalinga na may kinalaman 
sa pagbibigay ng serbisyong ligtas na 
aborsyon. Kasama rito ang impormasyon 
kung paano magtatag at magpalakas 
ng mga serbisyo kabilang na rin ang 
balangkas ng mga lapit sa mga batas 
at polisiya sa ligtas, kumprehensibong 
pagkalinga sa aborsyon na nakabatay sa 
karapatang pantao.

MGA PELIKULA/DOKUMENTARYO

Ending Unsafe Abortion in Asia 
(Wakasan ang Di-Ligtas na Aborsyon 
sa Asya) (2012), 10-minutong 
dokumentaryong ginawa ng IPPF-ESEAOR 
(East and South East Asia and Oceania 
Region, o Rehiyong Silangan at 
Timog-Silangang Asya at Oceania) na 
nagsusuri sa epekto ng pagsasakrimen 
ng aborsyon sa rehiyon sa pananaw 
ng mga kababaihan. Mga karagdagang 
impormasyon tungkol sa dokumentaryo 
sa: https://www. ippfeseaor.org/resource/
ending-unsafeabortion-asia.

From Danger to Dignity: The Fight for 
Safe Abortion 
(Mula sa Panganib Tungo sa Pakakaroon ng 
Dangal: Ang Pakikibaka para sa Ligtas na 
Aborsyon) (1995), isang dokumentaryong 
binakas ang kilusan sa Estados Unidos na 
nagsulong para sa dekriminalisasyon ng 
aborsyon ng mga “lihim” na mga network 
upang makita ang mga iligal na aborsyon at 
ang matinding pagsisikap ng mga aktibista 
at mambabatas na baguhin ang batas.  
Mga karagdagang impormasyon tungkol 
sa dokumentaryo sa: https://en.wikipedia.
org/wiki/From_ Danger_to_Dignity:_The_
Fight_for_Safe_ Abortion and https://www.
youtube.com/ watch?v=Vg4B-UmgfG8.

If These Walls Could Talk 
(Kung Makapagsasalita lamang ang mga 
Dingding na Ito) (1996), isang pelikulang 
ginawa para sa cable channel tungkol sa 
tatlong magkakaibang babae at ng kanilang 
mga karanasan sa aborsyong nangyari 
sa parehong bahay noong 1952, 1974, at 
1996 habang ipinapakita ang mga pananaw 
ng lipunan sa mga dekadang iyon. Mga 
karagdagang impormasyon tungkol 
sa pelikula sa: https://en.wikipedia.
org/wiki/If_These_ Walls_Could_Talk 
and https://www. youtube.com/
watch?v=PzfHXyk9TT0. 

Obvious Child 
(Halata namang Bata) (2014), isang 
pelikulang sinundan si Donna, isang 
komedyante, na minsang nakipagtalik 
habang lasing sa isang lalaking 
nagngangalang Max matapos makipagkalas 
sa kanyang boypren. Nalaman niyang 
siya ay nabuntis pala at nagpasyang 
magkaroon ng aborsyon. Mga karagdagang 
impormasyon tungkol sa pelikula sa: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Obvious_ 
Child and https://www.youtube.com/ 
watch?v=7nkXWkrT0zA.

The Abortion Diaries 
(Mga Talaarawan sa Aborsyon) (2005) 
isang 30-minutong dokumentaryo na 
nagpapakita ng 12 kababaihan mula sa 
iba-ibang kalagayan na buong katapatang 
ikinuwento ang kanilang mga karanasan sa 
aborsyon. Mga karagdagang impormasyon 
tungkol sa dokumentaryo sa: http://
pennylaneismyrealname.com/ film/the-
abortion-diaries-2005/ and https://www.
youtube.com/watch?v=av_ vwVYZOqc.
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abortion_us.pdf. 
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19:1 (2017): 55-68. https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC5473038/pdf/
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Dhillon, Jina. Protecting Women’s 
Access to Safe Abortion Care: A Guide 
to Understanding the Human Rights to 
Privacy and Confidentiality—Helping 
Advocates Navigate ‘Duty to Report’ 
Requirements. Chapel Hill, NC: Ipas, 2014. 
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Publications/PGDTRE14.ashx. 
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Gynaecology 43 (2017): 50-57. https://doi.
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Foster, Angel M., Grady Arnott, 
Margaret Hobstetter, Htin Zaw, Cynthia 
Maung, Cari Sietstra, and Meredith 
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Project on the Thailand-Burma Border.” 
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Guttmacher Institute. Adolescents’ 
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in Developing Countries. New York: 
Guttmacher Institute, 2016. https://
www.guttmacher.org/sites/default/files/
factsheet/fb_adolescent-abortion-services-
developing-countries_1.pdf. 

International Planned Parenthood 
Federation (IPPF). Access to Safe 
Abortion: A Tool for Assessing Legal and 
Other Obstacles. London: IPPF, 2008. 
https://www.ippf.org/sites/default/files/
access_to_safe_abortion.pdf. 

Ipas. Access for Everybody: Disability 
Inclusion in Abortion and Contraceptive 
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Pamamahala ng Pagreregla (Menstrual 
Regulation, MR): “Pag-aalis ng laman 
ng matris nang walang kumpirmasyon 
ng laboratoryo o ng ultrasound ng 
pagbubuntis para sa mga kababaihang 
nag-ulat na nahuli ang kanilang 
pagreregla.”5

