Joves d’Esquerra Verda defensa un avortament segur, lliure i gratuït arreu del món
El passat 28 de setembre, en el Dia Internacional per la Despenalització de l’Avortament, Joves
d’Esquerra Verda vam tornar a sortir al carrer reclamant un avortament segur, lliure i gratuït. I
ho fèiem amb el convenciment que cada any ens porta a manifestar-nos: la defensa d’un
avortament segur, lliure i gratuït és la defensa dels drets humans. Cada any, arreu del món,
moren entre 47.000 i 70.000 dones durant la pràctica d’avortaments insegurs mentre 8 milions
pateixen complicacions, la majoria sense rebre un tractament adequat, i 220 milions de dones
no tenen accés a mètodes anticonceptius.
Ho fèiem a Barcelona i donant veu a les companyes andorranes perquè a Andorra l’avortament
no només està totalment prohibit sinó que és un delicte penat amb dos anys de presó. Les veus
d’aquelles qui lluiten per acabar amb les violències cap als nostres cossos no és escoltada,
com tampoc ho són les de les dones violades o les nenes obligades a parir. “Companyes, són
temps difícils per a les dones, i les d’Andorra no en som una excepció. Aquí, al país dels
Pirineus, les dones o bé viuen alienades pel patriarcat o bé esclafades pel masclisme. A
Andorra, les dones no som lliures” començava el comunicat que van llegir a Plaça Sant Jaume.
Una situació provocada pels interessos polític i la força de l’església més extrema i punyent.
I ahir mateix ens trobàvem amb una situació semblant a Polònia on les dones van sortir al
carrer per protestar contra la nova llei de l’avortament que el govern té previst sotmetre a
votació i que comportaria una prohibició total de l’avortament i convertiria la llei en una de les
més restrictives d’Europa, amb penes de fins a 5 anys de presó. Ara mateix a Polònia només
es contemplen tres situacions per a poder avortar, cosa que a la pràctica vol dir que ja està
pràcticament prohibit, però amb la nova proposta això desapareix. Només quan la dona pugui
morir podria ser acceptat, no en cas de violació o incest i tampoc per danys irreversibles en el
fetus.
Així doncs, estem vivint a molts països passos enrere pel que fa les llibertats sexuals de les
dones. Les violències contra els nostres cossos augmenten i no podem callar. El dret al propi
cos és nostre i ha de ser un dret fonamental de totes les democràcies. Els interessos religiosos
o polític no poden estar per sobre de la defensa dels drets humans i els drets a les dones que
cal defensar de forma valenta i decidida.
Per tot això, Joves d’Esquerra Verda i la sectorial de Dones Joves afirma que:
-

Donem suport a tots els col·lectius i entitats que lluiten i protesten arreu del món
reclamant la despenalització de l’avortament. En aquest sentit, donem suport a les
companyes feministes que seran jutjades per la seva lluita a favor d’aquest dret i a les
quals es demana 4 anys de presó per part de l’acusació, el bisbat.

-

Seguirem lluitant i protestant contra els atacs al dret a l’avortament que es facin arreu
del món, en solidaritat amb les companyes d’Andorra, Polònia o d’on sigui.

-

A Espanya vam aconseguir enderrocar la llei Gallardón amb la mobilització ciutadana
feminista però no podem deixar de lluitar per un avortament totalment lliure, segur i
gratuït per a totes les dones sense excepció i per garantir els nostres drets sexuals i
reproductius.
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