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Demanda feminista en defensa de la vida d’una 
dona salvadorenca.

Managua, 14 de maig del 2013.

BBeatriz és una jove rural de 22 anys que pateix de lupus i insuficiència 
renal. És mare d’un nen de 14 mesos. A les 23 setmanes d’embaràs el seu 
fetus manca de cervell i no té cap possibilitat de sobreviure fora de l’úter.

Fa quasi tres mesos que el Comitè Mèdic de l’Hospital Nacional de Maternitat va 
recomanar practicar l’avortament terapèutic tenin en compte que mentre avançava 
l’embaràs s’incrementaven els riscos d’hemorràgia, trombosi, preeclàmpsia, infecció 
post part i mort materna. L’Associació de Ginecologia i Obstetrícia del Salvador 
(ASOGOES), La Procuradoria per la Defensa dels Drets Humans (PDDH) i la 
Comissió Nacional de Bioètica (CNBES) recolzen aquesta decisió mèdica.

A finals d’abril, la Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH), va sol·licitar a 
l’Estat salvadorenc protegir la vida, la salut i la integritat personal de Beatriz 
mitjançant la interrupció de l’embaràs recomanat pel Comitè Mèdic.

A mitjans d’abril, els advocats de Beatriz van presentar un Recurs  d’empara davant 
la Sala Constitucional de la Cort Suprema de Justícia, que va sol·licitar a l’ institut de 
Medicina Legal elaborar un informe sobre el seu estat de salut.
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 Aquest dictamen, en oberta contradicció pel Comitè Mèdic, recomana continuar 
amb l’embaràs de Beatriz. Aquest dictamen no té credibilitat ja que va ser elaborat 
per persones que a més de no formar part de l’institut, prèviament es van 
pronunciar públicament en contra de la realització de l’avortament terapèutic sense 
conèixer l’expedient clínic de Beatriz.

Però més enllà de l’exasperant recompte dels burocràtics procediments de les 
institucions públiques del Salvador, la dramàtica situació de Beatriz, que és la 
mateixa de milers de dones nicaragüenques i hondurenyes de països on 
l’avortament és penalitzat en totes les seves formes, posa en evidència la falta de 
compromís de l’Estat amb els drets fonamentals de les dones.

No és solament un dogma religiós el que es troba implicat en la penalització de 
l’avortament, sinó el menys teniment de l’embaràs i del part concebuts quan així 
convé a la lògica patriarcal i capitalista, com un fet “natural” que en el millor dels 
casos requereix d’una mínima intervenció de l’Estat en honor d’estalviar recursos 
per temes de major importància.

La mort de dones com a conseqüència d’embarassos d’alt risc exhibeix clarament 
la falta de compromís d’aquests governs centreamericans amb els drets humans 
que estableixen com a valors universals: la vida, la llibertat i la igualtat per a tots els 
éssers humans sense cap tipus de discriminació.

Beatriz, a l’ igual que milers de dones que demanen la interrupció d’un embaràs per 
raons de salut, no hauria de ser sotmesa a l’escrutini probatori o condemnatori d’un 
conjunt de polítics que no dubten en oferir la vida de dones per guanyar vots i 
mantenir-se al poder.

Juntament amb els organismes feministes del Salvador, celebrem les declaracions 
emeses pel president Mauricio Funes, qui el 13 de maig va reconèixer públicament 
el dret de Beatriz a decidir per la seva vida i va orientar al Ministeri de Salut procedir 
d’acord amb la seva voluntat.

Finalment, després de 26 setmanes de patiment, es va practicar la cesària a Beatriz. 
Tal com havien previst els metges, el fetus no tenia cervell i patia malformacions.

L’Estat salvadorenc ha obligat a aquesta dona a patir innecessàriament un embaràs 
d’alt risc violant amb això els drets més elementals i ha de ser sancionat no 
solament per l’opinió pública internacional, sinó per les Nacions Unides.

Fem un reconeixement públic a totes les organitzacions feministes i dels drets 
humans que es van mobilitzar en defensa de la vida de Beatriz , afrontant segles 
d’obscurantisme, misogínia i violència contra les dones. Elles representen una 
esperança i un camí per construir societats veritablement democràtiques.

Mai més una situació com la de Beatriz a l’Amèrica central.
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Escratx feminista: cap a la desobediència 
civil davant la contrareforma de la llei de 
l’avortament.