Post-abortion Care (PAC) (Kalinga 
pagkatapos ng Aborsyon): “Ang kalinga 
pagkatapos ng aborsyon ay tumutukoy 
sa tiyak na pangkat ng mga serbisyo 
para sa mga kababaihang nakararanas 
ng kumplikasyon ng kusa o sinadyang 
aborsyon, kasama rito kung may naiwang 
tisyu sa matris, pagdurugo at impeksyon. 
May ilang salik ang PAC: (1) Pag-aalis 
ng laman ng matris gamit ang gamot o 
vacuum aspiration; (2) Pagpapayo upang 
matukoy at tumugon sa pangangailangan 
ng kababaihan tungkol sa kanilang 
emosyunal at pisikal na kalusugan at 
iba pang usapin; (3) Pagbibigay ng 
impormasyon at pamamaraan tungkol sa 
kontrasepsyon para sa mga kababaihang 
naghahangad na ipagliban muna o 
bawasan ang mga maaaring pagbubuntis 
sa kinabukasan; (4) Pagbibigay ng 
mga serbisyo para sa reproduktibo 
at iba pang usaping pangkalusugan 
na mas mabuti kung sa pasilidad 
sa lugar mismo o sa pamamagitan 
ng pagpasa sa ibang malalapit na 
pasilidad na kabilang sa network ng 
mga manggagamot; at (5) Pagkakaroon 
ng pagtutulungan ng komunidad at ng 
tagabigay-serbisyo upang maiwasan 
ang di-kagustuhang pagbubuntis at di-
ligtas na aborsyon at upang mapakilos 
ang mga bagay na makatutulong sa 
kababaihan na makatanggap ng angkop 
at napapanahong kalinga para sa mga 
kumplikasyon ng aborsyon.”6

Reproductive Health (Kalusugang 
Reproduktibo): “Isang katayuan ng 
lubos na pisikal, mental, at panlipunang 
kagalingan at hindi lamang ang 
kawalan ng sakit o kahinaan, sa 
lahat ng bagay na may kaugnayan 
sa sistemang reproduktibo at sa 
mga ginagawa at proseso nito.  Ang 
kalusugang reproduktibo samakatuwid 
ay nagpapahiwatig na ang mga tao ay 
nakakayanang kamtin ang kasiya-sya at 
ligtas na buhay-sekswal at may kapasidad 

Aborsyon: “Pinapakahulugan ng World 
Health Organization (WHO) ang aborsyon 
bilang ligtas kung ito ay parehong ginawa 
ng isang tagabigay na may angkop na 
pagsasanay at gamit ang rekomendadong 
pamamaraan.  Ang mga aborsyong hindi 
masyadong ligtas ay nakakamit ang 
isa lamang sa dalawang pamantayang 
ito—halimbawa, kung ginawa ito ng 
isang sinanay na tauhan sa kalusugan 
na gamit ang pamamaraang lipas na 
sa panahon o kung ito ay ginawa sa 
sarili ng isang babaeng gamit ang isang 
ligtas na pamamaraan (tulad ng gamot 
na misoprostol) nang walang sapat na 
impormasyon o suporta mula sa isang 
sinanay na indibidwal. Ang pinakahindi 
ligtas na mga aborsyon ay yaong hindi 
nakamit ang anuman na pamantayan;  
ang mga ito ay ginagawa ng mga taong 
walang kasanayan na gumagamit ng mga 
mapanganib na pamamaraan, tulad ng 
matatalas na bagay o mga nakalalasong 
sangkap.”1 

Conscientious Objection (CO) o ang 
pagtatanggi batay sa konsensya:
Sa kalingang kalusugang reproduktibo, 
ang CO ay pinakahulugan na “pagtanggi 
ng isang healthcare professional (HCP) 
na magbigay ng ligal na medikal na 
serbisyo o panggagamot na kadalasan 
naman nilang tungkulin, batay sa kanilang 
di-pag-ayon sa paggagamot dahil sa mga 
personal at relihiyosong kadahilanan.”2 

Induced Abortion: “Ang pagpapatapos ng 
pagbubuntis sa pamamagitan ng paraan 
o kilos na ginawa ng tagabigay nito o ng 
babae mismo.”3

Medikal na Aborsyon: Ang paggamit 
ng isa o higit pang gamot para 
wakasan ang pagbubunits. Ang mga 
gamot na ito ay nakagpawawakas ng 
pagbubuntis, na naipapalabas mula sa 
matris sa isang prosesong katulad ng 
pagkakunan. Ang medikal na aborsyon 
ay minsang tinatawag na medication 
abortion, pharmacological abortion, 
pharmaceutical abortion, o abortion 
by pills. Hindi kasama sa medikal na 
aborsyon ang emergency contraception 
(EC), na tinatawag ding ‘morning-after 
pill,’ na nakakapagpaiwas na mangyari 
ang pagbubuntis.”4

silang magparami at may kalayaang 
magpasya kung, kailan at papaano 
kadalas gawin ito. Ipinapahiwatig sa 
huling kondisyong ito ang karapatan 
ng mga kalalakihan at kababaihan na 
mabigyan ng kaalaman at makakuha ng 
ligtas, mahusay, abot-kaya, at katanggap-
tanggap na pamamaraan ng pagpaplano 
ng pamilya ayon sa kanilang kagustuhan, 
kasama na ang iba pang pamamaraang 
pinili nila para mapamahalaan ang 
kanilang pagkamayabong na hindi naman 
labag sa batas, at ang karapatan para 
sa pagkuha ng angkop na serbisyong 
pangkalusugan na magtitiyak sa mga 
kababaihan na magiging ligtas ang 
kanilang pagbubuntis at panganganak 
at bigyan ang mga mag-asawa ng 
pinakamahusay na pagkakataong 
magkaroon ng isang malusog na 
sanggol.”7

Reproductive Rights (Mga Karapatang 
Reproduktibo): “Ilang niyakap na mga 
karapatang pantao na kinikilala na sa 
mga pambansang batas, internasyunal 
na dokumento sa karapatang pantao, at 
iba pang mga dokumento ng pag-aayon. 
Ang mga karapatang ito ay nakatuntong 
sa pagkilalala ng batayang karapatan 
ng lahat ng mag-asawa at indibidwal na 
magpasya nang malaya at responsable sa 
bilang, pagitan, at tiyempo ng kanilang 
mga anak at magkaroon ng impormasyon 
at pamamaraan na gawin ito, at ang 
karapatan na kamtin ang pinakamataas 
na pamantayan ng kalusugang sekswal 
at reproduktibo.  Kabilang din dito 
ang kanilang karapatang magpasya 
tungkol sa reproduksyon na malaya sa 
diskriminasyon, pamimilit at karahasan, 
na tulad ng nakasaad sa mga dokumento 
sa karapatang pantao.”8

