מכתב פתוח :הבעת סולידריות עם נשות ארצות הברית
בחודש האחרון התבשרנו על פסק דין עתידי של בית המשפט העליון של ארצות הברית ,שיבטל את הפסיקה התקדימית רו נ'
וויד משנת  )Roe V Wade 1973( 1973בה התקיימה הכרה חוקתית בזכותן של נשים להפסקת הריון .בפועל ,משמעותו של
ביטול פסק הדין היא פגיעה חמורה בזכויותיהן הבסיסיות של נשים על גופן ,חייהן ,יכולתן לקבל החלטות ולקבוע את עתידן
בצורה אוטונומית .פסיקה זו הצילה חיים של נשים ,שעד אז נודו מהקהילה שלהן בעקבות הריון לא מתוכנן במקרה הטוב,
ואף שילמו בחייהן בגלל הפסקת הריון לא חוקית ולא בטוחה ,במקרה הרע.
פסק הדין עתיד לבטל את זכותן של נשים לבצע הפסקת הריון בכל מצב ,ולהותיר את הכרעה על החקיקה בנושא לכל מדינה
כראות עיניה .מדובר בחזרה של  50שנים אחורה ,כאשר נשים שיכולות להרשות זאת לעצמן מבחינה כלכלית תיסענה למדינות
בהן הפסקת הריון היא חוקית ויבצעו שם פרוצדורה רפואית בטוחה ,בעוד שנשים החיות בעוני או נשים מקהילות מוחלשות,
יאלצו לסכן את בריאותן .כפי שההיסטוריה מלמדת ,נשים שאינן מעוניינות בהמשך הריונן ,תמצאנה דרך להפסיקו.
מהלך זה מבטא רמיסה גסה של זכויות אדם ,שולל את זכויות הרבייה של נשים והוא עלול להיות בעל השפעה על מגמות
מגבילות ואוסרניות במקומות נוספים בעולם ,וכן בישראל .לא ניתן להחזיר אותנו אחורה ,ועל כן אנו מתחייבות להמשיך
ולהיאבק על הזכות של נשים חיים בביטחון ,בכבוד ובבריאות שלמה.
אנו בקואליציית הארגונים לביטול הוועדות להפסקת הריון בישראל ,מביעות את תמיכתנו הבלתי מתפשרת עם התנועה למען
זכויות רבייה בארה"ב ובעולם ,ועומדות לצידן של פעילות ,מחוקקות ,שופטות ,וכמובן לצידן של נשים הזקוקות להפסקת
הריון .אנו עוקבות בדאגה אחר המהלכים הקשים נגד נשים ומבינות את המשמעות הפוליטית והחברתית על חייהן של נשים
בארה"ב.
אנחנו ניצבות לצדכן וקוראות  -זכויותינו ,גופנו וחירותנו אינם הפקר!
ובינתיים בישראל ,זה  45שנים קיים בספר העונשין חוק הקובע כי הפסקת הריון היא אסורה ,אלא אם אישה עוברת ועדה
להפסקת הריון שמאשרת את ההליך .רופאים המבצעים הפסקת הריון נאלצות/ים לפעול בניגוד לכללי האתיקה המקצועיים,
ולשתף פעולה עם חסמים רבים שמציבה המערכת בפני אישה המבקשת לסיים את הריונה מכל סיבה שהיא .כשעינינו נשואות
לארה"ב ,ולהתדרדרות שהתרחשה בשנים האחרונות עד שהגיעה לשפל לו אנו עדות היום ,אנחנו מודאגות וחוששות שאננות
בציבור הישראלי ובקרב נבחריה ונבחרותיה תמשיך לכרסם בזכויותינו .נקודת השפל החדשה חייבת להוות קריאת השכמה.
בסולידריות,
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