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Calendario de movilizaciones por el derecho al aborto

Ante el calendario de retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se
multiplican las iniciativas de protesta y rechazo frontal. Estas son algunas de las más
inmediatas.

Martes 28 de mayo. 19h. Paseo del Prado 18.
Derecho al aborto. ¡Las mujeres decidimos!

Las Plataformas y asociaciones de mujeres nos concentramos este 28 de mayo 2013, con ocasión del Día
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, frente al Ministerio de Sanidad, Asuntos sociales e Igualdad, a las
19:00h, para exigir:
•
•
•
•
•

El No a la contrarreforma de la Ley de aborto que quiere acometer el Gobierno.
El derecho de todas las mujeres a decidir, incluyendo las jóvenes y las migrantes.
La Interrupción voluntaria de embarazo (IVE) fuera del Código penal.
La garantía de la práctica de las IVE en el sistema sanitario público, de forma libre, segura y gratuita.
La regulación de la objeción de conciencia.

¡Contra el recorte en nuestros derechos sexuales y reproductivos!
#28MDerechoAlAborto
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L202xH285/concentracion-d9221.jpg]
Sábado 1 de junio - Pueblos Unidos Contra la Troika (Mareas Unidas) 18:15h en la Bolsa de Madrid.
Nos unimos a la Marea Violeta para visibilizar activamente el rechazo a la contrarreforma de la ley de la interrupción
voluntaria del embarazo.

Domingo 9 de junio, 12h. Puente de Segovia (junto a las fuentes)
Asamblea Popular del Paseo de Extremadura.
Charla-debate sobre el aborto: Consecuencias de la nueva ley Gallardón que prohíbe la interrupción voluntaria del
embarazo. Por el derecho a decidir de las mujeres.

16 de xuño: manifestación polo dereito a decidir sobre os nosos corpos - 12h Santiago de Compostela.

+ info: Plataforma Galega Polo Dereito ao Aborto

A loita polo dereito das mulleres a decidir a súa maternidade, elas, sen intromisións, ten conformado o cerne do
feminismo galego. Unha peza substantiva foi bater na idea de que ser nai é unha obriga. Ser nai é unha
posibilidade, unha opción. Elixir implica información, medidas anticonceptivas para aquelas mulleres de prácticas
heterosexuais que non queiran quedar embarazadas, medios reais para exercer a maternidade en condicións
axeitadas e o regulamento do aborto ou interrupción dun embarazo que non se quere levar a término.

Esta batalla foi dura e persistente no tempo. Morreron mulleres en abortos clandestinos, foron detidas, encausadas
e xulgadas. Outras pasaron cárcere xunto con profesionais da sanidade. Foron moitas as que por non poderen
interromper o seu embarazo tiveron que enfrontarse a maternidades non desexadas. Dor, humillacións e
clandestinidades a grande maioría.
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Logo da primeira aprobación da despenalización parcial do aborto en tres supostos en agosto de 1985 co goberno
de Felipe González, que deixaba á maior porcentaxe de abortos fora dos tres supostos, seguimos loitando e sempre
demandamos información sexual, buscando o porque tantísimas mulleres quedan embarazadas sen quereren.
Sabemos moi ben que ningunha muller aborta por gusto senón para evitar un mal máis grande como é traer ao
mundo crianzas non desexadas.

Destas loitas conseguiuse o cambio de opinión de amplos sectores sociais anteriormente opostos ao aborto polas
prédicas desde púlpitos durante centos e centos de anos e de boa parte da xerarquía da xinecoloxía española.

En 2010 o goberno de Zapatero aproba a Lei de Saúde Sexual e Reprodutiva e da Interrupción Voluntaria do
Embarazo que pasa a un sistema de prazos con indicacións no caso de malformación do feto. Esta Lei crea unhas
condicións de mínima dignidade e respecto á decisión das mulleres aínda moi mellorables (obxección de conciencia,
privatización cáseque absoluta da prestación, censura da formación e práctica médica, estigmatización profesional
de quen fai abortos...)

Agora o ministro Gallardón á fronte do goberno do PP, preocupado por seguir o ditado da Conferencia Episcopal, do
Foro da Familia e organizacións semellantes que forman ese 10% da poboación que pretenden a supresión do
aborto e que sexa delicto en todos os casos, queren una volta atrás sen precedentes.

Nosoutras defendemos o dereito da muller a ter a posibilidade real e concreta de decidir se quere ser nai ou non e
cando; sen que leis, ministros, bispos, médicos, xuíces ou calquera outra persoa interfiran na súa decisión. Sen que
tampouco a Red Madre ou a Lei de Familia apreten e presionen ás mulleres embarazadas.

Queremos que se poñan a dispor de todas as mulleres que queren ser nais as posibilidades de facelo (servizos
sociais públicos, escolas infantís, vivenda, comedores escolares, traballos con salarios e horarios que permitan a
crianza) e que as administracións cumpran co seu cometido facilitando a nais e pais a posibilidade real de facer
compatible traballo e familia.

Queremos que exista o dereito ao aborto libre, sen máis causas que a vontade da muller nas primeiras semanas, na
carteira de servizos da sanidade pública.

E non queremos que se nos titorice. Somos capaces, sabemos o que decidimos.

Por todo isto, opoñémonos e denunciamos a intención do goberno do Partido Popular que, ao ditado da Conferencia
Episcopal, en troca de mellorar as nosas vidas, garantir os nosos dereitos e as nosas liberdades, ponse a recortar
unha lei que conta co apoio da maior parte da poboación.

Nosoutras parimos, nosoutras decidimos.
A liberdade de ser nai pasa pola liberdade de non selo.
Aborto libre, gratuíto, na sanidade pública e á decisión da muller.
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