Sexual Health: “Isang katayuang pisikal, 
emosyunal, mental, at panlipunang 
kagalingang may kaugnayan sa 
sekswalidad; hindi ito lamang ang 
kawalan ng sakit, di-paggana, o kahinaan. 
Nangangailangan ang kalusugang 
sekswal ang positibo at magalang 
na lapit sa sekswalidad at relasyong 
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“kahihinatnan sa kalusugan ng di-ligtas 
na aborsyon ay nakasalalay sa pasilidad 
kung saan ginawa ang aborsyon; ang 
kasanayan ng gumagawa ng aborsyon; 
ang pamamaraang ginamit sa aborsyon; 
ang kalusugan ng babae; at gaano na 
katagal ang kanyang pagbubuntis.  
Maaaring kasama sa mga pamamaraan 
sa di-ligtas na aborsyon ang pagpasok 
ng isang bagay o sangkap (ugat, maliit 
na sanga, o kateter o tradisyunal na 
gamot) sa matris; ang maling paggawa 
ng dilatation and curettage ng isang 
taong walang kasanayan; paglunok 
ng mapinsalang sangkap; at paggamit 
ng panlabas na puwersa.  Sa ibang 
kapaligiran, malakas na binabayo ng mga 
hilot ang mababang bahagi ng tiyan ng 
babae upang patirin ang pagbubuntis, 
bagay na makapagpapaputok sa matris at 
ikamamatay ng babae.”14

sekswal, kasama na ang posibiliad ng 
pagkakaroon ng kasiya-siya at ligtas na 
karanasang sekswal, malaya sa pamimilit, 
diskriminasyon, at karahasan. Upang 
makamit at mapanatili ang kalusugang 
sekswal, ang mga karapatang sekswal 
ng lahat ng tao ay dapat na igalang, 
ipagtanggol, at abutin.”9

Sexual Rights: “Niyakap ng mga 
karapatang pantao na kinikilala na sa 
mga pambansang batas, internasyunal 
na dokumento sa karapatang pantao, at 
iba pang mga dokumento ng pag-ayon. 
Kabilang dito ang mga karapatan ng 
lahat ng tao, na malaya sa pamimilit, 
diskriminasyon, at karahasan hanggang 
sa pinakamataas na makukuhang 
pamantayang kalusugang may 
kinalaman sa sekswalidad, kasama na 
ang pagkuha sa mga serbisyo para sa 
kalusugang sekswal at reproduktibo; 
maghanap, tumanggap, at magbahagi 
ng impormasyong may kinalaman sa 
sekswalidad; edukasyon sa sekswalidad; 
paggalang sa integridad ng katawan; 
pumili ng kanilang partner; magpasya 
kung magiging sekswal na aktibo o hindi; 
mga sekswal na relasyong may pagsang-
ayon; kasal na may pagsang-ayon; 
magpasya kung magkakaroon o hindi, at 
kung kailan mag-aanak; at maghangad ng 
isang kasiya-siya, ligtas, at kaaya-ayang 
sekswal na buhay.”10

Sexuality: “Ang kalusugang sekswal 
ay hindi mabibigyang-kahulugan, 
mauunawaan o maisasakatuparan kung 
walang malawak na pagsasaalang-
alang ng sekswalidad, na tumutukoy sa 
mahahalagang pag-uugali at resultang 
may kaugnayan sa kalusugang sekswal.  
Ang binubuong kahulugan ng sekswalidad 
ay: . . .  isang sentral na aspeto ng 
pagiging tao sa kabuuan ng buhay na 
pumapalibot sa kasarian, pangkasariang 
pagkakakilanlan at tungkulin, 
oryentasyong sekswal, erotisismo, 
kasiyahan, intimacy at reproduksyon.  
Ang sekswalidad ay nararanasan at 
naipapalabas sa mga isipan, pantasya, 
pagnanasa, paniniwala, pag-uugali, 
pagpapahalaga, gawi, kalakaran, 
tungkulin, at relasyon. Bagamat 
isinasama ng sekswalidad ang lahat ng 
mga dimensyong ito, hindi lahat sa kanila 
ay laging nararanasan o naipapalabas.  
Ang sekswalidad ay naiimpluwensyahan 
ng interaksyon ng bayolohikal, 
sikolohikal, panlipunan, pang-ekonomiya, 

pulitikal, kultural, ligal, makasaysayan, 
makarelihiyoso, at espirituwal na salik.”11

Spontaneous Abortion: “isang 
pagkakunan; ang natural, di-sinasadyang 
pagwawakas ng isang pagbubuntis bago 
magkaroon ng kakayahang mabuhay 
ang fetus. Ang kusang aborsyon ay 
nangyayari sa mga 15-20 porsyento ng 
lahat ng natitiyak na pagbubuntis at 
kadalasang nangyayari ito bago ang ika-
13 na lingo ng pagbubuntis.”12

Surgical Abortion: “Paggamit ng mga 
pamamaraang transcervical upang 
wakasan ang pagbubuntis, kabilang na 
ang vacuum aspiration at dilatation and 
evacuation (D&E). Kasama sa vacuum 
aspiration ang pag-aalis ng mga laman 
ng matris sa pamamagitan ng isang 
plastic o metal na cannula, na nakadikit 
sa isang vacuum. Ang electric vacuum 
aspiration (EVA) ay gumagamit ng isang 
de-kuryenteng vacuum pump. Sa manual 
vacuum aspiration (MVA), ang vacuum ay 
nalilikha gamit ang isang plastik na 60 ml 
aspirator (tinatawang ding heringgilya) 
na hinahawakan at pinagagalaw ng 
kamay. Ang D&E ay ginagamit paglipas 
ng 12–14 linggo ng pagbubuntis.  Ito 
ang pinakaligtas at pinakaepektibong 
surgical na pamamaraan para sa 
aborsyon ng abante nang pagbubuntis, 
kung saan kailangang mayroong sanay, 
may karanasang tagagawa ng aborsyon.  
Kailangan sa D&E ang paghahanda sa 
cervix gamit ang osmotic dilators o 
pharmacological agents at ang pag-aalis 
ng nilalaman ng matris gamit ang EVA 
na may 12–16 mm diameter cannulae at 
mahabang forceps. Depende sa tagal na 
ng pagbubuntis, ang paghahanda upang 
makamit ang sapat na pagbuka ng cervix 
ay mangangailangan ng 2 oras hanggang 
2 araw. Maraming gumagawa nito ang 
nagsasabing nakatutulong ang paggamit 
ng ultrasound habang nangyayari 
ang D&E, pero ito ay hindi naman 
kailangan.”13

