28 de maig
DIA INTERNACIONAL
D’ACCIÓ PER LA SALUT
DE LES DONES 2008
PROGRAMA DE LA
JORNADA
PRESENTACIÓ JORNADA
Montse Pineda. Creació Positiva

Higea. G. Klimt

PARLEM DELS DRETS SEXUALS I
REPRODUCTIUS
1. Dret a la vida, a no morir durant
l’embaràs, part i pospart...
2. Dret a la igualtat i a estar lliures de
tota discriminació en la seva vida
sexual i reproductiva...
3. Dret a la privacitat i a la confidencialitat
de las histories clíniques...
4. Dret a la llibertat i seguretat de decidir
si tenir relacions sexuals o no, amb qui i
amb quina freqüencia...
5. Dret a la informació i a l’educació
sobre els beneficis i riscos dels mètodes
anticonceptius...
6. Dret a optar a contraure matrimoni o
no i a formar i planificar una família...
7. Dret a decidir si tenir o no tenir fills...
8. Dret a la protecció i la cura de la salut
general i reproductiva...
9. Dret a gaudir del progrés científic...
10. Dret a la participació ciutadana...
11. Dret a no ser sotmesa a tortures ni
maltractaments l’explotació sexual i els
abusos sexuals...
12. Dret a la llibertat de pensament en tot
allò relacionat amb la seva vida sexual i
reproductiva...
més info: www.observatori.apfcib.org
amb el suport de

CONFERÈNCIA MARC SOBRE DRETS
SEXUALS I REPRODUCTIUS
Maria Ferrero. Associació de Planificació
Familiar de Catalunya
INTERVENCIONS PREPARADES DELS GRUPS
DE LA XARXA

Què entenem cadascuna de nosaltres
i des de les experiències dels grups de
la xarxa
per drets sexuals i
reproductius?
I sobretot, Cóm els vivim i cóm ens
agradaria viure’ls.
Sentim que hi ha una involució en
aquests drets?
Situació i reptes de futur
DEBAT GENERAL
CLOENDA I PETIT PISCOLABIS

Data: Dimecres 28 de maig a les 18.30
Organitza: Xarxa de Dones per la Salut
www.xarxadedonesperlasalut.org
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona
Regomir, 3 . Metro (Jaume I Línia 4)

