NOTA DE PRENSA

LA XARXA DE DONES PER LA SALUT ES MANIFESTA
EN CONTRA DE LES DETENCIONS QUE HI HA
HAGUT A LES CLINIQUES ON ES REALITZAVEN
AVORTAMENTS

La Xarxa de Dones per la Salut, formada per més de 22 associacions de
dones feministes que lluitem per la millora de la salut amb perspectiva
de gènere, volem manifestar la nostra posició sobre la insuficiència i les
limitacions de l’actual llei d’avortament que ha convertit un dret de la
dona en una cursa d’obstacles:
• Pels requeriments que son necessaris.
• Per les dificultats afegides pel fet de que no es doni el servei en
molts dels centres públics (només un 3%).
• Per la manca de voluntat política, que ha mantingut la llei actual.
• Per permetre que l’objecció de consciència de grups de
professionals, que de ser un dret reclamat com individual s’ha
convertit en una actuació col·lectiva, impedint de fet l’exercici a
tots els professionals d’un centre.
Tot això ha representat que la majoria de les dones que demanin
avortar ho acabin fent en les clíniques privades i assumint els costos .
Les detencions semblen doncs un nou atac contra el dret a
l’avortament de les dones i vers les clíniques que el practiquen, que feia
temps no sentíem de manera tant insistent.
Però les dificultats no venen solament de la llei. El difícil i desigual accés
que existeix en el territori català a la informació sobre salut sexual i
reproductiva; la insuficient actuació històrica, que pensem que no està
prou corregida, sobre els grups més vulnerables; les dificultats per tirar
endavant embarassos que serien desitjats en altres condicions socials i
econòmiques; tot això comporta una situació kafkiana per moltes dones
i pensem que cal urgentment corregir.
XARXA DE DONES PER LA SALUT
Ca la Dona – Casp, 38 pral. – 08010 Barcelona
Telf. 616.938.162 (Carme Catalan)
www.xarxadedonesperlasalut.org - accio@xarxadedonesperlasalut.org

Demanem:
 La llibertat de totes les persones detingudes i que es mantingui la
confidencialitat de les històries.
 Regulació de l’actual dret a l’objecció de consciència dels
professionals sanitaris, que comporti la inclusió de l’avortament en
la Cartera de Serveis que ofereix el Departament de Salut,
realitzats a la xarxa pública i concertada.
 Despenalització de l’avortament: Una nova llei d’avortament que
respecti el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos – dret
recollit a l’actual Estatut d’Autonomia de Catalunya-
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Si necessiteu més informació, podeu contactar amb les responsables de
comunicació de la Xarxa de Dones per la Salud:
Carme Català (616 938 162) Margarita (630 881 521) Montse Pineda (625 876 937)
o a través del correu electrònic: accio@xarxadedonesperlasalut.org

Ca la Dona – Casp, 38 pral. – 08010 Barcelona
xarxadedonesperlasalut@hotmail.com