Unsafe Abortion (Di-ligtas na aborsyon): 
Pinakakahulugan ng World Health 
Organization (WHO) ang di-ligtas na 
aborsyon “bilang isang pamamaraan 
ng pagwawakas ng pagbubuntis na 
ginagawa ng mga taong kulang sa sapat 
na kasanayan  o sa isang kapaligiran 
na hindi umaayon sa minimal na 
pamantayang medikal, o pareho”. 
Lalo pang pinatampok nito na ang 
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sumusuporta sa ganitong posisyon ang 
12 mga karapatan dito: ang karapatan 
sa buhay; ang karapatan sa kalusugan; 
ang karapatan sa pansariling kalayaan, 
kaligtasan, at karangalan; ang karapatan na 
maging malaya sa sekswal at pangkasariang 
karahasan; ang karapatan na magdesisyon 
sa bilang at pag-iispasyo ng sariling mga 
anak; ang karapatan sa pribasiya; ang 
karapatan sa pagkakakapantay-pantay at 
walang diskriminasyon; ang karapatan na 
pumayag sa kasal at sa pagkakapantay-
pantay sa kasal; ang karapatan sa trabaho 
at panlipunang seguridad; ang karapatan sa 
edukasyon; ang karapatan na maging malaya 
mula sa mga gawain na nakapipinsala 
sa mga kababaihan at kabataang babae; 
at ang karapatan na makinabang sa 
siyentipikong pag-unlad.3  Sa pagbubuklod 
ng mga karapatang reproduktibong ito ay 
naging malinaw na maipupusisyon ang 
karapatan para sa ligtas na aborsyon sa mga 
kasalukuyang kasunduan at kumbensyon.

Ang mga aspeto ng karapatan para sa 
ligtas na aborsyon ay binabanggit sa loob 
ng balangkas ng iba-ibang karapatang 
pantao.  Ang mga naturang internasyunal 
na instrumento ay nagbago upang kilalanin 
ang pagtanggi sa kalingang aborsyon bilang 
isang paglabag sa mga batayang karapatan 
ng kababaihan at ng mga batang babae.4

Ang mga Pangkalahatang Puna/
Rekomendasyon5  na inililimbag ng mga 

Tinatangka ng factfile na ito ang imapa at 
ilugar ang karapatan ng kababaihan para 
sa ligtas na aborsyon sa mas malawak na 
sakop ng mga karapatang pantao. Susuriin 
nito ang mahahalagang punto ng mga 
kasunduan sa karapatang pantao upang 
maunawaan at maipaliwanag ang mga 
karapatang susi sa aborsyon.

Inilagay ng mga nagsusulong ng Karapatan 
at Kalusugang Sekswal at Reproduktibo 
(KKSR) ang aborsyon sa loob ng mas 
malawak na mundo ng karapatang 
reproduktibo. Subalit ang terminong “mga 
karapatang reproduktibo” ay hindi pa 
lubusang nabibigyang-kahulugan ng kahit 
anong internasyunal na kumbensyon ng 
karapatang pantao at ang laman at sakop 
nito ay nananatiling kontrobersyal hanggang 
sa ngayon.

Ang nauna at makitid na interpretasyon 
ng termino ay siyang nagkulong sa mga 
karapatang reproduktibo bilang pagkuha 
lamang ng family planning. Ang International 
Conference on Population and Development 
(ICPD) na ginanap sa Cairo noong 1994 
ang nagtatak sa pagbabago ng modelo sa 
pagharap sa reproduksyon at kalusugan 
ng tao, na kung saan sa kauna-unahang 
pagkakataon, “ang reproduktibong 
kakayahan ng mga kababaihan ay nabago 
mula sa pagiging isang bagay para sa 
pagkontrol ng populasyon tungo sa pagiging 
usapin ng pagbibigay-kapangyarihan sa mga 
kababaihan upang gampanan ang personal 
na awtonomiya na may kaugnayan sa 
kanilang kalusugang sekswal at reproduktibo 
sa loob ng kanilang mga panlipunan, pang-
ekonomiya at pampulitikang konteksto”1 
Ipinakita ng ICPD Programme of Action ang 
mas malawak na tindig sa mga karapatang 
reproduktibo na “yumayakap sa ilang 
mga karapatang pantao na kinikilala na sa 
mga batas ng bansa, mga internasyunal 
na dokumento sa mga karapatang pantao, 
at iba pang mahahalagang dokumento 
ng pag-ayon sa UN.”2  Pinaloob ng 
mga mananaliksik at organisasyong 

human rights treaty bodies ay hindi ligal 
na nakapagbubuklod ngunit mayroong 
itong makapangyarihang karakter na may 
ligal na basehan.6  Tulad ng pagpatibay ng 
Artikulo 31 ng 1965 Vienna Convention on 
Law of Treaties, kapag na-ratify ang isang 
kasunduan, umaayon ang mga estado 
na ang mga instrumentong tulad ng mga 
treaty bodies ay may tungkulin na bigyang-
kahulugan ang kasunduan.7 Samakatuwid, 
ang progresibong interpretasyon sa mga 
karapatang pantao ng mga treaty bodies 
na nagsasali sa aborsyon ay naglalagay 
sa mga tagapagsulong sa mas mahusay 
na katayuan upang panagutin ang mga 
estado tungo sa mga tungkuling nagtitiyak 
sa pagkuha ng serbisyo para sa ligtas na 
aborsyon.

Kinakailangan na ang mga aktibista ay 
patuloy na magsulong ng aborsyon sa 
loob ng mga ganitong karapatan, lalo na sa 
panahong hindi kinikilala ang “karapatan 
para sa ligtas na aborsyon.”  Kailangang 
gamitin ang mga pangyayari tungo sa 
mas progresibong interpretasyon sa mga 
kasunduan at kumbensyon ng mga human 
rights bodies upang itulak ang mga usapin 
tulad ng pagkuha ng kalinga pagkatapos ng 
aborsyon, dekriminalisasyon ng aborsyon 
sa pangkalahatan, ang karapatan ng mga 
kababaihan na kumuha ng aborsyon 
nang ayon sa kanilang kahilingan, na 
kasalukuyang hindi tinatalakay ng anumang 
pangkalahatang Puna at Rekomendasyon.

