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El Partit Popular torna a carregar sobre el dret al propi cos de les dones i ho
fa de la forma més barroera possible: després que el Consell d’Estat,
enfront de la ineptitud jurídica del Govern, barrés que la reforma s’efectués
per mitjà d'una llei ordinària, ara la presenten per proposició de Llei
Orgànica des del seu Grup Parlamentari al Congrés, el qual compta amb
majoria absoluta, amb la finalitat d’evitar els informes preceptius que es
produeixen en cas de ser tramitada com a Projecte de Llei.
I ho fa en un escenari de greu descrèdit polític, davant dels casos de
corrupció que sacsegen el seu partit i el bloqueig permanent que pateix
l’Executiu des de fa mesos. No és casual, doncs, que el PP pretengui en any
electoral intentar complir, com a mínim, una part de la seva gran promesa
electoral: l’atropellament dels Drets Fonamentals de les dones; en aquest
cas, de les menors d’edat. Que la contrareforma de l'avortament hagi
esdevingut la seva única prioritat política, davant del greu escenari
d’emergència social, demostra el caràcter reaccionari i autoritari del Partit
Popular, fet que es comprova i s’afirma també en la perillosa Llei de
Seguretat Ciutadana i la reforma més antidemocràtica del Codi Penal.
A més, no només torna a encarar-se amb el moviment feminista i la gran
contestació popular que es va produir contra l’intent de reformar la Llei
d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs, sinó que també, ho fan desafiant a
part de la comunitat internacional, desatenent l’informe elaborat pel Grup
d’Expertes de les Nacions Unides Contra la discriminació de les Dones en
què es demana que les menors entre 16 i 17 anys puguin decidir sobre el
seu propi cos sense més consentiment que el seu.
Per últim, que tant aquest nou intent com l’anterior frustrat s’entengui que
són competència del Ministre de Justícia i no del Ministre de Sanitat
demostra el menyspreu constant envers la salut sexual i reproductiva de les
dones i la seva falsa preocupació per les relacions familiars i domèstiques.
Per tot això,
El CNJC reitera el seu suport a la mobilització social per garantir el respecte
pels drets fonamentals de les dones amb independència de les condicions
econòmiques de cada dona que permet a aquelles que siguin riques pagarse un avortament segur a l'estranger.
El CNJC defensa el dret a l'avortament lliure i gratuït en el marc del
necessari suport dels i les professionals de la salut pública.
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