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01
Presentació

Un dels temes més estratègics per a les dones 
de diferents regions és el que fa referència 
als drets sexuals i reproductius (en endavant 
DSR), atès que el sistema que genera desigual-
tats i discriminació per a les dones es basa 
principalment en el control del cos.

Algunes organitzacions d’Amèrica Llatina van 
veure necessari crear aliances amb organitza-
cions catalanes per compartir la visió sobre la 
importància d’incloure els DSR a l’agenda del 
desenvolupament.

D’aquesta manera, van néixer les jornades 
Mirades Feministes l’any 2007, “Centreamèrica 
i Catalunya. Mirades feministes als enfoca-
ments de desenvolupament”, amb l’objectiu 
d’obrir un espai de diàleg i debat sobre la 
coherència entre les polítiques i les prioritats 
dels diferents agents de la cooperació al des-
envolupament i la realitat que viuen les dones 
a Centreamèrica. En aquestes jornades i en les 
següents (el 2009 es va realitzar “La cooperació 
al desenvolupament a l’agenda del moviment 
de dones”) van participar dones d’El Salvador, 
Nicaragua i Guatemala. 

Els objectius d’aquest document són, d’una 
banda, contribuir al reconeixement social i 
institucional dels DSR i, de l’altra, compar-
tir accions i metodologies desenvolupades 
per organitzacions feministes i de dones 
per a la inclusió dels DSR a l’agenda del 
desenvolupament. 

Som conscients que la reflexió sobre els DSR 
està inacabada i, actualment, el debat sobre la 

Aquesta publicació 
s’emmarca dins d’una 
de les àrees d’acció 
de Cooperacció, 
anomenada “Autonomia 
del cos i sexualitats”. 
En l’última dècada, 
Cooperacció ha treballat 
conjuntament amb 
organitzacions de dones 
i feministes d’Amèrica 
Llatina i Àfrica amb 
l’objectiu de donar 
suport a les seves 
agendes polítiques. 

seva definició conceptual segueix obert. Aquest 
document no pretén ser exhaustiu de l’actual 
reflexió teòrica sobre els DSR, sinó que vol 
contribuir al fet que no es perdin els esforços i 
els sabers que s’estan generant des de la pràc-
tica, així com sistematitzar alguns dels apre-
nentatges i oferir-los a altres organitzacions i 
dones. Creiem que és fonamental reconèixer i 
mostrar el treball de les organitzacions femi-
nistes, i oferir eines a altres organitzacions que 
vulguin treballar sobre les experiències que es 
desenvolupen en tot el document. 

Entre totes les entitats que han col·laborat en 
l’elaboració d’aquesta publicació, trobem orga-
nitzacions aliades amb Cooperacció als països 
on s’estan implementant projectes i programes 
(Iamaneh, Mali; Las Dignas, El Salvador; La 
Corriente, Nicaragua, i La Casa de la Mujer, 
Colòmbia), i tres organitzacions catalanes que 
treballen de manera específica sobre el tema 
dels DSR en el territori nacional i que formen 
part de xarxes locals, nacionals i internacionals 
(Creación Positiva,  APFCB i Ca la Dona). 

Recollim algunes experiències exitoses1 que 
van dur a terme les organitzacions que han 
participat en l’elaboració d’aquesta publicació. 
Existeix un objectiu comú entre totes les impli-
cades, que és eliminar els obstacles que impe-
deixen l’exercici dels DSR de les dones, encara 

1  Entenem “èxit” com a terme de transformacions 
culturals a favor del reconeixement i exercici dels 
DSR, així com la disposició de reivindicar-los pública-
ment, ja que això és precisament el que oferim a les 
organitzacions.

que a nivell metodològic existeixin diferències 
importants que depenen dels diferents con-
textos polítics, socials i culturals en els quals 
actuen les organitzacions. 

Les experiències que es recullen en aquesta pu-
blicació estan dividides en accions d’incidència 
política i accions d’incidència social. Entenem 
per accions d’incidència política les deman-
des de polítiques públiques dirigides a fer front 
a les desigualtats i promoure la inclusió, la 
participació i la transformació de les relacions 
socials. És fonamental obrir l’agenda política 
als DSR perquè, fins ara, el debat sobre les 
polítiques públiques relacionades amb el cos 
de les dones ha generat, i segueix generant, 
molta resistència, a conseqüència del fet que 
històricament el cos s’ha considerat com una 
part de la dimensió privada de les persones. 
Per tant, polititzar-lo i fer-lo públic resulta 
difícil. Per aquesta raó, els DSR formen part de 
l’agenda comuna del feminisme, tot i que s’han 
de tenir en compte els diferents contextos dels 
països i el diferent nivell de conscienciació de 
les organitzacions. 

Les accions d’incidència social fan referència 
bàsicament a accions de sensibilització que 
tenen com a objectiu facilitar la reflexió crítica 
dels grups i col·lectius als quals es dirigeixen, 
així com proporcionar-los eines per afavorir el 
qüestionament dels mites i les creences sobre 
la sexualitat que dificulten i impedeixen re-
conèixer els DSR com a drets humans, i contri-
bueixen a l’enfortiment de grups de dones orga-
nitzades per a l’exercici efectiu dels seus drets. 
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01.1
Presentació
de les 
entitats

Iamaneh, mali

http://courantsdefemmes.free.fr/Assoces/Mali/
Iamaneh/Iamaneh.html

Organització de dones especialitzada en drets 
sexuals i reproductius i salut de les dones. 
Dóna una especial atenció a la salut prenatal i 
del part, les fístules obstètriques i la mutilació 
genital femenina. Iamaneh és una de les po-
ques entitats que treballa al país la prevenció, 
la formació i l’atenció de les fístules obstètri-
ques, i coordina les xarxes comunitàries amb 
els serveis de salut pública. 

La Casa de La mujer, Colòmbia

www.casmujer.org

Amb 29 anys d’experiència en sexualitat i re-
producció de les dones, proposa accions que 
mantinguin a l’agenda pública que la sexualitat 
i la reproducció són drets de les dones, part 
de la seva autonomia i que han de ser exigits 
i reivindicats no només per l’Estat, sinó tam-
bé per la societat, la qual ubica el debat de la 
sexualitat i la reproducció a la moralitat, els 
fonamentalismes i el control estatal. 

Programa FemInIsta 
CentroamerICano  
La CorrIente, nicaragua

www.movimientofeministanicaragua.org

Organització que promou la creació d’espais 
de concertació entre dones com a mitjà per 
potenciar la defensa dels nostres drets humans 
i ciutadans. La seva comprensió i aposta per la 
defensa dels drets sexuals i reproductius passa 

per la noció i pràctica de ciutadania i per tenir 
la capacitat subjectiva i tangible de les dones per 
formular els seus propis desitjos, d’augmentar 
les possibilitats per escollir dins un marc de 
llibertat i respecte per l’autodeterminació, propi 
de les ciutadanies plenes.

Las dIgnas, el salvador 

www.lasdignas.org

Organització feminista autònoma, transgresso-
ra, creativa i diversa que, com a part del movi-
ment feminista, impulsa la proposta filosòfica, 
ideològica, ètica i crítica, des de la qual es 
busca l’eradicació de l’ordre patriarcal, capita-
lista i heterosexista, mitjançant transforma-
cions socials, polítiques, culturals, ambientals 
i econòmiques que eliminin la subordinació i 
opressió de les dones, i garanteixin el respecte i 
el gaudi dels drets sexuals i reproductius. 

Ca La dona, Catalunya

www.caladona.org

Espai de trobada i relació entre dones i grups 
de dones, obert a la participació i a les pro-
postes de les dones que ho desitgin. És un 
espai físic, però sobretot simbòlic, és un lloc 
d’experiències polítiques, de reflexió i produc-
ció de pensament.

CreaCIón PosItIva, estat espanyol

www.creacionpositiva.net

Associació sense ànim de lucre, constituï-
da l’any 2001 per dones amb experiència 

reconeguda en l’àmbit de la incidència política, 
la prevenció, l’assessorament i el suport a per-
sones que viuen amb el virus VIH.

assoCIaCIó de PLanIFICaCIó 
FamILIar de CataLunya I BaLears 
(aPFCB), estat espanyol

www.apfcib.org

L’Associació de Planificació Familiar de 
Catalunya i Balears (APFCB) és una entitat no 
governamental interdisciplinària d’àmbit au-
tonòmic, constituïda l’any 1982 i formada per 
persones interessades en la salut afectiva i sexual i 
la planificació familiar. A la vegada, treballa d’una 
manera transversal la dimensió de gènere que 
aquesta temàtica implica amb molta importància. 
Es proposa impulsar, fomentar i facilitar la sen-
sibilització, la prevenció i l’educació de la societat 
dins l’àmbit de la salut sexual i reproductiva.

CooPeracció, estat espanyol 

www.cooperaccio.org

Associació de cooperació internacional, creada 
el 1994, que contribuïm des de les nostres ac-
cions a l’empoderament de les dones, al ple exer-
cici dels seus drets i a l’assoliment de la igualtat 
de gènere, com a condicions imprescindibles 
per arribar a la justícia social, al desenvolupa-
ment humà sostenible i a la pau. Donem suport 
als moviments feministes que posen l’agenda 
de les dones a les polítiques públiques i en els 
acords internacionals. Són elles qui promouen 
les estratègies de desenvolupament transforma-
dor al model androcèntric i neoliberal. 
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01.2
Introducció

Les reivindicacions que expressen els movi-
ments feministes a fòrums i conferències in-
ternacionals han obligat a les Nacions Unides, 
durant la dècada dels 90, a reformular els seus 
conceptes i orientacions en matèria de polí-
tiques de població, salut, desenvolupament i 
drets humans. De manera paral·lela, també 
dins el marc de l’ONU, es va institucionalitzar 
l’enfocament del Desenvolupament Humà, 
que se centra en garantir el ple desenvolupa-
ment de totes les persones i que conflueix amb 
l’enfocament de DSR. 

La Conferència Internacional sobre Població 
(El Caire, 1994) es considera un punt cul-
minant per a la configuració dels DSR, atès 
que s’institucionalitzen els conceptes de salut 
sexual i reproductiva, i es reconeixen com 
a element clau per al desenvolupament dels 
països i l’empoderament de les dones. La 
Conferència ratifica el dret de les dones a con-
trolar la seva pròpia fecunditat a través de la 
informació i l’accés als mètodes anticonceptius. 
A més, el Programa d’Acció emanat d’aquesta 
trobada es compromet a “promoure la igualtat 
entre sexes i els drets de la dona, així com a 
eliminar la violència de tot tipus contra la dona 
i assegurar-se que sigui ella qui controli la seva 
pròpia fecunditat2”.

A la IV Conferència Mundial sobre les Dones 
(Beijing, 1995), es reafirmen els acords d’El 
Caire i s’avança en la definició d’aquests drets. 
La qüestió més important d’aquesta trobada 

2 Nacions Unides. 1995. Població i 
Desenvolupament, Volum 1: Programa d’Acció adoptat  
per la Conferència Internacional sobre la Població 
i el Desenvolupament: El Caire, 5 a 13 de setembre 
de 1994, paràgraf  8.25. Nova York: Departament 
d’Informació Econòmica i Social i Anàlisi de 
Polítiques, Nacions Unides.

és que, per primera vegada, es fa referència als 
DSR com a part indissoluble dels drets hu-
mans: “Els drets humans de les dones inclouen 
el seu dret a exercir el control i a decidir lliure-
ment i amb responsabilitat sobre les qüestions 
relatives a la seva sexualitat, inclosa la seva 
salut sexual i reproductiva, lliure de coerció, 
discriminació i violència 3”.

L’any 2000, tots els estats membres de les 
Nacions Unides van adoptar uns acords que 
es plasmen a la Declaració del Mil·lenni i als 
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 
(ODM). Entre aquests objectius, el tercer 
(“promoure la igualtat entre els gèneres i 
l’autonomia de la dona”), el cinquè (“reduir 
la mortalitat materna”) i el sisè (“combatre el 
VIH/SIDA, el paludisme i altres malalties”) fan 
referència explícita als DSR i contenen indi-
cadors com la taxa dels anticonceptius, la taxa 
de natalitat entre les adolescents, la cobertura 
d’atenció prenatal i les necessitats insatisfetes 
en matèria de planificació familiar. 

Com a conseqüències positives de l‘adopció 
de l’enfocament dels DSR, cal destacar la 
desvinculació real i simbòlica dels àmbits de 
la sexualitat i de la reproducció, així com la 
desvinculació de la sexualitat i la reproduc-
ció de l’àmbit moral i la religió. A la vegada, 
si els elevem a la categoria de drets, aquest 
enfocament permet situar aquests dos àm-
bits essencials de la vida humana a l’esfera 
pública i exigir el dret universal al seu accés. 
Hi ha una desvinculació dels discursos sobre 
el control de la població de les demandes 

3 Nacions Unides, 1995, Informe sobre la IV 
Conferència Mundial sobre la Dona, Beijing, del 4 al 
15 de setembre de 1995, Nacions Unides, Nova York, 
1996, paràgraf  96.

relacionades amb la reproducció que, en 
canvi, passen a vincular-se a discursos de 
desenvolupament humà. 

Un concepte fonamental que sorgeix gràcies 
a l’adopció de l’enfocament dels DSR és que 
la consideració del subjecte d’aquests drets, 
dones o persones, reflecteix una tensió en la 
formulació d’un conjunt de drets nous que 
deriven de les reivindicacions feministes en 
l’àmbit de la sexualitat i la fecunditat. D’una 
banda, el reconeixement del doble patró de 
valoració de les conductes sexuals d’homes i 
dones ha donat peu a la formulació del “dret 
de la dona al plaer sexual”. De l’altra, la cons-
tatació que la desigualtat de poder entre els 
gèneres propicia que els homes controlin els 
comportaments reproductius de les dones ha 
provocat la reivindicació feminista “el meu 
cos és meu” i l’exigència de la despenalització 
de la interrupció voluntària de l’embaràs i de 
canvis culturals i legislatius que garanteixin 
el respecte a la integritat del cos de les dones 
i propiciïn l’empoderament de les dones per 
resistir a la coacció, imposició i violència 
masculina en aquests àmbits. 

Al marge dels aspectes positius, creiem que 
és important assenyalar que les ambigüitats i 
buits que existeixen en la formulació dels DSR, 
realitzada per les conferències mundials im-
pulsades per l’ONU, s’expliquen perquè aquests 
drets tenen un estatus jurídic dèbil, ja que han 
estat consensuats en programes i plataformes 
d’acció que no són jurídicament vinculants 
pels estats signataris. A les Conferències, s’han 
fet reiterades crides perquè l’Estat, la societat 
civil i les organitzacions de dones adoptin 
determinades accions, però sense fixar de ma-
nera clara les tasques corresponents a cada un 
d’aquests subjectes. Finalment, no existeixen 

L’origen de l’enfocament 
de Drets Sexuals i 
Reproductius sorgeix 
a partir de les 
reivindicacions del 
moviment feminista que, 
als anys 70, formula 
el concepte de Drets 
Sexuals i Reproductius 
de les Dones com el dret 
a exercir el control sobre 
el seu cos i regular 
la seva sexualitat i 
capacitat reproductiva 
sense imposicions, 
coercions o violència 
per part dels homes, 
així com l’exigència que 
ells han d’assumir la 
seva responsabilitat 
per l’exercici de la 
seva sexualitat. 
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Les feministes hem experimentat una altra 
manera de fer política: crear grups, practicar 
l’autoconsciència, conèixer-nos i agafar-nos 
com a exemple per definir i reconèixer els 
nostres propis desitjos, enllaçar relacions de 
confiança amb altres dones, donar-nos suport 
i atorgar autoritat a aquelles que considerem 
que poden donar suport a la realització dels 
nostres projectes personals. 

