
Des de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, donats els 
darrers esdeveniments que han anat succeint en referència a l’avortament: els 
registres, les inspeccions, el creuament d’acusacions, la difamació, les activitats 
il·lícites, la violència, el silenci i l’alarma social creada pels grups fonamentalistes 
religiosos; volem denunciar la situació de desprotecció en que han quedat les dones a 
causa de tot això. 
  
Aquesta cacera de bruixes ha tingut com a conseqüència la vaga de les clíniques que 
practiquen avortaments d’ACAI, des del dia 7 al dia 13 de gener, per fer palesa la 
seva desprotecció legal i institucional. Un cop més, això provoca una situació on les 
dones acaben sent les víctimes a les quals no es garanteix un dret bàsic. El nostre 
Estat, reconegut com a Estat de Dret, deixa a les dones desprotegides i sense cap 
garantia per poder exercir un dret legítim, que forma part dels Drets Humans, com és 
el dret a decidir lliurement si tenir o no tenir fills/es. A més, el nostre Estat, reconegut 
també com un Estat social i del benestar, permetrà que les dones quedin sense la 
cobertura sanitària adequada durant aquesta setmana que les clíniques fan vaga. 
  
La situació que viu actualment la nostra societat en referència a l’avortament ha causat 
una inseguretat i un qüestionament de treball dels i les professionals que, durant més 
de 20 anys, han estat exercint la seva tasca dins de la legalitat vigent i, per tant, els 
deixa en una posició on és molt difícil continuar tant per la vessant legal com per la 
imatge social. Donat que la llei actual estableix una ambigüitat que desprotegeix tant a 
les dones com als i les professionals que practiquen avortaments i que el Govern de 
l’Estat no està disposat a negociar un canvi de llei, es torna a situar a les dones en un 
espai que es pot considerar terra de ningú ja que cada cop existeixen més obstacles 
perquè puguin exercir aquest dret amb total llibertat i igualtat. 
  
Així doncs, i un cop més, per tal de garantir els drets sexuals i reproductius que el 
Govern de l’Estat Espanyol va signar el 1994 a la Conferència Internacional sobre la 
Població i Desenvolupament  dEl Caire, exigim: 
  

1. que s’inclogui l’educació sexual en el sistema educatiu obligatori. 
  
2. que s’incloguin els mitjans anticonceptius en el sistema públic sanitari 
assegurant així la seva gratuïtat. 

  
3. que es respecti el dret de les dones a recórrer a l’avortament, com una prestació 
sanitària bàsica, dins de la legalitat vigent. 

  
4. que es garanteixi la seguretat jurídica dels i les professionals que practiquen 
avortaments, dins de la legalitat vigent. 

  
5. que els nostres representants polítics possibilitin la reforma de la llei per tal 
d’aconseguir que l’avortament sigui un dret fonamental garantit per a totes les 
dones. És a dir, la pràctica de l’avortament ha d’emanar de la lliure decisió de la 
dona i ha de ser totalment gratuïta per abolir les desigualtats socials. 
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