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Avui, 16 de maig de 2013, fem un setge a les retallades, a la repressió
sexual, a la maternitat obligatòria, a la manca de prevenció de malalties de
transmissió sexual, a la manca d’educació sexual i afectiva, al control sobre
el cos de les dones.
Perquè jo, tu, nosaltres, TOTES decidim!
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Després de les inconcretes i amenaçadores declaracions del ministre
Gallardon i altres membres del PP, així com de membres de la jerarquia
catòlica, no podem altra cosa que manifestar alta i clarament, simplement,
que:
ARA i AQUÍ, Ahir, demà i arreu, Les dones decidim.
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Armades de plaers, maternitat desitjada, preservatius, escombres de bruixa,
infusions d’herbes, amors, conys, tetes, fluxos, desig present i afirmatiu,
cossos empoderats, raons menopàusiques, pubertoses i menstruals, i amb
totes aquelles armes de construcció massiva que coneixem prou bé les
dones, siguem lliures o visquem en clandestinitat...
Nosaltres decidim!
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La Campanya pel Dret a l'Avortament Lliure i Gratuït fou critica amb la Llei
de Drets Sexuals i Reproductius i d'Interrupció Voluntària de l'Embaràs del
2010 ja que, tot i els avenços, no respon a les necessitats reals d'autonomia
i capacitat plena de decisió de les dones.Però defensarem qualsevol avenç
en el dret de les dones a decidir. Ni un pas enrere en la pràctica dels Drets
Sexuals i Reproductius que, recordem, estan recollits i protegits per les
convencions internacionals de NNUU del Caire 1994 i Beijing1996.
Avui dia 16, i sempre, setge a la contrareforma! Akelarre feminista!
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100.000 dones avortem cada any a l'Estat Espanyol. Cal que escoltin les
veus que hi ha darrere aquests números. El dret a decidir no pot limitarse per uns supòsits conservadors decidits per governs canviants. Si
volem rebaixar el nombre d'avortaments, no el penalitzem. Volem relacions
igualitàries, anticonceptius gratuïts i a l'abast de tothom. Dret a decidir i
avortament lliure i gratuït.
L'avortament és un fet. L'educació sexual i afectiva una necessitat.
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Ni víctimes ni passives, insubmisses i resistents! Fem de la nostra
vida un permanent acte d'autoafirmació feminista.
Nosaltres parim, nosaltres decidim!
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