
Almanya’da kürtajla ilgili kurallar 15 Mayıs 
1871’de, Ceza Yasasının 218. Maddesiyle 
(§218) belirlendi. Ve 150 yıldan bu yana kürtaj 
yaptırmak bu yasaya göre halen suç sayılıyor, 
“prosedüre” uymadan yapılan kürtajlarda 
kadınlar halen cezalandırılabiliyor. 150 yıldır 
mücadelelerle yapılmak zorunda kalınan 
değişikliklere rağmen, §218 ile kadınların 
kendi vücutları hakkında kendilerinin özgür-
ce karar vermesi halen engelleniyor. Hitler 
faşizmi döneminde ise §219a ceza yasasına 
alınarak kadınların kürtaj hakkında bilgi edin-
meleri de engellenmeye başlandı. Kristine 
Hänel isimli doktor kadınları bilgilendirdiği 
için cezalandırılmış olması buna bir örnek. 
Kadınlar bu nedenle yine ceza yasasındaki 
219a kaldırılması için de mücadele ediyorlar.

Kürtaj sorunu sadece bir tabu değil, aynı za-
manda politik ortama göre kadınlara saldırının 
bir aracı. Kürtaj yasağının ya da sınırlandırılmasının 
olduğu ülkelerde her yıl on binlerce kadın hayatını, mi-
lyonlarca kadın ise sağlığını kaybediyor. Kadınlar ken-
di olanaklarıyla kürtaja başvurmak zorunda kaldığı için 
yasadışı ve sağlıksız yöntemlerle karşı karşıya kalıyorlar. 
Kürtaj hakkını engelleyen yasalar, kürtajları ortadan 
kaldırmıyor. Verilere göre, hamile kadın ölümlerinin 
yüzde 10-20‘si sağlıksız ve güvencesiz kürtaj nedeniyle 
olmaktadır.

Son dönemlerde ise ırkçı, otoriter, 
gerici akımların yükseldiği bazı ül-
kelerde kadınların eş, anne gibi 
geleneksel rollere hapsedilmesi-
nin, eve ve mutfağa kapatılmasının 
propagandasının yanı sıra, ken-
di vücutları ve doğurganlıkları 
hakkında özgürce kendilerinin 
karar verme hakkına saldırılar da 
artıyor, azami kâr hırsıyla işleyen 
kapitalist sistem pandemiyle bir-
likte kadınlara yönelik şiddeti her 
gün daha fazla üretiyor. Özgür 
ve eşit bir yaşam için mücadele 
eden kadınlar, kadın örgütleri bu 
saldırılara karşı sessiz kalmayıp, 
“karnım bana aittir” şiarıyla müca-
dele ediyorlar. 

Federasyonumuz DİDF’in de içinde 
olduğu kurumlar, Ceza Yasasındaki §218 ve §219a mad-
delerinin kaldırılması için birlikte mücadele ediyor. DİDF 
olarak 120 kurumla birlikte, 30 şehirde 15 Mayıs 2021 gü-
nü yapılacak eylemlere katılıp güç vermeye çağırıyoruz! 

150 yıllık kürtaj yasağı yeter! 
150 yıldır suçlama yeter! 
Kürtaj hakkı ceza yasasından çıkarılmalıdır!
Birlikte güçlüyüz!

Kadınlar 150 yıldan beri kürtaj hakkı için mücadele ediyor
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§218 ve §219a yasalarına hayır!


