
 
DECIDIM SOBRE LA NOSTRA SALUT, EL NOSTRE COS, LA NOSTRA VIDA SEXUAL. 

ELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS SÓN DRETS HUMANS. 

Un any més, la Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical i l'Organización de Mujeres 

de la Confederación Intersindical se sumen al dia d'Acció Global per seguir exigint que 

es compleixin els drets que són inherents a tot ésser humà: el dret a la llibertat sexual, a 

l'autonomia, integritat i seguretat sexuals del cos, el dret a la privadesa sexual, el dret 

a l'equitat sense discriminacions de gènere, orientació sexual, raça, classe social, religió o 

limitació física. El dret al plaer i a l'expressió sexual emocional, el dret a la lliure decisió de 

contreure matrimoni, divorciar-se; a la presa de decisions reproductives lliures i sense 

coaccions, el dret a la informació, el dret a l'educació sexual integral, al de l'atenció de 

la salut sexual. 

Venim d'uns anys en els quals, amb l'excusa de la crisi-estafa, els governs de torn han 

retallat pressupostos sanitaris públics i drets reproductius, que en aquests dies i malgrat la 

suposada recuperació econòmica, que només sembla que afecta a les xifres 

macroeconòmiques i no a la ciutadania, es van restituint amb comptagotes i només alguns 

d'ells. 

Torna la sanitat universal i la reproducció assistida deixa de discriminar a dones lesbianes 

o fadrines. Però se segueix mantenint el copagament sanitari que dificulta l’anticoncepció, 

sent especialment difícil l'accés als dispositius intrauterins i implants anticonceptius que, 

com el preservatiu, no estan finançats pel Sistema Nacional de Salut. La píndola 

anticonceptiva o del dia després és difícil d'aconseguir per a les dones més joves, no només 

pel seu elevat cost, sinó també perquè moltes farmàcies segueixen negant-la per motius 

ideològics. 

La violència obstètrica segueix mantenint xifres escandaloses de cesàries en la sanitat 

privada, prop del 40% dels parts i del 20% en la sanitat pública, molt per sobre de les 

recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut. A més de la normalitat de les 

episiotomies, la medicalització del part i la resta del seu cicle vital i reproductiu, i la falta de 

formació específica en gènere entre el personal sanitari. 

No deixen de créixer els casos de violències sexuals que sofreixen les dones. Després 

de la sentència del cas de “la manada”, queda ben palès què barat surt abusar de dones 

indefenses, violant el seu dret a la integritat i a la seguretat sexual del seu cos. 

L'ONU recomana eliminar els obstacles que dificulten l'accés de les dones a la Interrupció 

Voluntària de l'Embaràs, garantir la seva cobertura universal i revisar la tutela pública sobre 

les menors de 16 i 17 anys. Però aquestes recomanacions que daten de l'any 2015 no han 

estat dutes a terme. És difícil que les dones puguin avortar en hospitals públics, sent 

derivades a concertats o privats (90% dels IVEs). 

La regulació de l'objecció de consciència a Espanya és contrària a l'article 12 de la 

convenció CEDAW sobre Salut de les Dones ja que considera discriminatori que prevalgui 

el dret a l'objecció sobre el dret a la prestació. 



 
L'avortament voluntari fora dels terminis i supòsits assenyalats per la llei segueix figurant 

en el Codi Penal, penalitzant greument a les dones i al personal sanitari que ho practica. 

Queda molt per fer en aquest país que segueix sent masclista i conservador perquè els 

drets sexuals i reproductius, com a drets humans que són, deixin de ser obstaculitzats o 

directament violats. 

Exigim al govern la implantació obligatòria d'unitats IVE en tots els hospitals públics 

garantint l'atenció directa a les usuàries. Exigim la despenalització de l'avortament del Codi 

Penal. Exigim la revisió de la cartera de serveis del sistema sanitari de salut on s'incloguin 

els mètodes anticonceptius, especialment aquells més utilitzats i universals. Exigim 

l'educació afectiva-sexual obligatòria en totes les etapes educatives i la formació en totes 

les instàncies que atenen a les dones víctimes de violències masclistes, especialment en el 

poder judicial. Exigim l'estricta vigilància de tots i cadascun dels nostres drets sexuals i 

reproductius. 

No volem deixar passar aquest dia de reivindicació sense fer esment a la lluita verda de les 

nostres germanes argentines que van posar a tota Llatinoamèrica en peu de guerra perquè 

els drets de les dones es comencin a respectar. Sota el lema “Pel dret a decidir” el 

moviment feminista argentí ha donat una lliçó al món impagable. No hi ha governs ni 

societats que frenin a les dones unides en la defensa dels seus drets. Avui també ens unim 

a les seves veus i exigim l'avortament legal per no morir. 
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