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B9-0367/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätöksestä 
kumota aborttioikeudet Yhdysvalloissa ja tarpeesta turvata aborttioikeudet ja naisten 
terveys EU:ssa
(2022/2742(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Yhdysvaltain korkeimman oikeuden 24. kesäkuuta 2022 asiassa Dobbs 
v. Jackson Women’s Health Organization antaman tuomion, jonka mukaan 
Yhdysvaltain perustuslaissa ei anneta oikeutta aborttiin ja jolla kumotaan tuomiot 
asioissa Roe v. Wade vuodelta 1973 ja Planned Parenthood v. Casey vuodelta 1992,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan 
7 kohdan, jossa todetaan, että ”unionin toiminnassa otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
velvollisuudet, jotka liittyvät niiden terveyspolitiikan määrittelyyn sekä 
terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestämiseen ja tarjoamiseen”,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 10. joulukuuta 1948 
antaman ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, jonka 3 artiklassa todetaan, 
että ”kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen 
turvallisuuteen”, ja 18 artiklassa, että ”jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja 
uskonnon vapaus”,

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklan, joka koskee oikeutta 
elämään, ja saman sopimuksen 8 artiklan, joka koskee oikeutta nauttia yksityis- ja 
perhe-elämän kunnioitusta ja jonka mukaan viranomaiset eivät saa puuttua tämän 
oikeuden käyttämiseen,

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 1989 lapsen oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleissopimuksen, jonka johdanto-osan mukaan lapsen oikeuksien 
julistuksessa todetaan, että ”lapsi [...] tarvitsee erityistä suojelua ja huolenpitoa, siihen 
luettuna asianmukainen hoito sekä ennen syntymää että sen jälkeen”,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 10 artiklan, jossa todetaan, että 
”jokaisella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen” ja että ”oikeus 
kieltäytyä [...] omantunnon syistä tunnustetaan tämän oikeuden käyttöä sääntelevien 
kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti”,

– ottaa huomioon vuonna 2007 hyväksytyn Euroopan unionin perusoikeuskirjan, jonka 
2 artiklassa vahvistetaan jokaisen oikeus elämään,

– ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jossa todetaan, että oikeus elämään on 
ihmiselle kuuluva synnynnäinen oikeus ja että sitä on suojattava lailla, ja taataan, että 
keltään ei saa mielivaltaisesti riistää tätä oikeutta,
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– ottaa huomioon vuonna 2007 hyväksytyn Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
3 artiklan, jossa vahvistetaan jokaisen oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen, 
ihmiselämään kuuluvien tilanteiden suojelu kaikissa vaiheissa, ihmisten geneettiseen 
jalostamiseen tähtäävien sellaisten käytäntöjen kielto, joiden tavoitteena on ihmisten 
valikointi, ja kielto hankkia taloudellista hyötyä ihmisruumiista ja sen osista,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen 
alalla tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen, jonka 4 artiklassa todetaan 
ammatillisista velvoitteista ja käytänteistä, että ”kaikki terveyteen kohdistuvat 
toimenpiteet, tutkimus mukaan lukien, on suoritettava asiaan liittyvien ammatillisten 
velvoitteiden ja vaatimusten mukaisesti”,

– ottaa huomioon 4. huhtikuuta 1997 tehdyn yleissopimuksen ihmisoikeuksista ja 
biolääketieteestä,

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman seksuaali- ja 
lisääntymisterveydestä ja niitä koskevista oikeuksista1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa EU:n ylittävän toimivaltansa, kun se puuttuu lainkäyttöelinten päätöksiin 
riippumatta siitä, onko kyse, kuten tässä tapauksessa, Yhdysvaltain korkeimmasta 
oikeudesta vai unionin jäsenvaltioiden ylimmistä tuomioistuimista, sillä kyseessä on 
vakava ja perusteeton puuttuminen niiden suvereniteettiin;

B. ottaa huomioon, että väitetyllä aborttioikeudella ei ole Yhdysvalloissa perustuslaillista 
suojaa, mistä on osoituksena Yhdysvaltain korkeimman oikeuden 24. kesäkuuta 2022 
asiassa Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization antama tuore tuomio, jolla 
kumottiin tuomiot asioissa Roe v. Wade vuodelta 1973 ja Planned Parenthood v. Casey 
vuodelta 1992;

