
NON CONSENTIREMOS NINGUNHA RESTRICIÓN DO DEREITO AO ABORTO.

O 28 de setembro celébrase o día de Acción Global pola despenalización do
aborto. Solidarizámonos con todas as compañeiras que, en todos os países do
mundo, están a loitar como nós para que a interrupción l ibre do embarazo sexa
recoñecida como un dereito de todas as mulleres.

Celebramos a retirada do Anteproxecto de lei do aborto «protección da vida do
concibido e dos dereitos da muller embarazada» e a dimisión do Ministro de
Xustiza Alberto Gallardón, o seu principal promotor. O Anteproxecto supuña un
atentado contra os dereitos, a autonomía e a liberdade das mulleres. A retirada
do Anteproxecto é unha vitoria clara e rotunda do Movemento Feminista e a
sociedade civi l que nos mobil izamos polo dereito das mulleres a decidirmos
sobre a nosa maternidade e proxecto de vida.

A pesar desta vitoria, seguimos alerta ante os intentos, xa expresados polo
Presidente do Goberno español, Mariano Rajoy, de introducir medidas similares
ás que contemplaba o Anteproxecto como, por exemplo, l imitar o dereito a
decidir das mozas de 1 6 e 1 7 anos.

Este mesmo goberno é o que recorta en sanidade, en servizos básicos de saúde
e dependencia, avala recortes no acceso ás Escolas Infantís, nega a ampliación
do permiso de paternidade, nega o acceso á reprodución asistida a todas as
mulleres, nega a asistencia sanitaria ás inmigrantes sen papeis. Ante esta
situación preguntámonos de que vida falan cando falan da vida?

O dereito a decidir supón o recoñecemento das mulleres como persoas
moralmente autónomas, responsábeis, l ibres e suxeitos de dereito do mesmo
xeito que o resto da poboación.

Por tanto AFIRMAMOS O NOSO DEREITO A DECIDIR SOBRE OS
NOSOS CORPOS E AS NOSAS VIDAS.

Por todo isto ESIXIMOS:

- Que o aborto estea fora do código penal. Que se regule como un dereito de
todas as mulleres a interromper un embarazo non desexado sen ningún tipo de
discriminación.

- Que se respecte a autonomía das mulleres mozas, sen a obriga de teren o
permiso materno ou paterno, para decidir sobre o seu corpo.

- Que o aborto se garanta como prestación na rede sanitaria pública e que, por
tanto, regúlese a obxección de conciencia das e os profesionais.

- Que se garanta o acceso integral á nosa saúde xinecolóxica dentro do sistema
público de saúde.

- Que se fomente e garanta unha educación afectivo-sexual l ibre de estereotipos
sexistas e homófobos, fronte á lei Wert, que impulsa a rel ixión dentro da escola
excluíndo das aulas a educación sexual, mentres financia centros privados que
segregan ao alumnado por sexos.

- A reforma da lei sobre técnicas de reprodución humana asistida para garantir de
forma explícita o acceso a estas de todas as mulleres, incluídas lésbicas e
mulleres que deciden ser nais sen parel la.

- Que se fomente e garanta unha formación l ibre de estereotipos sexistas e
homófobos ao persoal sanitario dos servizos públicos de saúde para que brinden
a atención sanitaria efectiva e adecuada ás persoas lésbicas, homosexuais,
bisexuais e trans.

Non toleramos nen toleraremos que o goberno do PP uti l ice o Tribunal
Constitucional para restrinxir o dereito ao aborto.

As mulleres como suxeitos de pleno dereito, non aceptamos ser tuteladas por
ninguén e consideramos unha intromisión intolerable calquera intento de
impornos un proxecto de vida alleo e non elixido. Por iso dicimos NON ás leis que
lexitiman o control sobre os corpos das mulleres e esiximos que se recoñeza o
noso dereito ao acceso ao aborto seguro e na sanidade pública.