Aquesta manera de fer política ens permet 
agafar com a punt de partida les nostres ne-
cessitats i definir què volem que se’ns recone-
gui com a drets de ciutadanes. La ciutadania 
només es pot aconseguir mitjançant la con-
questa de l’autonomia del cos, territori sobre 
el qual històricament s’ha exercit l’opressió 
patriarcal. Per aquest motiu, és imprescindi-
ble construir una força organitzada de dones 
i compartir el coneixement i les pràctiques de 
resistència que exerceixen les organitzacions 
feministes i de dones. 

El complex entramat  de creences, valors, rols 
i estereotips que defineixen i determinen les 
identitats de gènere, masculina i femenina, 
es construeixen sobre característiques, pecu-
liaritats, diferències escollides, inventades o 
simplement imposades5.  La identitat de gène-
re és una construcció simbòlica que conté tot 
el conjunt d’atributs assignats a les persones 
a partir del sexe. La relació entre aquests 
atributs i el sexe de les persones justifica un 
procés de naturalització que els converteix 

5 Gayle Rubin, “El tráfico de mujeres: notas sobre la 
economía política del sexo“, Nueva Antropología vol. 
VII, no. 30, México D.F., 1986 (1a ed. 1975).

tribunals internacionals als quals recórrer en 
cas de violació d’algun d’aquests drets4. 

A més de les dificultats que provoca definir 
l’abast dels drets sexuals i reproductius, el seu 
reconeixement s’enfronta a un ressorgiment 
dels fonamentalismes religiosos com és el cas 
de les esglésies, sobretot la catòlica, la qual ha 
criminalitzat tots els drets sexuals. En el ter-
reny dels drets reproductius, destaca l’obstacle 
del lliure accés a mètodes anticonceptius se-
gurs que s’oposen tenaçment a la despenalitza-
ció de la interrupció voluntària de l’embaràs. 

Aquests factors, juntament amb la política 
impulsada per governs conservadors en la ma-
joria dels països europeus, així com en altres 
països, exerceixen una influència important en 
la direcció dels fons per a la cooperació inter-
nacional i es prioritzen accions dirigides a fo-
mentar projectes i programes vinculats a temes 
de salut reproductiva. Tot i això, limiten signi-
ficativament el desenvolupament d’accions que 
pretenen impulsar i promoure els DSR. 

4 De Barbieri, T., "Derechos sexuales y reproducti-
vos. Aproximación breve a su historia y contenido", a 
Mujer y Salud, nº 2, Santiago de Xile, 1999.

en fets inamovibles. Aquest procés té un sig-
nificat polític, ja que estableix una sèrie de 
rols, obligacions i drets que corresponen a les 
persones, segons siguin dones i homes, i que 
determinen el tipus de relació que s’estableix 
entre ells. 

El feminisme va realitzar una conquesta fo-
namental en la transformació de les relacions 
de gènere quan va instituir en el projecte de 
transformació social un subjecte polític que 
trenca històricament amb l’heteronomia d’allò 
que s’anomenava condició femenina, i propor-
ciona a les dones la possibilitat de trencar amb 
la condició de víctima i de transformar-se en 
individus autònoms, que significa tenir una 
existència pròpia dotada d’autonomia i drets. 

La sexualitat és un dels àmbits en el qual 
l’opressió sobre el cos de les dones es manifes-
ta de manera evident i violenta. El nostre cos 
representa un territori de conquista sobre el 
qual s’exerceix el control per part dels homes, 
de les instàncies religioses, de l’Estat. La cus-
tòdia del cos passa a través de la vigilància de 
la seva sexualitat, de la negació del seu plaer, 
de la negació del seu desig, de la reproducció 
imposada i no escollida, de la maternitat en-
tesa com l’atribut més immediat de les dones. 
Nosaltres som conscients de la importància 
atorgada al cos pel sistema que l’explota, ho 
reivindiquem com a lloc dels nostres desitjos, 
del nostre plaer, com a punt de partida per 
sortir de l’opressió i, fins i tot, com un espai 
on compartir les nostres experiències amb 
altres dones. 

De la mateixa manera, entenem la sexualitat 
com una dimensió fonamental de l’existència 
humana i el fet de viure-la lliurement i de 
manera satisfactòria és un dels nostres drets 
fonamentals. Aquest és el punt de partida per 
fomentar una cultura democràtica i operar 
una crítica radical al poder autoritari i a tot el 
conjunt de creences apreses i interioritzades 
sobre la sexualitat i les identitats estructura-
des i fixes.

Es tracta de trencar una fixació d’identitat i 
de forma d’inserció en el món que està di-
rectament vinculada, com a construcció de 
l’ordre patriarcal, al cos, a la seva vivència de 
la sexualitat i a la seva capacitat reproductora. 
En aquest sentit, el trencament amb la idea 
de destí planteja el problema de l’autonomia 
com a requisit primordial per a l’exercici de 
la llibertat. Contra els discursos disciplinaris 
del cos, proposem unes pràctiques de rup-
tura i d’enfrontament obert a l’heteronomia 
per reivindicar que el nostre cos ens pertany. 
Moltes dones no consideren que existeixi una 
relació entre ciutadania i drets sobre el propi 
cos perquè l’ordre hegemònic ha confinat el cos 
de les dones en una dimensió “privada”6. En 
aquest sentit, resulta una estratègia fonamental 
reflectir la relació entre el cos i els drets per 
poder avançar en la construcció d’un concepte 
més ampli de ciutadania en el qual les dones 
siguem subjectes polítics actius. 

6  María Teresa Blandón Gadea (2010), “Los dere-
chos sexuales y reproductivos y la construcción de 
la ciudadanía”. Material per al debat final Àrea 2, I 
Edició Màster Virtual en Gènere i Desenvolupament, 
Cooperacció,  p. 4

Cossos, 
sexualitats i 
ciutadanies
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01.3
Compromisos 
internacionals 
en matèria de 
DSR

ConvenCIó soBre L’eLImInaCIó de 
totes Les Formes de dIsCrImInaCIó 
Contra La dona (CedaW), 1979 I eL 
seu ProtoCoL FaCuLtatIu, 1999

www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm

En el seu article 12, s’estipula que els estats 
membres han d’adoptar totes les mesures apro-
piades per eliminar la discriminació contra 
les dones en l’àmbit de l’atenció mèdica, amb 
l’objectiu d’assegurar condicions d’igualtat 
entre homes i dones, “l’accés a serveis d’atenció 
mèdica, inclús els que es refereixen a la plani-
ficació de la família”. L’article 16 assenyala que 
els estats membres es comprometen a asse-
gurar en condicions d’igualtat entre homes i 
dones “els mateixos drets a decidir lliurement 
i de manera responsable el nombre de fills i 
l’interval entre els naixements, i a tenir accés a 
la informació, l’educació i els mitjans que per-
metin l’exercici d’aquests drets”.

II ConFerènCIa InternaCIonaL 
soBre drets humans, vIena, 1993

www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.
nsf/%28Symbol%29/A.CONF.157.23.
Sp?Opendocument

La Declaració i Programa d’Acció de Viena 
reafirma els drets de les dones a tenir accés 
a la més àmplia gamma de serveis de pla-
nificació familiar (Article 14). Així mateix, 
assenyala de manera especial la importància 
de la tasca destinada a eliminar “totes les 
formes d’assetjament sexual, l’explotació i el 

Entre els principals 
instruments 
internacionals que 
avalen els DSR, trobem 
la següent sel·lecció:

Existeixen factors socials i culturals que impe-
deixen reconèixer als DSR com a drets humans 
i a les dones com a ciutadanes de ple dret. 

Contra aquests factors, proposem una visió del 
cos com a punt de partida per generar actes de 
resistència i des d’on crear noves dimensions 
de ciutadania. L’objectiu és l’ampliació dels sig-
nificats de ciutadania associats a l’autonomia 
i avançar, tal i com s’ha anat fent en les darre-
res dècades, en el procés de politització de la 
vida íntima 8. En aquest sentit és justament 
quan podem afirmar que els DSR suposen 
una redefinició de les fronteres entre l’esfera 
pública i la privada, així com de les categories 
que determinen les polítiques públiques i el 
reconeixement i apropiació del cos. D’aquesta 
manera, es defineix un nou paradigma de drets 
basats en la llibertat de cada cos per posar en 
dubte, qüestionar, rebutjar i transformar els 
mandats de gènere que pesen sobre aquest i els 
seus desitjos9.

8  Kate Millett, “Política sexual”, Edicions Cátedra, 
S.A., Madrid, 1995.
9  Veure María Teresa Blandón Gadea, op. cit.

Considerar els nostres cossos com a espais 
de plaer i de llibertat ens permet avançar en 
l’exercici de l’autonomia i ens legitima per 
lluitar contra la violència, entesa com a eina 
d’opressió. Partir del cos és partir dels nostres 
propis desitjos. Els poders normatius no es-
timulen les dones perquè puguin gaudir dels 
seus cossos d’una manera plaent. Un exemple 
clar el trobem en la por a la llibertat que in-
culca la religió, sobretot pel que fa a la vivèn-
cia del plaer. De fet, vivim en societats que es 
basen en una educació repressiva que inculca 
el temor a parlar del plaer sexual i respon-
sabilitza les dones de la satisfacció de les 
necessitats de l’altre 7. En aquest sentit, creiem 
que la reivindicació del plaer és una pràctica 
feminista de reapropiació del cos, és a dir, del 
nostre territori oprimit. La reivindicació del 
plaer és, a la vegada, un objectiu i un mètode 
per promoure els DSR. 

Creiem que els DSR són una eina impres-
cindible de lluita per l’autonomia del cos i 
per reconèixer a les dones la capacitat de 
decidir sobre el seu cos i, sobretot, de ser lliu-
res. Creiem que els DSR poden contribuir a 
transformar les relacions entre homes i dones 
i desmuntar les estructures de poder que les 
regeixen, ja que desfan una llei imposada pels 
mateixos homes. 

7  Veure María Teresa Blandón Gadea, op. cit., p. 6



16 01.3 Compromisos internacionals en matèria de DSR 01.3 Compromisos internacionals en matèria de DSR 17

del dret bàsic de totes les parelles i individus 
a decidir lliurement i de manera responsable 
sobre el nombre de fills, l’interval de temps 
entre naixement i naixement, i a tenir accés a 
la informació i els mitjans per aconseguir-la, 
i el dret a aconseguir el nivell més elevat de 
salut sexual i reproductiva. També inclou el 
dret a adoptar decisions que fan referència 
a la reproducció sense patir discriminació, 
coaccions ni violència, d’acord amb allò que 
s’estableix en els documents de drets humans” 
(paràgraf 7.3). Es reconeix l’avortament in-
segur com un “problema important de salut 
pública” (paràgraf 8.25).

El capítol 5 del Programa compromet als go-
verns signants que les seves lleis i polítiques 
considerin els “diversos tipus de famílies” que 
existeixen en la majoria de les societats (parà-
grafs 5.1 i 5.2). 

Iv ConFerènCIa mundIaL soBre 
La dona, BeIjIng, 1995

http://www.eclac.org/mujer/publicaciones/
sinsigla/xml/3/6193/Plataforma.pdf

Per reafirmar allò que s’estableix a El Caire, 
la Plataforma d’Acció de Beijing reconeix que 
els drets reproductius “es basen en el reco-
neixement del dret bàsic de totes les parelles 
i individus a decidir lliurement i de manera 
responsable sobre el nombre de fills, l’interval 
de temps entre naixement i naixement i a 
tenir accés a la informació, als mitjans per 
aconseguir-la i el dret a aconseguir el nivell 

tràfic de dones” i “les violacions sistemàtiques, 
l’esclavitud sexual i els embarassos forçats” 
(Article 38).

deCLaraCIó soBre L’eLImInaCIó de La 
vIoLènCIa Contra La dona, vIena, 1993

www2.ohchr.org/spanish/law/mujer_violencia.htm

Adoptada per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides el desembre de 1993, la seva 
importància fonamental radica en el fet que, 
per primera vegada, en un instrument inter-
nacional es reconeix “que la violència contra 
la dona constitueix una violació dels drets 
humans i les llibertats fonamentals”, i es fa una 
condemna ferma a totes les formes de violèn-
cia física, sexual i psicològica.

v ConFerènCIa InternaCIonaL 
soBre PoBLaCIó I desenvoLuPament, 
eL CaIre, 1994

www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/
poblacion/icpd1994.htm

En aquesta Conferència, celebrada a El Caire, 
es defineix per primera vegada en la història 
un grup de drets humans com a drets repro-
ductius. El Programa d’Acció d’El Caire ex-
pressa que els drets reproductius  
“...inclouen certs drets humans que ja estan 
reconeguts en les lleis nacionals, en els do-
cuments internacionals sobre drets humans 
i en altres documents que formen part de 
les Nacions Unides, aprovats per consens. 
Aquests drets es basen en el reconeixement 

a la salut integral, que inclou la salut sexual i 
reproductiva, es considerin com una condició 
indispensable per garantir la participació de 
les dones a la vida política i al treball remune-
rat (...), de manera prioritària per a les dones 
joves, les més pobres, les dones indígenes, les 
afrodescendents, les dones rurals i les dones 
amb discapacitat.”

XI ConFerènCIa regIonaL soBre 
La dona d’amèrICa LLatIna I eL 
CarIB: Consens de BrasíLIa, 2010

www.eclac.org/mujer/noticias/
paginas/5/40235/ConsensoBrasilia_ESP.pdf

El Consens de Brasília recull les línies d’acció 
per a les polítiques en pro de l’assoliment de 
la igualtat a la Regió que s’han acordat a la 
Conferència. Els acords aconseguits es refe-
reixen a desenvolupar accions per conquistar 
una major autonomia econòmica i igualtat en 
l’esfera laboral, tot enfortit la ciutadania de 
les dones; ampliar la participació de les dones 
en els processos de presa de decisions i en les 
esferes de poder; facilitar l’accés de les dones 
a les noves tecnologies i promoure mitjans de 
comunicació igualitaris, democràtics i no dis-
criminatoris; enfrontar les formes de violèn-
cia contra les dones; promoure la salut inte-
gral i els drets sexuals i reproductius; realitzar 
activitats de capacitat i intercanvi i difusió, 
que permetin la formulació de polítiques pú-
bliques basades en les dades de l’observatori 
d’igualtat de gènere d’Amèrica Llatina i el 
Carib, i promoure la cooperació internacional 
i regional per a la igualtat de gènere.

més elevat de salut sexual i reproductiva” 
(paràgraf 95).

La Plataforma de Beijing expressa que “els 
drets humans de la dona inclouen el dret a 
tenir control sobre les qüestions relacionades 
amb la seva sexualitat, inclosa la seva salut 
sexual i reproductiva, decidir lliurement 
respecte a aquestes qüestions, sense veure’s 
subjecta a la coerció, la discriminació i la 
violència. Les relacions igualitàries entre 
la dona i l'home pel que fa a les relacions 
sexuals i a la reproducció, inclòs el ple res-
pecte de la integritat de la persona, exigeix 
el respecte i el consentiment recíprocs i la 
voluntat d’assumir conjuntament la respon-
sabilitat de les conseqüències del comporta-
ment sexual” (paràgraf 96).

A Beijing es reprenen les recomanacions de 
la Conferència d’El Caire relacionades amb 
la interrupció voluntària d’embaràs i, de 
manera addicional, s’insta els estats a “con-
siderar la possibilitat de revisar les lleis que 
preveuen mesures punitives contra les dones 
que han tingut avortaments il·legals” (parà-
graf 106).

