Manifest Dia Internacional de la Dona 2014
Consell Municipal de la Dona de Cornellà de Llobregat

Un any més celebrem El Dia Internacional de la Dona i ara, més que mai, hem de
continuar reivindicant els drets de les dones i la lluita per la igualtat.
Una data que ens ha de servir a totes i tots no sols de records, sinó també de reflexió sobre
la igualtat, com a principi humà i jurídic universal, entre els que destaca l’eliminació de
totes les formes de discriminació envers la dona, aprovada per l’Assemblea General de
Nacions Unides al desembre del 1979 i ratificada per Espanya al 1983.
En aquest sentit tenim l’obligació de seguir denunciant:


Les múltiples discriminacions que encara pateixen les dones en l’àmbit laboral.



Les retallades en la llei de dependència, la pràctica desaparició del finançament
de les escoles bressol per part dels governs de l’Estat i de la Generalitat i la
reforma laboral que afecten directament a la autonomia i independència de les
dones.



La feminització de la pobresa



La xifra esfereïdora de dones víctimes de la violència masclista.

Aquest 2014 volem dedicar especialment el nostre manifest en contra de la reforma de la
llei de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària del l’embaràs, per la greu
regressió que representa per a les dones.
Aquesta modificació suposaria un distanciament fonamental del marc jurídic de la Unió
Europea i de la resta de països desenvolupats, alineant–nos amb països amb legislacions
extremadament restrictives com Malta, Polònia e Irlanda.
Aquesta modificació vulnera els drets de les dones, negant la seva capacitat de decidir
sobre la maternitat responsable, delegant la seva autoritat sobre dos psiquiatres que tindran
que diagnosticar-la de ” malalta psíquica”, en lloc de persona reflexiva i conscient que pren
coherentment les seves decisions sobre el moment que desitja exercir la seva maternitat.
La llei actual declara el dret de totes les dones a adoptar lliurament decisions que afecten a
la seva vida sexual i reproductiva, sense més límits. Tanmateix, reconeix a les dones la
seva capacitat de decisió plena sobre el seu embaràs.

Què suposarà la nova llei, segons informes de diferents associacions mèdiques i
científiques:


Un increment substancial en el número d’avortaments clandestins, el que suposaria
un greu risc per la vida de les dones i una major incidència sanitària pel tractament
de les conseqüències dels avortaments insegurs.



Un augment de la desigualtat econòmica entre aquelles dones que es podrien
costejar una interrupció legal a altres països europeus i aquelles a las que se les
dificultarà l’accés per motius econòmics.



Un atemptat a la dignitat, intimitat i lliure elecció de les dones al tutelar les
decisions sobre la seva salut, col·laborant a estructurar la violència contra les dones
des del Govern.

Actualment, i segons les dades del Ministeri de Sanitat, es realitzen unes 12 interrupcions
anuals per cada 100.000 dones en edat fèrtil.
Existeix evidència científica de que la prohibició de l’ interrupció de l’embaràs no implica
una disminució de la mateixa, sinó que deriva en que aquesta es produeixi en pitjors
condicions sanitàries.
L’OMS també posa de manifest que les interrupcions voluntàries de l’embaràs realitzades
sense un mínim estàndard sanitari suposa un alt risc de morbiditat i mortalitat
maternoinfantil, com a conseqüència, principalment de hemorràgies, infeccions,
enverinament i altres complicacions.
A més, des de la perspectiva de la Salut Pública , entenem que els embarassos no desitjats i
en els que es diagnostiquen malformacions fetals són un factor de risc psico-social.
Per tot això el Consell Municipal de la Dona de Cornellà:





S’oposa a la reforma de llei, pel que suposa de retrocés en les llibertats generals de
les dones i el dret de decidir sobre el seu propi cos
Demana al Ministeri de Justícia la retirada de l’avantprojecte
Insta al Govern de Catalunya a fer efectiu el compromís adquirit en el Ple de
Política General a desplegar l’actual llei amb els recursos necessaris per l’educació
sexual, l’anticoncepció i la interrupció voluntària de l’embaràs.
Exigeix al Govern català i al Parlament a iniciar l’elaboració d’una llei catalana de
Drets i Salut Sexual i Reproductiva.