C. ottaa huomioon, että Yhdysvaltain korkeimman oikeuden 24. kesäkuuta 2022 asiassa 
Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization antamassa tuomiossa korostettiin 
perustuslain ensimmäisen, neljännen, viidennen, yhdeksännen ja neljännentoista 
lisäyksen virheellistä tulkintaa yksityisyyttä koskevan oikeuden osalta asiassa Roe v. 
Wade sekä neljännellätoista lisäyksellä taattujen vapauksien epäasianmukaista tulkintaa 
asiassa Planned Parenthood v. Casey;

D. ottaa huomioon, että neljännentoista lisäyksen mukaan yksikään osavaltio ei saa riistää 
keneltäkään elämää, vapautta tai omaisuutta ilman asianmukaista oikeuskäsittelyä;

E. ottaa huomioon, että neljännessätoista lisäyksessä, sellaisena kuin se on osavaltioiden 
lainsäätäjien ratifioimana, ymmärrettiin ja tarkoitettiin sanan ”henkilö” kattavan kaikki 
syntymättömät ihmiset; ottaa huomioon, että korkein oikeus lisäksi tunnusti vuonna 
1818 asiassa US v. Palmer, että sana ”henkilö” kattaa koko ihmiskunnan, ja määritteli 

1 EUVL C 468, 15.12.2016, s. 66.
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asiassa Levy v. Louisiana sanan ”henkilö” niin, että se kattaa kaikki, jotka ovat ihmisiä, 
eläviä ja olevia;

F. ottaa huomioon, että Yhdysvaltain korkeimman oikeuden 24. kesäkuuta antamassa 
tuoreessa tuomiossa tehdään selväksi, että väitettyä aborttioikeutta ei voida sisällyttää 
osaksi laajempaa oikeutta yksityisyyteen eikä pitää yksityisenä ja henkilökohtaisena 
päätöksenä eli tiukasti yksilön subjektiiviseen tilanteeseen rajoittuvana;

G. ottaa huomioon, että Yhdysvaltain korkeimman oikeuden 24. kesäkuuta 2022 asiassa 
Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization antamassa tuomiossa kieltäydytään 
tunnustamasta aborttia perustuslailliseksi oikeudeksi, koska se ei vastaa kansakunnan 
historiaan ja perinteisiin syvään juurtunutta todellisuutta eikä ole olennainen osa 
”säänneltyä” vapautta, jota suojellaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevalla 
lausekkeella;

H. ottaa huomioon, että Yhdysvaltain korkeimman oikeuden 24. kesäkuuta 2022 antamassa 
tuomiossa todetaan, että tuomioistuimen on suojauduttava ihmisten luontaiselta 
taipumukselta hämmentää sitä, mitä neljännellätoista lisäyksellä suojellaan, kiihkeillä 
mielipiteillä, joita tuomioistuimella itsellään voi olla;

I. ottaa huomioon, että Yhdysvaltain korkeimman oikeuden 24. kesäkuuta antama tuomio 
antaa perusteita uudelleentarkasteluun, jonka nojalla voidaan kumota asioissa Roe v. 
Wade ja Planned Parenthood v. Casey annettujen tuomioiden luoma ennakkotapaus, 
sillä se täyttää vaatimukset, jotka koskevat tuomioistuimen tulkinnan luonnetta ja 
virhettä, päättelyn laatua, toteutettavuuden ja aiheellisen rasitteen olemassaoloa, 
vaikutusta muihin oikeuden aloihin ja riippuvuusintressejä;

J. ottaa huomioon, että Yhdysvaltain korkeimman oikeuden 24. kesäkuuta antamaan 
tuoreeseen tuomioon sisältyy Yhdysvaltojen aborttilakeja ennen Roe-päätöstä koskeva 
historiallinen analyysi ja siinä korostetaan aiheen herättämiä eri tunteita, joista käy ilmi, 
että näkemykset ovat olleet hyvin moninaisia ja usein ristiriitaisia, joten niihin ei ole 
voitu eikä voida vaikuttaa yhdellä ainoalla ideologisella painotuksella;