X ConFerènCIa regIonaL soBre 
La dona d’amèrICa LLatIna I eL 
CarIB: Consens de QuIto, 2007

www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/29489/
dsc1e.pdf

Aquesta conferència va fer una crida a “assegu-
rar que els drets sexuals i reproductius que for-
men part dels drets humans i l’accés universal 
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02
Context 
dels països

La garantia i el gaudi de la sexualitat i la repro-
ducció lliure i autònoma a Colòmbia està fent 
un pas enrere a causa de la posició històrica de 
la jerarquia de l’Església catòlica, que es posi-
ciona en contra d’aquests drets i ho expressa 
mitjançant un discurs fonamentalista, autorita-
ri i castigador, i una intromissió indeguda a les 
polítiques dels estats, tot violant l’Estat laic. 

L’impacte desproporcionat del conflicte armat 
en les dones fa que el seu cos, la seva sexualitat 
i la reproducció siguin espais on es demostra 
l’exercici del poder, el control i la vulneració 
dels seus drets humans. Els greus efectes de la 
violència contra les dones en la seva salut inte-
gral són fomentats a partir de la naturalització 
social d’aquest delicte. El fet de no superar els 
pensaments i les accions homofòbiques, lesbo-
fòbiques i transfòbiques estigmatitzen, desna-
turalitzen i sancionen qualsevol opció sexual o 
de gènere diferent a l’heterosexualitat. 

Aquests factors es fan patents en com alguns 
funcionaris i funcionàries, mitjançant el seu 
càrrec, fan interpretacions i intervencions 
indegudes i seculars en contra dels DSR reco-
neguts per la llei, com és el cas del Procurador 
General de la Nació, qui posa traves al reco-
neixement d’alguns drets com el de la lliure 
opció a la maternitat, a la informació sexual i 
reproductiva a les institucions educatives i a la 
normativa sobre les parelles del mateix sexe. 

És important que les dones prenguin cons-
ciència per identificar la violència sexual com 
a delicte i violació dels seus drets per tal de 
prevenir i eliminar aquesta forma de violència i 
superar la impunitat davant d’aquest crim. De la 
mateixa manera, també cal considerar un factor 
clau per a aquest propòsit la deguda atenció als 
sentiments d’intimidació i inseguretat que sen-
ten les dones davant l’exercici de la seva sexuali-
tat i l’increment de la violència sexual a causa de 
la presència d’actors armats. Per aquest motiu, 
s’ha investigat entre les dones sobre la violència 
sexual, els drets humans i la seva seguretat1. 
D’entre 2.785.009 dones d’entre 15 i 44 anys, el 
97,74% creu que la violència contra les dones 
és una violació dels drets humans i el 99,55% 
considera que és un delicte; el 6,74% s’ha sentit 
intimidat sexualment davant la presència de les 
forces públiques i el 10,47%, per la presència 
de grups armats il·legals. El 49,29% de les do-
nes considera que la presència d’actors armats 
als municipis incrementa la violència sexual a 
l’espai privat. D’altra banda, el 64,26% creu que 
la presència dels actors armats als municipis 
incrementa la violència sexual a l’espai públic. 

1 Primera enquesta de prevalença “Violencia sexual 
en contra de las mujeres en el contexto del conflicto 
armado colombiano” Colòmbia 2001-2009. La inves-
tigació es va realitzar dins la campanya “Violaciones 
y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra”, 
dissenyada i realitzada per la Casa de la Mujer.

02.1
Context 
Colòmbia
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Centreamèrica és una de les regions que 
presenta més trets de desigualtat. Els marcs 
institucionals i polítiques públiques actuals 
no responen a les necessitats dels joves en 
matèria de sexualitat i reproducció, i provoca 
indicadors negatius de violència, embarassos 
no desitjats, relacions sexuals poc plaents i 
malalties de transmissió sexual, entre d’altres. 

La societat nicaragüenca i les dones en par-
ticular es ressenten del predomini d’una 
cultura sexual que redueix la sexualitat a 
la reproducció dins l’àmbit de les relacions 
heterosexuals. 

El predomini de valors conservadors respecte 
a la sexualitat, l’absència de diàleg, tant dins 
com fora de les famílies, el deteriorament dels 
serveis públics de salut sexual i reproductiva 
i la violència sistemàtica que pateixen milers 
de dones com a conseqüència de relacions 
desiguals de poder entre homes i dones són 
la base de múltiples problemes que afronten 
particularment les i els joves per exercir una 
sexualitat plaent i segura, així com una ma-
ternitat i/o paternitat escollida lliurement. 

L’increment de les malalties de transmissió 
sexual i VIH, l’absència de polítiques integrals 
de salut i la discriminació són problemes 
de gravetat que augmenten i que tenen un 
impacte directe en la qualitat i l’esperança 

de vida dels i les joves. Les altes taxes de 
fecunditat en adolescents s’associa a la mor-
talitat per causes relacionades amb l’embaràs. 
L’avortament clandestí que es realitza en 
condicions insegures és un altre problema  
greu que les institucions de l’Estat haurien 
d’atendre ràpidament. 

El predomini de prejudicis que afirmen 
l’heterosexualitat com a norma universal és la 
causa que molts joves i sobretot homosexuals 
i transsexuals visquin la seva sexualitat en 
clandestinitat, hostilitat i violació dels seus 
drets humans. 

02.2
Context 
Nicaragua

A nivell polític, la fragilitat democràtica i 
institucional és una característica general a El 
Salvador i, pel que fa a les polítiques públiques 
relacionades amb les dones, la seva aplicació 
efectiva és molt dèbil i, en alguns casos, es 
detecta un empitjorament, sobretot en l’àmbit 
dels DSR. 

La institució nacional responsable de l’impuls 
de polítiques a favor de les dones, l’ISDEMU, 
no només té un estatus baix o indefinit dins 
l’estructura administrativa de govern, sinó que 
té un pressupost molt escàs i amb una mínima 
capacitat d’incidència en els diferents nivells de 
govern. El seu caràcter rector de polítiques pú-
bliques només apareix en els textos legals, però 
no es compta amb eines polítiques i pressupos-
tàries per desenvolupar-lo. Gràcies a l’arribada 
d’un nou partit d’esquerres al Govern el juny 
de 2009, es preveu que l’ISDEMU s’anirà dina-
mitzant i comenci a tenir aquell paper rector 
que no ha complert fins ara. 

L’enfortiment del fonamentalisme religiós i 
econòmic està provocant un fort impacte en els 
DSR de les dones amb importants retrocessos, 
com la penalització de l’avortament terapèutic 
a El Salvador i a Nicaragua, i el plantejament 
i retirada dels centres educatius de manuals 
d’educació sexual, tot negant a la població jove 
de Centreamèrica el dret a la informació. Això 
ha comportat el debilitament i la crisi de l’Estat 

laic. Els fonamentalismes creixen i enforteixen 
els valors culturals patriarcals i, des d’aquest 
punt de vista, es determina la legislació i les 
polítiques públiques, de manera que afecten 
les dones en general. Aquest cas es reflecteix 
amb l’augment d’embarassos entre adolescents 
i l’increment del VIH/SIDA a la regió. La taxa 
de morbiditat d’aquesta malaltia entre dones 
embarassades d’entre 15 i 24 anys és de 32 
persones per cada 100.000 habitants. 

L’any 2007, d’acord amb les dades del Ministeri 
de Salut, es van registrar 6.445 avortaments 
sèptics i espontanis, dels quals 6.363 són 
sèptics i, dins d’aquests, el 2,3% són de nenes 
d’entre 10 i 14 anys i el 25,6%, de dones de 15 
a 19 anys. D’aquesta manera, les dones joves 
i les nenes s’enfronten a la difícil tasca de do-
nar a llum i educar els seus fills i filles durant 
l’adolescència i joventut, a causa de l’educació 
sexual insuficient que reben i als serveis limi-
tats en salut sexual i reproductiva. Segons el 
Ministeri de Salut, actualment el 31,4% dels 
parts corresponen a joves de 15 a 19 anys. 

Segons el VI Cens de Població, DYGESTYC, 
2008: d’un total de 70.790 parts atesos a la 
xarxa hospitalària pública, el 30% eren nenes i 
adolescents d’entre 10 i 19 anys. D’un total de 
560.000 dones, entre les adolescents de 15 a 19 
anys, el 18% té almenys un fill o filla. I en les 
edats d’entre 20 i 24 anys, la dada és del 56%. 

02.3
Context  
El Salvador

Tot i les dificultats 
anteriorment esmentades, és 
esperançadora l’aparició de 
petits col·lectius de lesbianes i 
dones transsexuals que, amb 
molta valentia, es fan visibles 
a l’espai públic per defensar el 
seu dret de Ser, tot reclamant 
respecte i reconeixement 
de tots els seus drets.
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Els factors culturals influeixen en les condi-
cions de vida i la situació social de les dones, 
les quals són objecte d’un tracte diferenciat en 
la divisió del treball, en l’educació, en els siste-
mes socioeconòmics i, de manera molt relle-
vant, en les pràctiques nefastes com la mutila-
ció genital femenina, entre d’altres. Aquestes 
discriminacions es reflecteixen tant en el seu 
paper dins la família com en la societat. 

La fecunditat es valora molt i la dona és consi-
derada l’encarregada de donar fills/es al marit, 
atès que la família és l’element més important 
de la societat. La taxa de fecunditat s’eleva a 6.6 
fills/es per cada dona2. Aquesta valoració de la 
maternitat com a l’únic paper social reconegut 
per les dones limita de manera considerable la 
seva projecció en altres àrees de desenvolupa-
ment econòmic, cultural i social. 

La pràctica de les mutilacions genitals feme-
nines (MGF) a nivell nacional afecta el 94% 
de les dones en edat de procrear i a la regió 
de Kayes arriba a un 97.7%3. Antigament, la 
mutilació es practicava a les nenes d’entre 8 i 
13 anys, les quals normalment ja estaven com-
promeses i, a vegades, s’entregaven en el mateix 
acte al marit. Actualment, existeix una forta 
tendència a realitzar-les en edats cada vegada 

2  “Enquête Démographique et de Santé”, EDS IV, 2006
3  “Enquête Démographique et de Santé”, EDS III, 2001

el PNLE dins del Ministeri de la Promoció de 
la Dona, la Infància i la Família, que ha elabo-
rat una política i un pla d’acció nacionals per a 
l’abandonament de la MGF a Mali7.

Un altre tema rellevant és la taxa alta de mor-
talitat i la permanència de les fístules obstètri-
ques8. Les dues estan directament relacionades 
amb el part prolongat sense assistència d’un 
personal qualificat. 

La fístula obstètrica és una lesió curable i preve-
nible que té un impacte personal i familiar molt 
alt, conseqüències mèdiques, socials i psicolò-
giques. Les dones amb una fístula són, gairebé 
sempre, repudiades pel marit, viuen aïllades 
de la comunitat i fins i tot de les seves famílies 
d’origen, i les culpabilitzen per la seva condició 
(es creu que l’origen de les fístules prové de rela-
cions adúlteres quan la dona està embarassada).

7  PNLE, 2007. “Politique et plan d’action nacional 
2008-2012”, Annex Documentació referent a la formu-
lació 1.3.4.
8  La fístula obstètrica és una de les possibles conse-
qüències d’un part prolongat de més de tres dies (dones 
que no reben assistència d’un/a professional de la salut 
durant el part). El cap del recent nascut xoca contra el 
teixit de la pelvis de la mare durant diverses hores o, 
fins i tot, dies i pot interrompre de manera eventual la 
circulació de la sang a aquests teixits. Aviat, aquests 
teixits moren i deixen una obertura que comunica la 
vagina amb la bufeta o el recte. Per tant, comporta una 
pèrdua constant d’orina o de matèria fecal.

més primerenques. El 80% de les filles grans 
de les dones entrevistades han estat mutilades 
abans dels 5 anys4. El “Programme National 
de Lutte contre l’Excision” (PNLE) destaca la 
tendència actual de dur a terme les MGF el dia 
següent al seu baptisme, entre el tercer i el setè 
dia de vida5.  

Les conseqüències que comporta la MGF per a 
les dones són molt diferents entre elles. Sovint, 
de la MGF se’n deriven complicacions físiques 
greus, immediates i a llarg termini (hemorrà-
gies agudes, infeccions, lesions tissulars, in-
continències urinàries permanents, fractures i 
luxacions, VIH, infertilitat, fístules, infeccions 
recurrents de vies urinàries, llagues i úlceres 
cròniques, entre d’altres), i conseqüències psi-
cològiques importants.  

Mali és l’únic país de l’Àfrica Occidental on 
encara no existeix cap llei que prohibeixi explí-
citament la pràctica de la MGF. Només hi ha, a 
nivell normatiu, una circular del Ministeri de 
Salut en la qual es prohibeix practicar la muti-
lació genital dins les estructures de salut6. Per 
concloure, cal senyalar que l’any 2002 es va crear 

4  “Enquête Démographique et de Santé”, EDS III, 2001
5  PNLE, 2007. “Politique et plan d’action nacional 
2008-2012”, Annex Documentació referent a la formu-
lació 1.3.4.
6  Ministeri de Salut de Mali, circular nº 0019/
MSPAS-SG del 16 de gener del 1999.

02.4
Context 
Mali

A Mali, domina un sistema 
social gerontopatriarcal, 
és a dir, la vida es regeix 
d’acord amb una cultura de 
subordinació de les dones i 
la dominació dels homes. 
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A Espanya, no existeix una llei general vi-
gent que reguli els DSR en totes les seves 
dimensions9. Tot i que existeix un Consell 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut 
(SNS), es troben situacions de desigualtat 
en les prestacions sanitàries, com el cas per 
obtenir un anticonceptiu d’urgència (píndola 
postcoital o pastilla del dia després), que és di-
ferent en les diverses comunitats autònomes de 
l’Estat, i en l’accés a la Interrupció Voluntària 
de l’Embaràs (IVE). 

El març del 2010 es va aprovar la Llei Orgànica 
de salut sexual i reproductiva i de la interrup-
ció voluntària de l’embaràs LO 2/2010 del 3 de 
març, impulsada pel Ministeri d’Igualtat en un 
context històric on s’havia produït una nova 
onada de criminalització de l’avortament a 
Espanya. 

La llei, entre d’altres qüestions, estableix 
com a  novetat la incorporació de mesures 
en l’àmbit educatiu, però li és criticada que 
aquestes no són concretes i que es permet  una 

9  Cfr. Informe sobre Espanya, Vuitena Ronda de 
l’Examen Periòdic Universal – maig de 2010  http://
www.creacionpositiva.net/uploaded/area-incidencia/
derechos-sexuales/Informe-EPU-Creacion%20
Positiva.pdf

interpretació restrictiva de l’educació sexual a 
les escoles. Així, hi continua havent una gran 
influència dels sectors ultraconservadors i reli-
gioses i, per tant, se seguiran vulnerant el drets 
de la joventut a un educació sexual que ofereixi 
informació objectiva i científica. 

La llei tampoc estableix que hi hagi mecanis-
mes per vetllar per al compliment dels DSR. 
Amb l’agreujant que, quan hi ha contextos de 
major vulnerabilitat o discriminació es mul-
tiplica el risc que els DSR siguin vulnerats. 
L’Estat espanyol no ha assumit fins al moment 
la responsabilitat de garantir el seu exercici 
d’una manera clara encara que sigui vigent la 
llei i l’Estratègia de Salut Sexual Reproductiva 
(ENSSR) del Ministeri de Sanitat, Política 
Social i Igualtat (MSPSI). Ni la llei ni l’ENSSR 
tenen un pressupost assignat per vetllar pel 
compliment de determinades línies, com per 
exemple les relacionades amb la promoció de 
la salut sexual. 

La complexitat de la situació s’accentua i 
s’agreuja quan la vulneració es transversalitza 
amb altres situacions de vulneració dels drets 

02.5
Context 
Estat 
espanyol

de les dones i dels homes que tenen algun tipus 
de discapacitat, dones que viuen en el món ru-
ral, lesbianes, dones prostituïdes i persones que 
viuen amb el VIH i dones en processos migra-
toris, els drets de les quals no estan garantits. 
De fet, molts d’aquests col·lectius discriminats 
denuncien, a través de les seves federacions i 
associacions, la desigualtat en l’accés i la quali-
tat dels serveis de salut que reben.

