Acció Jove-Joves de CCOO: Fartes de populisme! Avortament lliure i
gratuït!
La pregunta no és si una menor pot o no avortar sense el permís dels seus
pares, la pregunta és si una menor pot tenir fills sense l’acceptació de la pròpia
mare!
Ahir, el nou ministre de justícia Alberto Ruiz Gallardón, ens sorprenia amb una bateria
de reformes. Entre elles, la de l’actual llei orgànica 2/2010 de salut sexual i
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. Concretament, pretén introduir
que s'hagi d'exigir el consentiment patern a les menors que vulguin interrompre el seu
embaràs.
El simple fet que tal reforma es plantegi des del ministeri de justícia i no des del de
sanitat serveis social i igualtat, ja representa un retrocés que evidencia la intenció de
criminalitzar a les dones que decideixen interrompre el seu embaràs, a part de la
voluntat de tutelar el dret a la dona a decidir sobre el SEU propi cos.
A més, se suposa que totes les lleis és fan sota el supòsit de legislar sempre a favor
de la part més vulnerable, desprotegida i que està en la posició més feble. La proposta
que ahir ens anunciava el Ministre Gallardón va radicalment en contra d’aquest principi
de dret, ja que afecta a aquelles que es troben en una situació més difícil.
Segons un estudi recent realitzat per l’Associació de Clíniques Acreditades per a la
Interrupció de l’embaràs (Acai), tan sols el 0,41% de les noies de la mostra havien
acudit a interrompre’s l’embaràs sense notificar-ho als seus progenitors o tutors,
adduint que fer-ho, les hauria posat en un seriós conflicte perquè es trobaven en un
estat de “molt alta vulnerabilitat”, ja que la majoria no tenien pares, estaven a la presó
o eren drogodependents.
Posar dificultats legals per interrompre l’embaràs no ajuda a reduir-ne el nombre. Tan
sols suposa un increment proporcional a les barreres posades de la inseguretat i les
practiques clandestines que solen posar en greu risc la salut de les adolescents.
Una menor doncs pot tenir fills o casar-se lliurement i sense necessitat de CAP
autorització, però pretenen que no puguin decidir sobre si volen o no tenir un fill.
Des d’Acció Jove-joves de CCOO volem expressar doncs el nostre rebuig frontal per
tot lo exposat a una proposta de reforma que creiem injustificada, sectària,
paternalista, moralista, nociva, propagandística i altament irresponsable.
Exigim doncs al Govern de l’Estat que tiri enrere tal proposta.
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