K. toteaa EU:n ylittävän toimivaltansa, kun se puuttuu lainkäyttöelinten päätöksiin 
riippumatta siitä, onko kyse, kuten tässä tapauksessa, Yhdysvaltain korkeimmasta 
oikeudesta vai unionin jäsenvaltioiden ylimmistä tuomioistuimista, sillä kyseessä on 
vakava ja perusteeton puuttuminen niiden suvereniteettiin;

L. ottaa huomioon, että Yhdysvaltain korkeimman oikeuden 24. kesäkuuta antamassa 
tuomiossa korostetaan, että aborttia ei voida pitää perustuslaillisena oikeutena, minkä 
olisi katsottava heikentävän sen väitettyä asemaa perusoikeutena, sillä se menettää 
yleisen, loukkaamattoman ja muuttumattoman luonteensa, joka on olennaista sen 
yhteydelle ihmisoikeuksiin;

M. ottaa huomioon, että luonnonjärjestyksen noudattaminen ihmisen toiminnassa merkitsee 
reagoimista rationaaliseen järjestykseen, jonka taustalla ovat yleismaailmalliset ja 
muuttumattomat totuudet, kuten hyvän tekeminen ja pahan välttäminen, jotka ovat 
ohjanneet kaikkia ihmisiä historian kaikkina aikoina;
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N. ottaa huomioon, että EU:ssa seksuaaliterveyttä ja -valistusta, lisääntymistä ja 
raskaudenkeskeytystä koskevien politiikkojen laatiminen ja täytäntöönpano kuuluvat 
yksinomaan jäsenvaltioiden lainsäädäntövaltaan;

O. ottaa huomioon, että elämällä on absoluuttinen arvo ja että terve yhteiskunta tunnustaa 
tämän arvon;

P. ottaa huomioon, että ihmisillä on itsetietoisuus, joka tekee heistä transsendenttisiä ja saa 
heidät etsimään elämän merkitystä;

Q. ottaa huomioon, että ihmisarvo on olennainen osa ihmisenä olemista eikä sitä voida 
koskaan asettaa kyseenalaiseksi;

R. ottaa huomioon, että ihminen ja hänen elämänsä ovat itsetarkoitus eikä niille voida 
asettaa ehtoja;

S. katsoo, että päätöksenteon vapaus edellyttää totuuden ja todellisuuden tunnustamista, 
jotta ei voida mennä harhaan;

T. ottaa huomioon, että ihmisten on hyödynnettävä vapauttaan ja käytettävä sitä itsensä ja 
muiden hyväksi;

U. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 35 artiklassa taataan 
jokaiselle oikeus saada ehkäisevää terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa kansallisten 
lainsäädäntöjen mukaisin edellytyksin, joilla taataan ihmisten terveyden korkeatasoinen 
suojelu;

V. ottaa huomioon, että abortti tarkoittaa kohdussa kehittyvän elämän lopettamista;

W. ottaa huomioon, että aborttikäytännön taustalla on selkeä voiton tavoittelu ja että 
instituutiot ja organisaatiot käyttävät sitä tavoitellakseen materialistisia ja utilitaristisia 
etuja, jotka ovat ristiriidassa ihmiselämän ja ihmisarvon puolustamisen kanssa;

X. toteaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien käsite on kiertoilmaus, 
joka on kehitetty elämän puolustamista vastaan ja heikentää naisten ihmisarvoa;

1. toteaa, ettei EU:lla ole toimivaltaa laatia ja panna täytäntöön seksuaaliterveyteen ja -
valistukseen, lisääntymiseen ja aborttiin liittyviä politiikkoja kansallisella tai 
kansainvälisellä tasolla;

2. panee merkille, että Yhdysvaltain korkeimman oikeuden 24. kesäkuuta 2022 antama 
tuomio asiassa Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization on viimeisin 
ennakkotapaus, jonka mukaan oikeus aborttiin ei perustu Yhdysvaltojen perustuslakiin;

