En defensa de l’ampliació i el
blindatge dels drets sexuals
El passat 17 de maig, el Consell de Ministres va aprovar el projecte de reforma de la
Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de
l’Embaràs, mitjançant la qual s’ha donat resposta a algunes demandes històriques
dels moviments feministes per garantir i ampliar els drets sexuals i reproductius de
les dones.
Respecte a la interrupció voluntària de l’embaràs, aquesta modificació recupera
l’autonomia i l’accés a l’avortament legal i segur per les dones de 16 i 17 anys i
aquelles amb diversitats intel·lectuals, que el govern de Rajoy havia limitat exigint el
permís patern. Segons dades de l’Associació de Clíniques Acreditades per a la
Interrupció de l’Embaràs (ACAI), més del 87% de les menors que van avortar entre
gener i setembre de 2014 ho van fer acompanyades dels seus pares. A més, la
píndola del dia després serà d’accés gratuït als centres de salut i haurà d’estar
disponible a totes les farmàcies.
Una gran fita aconseguida per la reforma és l’eliminació del període de reflexió dels
tres dies i de l’entrega d’un sobre amb informació sobre les ajudes a la maternitat,
que en algunes comunitats autònomes incloïa referències a associacions
antiavortistes. Eliminar aquest requeriment era imprescindible per garantir un accés
a l’avortament segur i lliure de traves moralistes que menyspreen el dret a
l’autonomia corporal de les dones.
L’autonomia corporal és un dret humà que ha de prevaldre per sobre de les
conviccions morals i religioses i no pot ser subjecte del debat social ni polític.
Tanmateix, històricament, les dones s’han vist privades de la sobirania sobre el seu
propi cos, que ha estat utilitzat tant com a moneda de canvi electoral com a
element de control social. Per això resulta tan rellevant aquesta modificació de la
llei, que busca garantir dita autonomia corporal.
En aquest sentit, cal destacar que s’ha reconegut la gestació subrogada com una
forma de violència en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva de les dones. Una
demanda històrica dels moviments feministes i en línia amb el Conveni d'Istanbul.
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Per a blindar els drets de les dones cal fer també una gran tasca de sensibilització.
En aquest sentit, la nova norma estableix que l’educació sexual haurà d’estar basada
en el coneixement del propi cos, la diversitat sexual i de gènere, el consentiment, les
cures i en la salut sexual, i serà obligatòria a totes les etapes educatives. Així mateix,
s’oferirà assistència i atenció integral i especialitzada al llarg de la vida.
La llei recull per primera vegada el dret a la salut menstrual com a part del dret
fonamental a la salut de totes les dones. Per això, es regula una incapacitat
temporal per regles doloroses i incapacitants i els productes vinculats a la gestió
menstrual es distribuiran de manera gratuïta als centres educatius, penitenciaris i de
serveis socials. També s’hi repartiran gratuïtament mètodes anticonceptius. Entre
altres mesures, es contemplen a la modificació un nou permís prepart des de la
setmana 39 de la gestació; la promoció de bones pràctiques gineco-obstètriques i de
part respectat i el foment de la investigació de l’anticoncepció masculina i de la seva
corresponsabilitat.
Per aquests motius i per a seguir avançant cap a la igualtat real i efectiva en matèria
de salut sexual, Joves Ecosocialistes manifesta:
1. El suport a les reformes legislatives que milloren les condicions de vida i els
drets de les dones.
2. La reclamació que el Ministeri d’Hisenda s'aliniï amb la necessitat d’un IVA
superreduït pels productes d’higiene menstrual.
3. La necessitat de la formulació i ratificació del dret a l’autonomia corporal tal i
com demana l’Informe Sobre l’Estat de la Població Mundial del Fons de
Població de Nacions Unides (UNFPA) de 2021.
4. L’exigència de blindar l’accés segur, lliure i gratuït a la interrupció voluntària de
l’embaràs perquè no pugui ser subjecte de futures modificacions de la llei que
vulnerin aquest dret.
5. La necessitat de la promoció d’alternatives sostenibles als productes d’higiene
menstrual tradicionals i de la seva disponibilitat entre les opcions
dispensades de manera gratuïta a centres educatius, penitenciaris i de serveis
socials.
6. La reclamació que els centres educatius, penitenciaris i de serveis socials
comptin amb instal·lacions sanitàries inclusives i amb les condicions
adequades per garantir l’ús de productes d’higiene menstrual sostenibles.
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