“El setze, setge! Setge a les retallades, a la repressió sexual, a la maternitat 
obligatòria, a la no prevenció de malalties de transmissió sexual, a la manca 
d’educació sexual i afectiva, al control sobre el cos de les dones. Perquè jo, tu, 
nosaltres, TOTES decidim, i no pas en Gallardon ni la Conferència Episcopal”
 El 16 de maig, l’escratx feminista convocat per la Campanya pel dret d’Avortament 
Lliure i Gratuït contra l'anunciada “contrareforma” de la llei d’Avortament i Salut 
Sexual i reproductiva de 2010 va reunir a milers de persones davant les seus del 
Partit Popular de 28 ciutats de l'Estat Espanyol, en defensa del dret a decidir de les 
dones i els drets sexuals i reproductius de tota a població.

Milers de dones heterosexuals, lesbianes, bisexuals, homes, persones trans gènere 
i transsexuals van participar en una acció que marca l'inici de la desobediència 
activa del moviment feminista a la derogació de la Llei d’Interrupció Voluntària de 
l'embaràs (IVE) i Salut Sexual i reproductiva (SSR) de 2010, actualment vigent, i la 
“contrareforma” que el Ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, anuncia des de 
fa més d’un any i que amenaça a fer-nos retrocedir a l’època que morien 

Foto del Escrache Feminista a Barcelona./ Bárbara Boyero

Article pres de www.pikaramagazine.com 
Per Joana G. Grenzner
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Aquest és un butlletí produït pel Programa Feminista La Corriente i Cooperacció. 
Trobareu més informació a www.lacorrientenicaragua.org o 

http://www.cooperaccio.org/ http://cooperaccio.org/plataforma/
a facebook: /programafeminista.lacorriente  /cooperaccio

twitter: @lacorrientenica @Cooperaccio
Amb el suport de:

3.000 dones a l'any en avortaments clandestins i insegurs: a més de tornar a la Llei 
de despenalització de l'avortamentament de 1985 i reimposar el consentiment de 
mares, pares o tutors per als menors d’edat, Gallardón ha amenaçat amb endurir 
encara més la llei de supòsits eliminant el que permet l’avortament per malformació 
i anomalia fetal i incorporar mecanismes perquè “es compleixi i acrediti” el suposat  
perill per la salut física o psíquica de la dona, de forma que deixi de ser un pretexte 
l’avortament. Encara que la contrareforma genera divisió fins i tot a les files del PP i 
no sembla que Gallardón vagi a cometre-la a aquesta legislatura, el escratx 
feminista va visualitzar un rebuig unànime i contundent a aquesta mesura per part 
del moviment, que va unir forces en defensa del dret a decidir.

“Avui com ahir, les dones decidim”

“100.000 dones avorten cada any a l’Estat Espanyol. Es necessari que s’escoltin les 
veus que hi ha darrere d’aquests números”, planteja el manifest de la Campanya: 
“El dret a decidir no pot limitar-se per uns suposats conservadors decidits per 
governs canviants. Si volem rebaixar el número d’avortaments, no ho penalitzem. 
Volem relacions igualitàries, anticonceptius gratuïts i a l’abast de tot el món. Dret a 
decidir i avortament lliure i gratuït. L’avortament és un dret. L’educació sexual i 
afectiva una necessitat.”

Ara com en els 70, aquestes són les reivindicacions del moviment feminista referent 
als drets sexuals i reproductius, pel que la Campanya va ser “crítica” amb la llei de 
2010, “llevat que, tot i l’avanç, no respon a les necessitats reals d’autonomia i 
capacitat plena de decisió de les dones”. No obstant, aclaren: “defensem qualsevol 
avanç en el dret de les dones a decidir” i es negen a donar “ni un pas enrere” en 
l'exercici dels drets “recollits i protegits per les convencions internacionals de NNUU 
del Cairo 1994 i Beijing 1996”.

Com de costum, la protesta femenina va combinar reivindicació amb humor i 
creativitat, consignes polítiques i oracions paganes akelarres i conjunts i arguments 
de pes encarnats en la pròpia vivència: durant el escratx organitzat per la 
Campanya davant la seu del PP de Barcelona, diverses dones van explicar la seva 
experiència d’avortament o acompanyar a amigues a l’actualitat i als setanta, sota 
la clandestinitat, viatjant a París o Londres, sense conèixer l’idioma i amb precaris 
recursos de recolzament; integrants de Dones per l’Auto coneixement i 
l’Anticoncepció (DAIA), un dels nodos de la xarxa feminista de la qual van sorgir els 
primers centres de planificació familiar, autogestionats per les dones, es declaren 
preparades per seguir garantint el dret a decidir i participar de la Xarxa de Dones 
per la Salut van denunciar l'apartheid sanitari contra les migrades sense papers, 
que han de pagar tant pels avortaments com per les cesarees si decideixen parir.
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