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TABU:
TIROL‘DE KÜRTAJ
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Kürtaj, saglık sisteminin
ödevlerindendir
ve Tirol‘de kamuya acık 
bir hastanede bile yapılabilmek
zorundadır.

˘

˛

Baskı:
Icerik saglayıcı: Aktionskomitee Schwangerschaftsabbruch, c/o DOWAS 
für Frauen, Adamgasse 4, 6020 Innsbruck, Tel. 0512-562477
Illustration: Lucia, Grafikdesign: Birgit Raitmayr | pixlerei.at

.
˛

Eylem Programm: 

26 Kasım Pazartesi: 
Saat 17:30, LEO Sinemasi: Basın acıklaması 
ve „Tirol‘de kürtaj“ hakkı adlı imza 
kampanyasının baslatılması; Akâbinde saat 
18:30‘da film gösterimi „Der lange Arm der 
Kaiserin“.

27 Kasim Salı: 
Saat 19:30, Fotoforum (Adolf-Pichler-Platz 8): 
Kadın yazar ve sanatcıların sergisi 
(Barbara Hundegger, Katharina Welser, 
Renée Stieger-Reuter) bu konuyu ele 
alacaklar.

28 Kasım Carsamba: 
Saat 17:00 ile 19:00 arası Landesmuseum‘un 
önünde „Kadına Karsi Siddete Hayır ve 
Türkiye‘de planlanan kürtaj yasagıyla“ ilgili 
miting.

30 Kasım Cuma: 
Saat 19:30, ÖGB-Binasi, Südtiroler Platz 14 – 16  

Acık Oturum/Tartisma Tıbbi alandan, 
siyasetten ve psiko sosyal cevreden 
tanınmıs temsilciler katılacak.  
Moderatör: Alexandra Weiss.

Katılımcı Kurumlar:
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Avusturya‘da 1975‘den beri kürtajla ilgili 
„Dönem Cözümü Uygulaması“ gecerlidir: 

Bu demektir: 

„Önceden doktor raprouna dayanak 

edilerek,

Ceza Kanunu Madee 97‘ve göre hamileligin 

baslangıcından itibaren ilk üc ay icinde 

kürtaj yapiabilinir, […]“

Kürtaj, saglık politikalarının temel görevlerindendir. 
Batı Avusturya bu bakımdan fazlasıyla eksiktir! 
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Ancak kürtaj uygulanması, diger yeriere güre 
Avusturya‘da cok farklı. 

Örnegin Viyana ya da Kärnten evaletlerinde, 

kadınlar hastanelere rahatca basvurabilirken, 

Tirol‘de ise sadece üc özel doktorda kürtaj 

yaptırma fırsatı bulunuyor ve bunlarında 

maliyeti cok yüksek. Tirol‘deki bu sınırlı kürtaj 

imkanından da cok az sayıdaki kadın haberdar.

Kürtajı tema eden güclü tabuların arka 

planında, bilgiye ersimin zorlugu yatıyor. 

Bunlar Tirol‘de yasayan kadınlar icin büyük 

engel teskil etmektedir. Bu da demektir ki: 

Tirol‘deki kadınlar kendi isteklerine ve yasamsal 

staülerine ragmen hamileliklerine devam etmek 

zorunda. Kadının kendi karar hakkı dolaba 

kaldırılmaktadır. 

Bu duruma karsi artik sabri tükenen bir cok 

Tirol‘lü kadin ve organizasyon, Kürtaj icin 
Eylem Komitesi‘nde bir araya geldi.

KOMITENIN TALEPLERI:

1. Okullarda ve farklı egitim 
merkezlerinde; cinsellik, korunma 
ve kürtaja yönelik acil bililendirme 
calısmaları yürütülmeli! 

2. Gebeligi önleyici ilac ve korunma 
araclarını recete ile alabilmek (yani 
saglık sigortasının karsılaması)! 

3. Tirol‘deki devlet hastanelerinde kürtaj 
imkanlarının sunulması!
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