Ang sumusunod na talahanayan ay 
nagpapakita ng mga bagay sa loob ng 
batayang kumbensyon sa karapatang 
pantao, na naglalagay kung nasaan na ang 
karapatan sa aborsyon sa mga ito batay 
sa kasalukuyang interpretasyon ng mga 
eksperto.  Natutukoy din sa proseso ng 
pagmamapang ito  ang mga karapatang 
pantao na may malinaw namang ugnayan 
sa pagkuha ng aborsyon ngunit hindi 
naman hayagang kinikilala ng mga komite 
sa karapatang pantao sa kanilang mga 
pangkalahatang puna at mungkahi.

Nina Dhivya Kanagasingam
Email: dhivya@arrow.org.my
at Mala Chalise
Email: mala@arrow.org.my 
Asian-Pacific Resource and Research Centre 
for Women (ARROW)

TUNGKULIN NG MGA INTERNASYUNAL 
NA INSTRUMENTO SA KARAPATANG 
PANTAO PARA SA PAGTATAGUYOD 
NG KARAPATAN PARA SA LIGTAS NA 
ABORSYON

Ang progresibong interpretasyon 
sa mga karapatang pantao ng 
mga treaty bodies na nagsasali sa 
aborsyon ay naglalagay sa mga 
tagapagsulong sa mas mahusay na 
katayuan upang panagutin ang mga 
estado tungo sa mga tungkuling 
nagtitiyak sa pagkuha ng serbisyo 
para sa ligtas na aborsyon.
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INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (ICERTD) (DISYEMBRE 21, 1965)

Ang Karapatan para sa Pampublikong
Kalusugan at Kalingang Medikal

 (Art. 5.e. (iv)

Pahiwatig
Tema: Pangkasariang dimensyon ng 
diskriminasyon batay sa lahi
 
“Pagsisikapan ng Komite sa gawain nito na 
isaalang-alang ang mga pangkasariang salik
o usaping may maaaring maiugnay sa 
disriminasyon batay sa lahi” sa mga larangang 
tulad ng “…kahinaan, balakid, at kahirapang 
hinaharap ng mga kababaihan sa lubusang 
paggamit at pagtatamasa ng kanilang mga 
sibil, pulitikal, pang-ekonomiya, at panlipunang 
karapatan batay sa kanilang lahi, kulay, 
pinagmulan, o pambansa, o etniko.”8

Isasaalang-alang ng Komite ang pangkasarian 
sa pagsusuri kung paano ang diskriminasyon 
batay sa lahi ay nakakaapekto sa paggampan 
ng iba pang mga karapatang ginagarantiya 
ng mga kumbensyon sa karapatang pantao. 
Ang mga karapatang ito ay mangangailangan 
ng karapatan sa buhay at kalusugan, na 
manganganib kung wala ang pagkuha sa ligtas 
na aborsyon.

Ang Karapatan para sa Seguridad 
[Art. 5(b)]

Ang Karapatan para sa Kalayaan 
[Art. 5.d.(viii)]

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) (DISYEMBRE 16, 1966)

Ang Karapatan sa Buhay (Art. 6.1)

Pahiwatig
“Kailangang gumawa ng mga hakbang ang 
mga pamahalaan upang mapataas ang haba ng 
buhay.”9

Dahil may mga ebidensyang nagtatayo 
ng ugnayan sa pagitan ng di-ligtas na 
aborsyon at sa kamatayan ng ina, “ang mga 
hakbangin” upang pataasin ang haba ng 
buhay ay nagpapahiwatig na kasama ang mga 
nakapagliligtas-buhay na serbisyong aborsyon. 

Karapatan sa Pagkakapantay-pantay
at maging malaya sa pangkasariang 

diskriminasyon (Art.3)

Pahiwatig
Sa Pangkalahatang Puna 28 (Artikulo 3), ang 
Komite sa Karapatang Pantao ay nanawagan sa 
mga pamahalaan na habang nag-uulat tungkol 
sa karapatan sa buhay ng mga kababaihan, 
kailangan din nilang iulat ang “anumang 
hakbang na ginawa ng Estado upang tulungan 
ang mga kababaihan na maiwasan ang di-
kagustuhang pagbubuntis, at upang matiyak na 
hindi na sila sumasailalim sa mga mapanganib 
na lihim na aborsyon.”10

Pahiwatig
Tungkol sa pagtatangol ng mga bata, 
inaatasan ng Komite ang mga pamahalaan 
na magpaliwanag kung ito ay “nagbibigay ng 
paraan para makakuha ng ligtas na aborsyon 
sa mga kababaihan na nabuntis bunga ng 
panggagahasa.  Kailangan ding magbigay ang 
mga pamahalaan sa Komite ng impormasyon 
tungkol sa mga hakbang upang maiwasan ang 
pilit na aborsyon o pinuwersang estirilisasyon.”11

Inilalagay ng komentong ito ang di-ligtas na 
aborsyon sa konteksto ng pagwawakas ng 
isang di-kagustuhang pagbubuntis at hindi 
ito nagbibigay-puna sa anumang aspeto ng 
aborsyon.  Subalit, mahihinuha na ang di-ligtas 
na aborsyon ay nakakahadlang sa karapatan ng 
babae sa buhay at samakatwid, nag-aalok ito ng 
isang basehan upang itulak ang aktibismo para 
sa mga karapatan para sa ligtas na aborsyon.

 
Ang wikang ginamit sa komentong ito ay 
nagpapahiwatig ng pagtawag sa pagpapalawak 
ng mga ligal na basehan para sa serbisyong 
ligal na aborsyon sa mga pangyayaring tulad ng 
panggagahasa at sa pag-iwas sa mga pamimilit 
sa aborsyon upang magarantiyahan ang mga 
batayang karapatang pantao ng mga kabataang 
babae.

