
Czy aborcja jest legalna w Kanadzie?
Aborcja została zdekryminalizowana w 1988 roku, ponieważ prawo zagrażało zdrowiu kobiet i naruszało ich konstytucyjne prawa. Aborcja jest obecnie traktowana jako opieka
zdrowotna i w większości przypadków jest w pełni finansowana. Ludzie mogą wybrać aborcję chirurgiczną lub pigułkę aborcyjną.

Jak łatwo dostępna jest aborcja?
Możliwość dostępu do aborcji w Kanadzie może się różnić w zależności od miejsca zamieszkania. Osoby spoza dużych miast często muszą pokonać duży dystans, aby uzyskać
zabieg. Niektóre samorządy prowincji mogą również utrudniać dostęp, na przykład odmawiając pełnego finansowania aborcji. Jest to sprzeczne z prawem.

Kto potrzebuje aborcji?
Statystycznie, około jedna na trzy Kanadyjki, w pewnym momencie swojego życia dokona aborcji. Niektóre osoby transpłciowe również potrzebują aborcji. Osoby w wieku 18-29
lat dokonują prawie połowę wszystkich aborcji, podczas gdy nastolatki stanowią mniej niż dwa procent.Większość ludzi odczuwa ulgę po aborcji, a bardzo niewielu tego żałuje.

Jak powszechna jest aborcja?
Około 83 500 aborcji miało miejsce w 2019 r. Od 1997 r. liczba ta stale spada. Osiemdziesiąt siedem procent aborcji ma miejsce przed 12 tygodniem ciąży. Nieco ponad jeden
procent zdarza się po 20 tygodniach, ponieważ coś poszło nie tak z ciążą lub życie lub zdrowie osoby jest zagrożone.

Dlaczego ludzie mają aborcje?
Nikt nie musi nikomu podawać powodu aborcji ani uzasadniać decyzji o ciąży. Jednak badania pokazują, że osoby, które dokonały aborcji, zwykle przytaczają co najmniej jeden z
następujących powodów:

Prosimy o wsparcie i ochronę prawa do aborcji!Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.arcc-cdac.ca

• Brak środków finansowych na wychowanie dziecka.
• Odpowiedzialność wobec dzieci i osób na utrzymaniu.
• Niedokończona edukacja; skupienie się na karierze zawodowej.
• Problemy w związku; przemoc w rodzinie
• Niechęć do posiadania dzieci/bycia w ciąży.

• Dzieci są już dorosłe/ rodzina jest w komplecie.
• Ciąża spowodowana gwałtem lub kazirodztwem.
• Powikłania przy chcianej ciąży(problemy zdrowotne lub

anomalie płodu).

Infolinia organizacji
Action Canada for Sexual Health & Rights
Aby uzyskać informacje na temat usług aborcyjnych oraz wsparcia
psychologicznego.
Zadzwoń lub wyślij SMS-a bezpłatnie, w dowolnym miejscu w Kanadzie
Zadzwoń: 1-888-642-2725 (24/7)
SMS: 289-212-0868 (9: 00-17: 00 ET / dni powszednie)

Moje ciało, mój wybór
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