Contra la reforma de la llei de l’avortament

36a Assemblea General Ordinària
Barcelona, 15 de març de 2014

CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI DE L’AVORTAMENT I EN DEFENSA DELS
DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS I DELS DRETS DE LES DONES A DECIDIR
SOBRE EL PROPI COS
36a AGO – Barcelona, 15 de març de 2014
Des del CNJC volem mostrar el nostre absolut rebuig davant la reforma legislativa
sobre el dret a l’avortament i a la salut sexual i reproductiva, presentada el passat 20
de desembre del 2013 en Consell de Ministres sota el nom de Llei de protecció dels
drets del concebut i de la dona embarassada. Aquest canvi legislatiu suposa un
menyspreu cap a les dones i un atemptat contra els nostres drets i llibertats.
Entenem aquesta contrareforma com una mostra més de l’atac als drets, les llibertats i
el benestar de la ciutadania, especialment de les dones, que està aplicant el Govern
dels mercats, i no de la ciutadania. La forta càrrega conservadora, reaccionària i
misògina del text fa d’aquesta proposta la restricció més dura de l’avortament en
època democràtica a l’Estat i, d’aprovar-se, el posaria a la cua d’Europa pel que fa a
drets sexuals i reproductius i de les dones al propi cos.
S’anul·la el dret de les dones, tutelant-les i transferint la decisió sobre el seu present i
futur als professionals sanitaris, sotmesos a amenaça penal. Aquesta anul·lació de la
llibertat i el dret sobre el propi cos encara és major en les noies menors d’edat.
És una contrareforma hipòcrita perquè no farà disminuir el nombre d’avortaments, farà
que aquelles que s’ho puguin pagar avortin a l’estranger i, les que no, a la
clandestinitat, tot exposant-se a enormes riscos per a la salut i la vida. Actualment,
milers de dones al món moren en avortaments clandestins, i considerem que és una
prioritat la protecció de la salut d'aquestes dones.
L’educació i la salut sexual, les veritables eines per disminuir el nombre d’embarassos
no desitjats, també surten ressentides d’aquesta proposta de text, dictada per la
jerarquia eclesiàstica i la dreta més retrògrada i conservadora.
Des del CNJC considerem que modificar la llei del 2010 per restringir-la és un
despropòsit i que aquesta, malgrat no complia amb algunes de les demandes
històriques del moviment feminista, va suposar una gran conquesta i avenç.
Defensem i defensarem la llibertat i l’autonomia de les dones per poder decidir sobre el
seu propi cos. Denunciem i rebutgem radicalment que el Govern vulgui satisfer la
moral dels sectors més conservadors de l’Església catòlica per sobre dels drets de les
dones a decidir lliurement sobre el seu propi cos i sobre la maternitat.
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Per tot això, des del CNJC, davant el masclisme fet llei amb el que s’expressa la cultura
del patriarcat més ranci i conscient, demanem:


Retirar immediatament l’Avantprojecte de llei contra les dones, anomenat de
protecció dels drets del concebut i de la dona embarassada.



Instar la societat civil i les institucions públiques a desobeir la contrareforma de
l’avortament i evitar el greu retrocés que imposa el masclisme governamental.



Encoratjar i donar suport en la lluita al moviment feminista pels drets i les
llibertats de les dones.



Garanties en l’accés de totes les dones a la interrupció voluntària de l’embaràs
de forma gratuïta i segura dins la xarxa de salut pública.



Una reforma legislativa per ampliar els drets sexuals i reproductius de les
dones, amb la col·laboració de les entitats que treballen en l’àmbit, que
incorpori la IVE lliurement fins la setmana 22 de gestació.



Donar suport a la proposta de la majoria de grups parlamentaris per tal de
desenvolupar una llei catalana sobre l'avortament.



Garantir un bon assessorament i suport professional durant tot el procés de la
IVE, així com la confidencialitat.



Incloure l’educació afectiva i sexual en l’ensenyament obligatori, assegurant
l’explicació sobre l’ús i les contraindicacions dels mètodes anticonceptius.



Agilitzar i simplificar els tràmits per accedir al reemborsament dels diners que
s’avancin per una IVE.



Garantir l’accés universal i gratuït al preservatiu i altres mètodes anticonceptius.
Garantir la dispensació de la píndola postcoital de manera gratuïta a la xarxa
pública, o bé a les farmàcies sense recepta.



Incorporar la IVE en la formació dels i les professionals sanitaris.
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