3. korostaa, että historia ja perinteet on otettava huomioon, kun säädetään lakeja 
kansalaisten oikeuksista ja vapauksista, ja että näin ei tehty, kun Roe v. Wade -tuomio 
annettiin;

4. toteaa, että vapaus ei ole absoluuttista vaan sitä säännellään lailla ja oikeudenmukaisella 
menettelyllä ja että tämä suojaa vapauden kaventamiselta pelkkien mielipiteiden tai 
yksilöiden vaihtuvien toiveiden vuoksi; korostaa lisäksi, että vapauden asianmukainen 
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käyttäminen tarkoittaa haavoittuvimpien ja hauraimpien puolustamista ja että sen on 
oltava hyvyyden ja totuuden mukaista;

5. korostaa, että samoin kuin Yhdysvaltain korkein oikeus on todennut, aborttioikeuteen 
liittyy Euroopassa monenlaisia tunteita; katsoo, että näin ollen EU:n on kunnioitettava 
jäsenvaltioita asian käsittelyssä pyrkimättä vaikuttamaan niihin sanelemalla yhden 
ainoan vision, mikä rajoittaisi ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa 
vahvistettua ajatuksen- ja omantunnonvapautta ja olisi vastoin oikeusvaltion 
määritelmää;

6. vahvistaa, että ihmiset ymmärtävät sydämessään luonnonjärjestyksen;

7. toteaa, että abortin saatavuutta ei tunnusteta ihmisoikeudeksi kansainvälisessä 
oikeudessa, ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, asiaa koskevissa 
sopimuksissa eikä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännössä;

8. korostaa, että aborttia ei voida koskaan pitää ihmisoikeutena, koska se loukkaa 
ihmisoikeuksien perustaa ja on ihmisluonnon vastainen; painottaa lisäksi, että abortin 
julistaminen ihmisoikeudeksi veisi suvereeneilta demokratioilta mahdollisuuden päättää 
itse asiasta;

9. katsoo, että sekä elämä että terveys ovat loukkaamattomia ja luovuttamattomia 
oikeushyviä, jotka ovat ihmisoikeuksien toteutumisen perusta ja tae;

10. toteaa, että ihmiselämän arvo on ääretön ja sitä on vaalittava; huomauttaa, että on 
luonnollinen velvollisuutemme huolehtia elämästä ja suojella sitä kaikenlaiselta 
hyökkäykseltä tai sen arvon loukkaukselta; toteaa, että jokaiseen raskauteen liittyy 
ainutkertaisen ihmisen syntymän mahdollisuus;

11. vahvistaa, että kaikenlainen väkivalta tai vapaudenriisto on hyökkäys ihmisten vapautta 
ja ihmisarvoa vastaan;

12. muistuttaa, että syntymätön lapsi (”nasciturus”) saa erityisen oikeudellisen suojan 
kaikissa sille suotuisissa tilanteissa, kun sen asema rinnastetaan vastasyntyneen lapsen 
asemaan;

13. muistuttaa, että raskaana olevilla naisilla on oikeus saada asianmukaista huomiota ja 
kohtelua heidän hauraan tilanteensa tukemiseksi;

14. huomauttaa, että elämä kohdussa on hauras ja saattaa edellyttää erityishuolenpitoa 
äidiltä;

15. huomauttaa, että päätöksenteon vapaus edellyttää, että raskaana olevat naiset saavat 
objektiivista, totuudenmukaista ja kattavaa tietoa raskaudestaan; toteaa, että abortin 
ehdottaminen toistuvasti tai voimakkaasti loukkaa tätä päätöksenteon vapautta;

16. huomauttaa, että potilaan itsemääräämisoikeuden on oltava sopusoinnussa äidin ja 
lapsen fyysisen turvallisuuden suojelun kanssa;
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17. muistuttaa, että jokaisella raskaana olevalla naisella on oikeus saada oikea-aikaista 
sairaanhoitoa, jotta varmistetaan hänen oman terveytensä ja hänen lapsensa terveyden 
korkeatasoinen suojelu;

18. muistuttaa, että jotkut raskaana olevat naiset saattavat olla neuvottomassa tilanteessa, 
jolloin jäsenvaltioilla on velvollisuus tarjota taloudellista, sosiaalista ja psykologista 
tukea ja tukitoimenpiteitä;