Finalment, la violència sexual com una de les 
principals causes de vulneració dels drets hu-
mans, inclòs el dret a la llibertat sexual10, no és 
abordada com ho hauria d’estar ni per la llei, ni 
per la llei de violència, ni per l’ENSSR.

10  La Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció 
contra la violència de gènere, que té com a objecte 
“actuar contra la violència que, com a manifestació 
de la discrimació, la situació de desigualtat i les rela-
cions de poder dels homes sobre les dones, s’exerceix 
sobre aquestes per part dels qui són o han estat els 
seus cònjuges o de qui estan o han estat lligats a 
elles en relacions similars d’afectivitat, encara que 
no hi hagi hagut convivència”. En la pràctica, és una 
llei de mesures d’atenció i protecció de la violència 
que s’exerceix en el context de la parella. La llei es-
mentada no profunditza en el temes relacionats amb 
el tràfic, l’explotació i la prostitució, les mutilacions 
genitals ni en els elements preventius i de diagnòstic 
de la violència sexual.

Les prestacions sanitàries, 
com l'accés a l'anticoncepció 
d'urgència (píldora postcoital) 
i a la Interrupció Voluntària de 
l'Embaràs (IVE), és desigual 
en les diferents comunitats 
autònomes de l'Estat.
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03.1.1
Casa de  
la Mujer
CoLòMbIA

L’Alianza colombiana por los DSR “La 
Colectiva” és un procés de xarxa política es-
tablerta per la Casa de la Mujer amb diferents 
organitzacions a deu ciutats del país (Popayán, 
Cali, Buenaventura, Pereira, Medellín, Quibdó, 
Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla i 
Bogotà) per treballar per la lliure elecció en 
temes de sexualitat i reproducció. És reconegu-
da per organitzacions, col·lectius, expressions 
socials i culturals, moviments i persones con-
vençudes que l’autoconeixement dels cossos, 
l’autonomia i la llibertat són aspectes fonamen-
tals per al gaudi i el reconeixement de la sexua-
litat i la reproducció. 

L’objectiu d’aquesta organització és enfortir 
espais necessaris per conèixer, accedir, exercir 
i gaudir de la sexualitat i la reproducció com 
a part integral de totes les persones des de la 
llibertat, l’autonomia i els drets humans. Situa 
la recuperació i la reapropiació del plaer i 
l’erotisme com un dret innat en la condició de 
subjectes plens. Aquesta aliança es reconeix 
com un repte polític feminista, plural, laic, 
deliberatiu, horitzontal, convergent i autò-
nom sense discriminació per ètnia, condició 
socioeconòmica, edat, identitat de gènere ni 
orientació sexual. És una expressió que posi-
ciona el debat de la sexualitat i la reproducció 
com a drets humans a l’agenda nacional i 
internacional. 

L’octubre de 2004 a Bogotà, 24 organitzacions 
van iniciar un procés de discussió política i 
teòrica sobre la relació que existeix entre els 
DSR i l’Estat, l’Església, l’acadèmia i el debat 
que planteja el feminisme pel que fa al cos, a 
la llibertat i a l’autonomia de les dones. Es van 
elaborar plans de treball per al 2004 i el 2005 

orientats a definir tres estratègies: anàlisi i dis-
cussió teòrico-política, sensibilització i gene-
ració d’aliances. Aquesta concertació es va dur 
a terme per iniciativa de la Casa de la Mujer, 
portaveu de Colòmbia de la Campanya per a 
una convenció interamericana de DSR (www.
convencion.org.uy).

L’any 2005, la Campanya va sortir a les re-
gions per tal de descentralitzar i democra-
titzar el procés. Així, es van fer contactes i es 
van consolidar les portaveus de Cartagena, 
Barranquilla, Medellín, Cali, Pereira i 
Manizales.

El 2006, es va impulsar la Campanya 
per a la despenalització de la interrup-
ció voluntària d’embaràs a Colòmbia, 
amb l’objectiu d’acompanyar la demanda 
d’inconstitucionalitat dels articles 122, 123 i 
124 del Codi Penal, els quals recullen les nor-
mes que fan referència a aquesta pràctica. Les 
organitzacions participants de la Convenció i 
d’altres interessades en reactivar a Colòmbia el 
debat de la lliure opció a la maternitat com un 
dret de les dones i acció fonamental de la seva 
autonomia, van proposar que la Campanya 
hauria d’integrar accions de sensibilització i 
d’incidència política. 

La Campanya es va caracteritzar per la diversi-
tat i la pluralitat de les organitzacions que van 
formar part de la iniciativa, per les propostes 
que s’havien plantejat, la sensibilització sobre 
el tema i la realitat de les dones. Tot això va fer 
possible que organitzacions de dones, mixtes 
i de joves que tradicionalment s’havien man-
tingut al marge de les accions del moviment de 
dones participessin i introduïssin noves formes 

d’acció per a la incidència i la mobilització. 
També es van posar sobre la taula els inter-
rogants respecte a les formes d’interlocució 
i concertació entre aquests grups i les orga-
nitzacions de dones i feministes tradicionals. 
La participació de dones i homes joves va ser 
massiva i permanent. Cal destacar la interven-
ció activa dels col·lectius de gays, lesbianes, 
transvestits i transsexuals, així com també 
d’organitzacions de dones de sectors populars i 
de dones en situació de desplaçament. Moltes 
d’aquestes dones tenen una forta influència 
religiosa i cultural que limita la seva partici-
pació en accions que tinguin a veure amb la 
seva sexualitat, el seu cos, el seu gaudi i, sobre-
tot, amb la seva llibertat i la seva autonomia. 
Amb tot, la seva participació va ser massiva i 
conscient. 

La voluntat política de les organitzacions i 
grups va permetre que es mantingués de ma-
nera pluralista el diàleg polític i teòric en la 
discussió d’estratègies i d’acció per aconseguir 
la despenalització parcial de la interrupció 
voluntària d’embaràs i la lliure opció a la ma-
ternitat. Les dinàmiques del procés i una pos-
tura oberta i flexible van contribuir a l’èxit de 
les accions per a la despenalització a Colòmbia 
i va permetre que la Campanya per una con-
venció interamericana continués projectant-se 
com l’espai d’interlocució, debat i acció de les 
organitzacions pel que fa als temes de sexua-
litat i reproducció entre les entitats que la 
integraven. 

La iniciativa coordinada per la Casa de la 
Mujer és una aliança estratègica. Aquesta està 
formada per portaveus que es ratifiquen i es 
legitimen a les trobades nacionals. La Casa de 

aLIanZa 
CoLomBIana 
Por Los dsr  
“La CoLeCtIva”

estratègIa
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la Mujer és portaveu nacional. A les regions, hi 
ha altres organitzacions que són les portaveus 
d’altres entitats.  

D'entre els objectius assolits per l'organització, 
destaquem:  

Es van formar aproximadament 200 per- —
sones directament, 700 indirectament i 60 
organitzacions que pertanyen a les diferents 
portaveus de la despenalització de la in-
terrupció voluntària de l’embaràs, la lliure 
opció a la maternitat, la diversitat sexual i 
les identitats de gènere, prostitució o treball 
sexual.

Es van sensibilitzar aproximadament 3000  —
persones sobre la vivència de la sexualitat 
a l’esdeveniment “Sexe amb Cafè”, un es-
pai públic per parlar lliurement sobre la 
sexualitat.

Es van realitzar avenços per posar en ma- —
nifest la problemàtica de la lliure opció a 
la maternitat i la interrupció voluntària de 
l’embaràs com un assumpte que té a veure 
amb la llibertat i l’autonomia, amb els drets 
humans de les dones i amb la salut pública. 

Es van legitimar les organitzacions que  —
integren La Colectiva i la Campanya per la 
convenció davant dels diferents moviments 
i expressions socials de les seves ciutats 
on promocionen i enforteixen aquests 
processos.

Es va donar a conèixer a l’opinió publica i  —
als mitjans de comunicació la posició po-
lítica i jurídica de La Colectiva, que es va 
reconèixer com un espai d’articulació, debat 
i denúncia. 

Es va reconèixer la Casa de la Mujer com  —
a referent feminista per a l’articulació i el 
debat de l’Alianza.

La diversitat dels i les participants, com  —
les dones dels sectors populars, les dones 
en situació de desplaçament, els i les joves, 
les organitzacions de diversitat sexual, les 
camperoles, les indígenes, les feministes, els 
grups de dones, els sectors ecumènics i les 
catòliques van aconseguir concertar agen-
des per guanyar el dret de les dones a deci-
dir sobre el seu cos i la seva vida a través de 
la proposta de La Colectiva. 

La preparació política, metodològica i lo- —
gística dels fòrums i la resta d’accions van 
permetre un treball concertat, democràtic 
i inclusiu per part de les organitzacions de 
cada regió.

Els fòrums, les reunions, les xerrades i les  —
accions simbòliques i d’incidència van 
aconseguir que es produís un intercanvi 
d’opinions, idees i posicions i, per tant, es va 
assolir l’objectiu d’informar i formar sobre 
la sexualitat i la reproducció, i les seves re-
percussions en la vida i la salut de les dones 
i els homes. 

Els materials visuals i pedagògics que es van  —
elaborar (registres fotogràfics i vídeos) van 
permetre que arribés a un major nombre de 
persones i donar a conèixer els aspectes re-
lacionats amb la sexualitat i la reproducció, 
així com també la proposta de La Colectiva. 
D’aquesta manera, no només es dóna a 
conèixer sinó que també s’aconsegueix que 
moltes altres organitzacions i expressions/
grups socials i polítics s’uneixin al procés.

La Campanya va sorgir a principis del 2008 
com a resposta als greus atacs que van tenir 
lloc a Barcelona i a Madrid contra els drets de 
les dones en una campanya dels partits de dre-
ta i de l’Església més reaccionària, amb intimi-
dacions i denúncies contra les clíniques acre-
ditades a Barcelona i a Madrid per realitzar 
interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) i 
practicar avortaments. Aquestes intervencions 
van acabar amb detencions de professionals de 
les clíniques i desenes de dones van ser crida-
des a declarar als jutjats.

En una primera fase de la Campanya i en res-
posta a la situació anteriorment esmentada, es 
van realitzar denúncies dirigides a subjectes 
polítics dels governs autonòmics i estatal, així 
com manifestacions de solidaritat amb les 
dones i els/les professionals de les clíniques. 
Un dels lemes escollit per solidaritzar-se amb 
les dones que havien avortat va ser “Jo també 
vaig avortar”. Es va utilitzar per demanar al 
Govern espanyol un canvi en la legislació que 
regula l’IVE i que limita dràsticament el dret 
de les dones a decidir sobre el seu propi cos. 
Es van recollir autoinculpacions a tot l’Estat 
de les dones que signaven i es manifestaven en 
un jutjat. També van participar-hi homes que 
declaraven haver donat suport a una dona en 
la seva decisió d’avortar. 

En aquesta primera fase de la Campanya, es 
van formular les següents demandes:

Despenalitzar de manera total la interrup- —
ció voluntària de l’embaràs (IVE).

Introduir canvis a la llei per reconèixer el  —
dret de la dona sobre el seu cos i la seva 
vida.

1    A Espanya, la interrupció voluntària 
de l’embaràs (IVE) es considera un delicte 
castigat al Codi Penal sense excepcions des 
de l’any 1985, en el qual es va dur a terme 
una reforma del Codi coneguda popularment 
com a “llei de l’avortament” que establia 
unes normes en les quals, per concorre 
determinades circumstàncies, l’avortament 
no era punible. Aquestes circumstàncies 
són de tres classes: les que són relatives a 
la mare, la qual dóna el seu consentiment 
per avortar; les quals es produeixin quan 
l’embaràs pugui produir un greu perill per 
a la seva vida i per a la seva salut física o 
psíquica, o bé que l’embaràs sigui el resultat 
d’un delicte de violació. Les que fan referèn-
cia al fetus, que sigui susceptible a néixer 
amb greus tares físiques o psíquiques. I, per 
últim, les que fan referència a la pràctica de 
l’IVE, que quan es realitza en un dels casos 
anteriors, es faci en un centre autoritzat 
per dur a terme aquesta intervenció; que es 
practiqui per un/a metge/metgessa sota la 
seva supervisió; que en alguns casos hi hagi 
un o més dictàmens mèdics que aconsellin 
l’avortament, i que aquest no es realitzi més 
tard de determinats plaços en cas de violació 
o de presumptes malformacions del fetus.

03.1.2
Ca la Dona
CATALuNyA

CamPanya 
PeL dret a 
L’avortament 
LLIure I gratuït1

estratègIa
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Considerar l’IVE com una prestació sani- —
tària normalitzada dins la sanitat pública i 
garantir la seva pràctica mitjançant la re-
gularització de l’objecció de consciència en 
cada centre públic.

Establir l’IVE com una acció pal·liativa per  —
donar una resposta immediata a les necessi-
tats de les dones i, mentre no es modifica la 
llei, demanar al Govern estatal i als autonò-
mics la garantia per a les dones de poder 
exercir els deus drets i que els/les professio-
nals puguin exercir la seva professió sense 
intimidacions ni difamacions que pretenen 
obstaculitzar i criminalitzar la lliure pràcti-
ca d’aquest dret.

Garantir els DSR de les dones, especialment  —
a través de:

Informació sexual i afectiva en tots els  –
nivells d’ensenyament per als i les joves.

Accés gratuït a diferents mètodes  –
anticonceptius. 

En un primer moment, va sorgir un de-
bat entre les organitzacions adherides a la 
Campanya pel que fa a les propostes a presen-
tar davant el Govern: s’ha de fer una nova llei 
o bé l’avortament i el dret al propi cos no és 
legítimament una llei? És necessari incloure 
un plantejament radical de rebuig de qualsevol 
forma de control de l’Estat sobre el cos de les 
dones en qualsevol llei sobre l’avortament? Si 
nosaltres féssim una llei, com seria? Finalment, 
es va decidir participar en el procés de reflexió 
que va dur a la formulació d’una nova llei, la 
qual es va aprovar el març de 2010.

En una segona fase de la Campanya, en el mo-
ment en el qual el Govern va iniciar el debat 
sobre la possible nova llei de l’avortament entre 
el 2009 i el 2010, les organitzacions van presen-
tar unes propostes a Madrid a les responsables 
de polítiques d’igualtat i als/les representants 
de tres partits del Govern autonòmic de 
Catalunya (ERC, PSC i ICV) perquè les tin-
guessin en compte a l’hora de debatre la llei a 
la seu del Congrés. L’objectiu d’aquesta acció, 
coordinada a nivell estatal, era reforçar la re-
lació entre les dones feministes dels diferents 
partits, així com proporcionar els arguments 
per generar debat dins dels seus propis partits i 
pressionar perquè es garantís al màxim el dret 
de les dones al propi cos. 

Les entitats catalanes que formen part de 
la Campanya van començar a exigir al 
Govern autonòmic de Catalunya tot allò 
que, a causa de l’organització semidescen-
tralitzada de l’Estat espanyol, els pertanyia 
competencialment:

Una actuació comuna per garantir la qua- —
litat, la seguretat, la gratuïtat i la igualtat en 
l’accés de totes les persones del territori a 
les mesures que proposa la llei, sobretot pel 
que fa referència a la interrupció voluntària 
de l’embaràs.

La definició d’unes pautes per a l‘educació  —
sexual en el sistema educatiu, la gratuïtat 
dels mètodes anticonceptiu, la formació a 
professionals en matèria de l’IVE i la regu-
lació de l’objecció de consciència.

