Comunicat APFCIB 14/02/2015
DIA EUROPEU DE LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA
Des de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB), en motiu de la
celebració del Dia Europeu de la Salut Sexual i Reproductiva, volem tornar a manifestar
públicament el nostre rebuig i preocupació davant la nova reforma que el Govern del PP manté
i que deixarà desprotegides les dones joves de 16 i 17 anys més vulnerables a l’hora d’accedir a
una interrupció voluntària de l’embaràs.
En la situació que es troba la Salut Sexual i Reproductiva (SSiR) a l'Estat Espanyol, celebrar un dia
com aquest només es pot fer reivindicant totes les mancances i vulneracions que es viuen
actualment. Cal recordar que segons les dades de l'estudi presentat el passat mes de juny del
2013i, les polítiques de l'Estat suspenen en gairebé tot, sobretot en educació sexual. Es recorda
que el Govern del PP ha paralitzat l'estratègia de salut sexual i reproductivaii i, per tant, ha
provocat un retrocés en l'accés a l'anticoncepció, l'accés als serveis de SSiR i l'absència de la
implementació d'una política de formació a estudiants i professionals sociosanitaris.
La deficiència i desigualtat és flagrant, també, en les campanyes de promoció de la SSiR, la
implantació de l'educació sexual i reproductiva als currículums escolars i la formació a
professionals. S'ha reduït l'accés a contraceptius d'última generació i anticoncepció d'emergència
finançats per la sanitat pública i, a més, es continua aplicant el Reial Decret que ha deixat sense
targeta sanitària a milers de persones. Mesures, totes elles, que afecten directament als
col·lectius més vulnerables i, fonamentalment, a les dones.
I ara, com a contrapartida de no haver aconseguit la Contrareforma de la Llei de SSiR i d’IVE
promesa al seu electorat, es manté la decisió de seguir endavant per anul·lar la capacitat de
decidir sobre la seva maternitat de les dones de 16 i 17 anys que estan en situació de risc i
màxima vulnerabilitat al nostre Estat.
Malgrat que els estudis més recents confirmen que les joves de 16 i 17 anys que avorten són
només un 3,6% del total i que més del 87% d’aquestes joves informen als seus tutors i tutores
legals per voluntat pròpia, el Govern del PP vol acontentar els sectors ultraconservadors posant
en risc la vida de les joves que, per diverses qüestions, no poden informar les seves famíliesiii.
El número de joves que no van informar les seves famílies sobre la IVE durant el 2014 es situa
en 113 en tot l’Estat Espanyol, observant-se així un lleuger descens respecte a les dades
anteriors. Es tracta de 113 dones que viuen situacions de violència, desestructuració i
desemparament familiar i que així ho acrediten els i les professionals que les atenen. Per tant,
un col·lectiu que pateix el màxim risc de vulnerabilitat social actualment.
Però sembla ser que això no és prou important per al Govern del PP que prioritza totalment les
seves necessitats electorals davant de les necessitats vitals d’aquestes joves deixant-les, no
només en una situació de desemparament familiar, sinó també en una situació de desprotecció
que les abocarà a la clandestinitat.
L’APFCIB vol insistir en què el Govern del Partit Popular està mantenint un posicionament
ideològic repressiu que atempta contra l’autonomia reproductiva de les dones; autonomia que
constitueix un dels DSiR, drets reconeguts en diverses Convencions i Conferències de Nacions

Unides, que l’Estat Espanyol va subscriure i ratificar, i que obliguen als diferents governs a
realitzar actuacions encaminades al compliment d’allò que es va acordar.
Com a professionals expertes de la planificació familiar, recolzem qualsevol mesura encaminada
a afavorir la consecució d’un embaràs desitjat i d’una maternitat i paternitat digna, desitjada i
enriquidora. Però pensem que les úniques iniciatives que han demostrat la seva validesa i
fiabilitat són l’educació sexual, mitjançant mecanismes de col·laboració entre el sistema
educatiu i el sanitari, i l’accés als mitjans anticonceptius, així com als serveis específics
d’educació i orientació sexual culturalment adaptats a les necessitats de la població.
Exigim, de nou, al Govern de l’Estat que aturi aquestes mesures restrictives i incoherents
fonamentades en un criteri ideològic i moralista, sense cap base sanitària o social recolzada per
organismes internacionals com l’OMS i l’ONU. Cal que el Govern de l’Estat recordi que vivim en
un Estat de Dret i que les dones som subjectes de drets, entre els que s’hi troben els Drets
Sexuals i Drets Reproductius.
Continuem apel·lant, també, al Parlament de Catalunya que el 27 de setembre del 2013 va
aprovar, una resolució on es comprometia a:
1. iniciar el procés per a l'elaboració i desenvolupament d'una llei pròpia de drets i salut
sexual i reproductius
2. Insta al Govern a:
a. Desplegar en la seva totalitat, i amb la màxima eficiència i efectivitat real, la Llei
actual.
b. garantint l'aplicació del text legislatiu tant en matèria d'educació sexual, com
d'anticoncepció i interrupció de l'embaràs. Dotar dels recursos necessaris a la
xarxa pública de salut per garantir l'equitat en l'accés i l'exercici dels drets sexuals
i reproductius.
c. Blindar les garanties que la Llei actual estableix per protegir el dret, la seguretat i
confidencialitat de les dones i professionals que efectuen una interrupció
voluntària de l'embaràs limitant qualsevol intent de retrocés del Govern de l'Estat
en aquesta matèria.
Seguim i seguirem lluitant i obrint espais de llibertat perquè sabem que, sigui quina sigui la llei, si
una dona decideix avortar, ho farà. Seguirem treballant per una sexualitat lliure, plaent, no
discriminatòria, no submisa ni heteropatriarcal.
Per a més informació poseu-vos en contacte
amb Sílvia Aldavert 663917170 / 669387151
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