Tahas
“Isa pang larangan kung saan ang Pamahalaan 
ay di gumagalang sa pagsasarili ng kababaihan 
ay makikita sa. .  .pagpataw ng ligal na 
tungkulin sa mga duktor at iba pang tauhan sa 
kalusugan na isumbong ang mga kaso ng mga 
kababaihang dumaan sa aborsyon.”12

Tulad ng pagbabanggit sa Pangkalahatang 
Komento 28 (Artikulo 3), ang mga 
kababaihan ay may karapatan sa pribasiya 
at kumpendensyalidad habang kumukuha ng 
serbisyong aborsyon.

Maaari rin itong unawain na tanging ang 
mga kababaihan at batang babae lamang ang 
nabubuntis at nangangailangan ng aborsyon, 
ang pagtanggi ng serbisyo ang pagtanggi ng 
serbisyo para sa kanila ay maituturing na 
diskriminasyong pangkasarian.
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Karapatan sa Pribasiya (Art. 17)

Bagamat hindi tahasang naglabas ng komento 
ang Komite sa Artikulo 17 sa pamamagitan 
ng pag-ugnay ng karapatan sa pribasiya at 
aborsyon, nagtaas ito ng pagkabahala tungkol 
sa karapatan ng mga kababaihan sa pribasiya 
habang kumukuha ng serbisyong aborsyon sa 
mga puna nito sa Artikulo (3).13

THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (ICESCR) (Disyembre 16, 1966)

Karapatan sa Kalusugan (Art. 12)

Pahiwatig
Ang mga pamahalaan ay tinatawagan na 
maglunsad ng mga gawain upang “mapahusay 
ang mga serbisyong pangkalusugan, sekswal at 
reproduktibo ng mga bata at ina…”14

Ang aborsyon ay itinuturing na likas na mahala-
gang bahagi ng mga serbisyo para sa sekswal at 
reproduktibong kalusugan.

Pahiwatig
Iminumungkahi sa mga Pamahalaan na “alisin 
ang lahat ng mga balakid sa pagkuha ng mga 
kababaihan sa serbisyong pangkalusugan, 
edukasyon, at impormasyon, kasama na ang 
mga bagay sa larangan ng sekswal at reproduk-
tibong kalusugan.”15

Sapagkat ang aborsyon ay isa sa mga kritikal 
na elemento ng kalugusugang sekswal at 
reproduktibo, ang panawagan para sa pag-aalis 
ng mga balakid para sa paggamit ng mga 
serbisyong pangkalusugan, edukasyon, at 
impormasyon ay magagamit din para sa 
aborsyon.

Pahiwatig
Dapat isama ng mga pamahalaan ang  “pang-
kasariang perspektibo sa kanilang mga pata-
karan, pagpaplano, programa, at pagsasaliksik 
na may kaugnayan sa kalusugan.”16

Ang mungkahi ay may kaugnayan sa aborsyon 
sapagkat ito ay isang usaping pangkalusugan.

Karapatan sa Pagkakapantay-pantay 
at maging Malaya sa Pangkasariang 

Diskriminasyon (Art. 2.2, Art.3)

Pahiwatig
Tinatawagan ng Komite ang mga pamahalaan 
para sa “pag-aalis ng mga ligal na restriksyon sa 
pagbibigay ng kalusugang reproduktibo.”17

Ang Komentong ito ay maaaring pakahulugan 
na nagsasama sa pag-aalis ng lahat ng ligal na 
restriksyon tungo sa pagkuha ng aborsyon.

Karapatang Matamasa ang mga Pakinabang 
mula sa Siyentipikong Pag-unlad at ang 

Aplikasyon nito  [Artikulo 15(1)(b)]

Ang patuloy na pagturing sa aborsyong bilang 
krimen ay nakapagtatanggi sa karapatan ng 
mga kababaihan na makamit ang biyaya ng 
siyentipikong pag-unlad at ang gamit nito sa 
larangan ng kalusugang reproduktibo.  Ngunit 
ito ay hindi pa kinikilala sa loob ng puna ng 
Komite.

CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) (Disyembre 16, 1970)

Karapatan sa Pagkakapantay-pantay at 
maging malaya mula sa pangkasariang 

Diskriminasyon (Art. 1, 2, at 3)

Bagamat walang kasalukuyang pangkalahatang 
mungkahi ang nag-uugnay sa aborsyon sa 
karapatan sa pagkakapantay-pantay at maging 
malaya mula sa pangkasariang diskriminasyon 
sa ilalim ng CEDAW, ito ay kinilala na bilang 
isang diskriminasyon sa ibang mga treaties at 
kumbensyon na nasa talahanayang ito.
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Tema: Pagkasariang Karahasan

Tahas
“Ang mga paglabag sa karapatan at kalusugang 
sekswal at reproduktibo  ng mga kababaihan, 
na tulad ng  . . . kriminalisasyon ng aborsyon, 
pagtanggi o pag-antala sa ligtas na aborsyon 
at kalinga pagkatapos ng aborsyon, pamimilit 
ipagpatuloy ang pagbubuntis. . .ay mga anyo ng 
pangkasariang karahasan na, depende sa mga 
pangyayari, ay maaaring humantong sa tortyur 
o malupit, di-makatao, at mapanghamak na 
trato.”18

Tahas na inilulugar ng rekomendasyong ito ang 
pagtanggi o pagpaliban sa ligtas na aborsyon at 
kalinga pagkatapos ng aborsyon, at pamimilit 
na ipagpatuloy ang pagbubuntis bilang isang 
anyo ng pagkasariang karahasan at, sa ilang 
pangyayari, ay tortyur.

Binalangkas din ang awtonomiya ng kababaihan 
sa pagpasyang magkaroon ng aborsyon 
bilang isang integral na aspeto ng nasabing 
pagpapasya na kung mawawala ay maaaring 
maituring na isang porma ang pagkasariang 
karahasan.

"Ang sapilitang isterilisasyon o aborsyon ay 
may masasamang epekto sa pisikal at mental 
na kalusugan ng kababaihan, at nanghihimasok 
na sa karapatan ng kababaihang magpasya sa 
bilang at pag-iispasyo ng mga anak.”

