Nota de Premsa
Llei de SSiR i d’IVE: DE NOU, EL DRET DE LES DONES EN ENTREDIT

La Xarxa de Dones Per la Salut que aglutina a 19 associacions de dones i
professionals i la Campanya pel Dret a l'Avortament Lliure i gratuït, que
aglutina al moviment feminista de Catalunya volem manifestar públicament:

Sobre la Decisió del Tribunal Constitucional:
L’admissió a tràmit de les al·legacions a la Llei de Salut Sexual i
Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs amb caràcter
fonamentalista vulnera els drets de les dones, un cop més.
Novament els tribunals que haurien d’impartir justícia no tant sols no ho fan,
sinó que agreugen les “injustícies”. En aquest cas el Tribunal Constitucional i
l’acte simbòlic d’admetre a tràmit el text legislatiu és un atac directe a les
dones, als nostres drets i al sentit comú i de responsabilitat social.
Els atacs integristes de la part més reaccionària de l’Estat Espanyol tenen un
objectiu molt clar: seguir tutelant els drets de les dones per mantenir un
sistema patriarcal que els beneficia donant-los els privilegis del poder i la
dominació de les dones i dels nostres cossos.
Denunciem la Instrumentalització dels Tribunals per aquest control i abús de
poder. Malgrat que aquesta llei és una llei poc progressista respecte als drets
de les dones, paralitzar-la seria una concessió intolerable a les forces més
reaccionàries. Per això, reclamem que no es vulneri encara més la justícia
en aquest estat.

Sobre els Decrets que apliquen la llei: No volem més retallades
Els Decrets aprovats pel Consell de Ministres restringeixen clarament els
mínims drets que reconeix la llei i no faciliten el treball dels i de les
professionals. Aquests Decrets són una clara vulneració de l’esperit amb
què es va elaborar aquesta llei.
Mantenen una ambigüitat jurídica intolerable respecte a temes fonamentals
per garantir una bona aplicació de la llei i la seguretat jurídica que les dones i
professionals necessiten.
Lesionen els drets d’autonomia de les dones de 16 i 17 anys obligades a
entregar el consentiment informat acompanyades per la persona que les
representa legalment. A més, posen en risc a les menors que per diverses
situacions no poden informar als seus representants legals obrint la
possibilitat d’haver de recórrer a la realització d’interrupcions de
l’embaràs insegures.

Sobre l’aplicació de la llei i els decrets a Catalunya: Volem garanties!!!!
Declarem la nostra desavinença amb el procés que ha desenvolupat el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a l’hora d’elaborar
l’aplicació del text legislatiu al nostre territori.
Creiem que ha estat un procés mal planificat i mancat de la participació de
les entitats que representen les dones i les persones professionals en
aquest àmbit, amb el conseqüent resultat d’un model ineficaç i que no
respon a les expectatives ni les necessitats socials.
De la mateixa manera, fem públic el nostre desacord amb aquesta primera
fase del nou model d’aplicació de la llei a Catalunya que es durà a terme
fins al gener del 2010, fruit de la improvisació i desorganització. Insistim en
què no facilita l’accés de les dones a una interrupció de l’embaràs segura i de
qualitat i perpetua les desigualtats entre les dones amb la continuïtat de part del
finançament de la prestació a través d’entitats intermediàries. Reclamem que
les dones no hagin de pagar la intervenció per avançat i esperar la
devolució havent de superar un circuit administratiu que posa en dubte la
garantia de confidencialitat.

Exigim:
1. La coherència del Tribunal Constitucional a l’hora de garantir el
dret constitucionals de les dones de decidir.
2. La rectificació del Govern de l’Estat respecte al Decrets que
vulneren clarament l’esperit amb què es va elaborar la llei.
3. L’aplicació del text legislatiu a Catalunya garantint el dret de la
dona a accedir a la interrupció voluntària de l’embaràs assegurant
la màxima seguretat, qualitat i igualtat.

PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ CONVOQUEM UNA
RODA DE PREMSA EL DILLUNS 5 DE JULIOL 2010 A
LES 12:30H A CA LA DONA
(c. Casp 38 pral, Barcelona)

Podeu contactar amb Montse Pineda 629 988 394,
Montse Cervera 93 322 65 54 o Sílvia Aldavert 663 917 170.

