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Drets Sexuals i Reproductius
El moviment feminista dels anys 70 va
formular
els
Drets
Sexuals
i Reproductius de les dones com el dret
d’aquestes a controlar el seu cos i
regular la seva sexualitat i capacitat
reproductiva sense imposicions ni
violència.

Drets Sexuals i Reproductius
• Lluita pels Dret sexuals i reproductius: drets que s’han
negat globalment a les dones a tot el món amb diferent
intensitat
• Dins dels mateixos el dret a l’Avortament és un dels
mes afectats
• Hi ha hagut un canvi conceptual de Planificació
Familiar a Drets sexuals i reproductius que comporta:
– Desvinculació Sexualitat de reproducció
– Desvinculació moral religiosa
– Desvincula el control de població de la contracepció
– Vincula als homes com cor responsables

QUINS SON?
Son 12 drets que tenen a veure amb la Sexualitat i 12 drets
que tenen a veure amb la Reproducció. Aquest drets es
troben en constant revisió i evolució. Segons la Federació
de Planificació Familiar d’ Espanya es defineixen com punts
en que incloent les dues vessants: dret a la vida, llibertat i
seguretat de la persona , a la privacitat, a l’autonomia
personal, llibertat de pensament, a l'atenció i protecció
de la salut i als beneficis dels avenços científics, a
l’educació i informació, escollir casar-se o no, i formar
o planificar família, si tenir fills o no, a no patir
discriminació i maltractament, a la rendició de
comptes i reparació de danys

CRONOLOGIA INTERNACIONAL
• Anys 60 i 70 a EEUU i Europa importants grups
d’autoconsciència i de reflexió.
• Anys 70-80 moviments de lluita per a la llibertat sexual i
reproductiva de les dones. Espanya , despenalització
contraceptius, eliminació del adulteri del codi penal, lluita
despenalització avortament
• Anys 90 NNUU. Noves orientacions en matèria de polítiques de
població , de salut , de desenvolupament i de drets humans.
• 1994 Conferència sobre Població. El Caire. Drets sexuals i
reproductius.
• 1995 IV Conferència Mundial Dones , Bejing. Consolidació de
DDSiR.
• 2000 Declaracions del Mil.leni

MARC UE
Resolució del Parlament Europeu 2001/2128
Resolució 2008/1607 de l’Assemblea Parlamentària del
Consell d’Europa que insta els estats a despenalitzar
l’avortament i a garantir a les dones l’exercici del dret a un
avortament legal i segur.

Trets comuns de les declaracions de totes les
plataformes mundials convocades al efecte
són:
- Promoure la informació i l’educació sexual
- Prevenir l’embaràs no desitjat
- No utilitzar la IVE com a mètode anticonceptiu
- Demanar als estats que permetin la pràctica de
la IVE en determinats supòsits i condicions i que
estableixin un procediment que faci possible la
seva efectivitat, amb igualtat i garanties per a
totes les dones i amb intervenció de personal
sanitari especialitzat.

Contracepció I Avortamet a
l’Estat Espanyol
El Feminisme parteix que l’embaràs i la criança han de ser
opcions lliures de vida, ha d’haver diferents maneres de
viure-les sense imposicions patriarcals, l’Estat ha de posar
diferents mitjans per poder exercir la maternitat amb les
millors condicions. La sexualitat té una dimensió pública.
1936-2012 Lluita feminista a l’Estat Espanyol a favor del
dret a l’avortament i la contracepció.
Durant la darrera dècada, a l'Estat espanyol, els
moviments socials han fet un gran esforç per garantir
diversos d’aquests Drets Sexuals i Reproductius també a
través de la legislació i la regulació normativa.

Estat Espanyol
1937 II República
El 25 de diciembre de 1936, en Cataluña,
se legaliza el aborto libre durante las 12
primeras semanas de embarazo
mediante decreto firmado por Josep
Tarradellas y publicado el 9 de enero de
1937 (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, núm.9) En la zona leal a la
República durante la Guerra Civil
Española, siendo Ministra de Sanidad la
cenetista Federica Montseny (desde
noviembre de 1936 a mediados de mayo
de 1937) en el gobierno presidido por el
socialista Francisco Largo Caballero se
despenalizó la práctica del aborto
inducido en 1937, pero su vigencia duró
muy poco, pues el bando franquista la
derogó

Ley Orgánica 9/1985
En la Ley Orgánica 9/1985, aprobada el 5 de julio de 1985, se despenalizó el
aborto inducido en tres supuestos: riesgo grave para la salud física o
psíquica de la mujer embarazada (supuesto terapéutico), violación
(supuesto criminológico) y malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el
feto (supuesto eugenésico).2 De acuerdo con esta ley, la gestante podía
interrumpir el embarazo en centros públicos o privados en las primeras 12
semanas en el caso criminológico, en las 22 primeras semanas en el
eugenésico, y en cualquier momento del embarazo en el caso terapéutico.

En los supuestos segundo y tercero, se requería un informe médico que
certificara el cumplimiento de las condiciones establecidas por la ley; en los
casos de violación, era preciso cursar previamente la pertinente denuncia
policial. En estos tres supuestos, no era punible el aborto practicado por un
médico, o bajo su dirección, en un centro sanitario acreditado para hacer
interrupciones voluntarias del embarazo, ya sea público o privado, con el
consentimiento expreso de la mujer. En los demás casos, el Código Penal
establecía diversas penas de prisión tanto para la mujer embarazada como
para los facultativos que practicaran abortos no amparados por la ley.

