Decidir avortar o no és cosa nostra!

Des de Dona Jove volem mostrar la nostra preocupació davant la reforma legislativa
sobre el dret a l’avortament anunciada pel Ministre de Justícia. El govern espanyol
vol un sistema més restrictiu amb el retorn a una llei de supòsits i exigint el permís
dels pares a les noies de 16 i 17 anys.
La llei del 1985 permetia la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) sota tres
supòsits: per violació fins la setmana 12 de gestació, per malformació del fetus fins la
setmana 22, i per posar en perill la salut física o psíquica de la dona sense límit. Des
del 2010 tenim una llei de terminis similar a la de molts països europeus, que permet
a les dones decidir lliurement sobre la seva maternitat fins a la setmana 14 de
gestació, ampliant el termini fins la setmana 22 en cas de malformació o risc per a la
dona, i fins al final de la gestació en el cas de malformacions incompatibles amb la
vida. Des de Dona Jove valorem aquesta llei com una conquesta feminista, tot i que
en reclamem una de més valenta que permeti a la dona decidir lliurement fins la
setmana 22 de gestació, quan comença la viabilitat fetal.
Defensem l’autonomia de les dones en un moment tan dificil com és el d’afrontar-se
a un embaràs no desitjat i haver de decidir interrompre’l, i retornar al sistema de
supòsits en el que les dones ens hem de justificar suposa un retrocés que no podem
permetre. El Ministre també ha anunciat que les noies de 16 i 17 anys hauran de
tenir el permís dels pares per poder avortar, i creiem que no té cap sentit que les
adolescents puguin decidir sobre altres qüestions com casar-se o tenir fills, però no
puguin decidir sobre no tenir-los.
Una llei més restrictiva no disminueix el nombre d’avortaments, de fet amb la nova
llei de terminis aquests no s’han disparat. En canvi, les restriccions sí que dificulten
l’accés a la IVE i el fan més injust. També pot empènyer a moltes dones a avortar
per altres vies més insegures, criminalitzant-les a elles i als professionals.
Actualment milers de dones al món moren en avortaments clandestins, i considerem
que és una prioritat la protecció de la salut d'aquestes dones.
Des de Dona Jove lamentem 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.

En aquest sentit demanem:
 Garantir l’accés a totes les dones a la interrupció voluntària de l’embaràs de
forma gratuïta i segura.
 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.
 Ampliar el termini per decidir la IVE lliurement fins la setmana 22 de gestació.
 Derogar els aspectes de la llei on l’estat exerceix una tutela sobre els drets
de la dona (els 3 dies de reflexió obligatoris).
 Garantir un bon assessorament i suport professional durant tot el procés de
la IVE, així com la confidencialitat.
 Agilitzar i simplificar els tràmits per accedir al reembolsament dels diners que
s’avançin per una IVE.
 Garantir l’accés al preservatiu i altres mètodes anticonceptius.
 Garantir la dispensació de la píndola postcoital de manera gratuita a la xarxa
pública, o bé a les farmàcies sense recepta.
 Incloure l’educació afectiva i sexual en l’ensenyament obligatori, assegurant
l’explicació sobre l’ús i contraindicacions dels mètodes anticonceptius.
 Incorporar la IVE en la formació dels professionals sanitaris.