Finalment, el març de 2010, es va aprovar la 
Llei Orgànica 2/2101 del 3 de març sobre salut 
sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària 

de l’embaràs, una llei irregular en la qual es 
van incorporar punts positius. El més rellevant 
d’aquests punts és la incorporació del dret de 
les dones a decidir avortar. Aquest dret es li-
mita a les 14 setmanes de gestació i es practica 
sota la tutela de l’Estat que, si es decideix avor-
tar, obliga el centre sanitari a lliurar material 
informatiu sobre l’avortament, l’embaràs i les 
ajudes. A partir d’aquest moment hauran de 
passar tres dies obligatoris de reflexió entre 
que s’acut per primera vegada al metge i es 
realitza l’avortament. 

La tercera fase de la Campanya, que correspon 
al moment actual i posterior a l’aprovació de la 
llei, preveu el seguiment estricte de l’aplicació 
de la llei per part de les organitzacions pel que 
fa als àmbits d’actuació de la llei i també de 
les situacions de conflicte que poden derivar 
de les carències de la llei, tant per a les dones 
com per als professionals de la salut. Preveu 
treballar el sector educatiu i facilitar eines als 
professionals perquè puguin millorar i incor-
porar a les seves classes una bona educació 
sexual i afectiva en tots els nivells educatius i 
de forma transversal (http://www.xarxadedo-
nesperlasalut.org/edusexafectiva.html), a la 
vegada que serveixi d’estratègia per pressionar 
el Govern català perquè introdueixi de forma 
real l’educació sexual i afectiva amb recursos i 
amb qualitat.

A més, a través de comunicats als mitjans de 
comunicació, se segueix denunciant les cam-
panyes dels sectors més reaccionaris de la so-
cietat espanyola que, sota el pretext de defensar 
la vida, es mobilitzen contra el dret de les do-
nes de decidir sobre el seu cos.
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03.1.3
Creación 
positiva
ESTAT ESPANyoL

L’Examen Periòdic Universal (EPU) és un 
procés que implica l’examen de la situació 
en matèria de drets humans dels 192 estats 
membres de l’Organització de les Nacions 
Unides, una vegada cada quatre anys. Està 
liderat pels estats, sota l’auspici del Consell 
de Drets Humans i brinda a cada Estat 
l’oportunitat d’informar sobre les accions que 
ha portat a terme per millorar la situació dels 
drets humans i per complir amb les obliga-
cions adquirides. 

L’informe presentat per Creación Positiva i la 
Iniciativa pels Drets Sexuals és una coalició 
integrada per Action Canada for Population 
and Development; CREA-India; Mulabi-
Espacio Latinoamericano de Sexualidades y 
Derechos; Polish Federation for Women and 
Family Planning i d’altres. Es va crear el maig 
de 2010 i tracta específicament la interrupció 
voluntària de l’embaràs, el VIH i la identitat 
de gènere i inclou recomanacions al Govern 
espanyol.

A la primera part del document, es descriu el 
marc normatiu i territorial en el qual se situen 
els DSR.

A continuació, destaquem algunes de les reco-
manacions que es troben a l’informe de l’Estat 
espanyol, el qual hauria de: 

Assegurar que totes les Polítiques d’Igualtat  —
que es realitzin tinguin presents els DSR. 
Aquests no han de ser restringits en l’àmbit 
sanitari. 

Garantir la incorporació dels DSR com a  —
línia d’acció en les polítiques de les comu-
nitats autònomes, amb l’objectiu que es 

garanteixin aquests drets en tot el territori 
espanyol amb la corresponent assigna-
ció de recursos específics que assegurin 
la qualitat dels serveis de salut sexual i 
reproductiva.

Destacar l’impacte de la violència sexual  —
en la vida de les persones, sobretot de les 
dones i nenes, tot incloent l’elaboració de 
programes d’abordatge i tractament inte-
grals que permetin evitar la victimització 
secundària i/o la violència institucional 
que apareixen en els protocols d’atenció 
sanitària.

Incorporar dins el currículum escolar la  —
relació sinèrgica entre gènere, sexes, DSR, 
VIH i violència sexual. 

En la segona part de l’informe, es fa referència 
al dret de la presa de decisions reproductives, 
lliures i responsables i a la interrupció volun-
tària de l’embaràs. S’afirma que el dret de la 
presa de decisions reproductives lliures i res-
ponsables garanteix l’exercici de l’autonomia 
de les dones sobre el seu cos, la seva sexualitat 
i la seva vida. L’OMS i els organismes científics 
internacionals estableixen molt clarament en 
quins termes es pot regular aquest dret. La 
regulació de l’IVE és la principal estratègia que 
tenen les polítiques de salut pública per eradi-
car els avortaments insegurs, els quals són, a la 
vegada, una de les principals causes de mor-
talitat materna. A l’Estat espanyol, els grups 
ultraconservadors han realitzat campanyes 
de persecució i denúncies contra les clíniques 
acreditades i contra les dones que pretenen 
exercir el seu dret a accedir a la interrupció 
voluntària d’embaràs de forma legal. Aquestes 

campanyes tenen per resultat l’estigmatització 
de les dones i generen molt patiment.

Pel que fa a aquestes situacions i segons les re-
comanacions que apareixen a l’informe, l’Estat 
espanyol hauria de:

Assegurar el dret a la maternitat lliure i  —
decidida no només “formalment”, sinó a 
la “pràctica”. Això suposa necessàriament 
suprimir l’article 145 del Codi  Penal que 
castiga l’avortament en la seva totalitat2. 

Garantir, a través de les seves administra- —
cions, l’accés públic i de qualitat a l’IVE a 
tot el territori de l’Estat espanyol i evitar 
que les dones hagin de peregrinar per 
serveis i desplaçar-se a altres comunitats 
autònomes per poder ser intervingudes. Per 
tant, ha d’assegurar, generar i protocol·litzar 
un entramat de recursos públics perquè es 
pugui realitzar l’IVE amb garanties a tot 
l’Estat.

Modificar l’article 9 de la Llei d’Autonomia  —
del Pacient per equiparar els drets de 
les menors de 18 anys davant una IVE 
amb aquells que ja tenen davant la resta 
d’intervencions sanitàries3.

Revisar els programes d’accés i de promoció  —
a la salut en l’àmbit dels DSR i implementar 

2  La Llei orgànica de salut sexual i reproductiva i 
de la interrupció voluntària de l’embaràs 2/2010 de 
3 de març va canviar l’article 145 del Codi Penal i va 
despenalitzar l’avortament. 
3  La llei esmentada de 2010 reconeix el dret de les 
dones menors d’edat (16-17 anys) a avortar.  
Article 13.4.

InForme soBre 
esPanya, 
vuItena ronda 
de L’eXamen 
PerIòdIC 
unIversaL

estratègIa
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un programa d'educació sexual que inclo-
gui tant a dones joves com a dones adultes.

Generar estratègies actives que incloguin les  —
dones que es troben en situacions de major 
vulnerabilitat perquè puguin accedir als 
serveis de salut sexual i reproductiva.

En el tercer apartat de l’informe, es menciona 
el dret a l’autonomia, integritat i seguretat 
sexuals i el VIH/SIDA. En aquest s’assenyala 
que les estratègies relacionades amb el VIH/
SIDA vénen marcades des de la Secretaria 
del Pla Nacional sobre la sida, que depèn del 
Ministeri de Sanitat i Política Social, i que es 
contemplen en els Plans Multisectorials sobre 
la infecció per VIH i la sida, l’últim disse-
nyat per al període 2008-2012. De la ma-
teixa manera, es denuncia que aquests Plans 
Multisectorials no han incorporat la perspec-
tiva de gènere en l’abordatge de la majoria de 
temes. Tot i que la variable sexe apareix en 
tots, encara hi ha carències en l’anàlisi de les 
variables relacionades al gènere que expliquin 
o ofereixin una imatge  clara de la situació del 
VIH i, concretament, de les dones a l’Estat 
espanyol. A més, les proves de detecció del 
VIH a l’Estat espanyol són sempre de caràcter 
voluntari i confidencial, tal i com recomana 
ONUSIDA. Tot i això, en les dones embaras-
sades o en situació de voler-ho estar, aques-
tes proves es converteixen en obligatòries 
davant la protocol·lització en el seguiment 
de l’embaràs. Les recomanacions elaborades 
des del Ministeri i dirigides a aconsellar la 
prova a qualsevol dona en aquesta situació 
ha convertit aquestes dones en l’únic sector 
de la població amb l’obligació de fer-se les 
proves de detecció del VIH, el qual suposa la 

vulneració del dret de les dones a l’autonomia 
com a pacients. 

A més, s’han detectat restriccions per “estatus 
de seropositives al VIH” en l’accés a les cases 
d’acollida per a dones que han patit violència 
de gènere. 

Finalment, es denuncia que la classificació epi-
demiològica de “grups de risc” del VIH suposa 
la consolidació de l’estigma i la discriminació 
de determinats col·lectius (homosexuals, per-
sones usuàries de drogues, etc.), a la vegada 
que es fan invisibles sectors de la població 
cada vegada més afectats per l’epidèmia, so-
bretot dones, i generen un dèficit en el nom-
bre d’accions i estratègies dirigides a aquests 
sectors. La terminologia de “grups de risc” se 
segueix mantenint en les polítiques de salut i 
dificulta la percepció de risc real. 

Segons les recomanacions que apareixen a 
l’informe, l’Estat espanyol hauria de:

Incorporar la perspectiva de gènere en  —
tots els àmbits de la prevenció, detecció, 
investigació i atenció. Això suposa incor-
porar elements que descriguin, analitzin 
i transformin la realitat de l’epidèmia del 
VIH i incloure-hi aspectes de caràcter 
sociocultural.

Establir mecanismes i instruments que  —
avaluïn aquelles situacions que facin que 
unes persones estiguin més exposades a la 
infecció o en risc d’estar-ho que d’altres.

Eliminar la iniquitat en les prestacions  —
sanitàries en relació al VIH per falta 
d’implicació de les comunitats autòno-

mes en assumir les seves responsabilitats i 
competències.

Generar estratègies de prevenció que incor- —
porin la promoció dels DSR amb un model 
de reducció de riscos.

Generar estratègies actives per lluitar contra  —
l’estigma i la discriminació per VIH/SIDA.

En el darrer apartat de l’informe es mencio-
na el dret a la igualtat sexual i es tracta el 
tema de la identitat sexual. En aquest apar-
tat, s’assenyala que a l’Estat espanyol, la Llei 
3/2007 de 15 de març, reguladora de la recti-
ficació registral de la menció relativa al sexe 
de les persones, ha suposat un avenç perquè 
ha simplificat els tràmits per a la modificació 
de les mencions de nom i sexe en el Registre 
Civil, a la vegada que ha suprimit l’exigència 
per aquesta rectificació de cirurgies de reas-
signació sexual. Tot i això, des dels col·lectius 
LGTB, es manifesta que encara no hi ha a ni-
vell estatal una llei integral sobre transsexua-
litat, és a dir, una llei que reguli la identitat de 
gènere com a tal, així com les seves implica-
cions en els àmbits de salut, treball, la docu-
mentació oficial de la persona, les estratègies 
de lluita contra la transfòbia o el respecte a la 
diversitat en el sistema educatiu.

Un dels aspectes que recullen els protocols4 
per a l’atenció sanitària de les persones trans-
sexuals és la necessitat d’un diagnòstic previ 
de “disfòria de gènere” en cas de voler optar a 

4  Cal destacar que només en algunes comunitats 
autònomes de l’Estat espanyol s’han incorporat la 
totalitat dels tractaments a la cartera de prestacions 
sanitàries.
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un tractament clínic integral de reassignació 
sexual. Això suposa la patologització del fet 
transsexual, a la vegada que les institucions 
biomèdiques mantenen el control de la sexua-
litat i, concretament, la identitat de gènere 
queda sota el seu dictamen. 

S’han detectat nombroses situacions de dis-
criminació i estigmatització que influeixen 
de manera negativa al benestar de les per-
sones i que vulneren els seus drets sexuals. 
Aquestes discriminacions són observables en 
l’assetjament escolar dels i les menors trans-
sexuals i en el seu abandonament escolar, 
així com en les dificultats d’accés al treball. 
Tot això posa de manifest que, actualment, 
la transfòbia és una realitat de la societat 
espanyola.

Finalment, es menciona el cas dels i les menors 
d’edat que es troben desemparats en aquests 
aspectes, ja que la llei fa menció específica a 
la majoria d’edat per a la rectificació registral i 
per a qualsevol tipus d’intervenció.

Segons les recomanacions que apareixen a 
l’informe, l’Estat espanyol hauria de:

Aplicar una llei integral de salut, que no  —
depengui de la voluntat política de cada 
comunitat autònoma, que garanteixi, sen-
se cap tipus de distinció, l’accés als serveis 
sanitaris i a les seves prestacions, tot in-
cloent el tractament d’assignació sexual, 
així com posar en marxa programes de 
caràcter psicosocial per donar suport tant 
a les persones transsexual com als seus 
familiars.

Implementar polítiques específiques con- —
tra la transfòbia i donar importància als 
espais educatius i sanitaris, així com a les 
polítiques de discriminació positiva a la 
feina, que evitin, sobretot, les situacions 
d’estigmatització i privatització de drets per 
a les persones transsexuals.

Eliminar l’obligatorietat del diagnòstic  —
previ de disfòria de gènere per accedir a 
les prestacions sanitàries de cirurgia de 
reassignació de sexe en persones trans-
sexuals que mostrin el seu desig lliure per 
optar a elles. 

Després de la publicació de l’informe, Creación 
Positiva va poder sol·licitar entrevistes amb 
el director de l’Oficina de Drets Humans del 
Ministeri d’Afers Exteriors del Govern espan-
yol, el Pla Nacional sobre la SIDA del Ministeri 
de Sanitat i amb el Ministeri d’Igualtat per 
denunciar la discriminació de les dones sero-
positives a les cases d’acollida. Fins al moment 
actual, el Govern espanyol, tot i el seu com-
promís, no ha donat resposta a les denúncies i 
demandes plantejades a l’informe amb canvis 
legislatius o accions positives.

Els intergrups parlamentaris van començar a 
aparèixer després de la Conferència Internacional 
sobre Població i Desenvolupament, celebrada a 
El Caire l’any 1994, i de la Conferència de Dones 
de Beijing de 1995. En les dues conferències, els 
estats participants, entre ells Espanya, van firmar 
uns Plans d’Acció que incloïen el treball dels 
parlaments com a estratègia imprescindible per 
acabar amb la pobresa i promoure el desenvolu-
pament mundial, amb especial atenció a la salut 
i els DSR. 

Van sorgir els intergrups parlamentaris, a la 
vegada que es va crear el Fòrum Parlamentari 
Europeu en Població i Desenvolupament (EPF), 
una xarxa parlamentària amb seu a Brussel·les 
que actua com a plataforma per a la cooperació 
i la coordinació dels 25 intergrups parlamen-
taris de diferents estats europeus especialitzats 
en temes de salut sexual i reproductiva a través 
de polítiques nacionals i regionals de salut i els 
pressupostos d’ajuda exterior. L’intergrup parla-
mentari català va estar impulsat per l’APFCB.

L’experiència de l’EPF deriva de la seva exclu-
siva atenció als parlamentaris i parlamentàries. 
Les seves activitats principals inclouen realit-
zar visites a països en via de desenvolupament, 
organitzar conferències sobre temes claus i 
proporcionar formació per entendre i recollir 
experiències en qüestions de DSR.

L’EPF va començar com un projecte de la 
International Planned Parenthood Federation 
European Network. Es va registrar legalment 
a Bèlgica i va ser reconeguda pel Real Decret 
l’any 2000. El 2004, l’EPF es va convertit en 
una organització sense ànim de lucre comple-
tament independent.
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L’intergrup de Població, Desenvolupament i 
Salut Reproductiva del Parlament de Catalunya 
es va constituir formalment el 15 de desembre 
de 2009. Està integrat pels membres de tots els 
grups parlamentaris i té la funció de promoure 
la renovació ideològica i social i la sensibilitza-
ció en matèria de DSR. A l’actualitat, existeixen 
tres intergrups parlamentaris a l’Estat espan-
yol: el català, l’andalús i l’estatal.

