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ПОЛИТИКА ЗА АБОРТУС 

 

Со овој документ се уредува политиката за абортус на организацијата кон која 
доследно треба да се раководат, ја почитуваат и применуваат сите членови 

волонтери на Х.Е.Р.А., вработени и даватели на услуги 
 

Х.Е.Р.А. – Асоцијација за здравствена едукација и истражување верува дека абортусот е 
легитимно право на секоја жена слободно да одлучува за своето здравје и живот. Правото 
на избор за абортус е едно од фундаменталните сексуални и репродуктивни права кое 
овозможува сите жени сами да го контролираат своето тело и слободно да донесуваат 
одлуки како ќе го планираат семејството односно дали, кога, со кого и како ќе имаат деца 
 
Х.Е.Р.А. нема да води политика која ќе го охрабрува и промовира абортусот како средство 
за планирање на семејството туку напротив ќе се залага за полесен пристап до безбедни, 
прифатливи по цена,  ефективни и модерни контрацептивни средства како најдобар 
начин за спречување на несаканата бременост и за обезбедување на безбеден и 
задоволувачки сексуален живот.  
 
Х.Е.Р.А се обврзува да обезбеди сеопфатни и неосудувачки информации и услуги за 
контрацепција и абортус кои ќе овозможат креирање на поддржувачка околина за сите 
свои клиенти, подеднакво и за мажите и за жените, самостојно да донесуваат одлуки за 
својот сексуален и репродуктивен живот 
 
Х.Е.Р.А. ќе се залага за пристап до безбеден и квалитетен абортус преку целосно 
инкорпорирање на политиките за квалитет на грижа на Светската Здравствена 
Организација, како и до сите останати базирани на докази стандарди кои нудат највисока 
заштита на сексуалното и репродуктивното здравје  
 
Х.Е.Р.А. се обврзува да делува проактивно и здружено и ќе застане пред сите обиди и 
активности кои ќе се обидат да го делегитимизираат правото на сопствен избор за 
абортус и/или се залагаат за воведување политики кои ги загрозуваат и потценуваат 
сексуалните и репродуктивните права на жената 
 
Х.Е.Р.А ќе лобира и учествува во активности за застапување при креирањето на сите 
политики и програми за сексуалното и репродуктивното здравје и права поврзани со 
прашањата за абортус и контрацепција и ќе инсистира за препознавање на правото на 
избор и поголема достапност до информации и услуги 
 

Усвоено од страна на Собранието на Х.Е.Р.А. на ден 31 Мај 2009 година 

 


