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REPRODUCTIVA EMANCIPADORA I RESPONSABLE
Assemblea General Ordinària – Barcelona, 2 de Març de 2013
La importància d’abordar la temàtica de la salut sexual i reproductiva de la gent jove
ha estat un tema rellevant a les assemblees del CNJC. Les entitats juvenils de
Catalunya som plenament conscients de la rellevància d’aquest tema i per això
apostem per treballar-lo de manera transversal. La sexualitat té moltes dimensions que
no es poden reduir a un sol aspecte -biològic, cultural, moral o psicològic-. Cal
entendre que la sexualitat abasta tota la persona i que implica aspectes de la conducta
que tenen a veure amb les relacions personals, l'afectivitat, els sentiments i les
sensacions, a més a més dels propis òrgans sexuals.
L’OMS estableix que la relació entre salut i sexualitat s’ha de plantejar a partir de tres
aspectes fonamentals: cal educar els i les joves perquè la sexualitat sigui responsable,
satisfactòria i segura. Tenint en compte que la sexualitat constitueix un ingredient
bàsic de la vida i de les relacions socials, la societat n’hauria de transmetre una
concepció positiva, plaent i responsable. Aquesta concepció en positiu s’hauria de
transmetre tant des de la família com des de les institucions que intervenen en
l’educació. La salut sexual i reproductiva ha d’estar a l’abast de tota la població juvenil
sense excepcions i contribuir a la millora de la qualitat de vida d’aquest col·lectiu. Atès
que la gent jove, i sobretot els i les adolescents, es troben en una etapa de maduració
constant de la seva personalitat, necessiten un model integral d’educació sexual que
transmeti un enfocament reflexiu i dialogant i que informi els i les joves dels seus drets
sexuals i reproductius.
Malauradament, estem assistint a moviments retrògrades per part del govern de l’Estat
espanyol en quant a drets reproductius i sexuals. El Ministre de Justícia del Govern
Espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, va arribar a afirmar que “les dones només són dones
veritables quan són mares” la qual cosa, entenem, suposa un atac masclista a anys i
anys de lluita feminista. A l’Estat espanyol, l’avortament està regulat per la llei
Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de
l'Embaràs (en vigor l'1 de juny del 2010) que permet la Interrupció Voluntària de
l'Embaràs (IVE) per terminis. Aquesta llei, tot i no suposar una despenalització de
l'avortament per decisió pròpia, que és una demanda històrica del moviment feminista,
va suposar un canvi substancial respecte l’anterior llei de 1985, perquè reconeix el dret
a decidir de les dones, tot i que sigui de forma parcial; el vincula amb els drets sexuals
i reproductius i, especialment, amb l'educació sexual i afectiva; i en principi suposa
l'assumpció d'aquesta prestació per part del sistema sanitari públic.
En els darrers mesos, el Ministre Gallardón ha amenaçat diverses vegades en tornar a
modificar aquesta llei, fins i tot en fer-la més restrictiva que la del 1985. El passat mes
de juliol va anunciar que està prevista la presentació de l'esborrany de la reforma de la
Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs, tot i que
no ha concretat per quan.
Davant d’aquests fets, les entitats que formen el CNJC volem mostrar el nostre
rebuig frontal a la modificació retrògrada de la llei d’interrupció voluntària
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de l’embaràs i a qualsevol intent de retallada en els drets sexuals i
reproductius de les dones. Apostem per una educació sexual i afectiva igualitària i
universal i per la legitimitat i la protecció del dret a decidir lliurement sobre el propi
cos.
Partint dels elements exposats a la resolució aprovada a l’AGO del CNJC del 2007 sobre
la salut en general, considerem que les polítiques de joventut en matèria de salut
sexual i reproductiva han de prioritzar dos aspectes:
 Apostar per la prevenció i l’educació: El millor tractament és la prevenció sense
caure en la moralització i l’adoctrinament, sinó educant en el gaudi de les conductes
saludables. Cal una educació integral de la salut afectiva, sexual i reproductiva, tant
a nivell formal com a nivell informal, per tal que les persones joves aprenguin a
detectar els comportaments i hàbits de risc.
 Reforçar la capacitat de decisió i de responsabilitat de la gent jove: Cal donar eines
perquè el o la jove sigui capaç d’escollir lliurement després d’haver valorat les
opcions que té, oferint la informació de manera planera i pedagògica, per tal que
l’elecció final sigui lliure. La llibertat d’elecció i la prevenció positivitzada són factors
que faciliten la presa de decisions del i de la jove. La sexualitat mostra, per tant, tot
un món de possibilitats. Conèixer i viure de forma lliure i responsable aquesta
dimensió de la nostra personalitat és fonamental per al nostre equilibri personal.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el CNJC s’obliga a:
Primer.- Instar al Ministeri de Justícia a la no modificació de la llei Orgànica 2/2010 de
Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs.
Segon.- Demanar la despenalització de l'avortament voluntari que a dia d'avui
continua tipificada dins el Codi Penal.
Tercer.- Exigir la creació d’un pla d’educació sexual i afectiva que sigui obligatori per a
totes les institucions educatives finançades amb diners públics.
Quart.- Sol·licitar la reducció l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura
de prevenció d’embarassos no desitjats i prevenció de malalties de transmissió sexual.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord al Ministeri de Justícia, a la Presidència del Congrés
dels Diputats i a tots els grups polítics del Congrés de Diputats així com als òrgans
pertinents de l’Administració de Catalunya.