D’acord amb l’article 62.4 del Reglament del 
Parlament, l’APFCB pot participar en els tre-
balls i assistir a les reunions de l’intergrup. 
L’intergrup compta també amb el suport 
de la Federació de Planificació Familiar 
Internacional i de Xarxa Europea i el Fòrum 
Parlamentari Europeu. Entre els seus objec-
tius destaquem: difondre els continguts i pro-
moure el compliment del Programa d’Acció 
adoptat en la Conferència Internacional sobre 
Població i Desenvolupament (El Caire, 1994) 
i de la Plataforma per l’Acció adoptada a la 
IV Conferència Mundial sobre les Dones 
(Beijing, 1995).

Entre les activitats que es realitzen, destaquem: 
fòrums de discussió, visites d’estudi, participa-
ció en trobades i conferències internacionals 
i intercanvi i enfortiment de relacions insti-
tucionals amb altres grups parlamentaris de 
naturalesa similar.

A continuació, es descriu una de les activitats 
realitzades:

La primera trobada dels intergrups par-
lamentaris català, espanyol i andalús 
“Impulsant la salut sexual i reproductiva a 
l’agenda de la Presidència” va tenir lloc el 

14 de juny de 2010, amb l’objectiu d’elaborar 
una declaració conjunta a presentar al 
Consell d’Europa i a la cimera dels Objectius 
de Desenvolupament del Mil·lenni (OMD) 
+10. La finalitat d’aquesta reunió, coordina-
da per l'APFCB i la Federació de Planificació 
Familiar Estatal, era presentar les activitats 
realitzades, els resultats aconseguits i els 
reptes per al futur en l’àmbit dels DSR. Al 
començament de la sessió, les tres coordina-
dores dels intergrups van fer una presentació 
sobre l’evolució dels respectius intergrups 
parlamentaris des de la seva creació. Després 
de les presentacions, tres experts/es sobre la 
temàtica van intervenir: Montserrat Pineda, 
de Creación Positiva, va definir i va contex-
tualitzar el problema de la feminització de la 
sida; Sergio Galán Cuenda, cap de l’àrea de 
Salut de l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional al Desenvolupament, va parlar 
del paper de la Unió Europea en el tema de 
la salut global, i Modika Bah, responsable de 
relacions polítiques i comunicació social de 
l’organització AMAM, va realitzar una pre-
sentació sobre mutilacions genitals (MGF), 
la legislació actual en aquesta matèria i va 
definir els reptes per al futur.

Finalment, es va aprovar la primera declara-
ció parlamentària conjunta a l’Estat espanyol 
sobre cooperació al desenvolupament i salut 
reproductiva. A la trobada, es va constatar 
que el cinquè ODM (“millorar la salut mater-
na”) és el que menys avenços ha registrat i no 
s’aconsegueixen avenços significatius des de 
1990. Per tot això, s’insta a la Unió Europea, 
als estats membres i, sobretot, als governs 
que presideixen la Unió Europea a prendre 

la iniciativa i emprendre accions urgents per 
complir amb els compromisos financers i 
garantir l’accés universal als drets i a la salut 
sexual i reproductiva.

Entre les principals peticions de la Declaració, 
destaquem:

Garantir que la Unió Europea exerceixi un  —
paper clau per cobrir la necessitat de serveis 
moderns de planificació familiar i d’atenció 
sanitària maternoinfantil.

Accelerar els esforços per aconseguir l’accés  —
universal als drets i la salut sexual i repro-
ductiva per reduir la mortalitat materna 
en els països en desenvolupament, amb 
conformitat amb els acords internacionals 
vigents, com la Conferència Internacional 
sobre Població i Desenvolupament, la 
CEDAW i el Pla d’Acció Maputo.

Garantir que els plans nacionals de salut  —
dels governs destinataris incloguin in-
dicadors de salut sexual i reproductiva 
sòlids, que s’executin partides pressupos-
tàries de subministres i que es realitzin 
revisions anuals per controlar la despesa 
en relació amb aquests indicadors. En 
els països destinataris, els governs han 
d’esforçar-se per garantir que, segons la 
situació específica del país, els submi-
nistres s’incloguin en la seva llista na-
cional de medicaments essencials per tal 
d’aconseguir la seguretat anticonceptiva, 
per garantir que la persona usuària final 
rebi el producte adequat, en les quantitats 
i condicions adequades i en el moment i 
amb el cost adequat.

Abordar el tema de la salut de manera mul- —
tisectorial. Per aquest motiu, es considera 
que és fonamental que la Unió Europea 
col·labori amb l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) i el Fons de Població de 
les Nacions Unides (UNFPA) i avaluï els 
avenços aconseguits, fomentar el diàleg 
polític a nivell nacional i garantir l’accés 
universal a la salut reproductiva, així com 
un equilibri millor de gènere entre el perso-
nal sanitari.
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L’Observatori de Drets Sexuals i Drets 
Reproductius (ODSDR) és un espai impulsat 
des de l’Associació de Planificació Familiar de 
Catalunya i Balears (APFCB) que s’inclou dins 
el programa d’incidència política i sensibilit-
zació de l’entitat. Es va crear l’any 2008 i des de 
llavors difon la informació.

L’ODSDR té com a objectiu oferir a tota la po-
blació informació general relacionada amb els 
Drets Sexuals i els Drets Reproductius a través 
de la xarxa i, a la vegada, consolidar-se com un 
servei de referència per a persones professio-
nals del sector, grups d’investigació, entitats i 
administracions pel que fa a la documentació 
especialitzada en aquest àmbit. Es tracta d’un 
espai de difusió de la informació independent 
i d’una eina d’incidència política mitjançant el 
coneixement de la realitat política i social i del 
seguiment de les normatives i les lleis que els 
governs porten a terme en matèria dels DSR.

L’ODSDR s’estableix com un espai dinàmic i 
obert al debat, la seva estructura promou la 
participació i la interacció de totes aquelles 
persones, entitats, institucions i/o adminis-
tracions que en facin ús. Es defineix com un 
espai de treball i coneixement comunitari, 
que s’anirà elaborant i distribuint a través del 
treball en xarxa. Es tracta d’una eina per mi-
llorar la informació, fomentar la investigació, 
promoure la participació i el coneixement i, a 
la vegada, reivindicar el compliment dels Drets 
Sexuals i Drets Reproductius reconeguts com a 
Drets Humans.

L’ODSDR també ha servit com a plataforma 
per a diverses campanyes relacionades amb 
aquests drets com:

estratègIa

Web “En són 12!”  www.dsir.apcib.org

Grup de Facebook

Plataforma a Favor del Dret a l'Avortament
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03.2
Experiències
d'incidència 
social

45 Iamaneh, Mali

48 Programa Feminista 
Centroamericano La 
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L’objectiu de l’acció descrita a continuació 
consisteix en promoure els DSR i la salut, amb 
especial èmfasi a les fístules obstètriques i a la 
MGF. Per tal d’aconseguir-ho, s’aborden dife-
rents temes:

Els drets de les dones i de les nenes. —

Els drets i la salut sexual i reproductiva. —

Les fístules obstètriques i la MGF. —

Pe tal de fer front a aquestes realitats, es van or-
ganitzar activitats d’informació, formació i aten-
ció per aconseguir un canvi de comportament.

Entre les activitats realitzades, cal destacar:

Les representacions teatrals: L’organització  —
i la realització de representacions teatrals 
és una manera d’introduir el tema a una 
comunitat. Es convida a tota la comunitat 
a veure l’obra i, una vegada representada, 
s’obre un debat reflexiu dinamitzat per les 
i els agents comunitaris del projecte. Una 
de les obres de teatre se centra en el tema 
de les fístules obstètriques i, a la vegada, 
s’introdueixen els DSR fonamentals i es pla-
neja la convivència entre la salut tradicional 
i els centres de salut de la xarxa nacional. 

Les xerrades reflexives a les poblacions  —
locals: El contingut d’aquestes xerrades 
comprèn temes diversos: el coneixement del 
cos a nivell sexual i reproductiu, l’embaràs 
i el part, la planificació dels embarassos,  el 
matrimoni precoç, les fístules, el VIH/SIDA, 
les MGF. Els diversos temes es plantegen 
des de l’enfocament de drets, però també de 
salut. Per tal de facilitar les xerrades, s’han 
elaborat materials audiovisuals, CDs i llibres 
d’imatges, que s’utilitzen de formes diverses 

03.2.1
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segons el grup al qual va dirigida l’activitat. 
Aquests materials han estat elaborats amb la 
participació de professionals de la salut i el 
grup dinamitzador del projecte. Les persones 
encarregades de la dinamització presenten 
els temes a partir dels materials pedagògics i 
conviden el grup a la reflexió, s’intercanvien 
idees, s’analitzen els problemes i es proposen 
solucions. Segons la composició del grup, 
s’escull un tema central per desenvolupar 
amb més profunditat. Per exemple, amb les 
dones embarassades es presenta la necessitat 
de l’acompanyament prenatal i del part i de 
les fístules obstètriques.

Les emissions radiofòniques a cadenes  —
nacionals i locals: Les emissions permeten 
apropar informacions a un gran nombre 
de persones i faciliten la difusió de les ac-
tivitats en les poblacions de les zones inte-
ressades. Les emissions es realitzen amb les 
diverses llengües locals.

Les emissions radiofòniques han estat molt útils 
per a la detecció de casos de fístules: dones amb 
fístules, amagades socialment (per aquest motiu 
no assisteixen a les xerrades ni a les obres de 
teatre), han escoltat les emissions dedicades a 
aquesta temàtica, s’han sentit identificades i han 
acudit a l’entitat. En les emissions participen 
professionals de la salut i l’equip del projecte. 

Totes les activitats d’informació es realitzen 
en grups específics de dones embarassades, 
joves, en grups mixtos de dones i homes. El 
treball amb dones i homes va ser rellevant per 
enfrontar-se a la discriminació de dones amb 
fístula obstètrica. Es va percebre que en el 
moment que els homes coneixien les fístules 
obstètriques, les seves causes, conseqüències 

i curació, el seu comportament individual i 
social es modifica. Va ser fonamental que els 
homes es trobessin en els organismes de poder 
de la comunitat i coneguessin el tema.

Iamaneh utilitza estratègies de l’educació po-
pular per poder realitzar un treball proper 
a la població: treball del llenguatge, llibre 
d’imatges, audiovisuals, obres de teatre.

Les visites a domicili: Les persones encarre- —
gades de la dinamització realitzen visites a 
dones en el seu domicili. En aquestes troba-
des, es genera un clima de confidencialitat 
que permet parlar de temes més delicats 
sobre sexualitat i MGF, i identificar casos de 
fístules. En alguns casos, les visites es realit-
zen amb la participació de l’home.

Les formacions: Es van realitzar accions de  —
sensibilització i formació dirigides a actors 
estratègics, com líders religiosos, caps de 
comunitats, polítics, dones que practiquen la 
MGF, educadors/es, comunicadors/es, agents 
sanitaris. La metodologia participativa per-
met no només traspassar la informació sobre 
les pràctiques i les seves conseqüències físi-
ques i socials, sinó generar també debat per 
a la reflexió crítica de les persones assistents, 
parlar de drets i el seu exercici.

També realitzen activitats de formació dirigi-
des al personal de salut comunitària i regional. 

La reconversió de les dones que practiquen  —
la MGF en dinamitzadores i actrius de teatre: 
S’ha elaborat una prova pilot d’aquesta acció 
però encara no s’ha avaluat el seu impacte. 
Tot i conèixer que en algunes comunitats 
aquesta estratègia no ha estat del tot exitosa, 
s’ha planejat de manera pilot després de fer 

un diagnòstic participatiu en una comunitat 
concreta on es va proposar com a alternativa.

Les accions d’incidència política local: Se  —
centren en el treball amb les i els líders 
comunitaris, municipals, religiosos per tal 
d’incidir en la necessitat de definir i implan-
tar mesures eficaces per a la transformació. 
L’agenda ha anat variant segons el moment 
i la zona de treball. A nivell local, s’ha cen-
trat el treball en una visió global de drets 
sexuals i reproductius i la salut. 

Les accions d’incidència política nacional:  —
Es participa activament en els grups de 
treball sobre fístules i sobre MGF on parti-
cipa la societat civil organitzada (SCO), les 
universitats, els professionals i l’Estat. Es 
treballa per a la incorporació de l’agenda de 
la SCO als plans nacionals. Es fa difusió de 
textos relatius a la lluita contra la violència 
sobre les dones, com les convencions i trac-
tats internacionals, la Constitució, el Codi 
Penal, el Protocol addicional de Maputo, i 
és necessari per complementar les accions 
directes. Actualment, un els temes centrals 
del moviment de dones és l’aprovació de la 
reforma del Codi de Família i l’elaboració 
d’una llei que prohibeixi la MGF.

La investigació participativa sobre les MGF  —
i les fístules: L’elaboració d’un estudi (iden-
tificació de casos i CAP) sobre les creences, 
les pràctiques de les comunitats davant la 
mutilació o les fístules permet entendre 
millor les raons i els fonaments d’aquesta 
pràctica i promou la reflexió per l’elaboració 
d’estratègies per a la seva eliminació. L’estudi 
permet, al mateix temps, comptar amb 
una línia de base que facilita el seguiment i 
l’evaluació dels processos de transformació.

La intervenció amb les dones víctimes de  —
les complicacions a causa de la pràctica de 
les MGF i casos de fístules obstètriques: 
L’objectiu d’aquesta estratègia és tractar els 
problemes mèdics que presenten les dones, 
així com donar-los suport i facilitar la seva 
integració a la comunitat.

A Mali, durant diverses dècades, les persones 
que van lluitar per a l’eradicació de la pràctica 
de l’escissió es van centrar bàsicament en el 
tema de la salut i van tractar les complicacions 
de l’escissió a través d’accions dirigides a les 
dones. Iamaneh considera que la pràctica 
de l’escissió no afecta només les dones sinó 
també els homes. Per aquest motiu, proposa 
una aproximació holística al tema que tingui 
en compte el gènere, la salut reproductiva, els 
drets, la religió i els costums. 

Arran de l’experiència descrita, es considera 
fonamental fer visible la relació entre la pràc-
tica de l’escissió i les relacions de gènere. És 
necessari incidir per afavorir el coneixement 
mutu entre homes i dones des d’un punt de 
vista sexual, per trencar els tabús que envolten 
la sexualitat. Els homes que accepten casar-se 
amb noies molt joves ignoren els patiments 
que aquesta pràctica genera en les dones (el 
matrimoni precoç continua sent una pràctica 
estesa a Mali). Iamaneh considera que la lluita 
contra l’escissió no pot portar-se a terme sen-
se la implicació dels homes, perquè es tracta 
d’una pràctica arrelada a la tradició, els cos-
tums i l’estratègia per tal d’eradicar-la s’ha de 
basar en sensibilitzar i informar les dones i, a 
més, implicar totes les persones de la comuni-
tat i formalitzar una llei que la prohibeixi més 
enllà d’una recomanació. 
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L’any 2010 es va realitzar a Managua el primer 
taller sobre identitat i poder, que va comptar 
amb la participació d’un grup de 14 joves 
lesbianes organitzades. L’objectiu del taller era 
contribuir a l’enfortiment de l’activisme lès-
bic mitjançant la reflexió feminista sobre les 
identitats i la sexualitat. Durant tres dies, es 
va analitzar la construcció de les identitats de 
gènere, el pes de l’heterosexualitat normativa 
i la conseqüent discriminació que pateixen les 
lesbianes. Les participants van reconèixer les 
pressions que han tingut, fins i tot molt abans 
que es posés de manifest la transgressió al 
mandat heterosexual. Finalment, es van iden-
tificar els desafiaments de l’activisme lèsbic a 
Nicaragua i la seva relació amb les organitza-
cions feministes.

