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Un nou 28 de setembre, Dia Mundial per l'accés a l'Avortament legal i segur,
declarat el 1990 per l'Assemblea del Moviment Feminista Llatinoamericà. CCOO denuncia i
se solidaritza amb totes les dones que, en diferents països del món, estan lluitant pels
drets sexuals i reproductius, per l'accés a l'avortament, legal i segur i pel dret a decidir
lliurement la seva maternitat.
CCOO manifesta el seu compromís amb la lluita
per la despenalització i la legalització de
l'avortament, per la defensa dels drets humans i
pel dret a la anticoncepció segura per evitar les
milers de dones mortes per avortaments
clandestins, primera causa de mortalitat de les
dones en molts països llatinoamericans i del Carib,
així com en altres parts del món, països d'Àfrica i
Àsia.
Els drets sexuals i reproductius, entre ells, la
interrupció voluntària de l'embaràs, són drets
humans internacionalment reconeguts per
Nacions Unides i el Consell d'Europa, que insten
als Estats membres a garantir que la interrupció
de l'embaràs sigui una pràctica accessible i segura.
La Declaració institucional de la Conferència de El
Cairo (1994), fa ja 24 anys per 179 països –entre
ells Espanya–, segueix sense complir els seus
objectius fonamentals:

“els països han de garantir l'accés a la
anticoncepció, la informació sobre planificació
familiar i l'avortament segur”. Diferents Informes
del Fons de Nacions Unides per a la Població i
Desenvolupament (UNFPA) alerten de les
gravíssimes conseqüències per 220 milions de
dones de tot el món, que no poden accedir a
mètodes anticonceptius segurs, i de l'alt nombre
de dones que moren per procediments abortius
clandestins i perillosos.

El Conveni d'Istanbul (2011) contempla
com a delicte totes les formes de violència
contra la dona: violència física, psicològica
i sexual, inclosa la violació, la mutilació
genital femenina, el matrimoni forçós,
l'assetjament,
l'esterilització
i
l'avortament forçats. Això implica que els
Estats hauran d'introduir aquests delictes
en els seus sistemes jurídics.

28 de setembre
DIA D'ACCIÓ GLOBAL PER UN AVORTAMENT LEGAL I SEGUR
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CCOO RECLAMA:
w Suprimir la Llei Orgànica 11/2015 per refor-

çar la protecció de les menors i dones amb
capacitat modificada judicialment en la
interrupció voluntària de l'embaràs, que va
presentar el Partit Popular i va modificar la LO
2/2010 que va establir com a obligatori i sense
excepció el permís dels pares perquè puguin
avortar les joves d'entre 16 i 17 anys.

Els drets sexuals i reproductius són part
fonamental dels drets humans, per la qual cosa els
Estats han de garantir el dret de les dones a la
seva salut sexual i reproductiva i a decidir lliure i
responsablement sobre la seva maternitat, el
contrari suposa la vulneració d'aquests drets, i un
atac frontal contra la llibertat, la dignitat i la
integritat de les dones.

CCOO se solidaritza amb la lluita de les
w Desenvolupament de la Llei Orgànica 2/2010 dones pel dret a decidir sobre la seva
de salut sexual i reproductiva i de la
sexualitat i la seva maternitat.
interrupció voluntària de l'embaràs, en relació
Denunciem la hipocresia dels governs,
a la implementació de les mesures necessàries
com va ser el recent rebuig del Senat a la
per a formació, educació i prevenció en salut
legalització de l'avortament a l’Argentina,
sexual integral i reproductiva, lliure de
on més d'un centenar de dones moren a
estereotips sexistes i Lgtbfòbics.
l'any per avortaments clandestins.
w Dotar pressupostàriament amb els recursos
necessaris, els centres de planificació familiar; D'igual manera, és inadmissible l'actual
educació sexual i ple accés als diferents
situació de repressió i persecució que
mètodes anticonceptius; així com formació a
estan sofrint les dones nicaragüencs per la
personal sanitari per la incorporació dels
forta penalització de l'avortament que
avanços en tècniques i procediments
realitza
el
seu
Govern,
partits
avortistes.
conservadors i jerarquies de l'església.
CCOO defensa el dret a la maternitat i a la
paternitat de dones i homes sense parella
i LGTBI per accedir als sistemes de
reproducció assistida de la sanitat pública,
amb caràcter gratuït.

CCOO dona suport a les actuacions
d'aquest 28 de setembre, per l'accés a
l'avortament legal i segur a tot el món,
fent una crida a la participació en les
diferents
mobilitzacions
que
es
convoquin pel moviment feminista, les
organitzacions socials i sindicals, accions
d'activisme i xarxes socials.

