REFORMA DE LA LLEI DE L’AVORTAMENT


El Govern del PP prepara una de les lleis d’avortament més restrictives del món occidental, deixant les dones amb dues
úniques opcions: avortar fora d’Espanya, si tenen els recursos econòmics necessaris, o bé fer-ho en la clandestinitat, amb el
conseqüent risc per a la seva salut i la seva vida. Entre els punts d’aquesta contrareforma que s’han conegut fins ara, cal
destacar que: la dona no podrà decidir, sinó que ho faran els metges, i s’elimina la possibilitat d’interrompre l’embaràs quan
existeixi malformació fetal.



Aquesta reforma no és necessària ni respon a criteris científics, sanitaris o socials. El Govern del PP ideologitza el canvi de la
Llei, patrimonialitza el dret a la vida, demonitza als que defensem el dret de la dona a decidir i avala un determinat prototip de
feminitat. Les nostres filles no podran tenir els mateixos drets de què disposàvem les seves mares a la seva mateixa edat:
100.000 dones es quedaran sense cobertura i només seran legals el 10% dels avortaments que ara es practicaven.



Des del PSC defensem que la millor manera de reduir el nombre d’avortaments no és negant l’accés de les dones a
procediments legals i segurs, sinó donant-les-hi el poder de controlar la seva pròpia fecunditat i prevenir els embarassos no
desitjats, i això només és possible amb una educació sexual adequada i la millora en l’accés als anticonceptius. Les lleis
restrictives d’avortament no redueixen el nombre d’avortaments, sinó que només incrementen el nombre de dones mortes o
que perden la salut. Una llei que reconeix el dret a l'avortament no obliga a avortar. Si no podem decidir no som lliures.

PRINCIPALS GARANTIES QUE ESTABLAEIX LA LLEI ORGÀNICA 2/2010



La Llei actual (2/2010), que reconeix a les dones el dret a una maternitat lliurament decidida i garanteix el dret a l’educació i la
salut sexual, va ser aprovada amb un ampli consens parlamentari i posteriorment avalada pel consell d’Estat:
 Es reconeix a la dona el dret a una maternitat lliurement decidida, el dret a l’educació i a la salut sexual.
 Es garanteix que la dona sigui informada de totes les prestacions, ajudes i drets que li corresponen si desitja continuar
amb l’embaràs, així com de les conseqüències mèdiques, psicològiques i socials derivades de la prossecució de
l’embaràs com de la seva interrupció, i de la possibilitat de rebre assessorament.
 S’estableix un termini de 3 dies des que la dona rep la informació fins que és possible practicar la interrupció voluntària
de l’embaràs, a petició de la dona i dins de els 14 primeres setmanes de gestació.
 Regula la interrupció de l’embaràs per causes mèdiques i dins de les 22 primeres setmanes de gestació, i reconeix la
interrupció en casos extrems de detecció d’anomalies fetals incompatibles amb la vida,
 Garanteix la igualtat en l’accés a totes les CCAA, a les prestacions en matèria de salut sexual i reproductiva, així com als
mètodes anticonceptius i d’interrupció voluntària de l’embaràs.



A nivell Europeu, en els darrers 28 anys, 36 països han liberalitzat les seves lleis d’avortament, però en cap s’ha retrocedit com
es pretén fer a Espanya. L’any 2008, el Consell d’Europa va aprovar una recomanació on consagra el dret a l’avortament legal i
sense risc, garantit per l’Estat, que converteixi aquesta pràctica en accessible i segura, i es mostra favorable a una llei de
terminis.