Els exercicis que es van desenvolupar durant 
el taller (reflexions individuals en petits grups 
i grup sencer) van permetre qüestionar la 
validesa dels rols de gènere que s’imposen a 
les dones i als homes; van desmuntar els este-
reotips de gènere que s’associen a la feminitat 
i a la masculinitat com un producte social 
que crea la personalitat i la forma de ser de 
les dones i els homes. Es va manifestar un 
clar rebuig a l’essencialisme de gènere com a 
forma de control sobre el cos i els desitjos de 
les dones.

Es va reconèixer l’existència d’una relació es-
treta entre estereotips de gènere i homofòbia, 
ja que l’homosexualitat encara és vista com 
un perill per a l’organització heterosexual de 
la societat. Es va reconèixer el pes de la mo-
nogàmia, basat en la idea de l’amor romàntic 
que reclama l’exclusivitat. La negació de la 
pluralitat de les experiències humanes és 

per se una forma d’opressió. Una de les eines 
més eficaces per exercir aquesta opressió és 
inculcar a les persones (sobretot a les dones) 
la idea de la culpa com a mitjà per definir allò 
que està permès i allò que no, el que està bé 
i és socialment acceptable i el que està mala-
ment i s’ha de condemnar.

Cal destacar que aquest procés de reflexió 
va portar a qüestionar les diferents formes 
d’opressió que han patit les dones i plantejar 
propostes polítiques per enfortir l’activisme 
de les lesbianes. A continuació, assenyalem 
algunes de les conclusions:

Realitzar accions de sensibilització sobre la  —
diversitat sexual i la necessitat de garantir 
els drets de les persones que no es confor-
men amb el patró heterosexual socialment 
establert.

Realitzar activitats de reflexió per compar- —
tir amb altres dones el procés de planteja-
ment personal dels rols de gènere apresos.

Organitzar mobilitzacions públiques per  —
sensibilitzar sobre el tema de la diversitat 
sexual i reivindicar els drets de les dones 
lesbianes.

Enfortir aliances entre els grups de lesbia- —
nes organitzades, moviments LGBT i femi-
nistes i plantejar objectius comuns.

Incidir en les polítiques públiques a través  —
de propostes concretes a les persones en-
carregades de la política. 
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Durant el mes de setembre de 2010, es va 
realitzar el primer taller, organitzat per La 
Corriente i dirigit a un grup de 12 dones trans-
sexuals organitzades. L’objectiu va ser contri-
buir al procés de reflexió i plantejament de les 
identitats de gènere imposades en base a les 
dades biològiques amb les quals es neix, així 
com sobre els mecanismes de reproducció dels 
models binaris de gènere en les relacions amb 
la família, la parella i les organitzacions socials. 

Per tal d’introduir elements de reflexió i debat, 
es va projectar el vídeo Vestido Nuevo5 i es van 
comentar les reaccions de les assistents en rela-
ció amb el contingut. Algunes veien reflectides 
les seves vivències durant la infància, altres 
reconeixien haver experimentat expressions de 
rebuig per part de la família.

Des de la seva experiència personal, les par-
ticipants van reconèixer que la dimensió 
eròtica està molt vinculada amb la passivitat 
femenina. En canvi, en la resposta davant les 
agressions, algunes assenyalaven que “se sen-
ten homes” perquè son capaces de defensar-se. 
L’associació entre estereotips de gènere i cos 
sexuat era evident per a les assistents. Les 
propostes polítiques plantejades per algunes 
participants anaven en la línia de proposar una 
des-generització dels cossos. Altres assenyala-
ven que definir la seva pròpia identitat com a 
dona cobrava sentit en una dimensió política 
de reivindicació de drets. 

5  L’autor del vídeo, Sergi Pérez, explica la història 
de Mario, un nen que el dia de Carnaval decideix 
posar-se un vestit de nena a l’escola per sorpresa 
d’alumnes, professors/es i familiars. És una produc-
ció de 10 minuts que parla des de (i per) la diferència.

estratègIa

Un altre exercici de reflexió va permetre analit-
zar quin significat va tenir la renúncia a la seva 
pròpia identitat assignada, en termes de guanys 
i pèrdues. Molts dels guanys esmentats tenien 
a veure amb l’adquisició de confiança i respecte 
cap a una mateixa, autonomia i llibertat. Pel 
que fa a les pèrdues, es mencionaven sobretot 
en termes de dificultat en les relacions amb les 
famílies i l’entorn, però també en termes de 
falta de garanties de drets com a persona. 

Finalment, es va plantejar un debat sobre què 
vol dir ser transsexual i es va definir de la ma-
nera següent: “transsexual és un desig d’anar 
més enllà dels significats culturals atribuïts 
als genitals per les societats estructurades 
rígidament en base al gènere”. La relació amb 
la vivència de la sexualitat és evident, atès 
que un dels trets definitoris del binarisme de 
gènere és l’heterosexualitat. El plantejament 
d’algunes de les participants és que “ningú 
neix heterosexual o homosexual, sinó que són 
múltiples les possibilitats de viure plenament la 
sexualitat”.

Com a reflexió final i des de la vivència de les 
dones transsexuals, es va apuntar que allò que 
interpel·la la identitat de gènere imposada 
és el desig, en tant que realitat psíquica que 
actua per transformar els mandats sociocul-
turals i les possibilitats dels cossos. Aquesta 
última consideració va fer sorgir algunes 
propostes sobre pràctiques per enfortir 
l’activisme de les persones transsexuals. Es 
va reiterar la importància de qüestionar els 
estereotips apresos i la necessitat d’aprofundir 
sobre les identitats de gènere i identitats eròti-
ques, generar nous coneixements per pro-
moure els drets de les persones transsexuals, 

així com ampliar conceptes i crear metodo-
logies per explicar el gènere i la sexualitat, i 
sensibilitzar els actors i actores socials i políti-
ques. Finalment, es va destacar la importància 
de promoure espais d’intercanvi amb altres 
organitzacions per aconseguir reconeixement 
i respecte.

Aquest primer taller va servir de base per iniciar 
un procés més complex de formació durant el 
qual es va continuar la reflexió sobre les iden-
titats, la sexualitat, la violència i altres mirades 
per a l’activisme polític per tal d’animar a la 
construcció de col·lectius de dones transsexuals 
feministes que els hi aportin altres mirades al 
moviment de la diversitat sexual.
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El primer seminari de reflexió i debat femi-
nista contemporani va tenir lloc durant el mes 
d’agost de 2010 a Managua. A la part intro-
ductòria, es va plantejar la següent pregunta: 
“Quins han estat els recorreguts personals des 
dels nostres feminismes que han obert camí en 
la construcció d’un moviment d’emancipació 
per a les dones?”. Una de les consideracions 
més rellevants va partir de la idea que el cos 
és el primer espai de llibertat que les dones 
han de recuperar. La noció i pràctica de ciuta-
dania passa per tenir la capacitat subjectiva i 
tangible de formular els desitjos, d’ampliar les 
possibilitats d’escollir en un marc de llibertat i 
d’autodeterminació que li és pròpia en les ciu-
tadanies plenes. 

Les organitzadores del seminari van compartir 
una reflexió sobre els posicionaments de les femi-
nistes de Nicaragua pel que fa als significats del 
cos i de la sexualitat. Es va senyalar que, sobretot 
en el passat, la mirada de les feministes revelava 
els cossos fetitxes, els cossos colpejats, els cossos 
humiliats per la violència, els cossos utilitzats pel 
mercat, els cossos consumits i confosos en les 
maternitats múltiples, els cossos escindits entre la 
culpa i els embarassos no desitjats. 

Es van plantejar algunes preguntes que van 
donar peu al debat: “Quins silencis hem 
guardat en els espais feministes respecte a 

l’heterosexualitat compulsiva i altres formes de 
plaer? Serà que els nostres cossos en aquesta 
dimensió plaent no tenen dret a expressar-se? 
Com podem les feministes apropar-nos entre 
nosaltres, però també a d’altres dones (i homes 
que estan d’alguna manera en les nostres vi-
des), des de la raó, els sentiments, la voluntat 
i els desitjos? Com ens podem ajudar entre 
nosaltres per abordar la vida quotidiana on es 
debaten el plaer i el dolor, l’amor i els desen-
ganys, certes llibertats i moltes dependències?”.

El plantejament dels límits imposats a les 
dones mitjançant el procés de socialització i 
les pors a fer-se càrrec de reivindicar com a 
legítim el dret a no desitjar els homes o de no 
desitjar-los sempre, a obrir-se a altres formes 
de viure i experimentar el desig sexual sense 
pors ni restriccions, d’una manera lliure de 
dolor i culpa, aprendre a sentir a través del cos 
sense castigar-lo i reduir-lo a un simple objecte 
pel plaer i el gaudi d’altres, i el reconeixement 
de la necessitat d’establir una relació entre do-
nes han estat alguns dels temes proposats per a 
la reflexió col·lectiva. 

Entre els comentaris de les dones assistents, 
destaquem: “La meva entrada en el feminis-
me es va fer des de la rebel·lió, tot buscant a 
d’altres transgressores [...] Va ser una entra-
da per buscar la llibertat, la transgressió i la 
rebel·lia”; “no ens donàvem temps per pensar 
com volíem viure. Ara podem donar-nos el 

temps per veure on situem el cos. Ara veiem 
com tot el llenguatge i l’imaginari nega el 
plaer”; “treballem contra l’abús sexual, la pre-
venció del VIH i embarassos no desitjats, però 
no parlem de plaer [...]”.

En un segon moment, es va proposar treballar en 
grups per tal d’intercanviar opinions i idees sobre 
els temes a debatre. Cada grup va definir en les 
seves conclusions allò que considerava avenços, 
límits i reptes del moviment feminista a partir de 
preguntes com: “Quina és la proposta des de i per 
a nosaltres mateixes? On són els meus desitjos i 
els desitjos de les altres? On són les possibilitats 
de canvi de les dones?”. A continuació  es des-
criuen alguns comentaris al respecte.

Entre els avenços, es va destacar:

“La sexualitat està al centre de la nostra  —
vida, però existeix la por. El context actual 
pot dificultar la recuperació del nostre cos 
en un sentit plaent”.

“Parlem de DSR i de diversitat, però no  —
qüestionem el model sexual del patriarcat 
amb tot allò que té d’opressor i castrant. Ho 
considerem un avenç quan ho aconseguim 
fer així i un límit quan no ho aconseguim”.

“Les aliances que s’han aconseguit amb  —
altres organitzacions, les quals no es troben 
necessàriament dins el moviment”.

Entre les limitacions, es va assenyalar:

“La resistència als canvis íntims, lligats als  —
sentiments”.

“La desintegració: no som solidàries, ens  —
fragmentem i això ens porta a no reconèixer 
el treball que fan les nostres companyes”.
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“La bretxa entre allò que avui podem com- —
partir, els canvis que hem fet en la nostra 
vida i la situació que viuen la majoria de les 
dones nicaragüenques”.

“Les feministes adultes han tingut dificul- —
tats per aconseguir l’equilibri entre el dis-
curs polític del pler i la pròpia vivència”.

“El debat sobre la diversitat sexual no ha  —
estat totalment inclusiu en el feminisme, el 
qual no contribueix a establir aliances entre 
gais, transsexuals, lesbianes i feministes”.

“Les feministes tenim visions diferents  —
sobre la centralitat de la sexualitat com 
un eix polític i de desenvolupament per a 
l’emancipació de les dones”.

Entre els desafiaments, es va destacar:

“Aconseguir posicionar la sexualitat com un  —
eix emancipador”.

“Establir diàlegs íntims amb persones a les  —
quals s’ha negat la sexualitat sobre la base 
de fer un qüestionament a la nostra pròpia 
identitat femenina”.

“Reflexionar sobre quins significats es  —
construeixen sobre aquests cossos i com 
ens ajudem a definir estratègies que poden 
incidir en contextos més conservadors”.

Les dones afroamericanes i indígenes de la cos-
ta del Carib van emfatitzar les dificultats que 
afronten per posicionar i legitimar el discurs 
feminista sobre la sexualitat, amb una estreta 
relació amb certes tradicions i costums. Com a 
desafiament, proposen que “es construeixi una 
nova manera de parlar de la diversitat sexual”.

Els objectius de la trobada es van centrar bà-
sicament en generar un espai d’apropament 
entre dones lesbianes per tal d’enfortir la seva 
organització, comptar amb eines per construir 
el posicionament per poder presentar-ho a la 
Trobada Lèsbica Femenina a Guatemala, la 
qual va tenir lloc durant el mes d’octubre de 
2010, i comptar amb una plataforma mínima 
de les dones lesbianes per a la Direcció de 
Diversitat Sexual. 

Es va desenvolupar una metodologia participa-
tiva que va comptar amb dinàmiques que van 
facilitar la reflexió sobre diferents aspectes. En 
primer lloc, es va realitzar una dinàmica que va 
consistir en diferents cercles de diversos nivells 
que van permetre conèixer-se i contribuir a la 
construcció de la confiança del grup, la qual va 
facilitar la participació de totes. Es van posar 
en comú aspectes que les dones comparteixen 
amb totes les persones (cercle de la vora), els 
temes que es parlen només amb coneguts/des, 
amb amics o amigues i els que es comparteixen 
amb un grup petit de dues o tres persones 
(cercle del centre). Algunes de les situacions 
que es van compartir en aquesta dinàmica 
feien referència a situacions personals com el 
rebuig patit en el moment de descobrir-se com 
a lesbiana i compartir-ho amb les persones 
properes, familiars o amistats. Es va destacar 
que, a vegades, les persones no saben o no 
estan preparades per respondre o enfrontar-se 

a aquestes situacions. Una de les dones assis-
tents va comentar que no creu en les relacions 
de parella i això és molt difícil d’entendre per a 
les persones que no conceben altres formes de 
veure la vida, ja que costa d’entendre que algú 
no desitgi tenir una parella. 

La segona dinàmica va pretendre analitzar el 
recorregut lèsbic de les dones assistents i fer 
visible aspectes concrets, tot compartint expe-
riències viscudes de violència, discriminació 
o lesbofòbia. Els comentaris al respecte feien 
referència a la falta de visibilitat social de les 
lesbianes i la falta de reconeixement de la rela-
ció en parelles lesbianes per part de familiars 
i amistats. Algunes assistents van explicar 
situacions de xantatge emocional per part de 
parelles o exparelles masculines que sospitaven 
del seu lesbianisme, sobretot aquelles que són 
mares.

Després d’aquesta primera fase de plante-
jament personal, es va passar a una segona, 
l’objectiu de la qual era elaborar propostes 
concretes per a l’acció. En grups, es van identi-
ficar reptes i es va proposar una agenda en les 
temàtiques següents:

Lesbianes en relacions de parella, “família”,  —
maternitat.

Lesbianes com a estudiants i educadores. —

Lesbianes com a treballadores  —
d’organitzacions.

Lesbianes com a consumidores de serveis  —
de salut.

Lesbianes que exigeixen viure sense  —
violència.
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03.2.3
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A cada taula es van identificar reptes i metes: 

A nivell personal, les relacions amb la famí-a] 
lia i pel que fa a la maternitat. 

Per construir un activisme propi de dones b] 
lesbianes, es va centrar la reflexió sobre dife-
rents qüestions com quin tipus d’espais s’han 
de crear, com generar espais de trobades 
entre organitzacions de dones lesbianes i 
com mostrar-se en la societat. Algunes de 
les propostes que van sorgir feien referència 
a la importància de crear aliances basades 
en la reflexió i el plantejament profund de la 
sexualitat de les dones que formen part de les 
organitzacions. Per tal d’aconseguir-ho, es va 
proposar crear fulletons sobre la sexualitat per 
repartir-los en diferents espais amb l’objectiu 
de qüestionar l’heterosexualitat obligatòria 
i fer visibles altres formes d’experimentar i 
viure la sexualitat; impulsar la creació de blocs 
lèsbics, tant personals com col·lectius, i in-                       
cloure notes informatives sobre lesbianisme 
en els programes radiofònics.   

