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Polen: laat aanklachten 
vallen tegen Justyna 
Wydrzyńska  
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Vrouwenrechtenactiviste Justyna Wydrzyńska riskeert een gevangenisstraf van drie jaar, enkel en 
alleen omdat ze mensen steunde die een abortus nodig hadden. Het lijkt erop dat de aanklachten 
tegen haar bedoeld zijn als straf voor haar activisme en haar inspanningen om het recht op toegang 
tot een veilige en legale abortus in Polen te waarborgen. De Poolse autoriteiten moeten alle 
aanklachten tegen Justyna intrekken. Ze moeten afzien van verdere represaille tegen haar of andere 
activisten die opkomen voor seksuele en reproductieve rechten.  
 
Polen moet ook het recht op abortus respecteren en de medische ingreep uit het strafrecht halen. 
 
Achtergrondinfo 
 
Op 7 mei 2021 vaardigde de openbaar aanklager in Praga, een district van Warschau, een bevel uit 
om meerdere voorwerpen uit het huis van Justyna in beslag te nemen. Het ging onder andere om 
alle “telecommunicatiemiddelen”. Dit gebeurde nadat de openbaar aanklager was getipt over 
Justyna’s steun aan een zwangere vrouw die hulp zocht om abortuspillen te verkrijgen voor een zelf 
uitgevoerde abortus aan het begin van de pandemie in 2020.  
 
Op 1 juni 2021 deed de politie een huiszoeking bij Justyna en namen ze pillen, een computer, 
USB-sticks en de mobiele telefoons van haar en haar twee kinderen in beslag. Op 22 november 
2021 stelde de officier van justitie Justyna in verdenking van het helpen met een abortus (artikel 
152.2 van het Poolse strafwetboek) en voor het bezit van medicatie zonder marktgoedkeuring 
(artikel 124 van de Farmaceutische Code). De pillen die de politie in beslag nam bevatten 
mifepristone en misoprostol, twee medicijnen die de Wereldgezondheidsorganisatie als essentiële 
geneesmiddelen heeft geclassificeerd. De openbaar aanklager stelde dat twee van de in beslag 
genomen medicijnen niet zijn goedgekeurd in Polen. De volgende hoorzitting van deze zaak staat 
gepland op 14 oktober in Warschau.  
 
Justyna Wydrzyńska is een activiste die mensen begeleidt bij abortussen. Ze is ook een doula die 
zwangere personen begeleidt tijdens hun zwangerschap. Ze is een van de vier oprichters van het 
Abortus Dream Team, een activistisch collectief dat campagne voert tegen het stigma dat met 
abortus gepaard gaat in Polen. Het team geeft ook opleidingen en onbevooroordeeld advies over hoe 
mensen een veilige abortus kunnen ondergaan.  
 
De abortuswetgeving van Polen is een van de strengste in Europa. Op 22 oktober 2020 stelde het 
Grondwettelijk Hof, in een zwaar bekritiseerde uitspraak, dat abortus bij een foetus met dodelijke of 
zware afwijkingen ongrondwettelijk was. Het elimineerde zo een van de weinige overblijvende 
wettelijke basissen voor abortus. Voordat de uitspraak in werking trad op 27 januari 2021 werd 
ongeveer 90 procent van de ongeveer 1.000 legale abortussen binnen het zorgstelsel per jaar om 
deze reden uitgevoerd. 

 

Jan Pollet
Decriminaliseren is een moeilijk woord, denk ik. 



VOORBEELDBRIEF 
 
Aan: Public Prosecutor General Mr. Zbigniew Tadeusz Ziobro 

 

(plaats, datum) 
 
Dear Public Prosecutor General, 
 
I am writing to express my deep concern about charges brought against human rights defender 
Justyna Wydrzyńska that stem solely from her activism to support access to safe abortion. 
Justyna has been charged with ‘helping in the performance of an abortion’ and ‘possession of 
unauthorised drugs with the aim of introducing them to the market’. If convicted, she faces up 
to three years in prison.  
 
I am deeply concerned that charges against Justyna appear to be brought in reprisal for her 
activism and her legitimate efforts to defend access to safe and legal abortions in Poland.  
 
I would like to stress that laws that restrict access to abortions in Poland -only allowed when 
the health or the life of the pregnant woman is at risk or when the pregnancy is the result of 
rape or incest - and criminalise those who provide or help with an abortion put pregnant 
people’s health and lives at risk and violate Poland’s obligations under international human 
rights law and standards. It is precisely because of these harmful laws, that Justyna’s support 
to people whose health needs have been neglected and denied by the Polish health care system 
are crucial and can save lives. Her work should be applauded, not criminalised. 
 
Justyna’s efforts are part of a growing movement of individuals in Poland and around the world 
who show solidarity and compassion, while helping others to access the sexual and reproductive 
health and rights they are entitled to.  
 
I therefore urge you to immediately drop all charges against human rights defender Justyna 
Wydrzyńska and refrain from bringing any other charges with the intention to criminalise her or 
other activists for providing lifesaving support to people seeking an abortion.  
 
Yours sincerely, 
 
(Naam, adres, handtekening) 
 

 

STUUR EEN BRIEF NAAR: 
Public Prosecutor General,  
Mr. Zbigniew Tadeusz Ziobro  
ul. Postępu 3 
02-676 Warszawa 
Poland 
 
E: biuro.podawcze@pk.gov.pl   

EN EEN KOPIE NAAR: 
Ambassade van Polen 
Ambassadeur Rafał Siemianowski,  
Stevinstraat 139 
1000 Brussel 
 
 
E:  bebruamb2@msz.gov.pl  
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