Llei de Salut Sexual i Reproductiva i
d’Interrupció de l’Embaràs
3 de març del 2010.
Els principals objectius de la Llei de de Salut
Sexual i Reproductiva i d’Interrupció de
l’Embaràs són:
• Garantir els drets fonamentals en l ‘àmbit de
Salut Sexual i Reproductiva.
• Regular les condicions de la Interrupció
Voluntària de l’Embaràs (IVE).
• Establir les corresponents obligacions dels
poders públics.

Quins drets regula la llei
actual?
1. Dret a la informació i a l’educació
Al Capítol III: Artículo 9. Incorporación de la formación en salud sexual y Reproductiva al
sistema educativo.
2. Dret a formar i planificar una família.
Disposición adicional tercera. Acceso a métodos anticonceptivos. El Gobierno, en el plazo
de un año, desde la entrada en vigor de la Ley, concretará la efectividad del acceso a los
métodos anticonceptivos. En este sentido, se garantizará la inclusión de anticonceptivos de
última generación cuya eficacia haya sido avalada por la evidencia científica, en la cartera
de Servicios comunes del Sistema Nacional de Salud en las mismas condiciones que las
prestaciones farmacéuticas con financiación públic.
3. Dret a decidir tenir o no tenir fills i filles
Exposa que es pot interrompre un embaràs en els següents casos:
• Fins les 14 setmanes per lliure decisió de la dona
• Fins a les 22 setmanes per malformació fetal o risc de salut per la mare. Per indicació
mèdica
• A partir de les 22 per malaltia incurable del fetus. A través d'un Comitè Mèdic

Altres temes importants
Al Capítol II de Garantías en el acceso a la prestación, l’article 18 diu:
“Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las
medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción
voluntaria del embarazo en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta ley. Esta
prestación estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud”.

Menors Permet decidir a les dones de 16 i 17 anys, sempre que informin el seu o la seva
representant legal. Només estan excloses aquelles que al·al·leguin algun tipus de
desestructuració familiar i així ho certifiqui el o la professional
Objecció de consciència
Els i les professionals tenen dret a l’objecció, sempre que es garanteixi l’accés i la qualitat
assistencial de la prestació.
Formació a professionals
La Salut Sexual i Reproductiva s'ha d'incloure en els programes curriculars de les carreres
relacionades amb la salut.

Proyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida
del concebido y de los derechos de la mujer
embarazada
●

●

●

●

Existeix un gran desacord social i polític front a la derogació
de l’actual Llei 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs,
en vigor des del darrer 5 de juliol de l’any 2010.
Aquesta llei elimina la possibilitat d’avortar per voluntat de
la dona dins de les primeres 14 setmanes d’embaràs.
Elimina el supòsit d’avortament per malformació greu del
fetus, ni tan sols si aquest malformació es incompatible
per a la vida del mateix.
Conserva el supòsit de l’embaràs fruit d’una
al·legable dins de les primeres 12 setmanes

violació,

Proyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida
del concebido y de los derechos de la mujer
embarazada
Conserva el supòsit d’avortar per un greu perill per a la salut física i
psíquica de la mare, acreditada per dos informes professionals,
professionals que no treballin en el mateix centre on es realitzi
l’avortament, i en cas de perill per a la salut psíquica solament
s’acceptarà si es prova que aquest dany es continuat en el temps.
Les menors de 16 i 17 anys requeriran el permís “patern” i en cas de
conflicte greu el del “jutge”
Totes les persones professionals que participin en l’acte – des de
una persona que treballi de zeladora, administrativa o la que
realitzi l’acte mèdic podran ser objectores de consciència.
Els avortaments realitzats fora del supòsits legals seran delicte,
però la dona no podrà ser castigada, solament el professionalfins a tres anys de presó

En quines circumstàncies es
podrà avortar?
La llei que preveu aprovar el Govern del PP autoritzarà
interrompre un embaràs si la gestació suposa un greu
perill per a la salut psíquica o física de la dona,
sempre que aquest menyscabament tingui
«permanència en el temps» i sigui certificat per dos
especialistes aliens al centre al qual acudia la
gestant. També podrà avortar si l’embaràs és el
resultat d’una violació o si el fetus pateix una
malformació greu que li impediria viure, sempre que
aquesta anomalia posi en perill la salut de la mare i
així ho certifiqui un metge. La resta de gestacions no
es podran interrompre.

Què significarà a la pràctica el
canvi legal?
Limitar la interrupció de l’embaràs als
supòsits citats (que representen el 3%
dels avortaments que es fan anualment)
deixarà sense alternatives el 97% de
les dones que, acollint-se a la llei en
vigor, decideixen no mantenir una
gestació per múltiples motius
personals o socials.

L'avortament en la Història
Tipus d'avortament
Estris
Avortament Clandesti

(pg25-27):

–

Productos químicos ingeridos
oralmente

–

Duchas vaginales con productos
químicos

–

Inyecciones a través del cuello del
útero

–

Introducción de objetos punzantes

–

Introducción de cuerpos extraños
blandos

–

Dilatación del cuello y legrado

“Què tiempos estos en que
es necesario luchar en
defensa de lo evidente,
reivindicar el derecho de las
mujeres a decidir sobre sus
propias vidas”

La cuestión del aborto
(1986, Pg 6)

MOLTES GRACIES

