MANIFEST DE JOVES D’ESQUERRA VERDA EN EL DÍA INTERNACIONAL PER
LA DESPENALITZACIÓ I LEGALITZACIÓ DE L’AVORTAMENT
Avui, 28 de setembre, és el Dia Internacional per la Despenalització i Legalització de
l’Avortament. El dret sobre el propi cos, la llibertat per decidir de totes les dones, és
una demanda que com organització feminista no podem deixar de banda. I per això
avui recordem i ens solidaritzem amb les dones argentines, xilenes o brasileres que
lluiten de forma incansable per la legalització de l’avortament als seus països. Una
lluita que s’enfronta als estats i normatives patriarcals i masclistes que, encara avui,
trobem arreu del món. Però per sort en els últims temps també hem vist com alguns
països feien passos endavant, així les dones irlandeses guanyaven en el drets de
totes les dones quan el passat mes de maig van aconseguir la victòria en el
referèndum celebrat per aprovar la legalització de l’avortament.
Molt a prop d’aquí, a Andorra, la interrupció voluntària de l’embaràs està penada en
qualsevol supòsit (fins i tot en cas de violació o de que la vida de la mare corri perill)
amb penes de fins a tres anys de presó. La lluita d’entitats i associacions feministes fa
més d’una dècada que reclama un canvi de legislació que empari els drets de totes les
dones a decidir lliurament i s’adapti a convenis i tractats internacionals firmats per
Andorra, com Beijing 1993. Això provoca que les dones andorranes que volen avortar
ho hagin de fer, per exemple, sortint del país. Al 2015 120 dones, el 23,3% de les
quals tenia entre 20 i 24 anys, va avortar en hospitals públics catalans. Al 2014 va
tombar-se la darrera proposta de despenalització de l’avortament amb l’argument de
que es posava en risc el Coprincipicat perquè el bisbe no hi està d’acord. Però no es
pot permetre que la moralitat de l’església catòlica segueixi posant en risc la vida de
les dones andorranes i limitant els seus drets.
En el cas de l’estat espanyol segueix sent inacceptable que dones de 16 i 17 anys
necessitin el permís patern per poder avortar. Una situació de violència institucional
que suposa un atac directe cap a les dones joves, contra els nostres drets sexuals i
reproductius, i sobre les nostres capacitats per decidir sobre el nostre propi cos. Però
també és violència que a les dones se’ns negui informació per escollir la millor manera
per realitzar la interrupció de l’embaràs, que s’obligui a realitzar l’avortament de
manera farmacològica en una habitació mentre estàs totalment sola, però també quan
se’ns diu que l’avortament serà instrumental, sense opció a escollir. Les dones hem de
poder ser lliures per decidir sobre el nostre propi cos i per això cal més formació, més
educació sexual i més inversió per preservar els nostres drets sexuals i reproductius.
Per això, cal seguir lluitant pels drets sexuals i reproductius de totes les dones. Calen
recursos per garantir un avortament lliure i gratuït des de la salut pública. Exigim
compromís polític amb els drets humans i els drets de totes les dones.
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