MOCIÓ PER TAL DE DEMANAR UNA NOVA LLEI QUE
RECONEGUI L’AVORTAMENT PER LA LLIURE DECISIÓ DE
LES DONES I INTEGRAT DINTRE DE LA XARXA SANITÀRIA
PÚBLICA
Des de finals del 2007 estem assistint a una persecució política, judicial, policial i
mediàtica de dones que han avortat i de professionals que practiquen interrupcions
voluntàries de l’embaràs promoguda per sectors fonamentalistes religiosos i amb el
suport dels sectors més reaccionaris de la dreta i de l’església catòlica.
Amb aquesta moció volem mostrar el nostre rebuig al que considerem una “cacera de
bruixes” que ha violat drets fonamentals de les dones, com el dret a la intimitat de les
dones que han avortat, en permetre que els seus historials clínics surtin dels centres
sanitaris i passin a dependències judicials. Així mateix, aquest procés ha desemmascarat
una política integrista i reaccionària que des de fa temps estan duent a terme alguns
sectors vinculats a la dreta, a l’església catòlica i als moviments pro-vida que atempten
greument contra els drets humans de les dones i particularment contra el dret de les
dones a decidir lliurement sobre les nostres vides.
I un cop més, aquests fets han posat de manifest les mancances de l’actual llei de
l’avortament que data del 1985. Després de 22 anys de vigència de la llei, que
despenalitza l’avortament en determinats supòsits, les insuficiències d’aquesta per a
garantir la protecció jurídica i mèdica de les dones i de professionals sanitaris s’han
demostrat més que sobradament. Un cop més es posa en evidència que quan les lleis no
connecten amb la realitat i es basen en prohibicions moralistes són lleis que no tenen
eficàcia i obren les portes a actuacions il·legals.
Segons dades del 2006 publicades pel Ministerio de Sanidad, una de cada 100 dones de
15 a 44 anys avorta en l’Estat espanyol. L’any 2005, es van practicar un total de 91.661
interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE), una xifra que representa un 9,60 per cada
1.000 dones. Del total de IVE practicades un 2.91% es realitzen en centres públics i un
97.09% en centres privats. Respecte al motiu de la IVE en un 96.68% dels casos
s'al·lega “salut materna”. Un 88% de les interrupcions es produeixen durant els tres
primers mesos de gestació i només el 2% són de embarassos de més de 21 setmanes. El
40% de les dones que avorten són menors de 25 anys.
Per tal de garantir els drets sexuals i reproductius que el Govern de l’Estat Espanyol va
signar el 1994 a la Conferència Internacional sobre la Població i Desenvolupament d’El
Caire, i del dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos reconegut a l’Estatut de
Catalunya, el ple de l’ajuntament de..... acorda:
-

Denunciar la insuficiència i les limitacions de l’actual llei d’avortament per a
garantir la protecció jurídica i mèdica de les dones i professionals sanitaris.
Reclamar una nova llei que estableixi el següent:
o Que integri l’educació sexual en l’educació obligatòria com a política
bàsica de prevenció

o Que inclogui els mitjans anticonceptius en el sistema sanitari públic,
assegurant així la seva gratuïtat
o Que legalitzi l’avortament per lliure decisió de les dones i integrat
dintre de la xarxa sanitària pública
-

-

Demanar que es protegeixi el dret a la intimitat i el dret a la seguretat jurídica de
les dones que han avortat i que avortaran.
Demanar que s’investigui si s’ha violat el principi de confidencialitat que prima
sobre els historials clínics i per tant si s’han violat drets fonamentals de les
dones.
Demanar que es protegeixi els drets de les i els professionals que practiquen
avortaments en clíniques privades.
Demanar que es posi fi a les detencions i als processaments per avortament i la
supressió de totes les responsabilitats penals que s'han produït i s’estan produint.
Manifestar el nostre suport als moviments d’autoinculpació, en solidaritat amb
les dones que han avortat i que probablement han vist violats drets humans
fonamentals en aquest procés.