Karapatan sa Kalusugan, Kalusugang Re-
produktibo, at Pagpaplano ng Pamilya 

[Art. 11.1(f), Art. 11.3, art.12, Art. 14.2 (b)]

Tahas
‘Bagamat ang kakulangan sa respeto para 
sa pagtatago ng impormasyon tungkol sa 
mga pasyente ay makakaapekto sa parehong 
kalalakihan at kababaihan, ito ay maaaring 
makahadlang sa mga kababaihan na maghanap 
ng pagpapayo at pagpapagamot at samakatuwid 
ay maapektuhan nang masama ang kanilang 
kalusugan at kagalingan.  Mas hindi nanaisin 
ng mga kababaihan, sa ganyang kadahilanan, 
ang paghahanap ng medikal na pagkalinga para 
sa mga sakit ng ari, para sa kontrasepsyon, o 
para sa di-kumpletong aborsyon at sa mga kaso 
kung saan sila ay nagdusa ng sekswal at pisikal 
na karahasan."19

Ipinapakita ng mungkahing ito na ang kawalan 
ng pribasiya ay lumalabag sa karapatan ng 
kababaihan para sa kalusugan at maaaring 
makapigil sa mga kababaihan na maghanap ng 
paggamot sa di-kumpleto at maski na sa di-
ligtas na aborsyon.

Karapatan na Magtakda ng bilang
at Pag-iispasyo ng sariling anak 

[Artikulo 16.1(e)]

Pahiwatig
“Isang diskriminasyon kapag tumanggi ang 
Estado sa ligal na pagbibigay at pagsasagawa 
ng ilang serbisyo pangkalusugang reproduktibo 
para sa mga kababaihan.”20

Dapat unahin ng mga Estado “ang pag-iwas sa 
di-kagustuhang pagbubuntis. . . Kung maaari, 
kailangang amendahan ang batas na ginaga-
wang krimen ang aborsyon, upang matangal 
ang mga kaparusahang ipinapataw sa mga 
kababaihang sumusuong sa aborsyon.”21

 
Dapat pangalagaan ng mga Estado ang mga 
karapatan ng kababaihan para sa awtonomiya, 
pribasiya, kumpidensyalidad, matalinong pag-
ayon, at pagpapasya.”22

Ang wika sa mungkahing ito ay nagpapakita 
na ang pagtanggi sa pagbibigay ng ligal na 
aborsyon at hakbangin na nangangalaga sa 
awtonomiya, pribasiya, kumpidensyalidad, 
matalinong pag-ayon at pagpapasya ay 
maaaring ituring bilang isang paglabag ng 
karapatan ng babae na magtakda ng bilang at 
pag-iispasyo ng kanyang mga anak. 

Maaari rin itong bigyang-kahulugan na dahil 
ang kababaihan at batang babae lamang ang 
nabubuntis at mangangailangan ng ligtas na 
aborsyon, ang pagtanggi sa pagbibigay ng 
serbisyo ay maituturing na pangkasariang 
diskriminasyon.
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Tema: Pagkuha ng mga kababaihan
ng katarungan

Tahas
“Ang mga pamahalaan ay obligado sa ilalim 
ng Artikulo 1 at 15. . .  na tiyakin ang pagkuha 
ng mga kababaihan sa proteksyon at lunas 
na iniaalok ng batas at sa hindi paglagay sa 
kanila sa diskriminasyon.  Nagdidiskrimina 
ang ilang batas sa krimen o mga gawa at/o 
pamamaraan laban sa mga kababaihan  . .  
(b) sa pamamagitan ng pagpaparusa sa mga 
pagkilos na tanging mga kababaihan lamang 
ang makagagawa tulad ng aborsyon.”23

 Ang mga kababaihan ay lubos na 
napaparusahan bilang kriminal dahil sa kanilang 
sitwasyon o katayuan tulad ng.. . . pagkakaroon 
ng aborsyon.”24

Ang wika sa mungkahing ito ay nagbibigay-diin 
sa pangangailangang tanggalin ang pagiging 
krimen ng sitwasyon at katayuan na lubos na 
nakabatay o higit na nakakaapekto sa mga 
kababaihan, na partikular na binanggit ang 
aborsyon upang tiyakin ang obligasyon ng mga 
Pamahalaan sa ilalim ng Artikulo 2 at 25 ng 
CEDAW.

THE CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT or PUNISHMENT (CAT) 
(DISYEMBRE 10, 1984)

Karapatang maging Malaya mula sa Malupit, 
Di-Makatao, at Mapanghamak na Pagtrato  

(Artikulo 2)

Pahiwatig
Tinukoy ng Komite na ang mga kababaihan 
at batang babae ay nailalagay sa panganib ng 
pagkakait ng kalayaan, medikal na paggagamot, 
lalo na yaong may kinalaman sa reproduktibong 
pagpapasya, at karahasan” at hinihikayatang 
mga Pamahalaan na gumawa ng karampatang 
aksyon upang maiwasan ito.26

Kinilala ng Komentong ito na ang mga 
kababaihan at kabataang babae ay nailalagay sa 
panganib ng “pagkakait ng kalayaan, medikal na 
paggagamot, lalo na yaong may kinalaman sa 
reproduktibong pagpapasya, at karahasan, na 
maaaring mabigyan ng kahulugan na kasama rin 
ang pagpapasya na wakasan ang pagbubuntis.

CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (CRC) (NOBYEMBRE 20, 1989)

Karapatan sa Kalusugan  (Art. 24)

(Ito ay pangkalahatang puna na nakabatay sa 
tema.)