19. kehottaa tunnustamaan raskaana olevia naisia tukevien instituutioiden avun 
merkityksen;

20. muistuttaa, että sekä isälle että äidille kuuluu oikeuksia ja velvollisuuksia, koska heillä 
on väistämätön vastuu raskaudesta, lapsuudesta ja lapsen kasvusta ja aikuistumisesta;

21. huomauttaa, että lasten lukumäärän rajoittaminen oikeudellisin tai pakkokeinoin on 
vastoin ihmisoikeuksia koskevassa oikeudessa vahvistettua oikeutta elämään;

22. muistuttaa, että pakkosterilointi loukkaa naisten ihmisarvoa ja on kansainvälisen 
rikostuomioistuimen Rooman perussäännön 7 artiklan mukainen hyökkäysteko;

23. muistuttaa, että pakkoabortti on perusoikeuksien loukkaus, joka on tuomittava julkisesti 
ja josta on nostettava syyte;

24. kehottaa julistamaan, että tyttöjen valikoivaa abortointia ei voida hyväksyä, että se on 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja että se on torjuttava kokonaan;

25. toteaa, että äitejä, joiden lapsilla voi olla jonkinlaisia fyysisiä tai biologisia 
epämuodostumia tai rajoitteita, kannustetaan usein abortteihin, mikä voi johtaa siihen, 
että yhteiskunta hylkää heidät;

26. kehottaa tunnustamaan sen, että abortin jälkeen jotkut naiset kärsivät henkisistä 
vaurioista ja katuvat, etenkin, jos he eivät ole voineet koulutuksen ja tiedon puutteen 
vuoksi harkita vaihtoehtojaan vapaasti, tietoisesti ja vastuullisesti;

27. kehottaa jäsenvaltioita vaatimaan vanhempien virallista suostumusta, kun alaikäinen 
harkitsee aborttia, koska he ovat vastuussa hänen huolenpidostaan ja kasvatuksestaan;

28. huomauttaa, että on olemassa raskauksien vastaisia kampanjoita, joissa saatetaan 
äitiyteen liittyviä näkökohtia huonoon valoon ja jotka voivat vaikuttaa kielteisesti 
ihmisten elämänvalintoihin;

29. kehottaa tiedostamaan painostuksen, jota raskaana oleva nainen voi kokea tunne-, 
perhe- ja sosiaalisessa ympäristössään ja jonka vuoksi hänet saatetaan pakottaa 
aborttiin, mikä estää hänen valinnanvapautensa;

30. huomauttaa, että on olemassa eturistiriita, jossa voittoa tavoittelevat aborttipalveluja 
tarjoavat klinikat käyttävät hyväkseen ihmisen heikkoutta ja haavoittuvuutta 
liiketoimintamahdollisuutena;
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31. toteaa, että terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeus kieltäytyä tehtävistä 
omantunnon syistä on lääketieteen alalla olennainen perusoikeus ja että heitä ei saisi 
koskaan pakottaa tai painostaa toimimaan ammattietiikkansa vastaisesti;

32. huomauttaa, että omantunnonvapautta on kunnioitettava ja että ihmisten on voitava 
vapaasti ilmaista erilaisia ajatuksia, mielipiteitä ja vakaumuksia;

33. tuomitsee tiettyjen elämää puolustavien mielipiteiden sensuroinnin poliittisessa ja 
yhteiskunnallisessa keskustelussa;

34. korostaa, että koulujen seksuaalikasvatusta koskevien politiikkojen laatiminen ja 
täytäntöönpano kuuluvat jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan ja että näissä 
politiikoissa on aina kunnioitettava vanhempien vastuuta;

35. muistuttaa, että vauvaan voidaan luonnollisen sikiökehityksen ajan varhaisimmasta 
alkiotilasta lähtien kohdistaa monenlaista häirintää tai aggressiota;

36. pitää tarpeellisena analysoida, miten elämän puolustamisen vastaisten käytäntöjen 
laillistaminen vaikuttaa yhteiskuntaan;

37. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin perusoikeusvirastolle 
sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.