Pel que fa a la incidència política, es va c] 
reflexionar sobre els aspectes a qüestionar 
i sobre el posicionament de les organitza-
cions. Algunes de les propostes apuntaven 
a la necessitat de redefinir el concepte de 
família i realitzar accions per tal de mostrar 
les diferents formes de família a través de 
vídeo-fòrums, activitats educatives a les 
escoles i fomentar la creació de grups de 
familiars de lesbianes. D’altra banda, es va 
reflexionar sobre les demandes a formular a 
l’Estat i, entre aquestes, es va destacar la ne-
cessitat que l’Estat proporcioni informació a 
les famílies i grups de lesbianes, i la creació 
de programes de suport a les lesbianes que 

pateixen discriminació de manera molt 
directa a nivell familiar. 

Pel que fa als serveis de salut, es va considerar d] 
la importància de promoure una cultura de 
cuidar-se una mateixa de manera integral, 
que es tinguin en compte aspectes físics, 
emocionals i sexuals. D’entre les demandes 
formulades, es va destacar: una discussió 
més profunda sobre el decret 56 que prohi-
beix la discriminació per opció sexual a les 
institucions públiques i la necessitat de les 
organitzacions lèsbiques de conèixer més en 
profunditat la llei, amb l’objectiu d’identificar 
els articles més rellevants i útils per a l’acció 
política. D’altra banda, es va proposar exigir a 
la direcció de Diversitat Sexual l’adopció d’una 
postura clara sobre els esforços a realitzar amb 
les dones lesbianes en l’actual sistema de salut.

Per a una societat lliure de violència, es va e] 
destacar la necessitat d’assumir els majors 
compromisos personals en la lluita contra 
la discriminació de les dones lesbianes, 
tot començant per qüestionar els valors 
culturals apresos, analitzar temes i proble-
màtiques de les dones lesbianes i compartir 
la informació amb altres dones. També es 
va proposar crear un observatori sobre la 
lesbofòbia, realitzar accions de denúncia i 
suport a casos concrets de dones lesbianes 
discriminades i impulsar la creació de grups 
d’autodefensa específics per a dones les-
bianes. També es va destacar la possibilitat 
d’obrir una línia telefònica per denunciar 
casos de discriminació i organitzar campa-
nyes de sensibilització contra la lesbofòbia 
a nivell de totes les institucions (ministeris, 
escoles, ONG, unitats de salut, etc.).  
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Des del 2004 s’han realitzat cada any unes 
jornades itinerants en diferents ciutats 
d’Espanya. El projecte ha estat subvencionat 
pel Ministeri de Sanitat i Polítiques Socials i 
Igualtat. L’objectiu és fer visible el vincle entre 
el VIH i la violència de gènere. Aquestes estan 
organitzades en ponències al matí i tallers a la 
tarda. En aquest text es fa referència a les últi-
mes jornades que van tenir lloc el 22 d’octubre 
de 2009 a Valladolid, anomenades “L’invisible 
d’allò visible: VI Jornades sobre violència de 
gènere i VIH”. 

Aquesta 6a edició de les jornades sobre les 
sinèrgies entre la violència de gènere i el 
VIH es va plantejar com un espai de reflexió, 
formació i debat i es va emfatitzar el sim-

bolisme dels mandats de gènere 
com un factor que perpetua la 
desigualtat. Les jornades van 
formar part de la filosofia de la 
Campanya Internacional de “16 
dies d’activisme contra la violèn-
cia de gènere”, que va durar del 25 
de novembre al 10 de desembre. 
El vincle entre drets i violència de 
gènere va ser l’eix principal. 

Una consideració fonamental va 
ser fer visible la interrelació entre la 
violència de gènere i el VIH, atès 
que fa possible la posada en marxa 
d’accions i estratègies que, d’acord 
amb la realitat i les necessitats 
de les dones, sobretot aquelles 

que tenen el VIH, promouen una 
intervenció integral en la contínua 

prevenció/atenció i donen resposta a 
aquestes situacions estructurals.

03.2.4
Creación 
Positiva
ESTAT ESPANyoL

jornades de 
FormaCIó dIrIgIdes 
a ProFessIonaLs 
de La saLut I 
PersonaL d’ong

eXPerIènCIa
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Els objectius de les jornades van ser:

Fer visible les violències com un factor de  —
vulnerabilitat del VIH/SIDA.

Potenciar el treball i la investigació de fac- —
tors de protecció i resistència enfront a la 
violència i el VIH.

Fomentar el debat professional encaminat a  —
la reflexió i a la creació d’actuacions conjun-
tes enfront a la violència i el VIH.

Contribuir a la capacitació dels agents so- —
ciosanitaris i de les associacions de dones 
en temes de gènere, violència i VIH.

Fomentar l’intercanvi d’experiències exito- —
ses entre professionals.

A les jornades, hi  van participar:

Professionals sociosanitaris (atenció pri- —
mària, centre de planificació familiar, 
hospitals).

Professionals que treballen dins l’àmbit de  —
violència de gènere: prevenció, serveis espe-
cialitzats i cases d’acollida.

Professionals que treballen dins l’àmbit de  —
les ONG i que treballen sobre el VIH/SIDA 
i/o la violència de gènere en associacions de 
dones i associacions de desenvolupament. 

Al matí van tenir lloc quatre ponències 
que tractaven els següents temes: “La(s) 
violència(s) simbòlica(s)”, “El risc com a man-
dat o el mandat com a risc”, “Enfrontant la in-
terrelació entre violència de gènere i VIH”, “Els 
homes s’enfronten al repte de deconstruir-se”. 

Exemple de la ponència d’Ana Távora:
(http://www.creacionpositiva.net/uploaded/
resumen%20VII%20Jornadasmesaredonda.pdf 

Des d’aquí i reprenent el títol de la ponència, la 
perspectiva feminista amplia la nostra capacitat 
terapèutica i l'amplia perquè la concreta. Si des 
de la psicologia social puc veure que allò que 
m’afecta és una forma de relacionar-me, quan 
afegeixo la perspectiva feminista puc veure que 
allò que m’afecta és una forma subordinada de 
relacionar-me. Tot això, quan concretem una 
forma de relació, permet organitzar molt millor 
allò que seria el treball de canvi. Si el nostre 
objectiu d’indagació en la consulta era saber què 
està passant en les relacions, quan incorporem 
la perspectiva feminista hem d’observar quines 
d’aquestes relacions s’estan produint en un con-
text de subordinació. Si allò que volem és ajudar 
les dones que puguin canviar la manera com 
han construït els seus vincles, les seves identi-
tats, les seves subjectivitats, el que hem de fer en 
primer lloc és estar atentes a tot el que pensem 
de nosaltres mateixes, de les dones en general i 
dels homes. 

A la tarda, es van organitzar quatre tallers que 
tractaven sobre quatre temàtiques diferents.

El primer taller, “Amor romàntic i sexualitat”, 
va plantejar les qüestions següents:

D’on venim? La paradoxa de teoritzar sobre 
l’AMOR.

Conceptes emocionals, comportaments  —
condicionats i realitats inferides.

El “model” sociocultural de l’AMOR, de  —
l’enamorament i de la parella.

Els referents i els contextos relacionals. —

La violència de gènere i la invisibilitat del  —
terreny emocional.

El gènere i la sexualitat. —

Com a professionals, què fem amb l’amor? —

Les nostres pròpies “trampes”. —

El pes específic de l’amor romàntic com a fac-
tor de vulnerabilitat del VIH/SIDA.

Amor, violència de gènere, vulnerabilitat,  —
VIH, sexualitat.

Com abordar la “cosa de l’Amor” sense que  —
ens desbordi.

Aspectes pràctics i claus a tenir en compte  —
per treballar.

Proposta d’eines metodològiques possibles  —
per treballar.

La desconstrucció i el reaprenentatge. I  —
mentrestant, què?

Mesures de protecció enfront el VIH i  —
l’enamorament.

La gestió del risc dins el marc de l’Amor  —
Romàntic.

L’adolescència i el reconeixement i el res- —
pecte de les seves vivències emocionals.

En el segon taller, “La consulta: un lloc de tro-
bada” , es van plantejar les qüestions següents:

Les nostres consultes són llocs de trobada  —
en els quals es pot desvelar la violència que 
pateixen les dones?

Quina actitud i quines eines conside- —
rem imprescindibles per afavorir que la 

nostra pràctica clínica generi relacions pro-
fessionals i personals igualitàries?

Durant el taller, es va tractar de donar resposta 
a aquests interrogants i es va generar un diàleg 
entre les persones assistents, bàsicament pro-
fessionals de la salut. Per això, es van proposar 
diverses dinàmiques de grup, jocs de rol i tèc-
niques de psicodrama. 

Es va reflexionar sobre les resistències i els 
obstacles existents a l’hora d’entendre el feno-
men de la violència de parella cap a les dones. 
Es va aprofundir en les actituds a potenciar i a 
evitar a la consulta. Es van analitzar situacions 
fictícies gravades per millorar l’assistència a 
les dones que viuen situacions de violència. A 
més, per tal de posar veu i cos a les dones que 
viuen situacions de maltractament es va passar 
el vídeo Fragments: dones, salut i violència, 
les protagonistes de la qual són dones de la 
Comunitat de Madrid que, a cara descoberta, 
parlen del maltractament i dels seus efectes 
sobre la salut.

L’objectiu del tercer taller, “Treball amb grups 
de dones”, va ser fer visible la interrelació entre 
la violència de gènere i el VIH. Es va preten-
dre conèixer i reconèixer els diferents tipus de 
violència, revisar la relació entre ells, el VIH 
i els drets humans, analitzar la vulnerabilitat 
davant el VIH associat a la violència de gènere 
i proporcionar habilitats d’intervenció per al 
treball grupal amb dones. 

Els continguts i temes tractats durant el taller 
van ser els següents:

Conceptes de violència. —

Manifestacions de violència. —
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Formes no visibles de violència. —

“Violència de gènere”. —

Tipus de “violència de gènere”. —

Factors determinants de la “violència de  —
gènere”.

“Violència de gènere” i la vulnerabilitat  —
davant el VIH.

Violència de gènere, VIH i drets humans. —

La metodologia va ser participativa. A partir 
del treball grupal (en petits grups i gran grup), 
es van anar construint i revisant els continguts 
enunciats.

El quart taller, “Els homes enfrontant-se al 
repte de desconstruir-se”, va tractar de fer 
visible i analitzar el tema de la violència mas-
clista des de la perspectiva masculina. Es va 
interpretar aquest fet com una eina dels homes 
per seguir exercint un poder usurpat i que 
no els hi correspon. La violència dels homes 
contra les dones ha estat un dels principals 
instruments de preservació del sistema patriar-
cal i, a la vegada, un reflex de la seva crisi de 
legitimitat. El discurs es va centrar justament 
en el tema del poder i de la relació de poder 
entre homes i dones, i es van plantejar algunes 
preguntes per ser debatudes en grup: Com 
evitar la lluita entre dones i homes pel poder? 
Com es pot començar aquest canvi?

Algunes de les propostes afirmaven que acabar 
amb la violència requereix fer-la visible, però 
també s’ha de modificar el sistema que la sosté, 
la manera en la qual ens vinculem entre països, 
persones, gèneres, etc., i crear nous espais de 
pau. Fer visible la violència és admetre el seu 
valor social i reconèixer-la també en nosaltres 

mateixes i en la nostra actitud. Qualsevol sis-
tema de desigualtat genera violència, per tant 
s’ha de revisar el model de relacions humanes. 
En el cas de les relacions entre dones i homes 
es pot començar canviant la concepció i les 
ideologies que sostenen la identitat de gènere 
i plantejar unes relacions des de la igualtat: 
allò femení té el mateix valor que allò masculí 
i a l’inrevés. També es va afirmar que aquest 
canvi ha de ser global en la concepció de les 
dones i els homes, tot i que no hi ha cap mena 
de dubte que els homes hauran de fer un major 
recorregut. Els homes haurien d’acabar amb 
l’aparença, la competència i les lluites de poder, 
col·laborar en la creació d’espais on la igualtat 
i el respecte de la diferència siguin el punt de 
partida per establir relacions entre persones. 
Lluitar perquè el gènere no marqui la diferèn-
cia sinó la diversitat de dos espais compatibles.

Pel que fa a la masculinitat i al plantejament 
del model sexual-afectiu, es va destacar que 
a l’actualitat existeix un gran interès necessa-
ri per revisar molts dels indiscutibles espais 
masculins. La sexualitat és, sense cap mena de 
dubte i per a moltes persones, l’última barrera 
per al canvi cap a la igualtat. L’home necessita 
fer canvis tant importants i profunds com els 
que van fer les dones anys enrere. Els canvis de 
la identitat masculina fan plantejar l’estructura 
de tot allò habitual, el comportament cap a 
altres homes i cap a les dones, la seva manera 
de sentir, d’estimar i, en general, de viure la 
seva sexualitat i les seves relacions interperso-
nals. També es va afirmar que només un petit 
percentatge d’homes accedeix a un procés de 
revisió i canvi de la seva identitat masculina 
per iniciativa pròpia tot pensant en els seus be-
neficis. El resultat és que tant la revisió com el 
canvi, si es produïssin en grups de creixement 

d’homes o en teràpia individual o de parella, 
no són processos integrats per l’individu que 
els produeix i, per tant, tenen una eficàcia 
relativa. Sembla necessària una altra forma de 
sexualitat més oberta que alliberi els homes 
de l’“ha de ser” i “fer” i els vinculi al plaer pel 
plaer i no per l’aparença o els “assoliments 
olímpics”.

Després es va presentar una experiència con-
creta i es va plantejar la pregunta següent: Què 
es pot fer des de la sanitat pública i més con-
cretament des de l’atenció primària? A conti-
nuació s’assenyalen les línies d’acció per evitar 
la perseverança d’una masculinitat tradicional 
nociva.

Davant d’una demanda d’assistència per agres-
sió en qualsevol àmbit:

Seguir el procediment indicat pel protocol. —

Evitar qualsevol tipus de comentaris fora de  —
lloc de contingut masclista.

Evitar qualsevol tipus d’interrogatori. —

Escoltar i entendre la persona afectada. —

Permetre, com a qualsevol treball  —
d’acompanyament, que la persona afectada 
sigui qui demani, per exemple, el contacte 
físic o l’acollida.

Amb les dones:

Reafirmar la seva identitat. —

Col·laborar perquè puguin construir el seu  —
espai personal.

Col·laborar per a la generació de nous es- —
pais d’igualtat.

Contenir. —

Col·laborar amb l’establiment de relacions  —
de parella més igualitàries. 

Amb els homes:

Mostrar els avantatges d’un nou  model de  —
ser homes.

Entendre la queixa silenciosa que no poden  —
expressar.

Escoltar-los i demanar-los que escoltin.  —

Enfrontar-los amb la seva ràbia i les seves  —
pors.

Avaluar el seu comportament en situacions  —
extremes, també sota els efectes de l’alcohol 
i les drogues.

Ajudar-los a assumir i enfrontar-se a les  —
seves responsabilitats.

Col·laborar perquè es conclogui les recer- —
ques i la lluita per la seva identitat.

Reafirmar la seva identitat. —

Qüestionar el sentit del paper de  —
dominació.

Afirmar els avantatges d’una paternitat  —
presencial i responsable.

Tornar a ensenyar els vincles i les formes  —
d’estimar.

Col·laborar en la construcció d’una nova  —
sexualitat i afectivitat.

Motivar els homes, violents o no, perquè  —
realitzin tallers sobre masculinitat per així 
poder revisar aspectes conflictius de la seva 
identitat.
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