Tahas
Hinihimok ng Komite ang mga Estado na 
“alisin ang pagiging krimen ng aborsyon 
upang matiyak na ang mga batang babae ay 
makakakuha ng serbisyo para sa ligtas na 
aborsyon at kalinga pagkatapos ng aborsyon, 
at pag-aralan ang mga batas na may layuning 
magarantiyahan ang pinakamahusay na interes 
ng mga buntis na adolescents, at maseguro 
na ang kanilang mga pananaw ay laging 
pinapakinggan at iginagalang sa mga desisyong 
may kaugnayan sa aborsyon.”28

Tahas
Kinikilala ang boluntaryo at matalinong pag-
ayon ng mga adolescent ay dapat na kinukuha 
kahit na kailangan man o hindi ang pag-ayon ng 
magulang o ng guardian sa anumang medikal 
na pagagamot o pamamaraan.29

Tahas
Kinikilala na ang mga pamahalaan ay dapat 
na nag-aalis ng rekisito para sa ikatlong 
awtorisasyon para sa impormasyon at serbisyo 
sa kalusugang sekswal at reproduktibo.30

Ang ipinalabas ng Committee on the Rights of 
the Child,  General Comment No. 20 tungkol 
pagsasakatuparan ng mga karapatan ng bata sa 
panahon ng adolescence ay isang mahalagang 
punto para sa pagsusulong sa karapatan ng 
mga adolescents para sa ligtas na aborsyon. 
Malakas na itinaguyod ng Komite na ang mga 
adolescents ay dapat payagang makakuha ng 
serbisyo para sa ligtas na aborsyon at pagkata-
pos ng aborsyon maging anuman ang ligal na 
katayuan ng aborsyon, at hinikayat din ang mga 
pamahalaan na i-decriminalize ang aborsyon, 
tanggalin ang pahintulot ng magulang, at kunin 
ang matalinong pag-ayon ng mga adolescents 
habang kumukuha ng serbisyo para sa ligtas na 
aborsyon.

arrow para sa pagbabago     |     vol. 24  no. 1  2018 (Isinalin 2021)

41

factfile



MGA PANGUNAHING INTRUMENTONG LIGAL 
AT MGA KARAPATANG NAKAPALOOB DITO 

NA MAHALAGA PARA SA ABORSYON

MGA PILING PANGKALAHATANG PUNA 
MULA SA KOMITENG NAGSUSUBAYBAY 

TUNGKOL SA KARAPATAN SA ABORSYON  

INTERPRETASYON NG PANGKALAHATANG 
MUNGKAHI/PUNA

Karapatan sa Buhay, Kalayaan, at Seguridad  
[Art. 6, 37{b}, 37(c), 37(d)]

Bagamat ang aborsyon ay isang kritikal na 
aspeto upang makamit ang mga karapatang ito, 
hindi pa rin kinilala ng Komite bilang ganoon 
nga sa isang pangkalahatang puna nito.

Kalayaan na Maging Malaya mula sa Malupit, 
Di-Makatao, at Mapanghamak na Pagtrato  

[Artikulo37(a)]

Karapatan sa Pagkakapantay-pantay 
at Maging Malaya mula sa Pangkasariang 

Diskriminasyon  (Art. 2)
Karapatan sa Pribasiya (Art. 16)

THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES (CRPD), (13 DISYEMBRE, 2006)

Karapatan sa Kalusugan  (Art. 25)

“Ang ilang anyo ng karahasan, pagsasamantala, 
at pang-aabuso ay maaaring ituring na malupit, 
di-makatao o mapanghamak na pagtrato o 
parusa at lumalabag sa ilang bilang ng mga 
internasyunal na kasunduan sa karapatang 
pantao.  Kabilang dito ay ang: pinuwersa, pinilit, 
at hindi kinusang pagbubuntis o estirilisasyon, 
anumang medikal na pamamaraan o 
pamamagitang ginawa nang walang malaya at 
napag-isipang pag-ayon, kasama na ang mga 
gawain at pamamagitang may kaugnayan sa 
kontrasepsyon at aborsyon….”31

Sinabi sa Pangkalahatang Komento Blg. 3 
tungkol sa mga kababaihan at batang babae 
na may kapansanan na ang aborsyong ginawa 
nang walang napag-aralang pag-ayon ng 
mga kababaihan at batang babae  na may 
kapansanan ay isang paglabag sa kanilang 
karapatang pantao.

“Ang mga babaeng may kapansanan ay maaari 
ring tanggihan sa pagkuha ng impormasyon 
at komunikasyon . . . . Ang impormasyon ay 
maaaring wala rin sa mga nakukuhang format.  
Kabilang sa impormasyon sa kalusugang 
sekswal at reproduktibo ang impormasyon 
tungkol sa lahat ng aspeto ng kalusugang 
sekswal at reproduktibo kasama na . . . ang 
ligtas na aborsyon at kalinga pagkatapos ng 
aborsyon.”32

Sa pamamagitan ng Pangkalahatang Komento 
Blg. 3, malinaw na naitatag ng CRPD na ang 
mga kababaihan at batang babae na may 
kapansanan ay hindi nabibigyan ng kumpletong 
impormasyon tungkol sa iba't ibang usapin ng 
sekswal at reproduktibong kalusugan, na dapat 
naman talaga, dahil tinitingnan sila bilang mga 
asexual.

“Lahat ng kababaihang may kapansanan ay 
dapat maisakatuparan ang kanilang ligal na 
kapasidad sa pamamagitan ng padedesisyon 
para sa sarili, na may suporta kung nanaisin,  
tungkol sa medikal at/o therapeutic treatment, 
kabilang na rito ang pagdedesisyon sa panana-
tili ng kanilang pertilidad at awtonomiyang re-
produktibo, isinasakatuparan nila ang kanilang 
karapatang magpasya sa bilang at pag-iispasyo 
ng mga anak, pag-ayon at pagtanggap sa 
pahayag ng pagiging tatay, pagsasakatuparan 
ng kanilang karapatan na magtatag ng mga 
relasyon.  Ang pagsagka o pag-alis ng ligal 
na kapasidad ay makapagpapadaloy ng 
puwersadong gawain tulad ng estirilisasyon, 
aborsyon. . . ."33

Ipinapahayag rito na ang lahat ng mga kaba-
baihan at batang babae na may kapansanan ay 
may karapatan sa awtonomiya ng katawan at 
sa pagdedesisyon.  Ipinaliwanag ng Pangkala-
hatang Mungkahi Blg. 3 tungkol sa kababaihan 
at batang babae na may kapansanan na ang 
awtorisasyon ng ikatlong partido ay nakaka-
hadlang sa kanilang karapatan at magbubunga 
ito ng puwersadong aborsyon.
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