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Resolució a favor del dret al propi cos i d'una salut sexual i
reproductiva emancipadora
Les entitats juvenils de la ciutat som plenament conscients de la importància d'abordar la salut sexual i
reproductiva de la gent jove i per això apostem per treballar-ho de manera transversal: la sexualitat té
moltes dimensions que no es poden reduir a un sol aspecte, ja sigui biològic, cultural, moral o psicològic.
Cal entendre que la sexualitat comprèn tota la persona i que implica aspectes de la conducta que tenen a
veure amb les relacions personals, l'afectivitat, els sentiments i les sensacions, a més a més dels propis
òrgans sexuals.
L’Organització Mundial de la Salut estableix que la relació entre salut i sexualitat s'ha de plantejar a partir de
tres aspectes fonamentals: cal educar els i les joves perquè la sexualitat sigui responsable, satisfactòria i el
més segura possible. Se n'ha de transmetre una concepció positiva, plaent i responsable, i en això hi tenen
un paper primordial tant la família com les institucions i entitats que intervenen en l'educació dels i les joves.
Per tal de fer-ho efectiu, es necessita un model integral d'educació sexual que arribi a tota la població
juvenil sense excepcions i transmeti un enfocament reflexiu i dialogant, informant als i les joves dels seus
drets sexuals i reproductius.
Malauradament, els drets sexuals i reproductius estan sent atacats per part de decisions polítiques
retrògrades que ens traslladen 30 anys enrere. El Ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto RuizGallardón, ha presentat un esborrany actualment en discussió al Congrés dels Diputats que, amb el nom de
Llei de Protecció de la Vida del Concebut, deixa de banda la llei de terminis vigent des de l'1 de juny de
2010 per passar a ser una llei de supòsits que contempla només l'avortament com a una mesura
excepcional que només es pot prendre en casos de violació o quan un mínim de dos professionals mèdics
(diferents al que practiqui l'avortament) valorin que està en greu perill la salut psíquica o física de la dona
embarassada. A més a més, no permet aturar l'embaràs al•legant malformacions en el fetus i es prohibeix
que les noies menors d’edat puguin avortar sense el consentiment de la mare, el pare o la persona tutora
legal. És una llei que, en cas d’aprovar-se definitivament, aguditzaria una divisió social en la qual les dones
amb més recursos podrien permetre’s una clínica privada o un viatge a l’estranger on avortar, mentre que
les dones amb menys mitjans econòmics es veurien empeses a realitzar avortaments clandestins, posant així
en perill la seva salut.
Es trepitja clarament el dret a decidir de les dones que reconeixia parcialment la llei del 2010, una llei que ja

RESOLUCIÓ 49a AGO CJB

consideràvem insuficient. És per això que les entitats juvenils no volem només aturar la reforma actual de la
llei de l'avortament, sinó que exigim una llei que vagi més enllà de la del 2010. Perquè l'avortament no pot
ésser considerat un delicte i, per tant, objecte de sancions. Perquè es considera a la dona com a una menor
a la que s'informa de manera totalment esbiaixada sobre les conseqüències de l'avortament. Perquè
contempla l'objecció de consciència dels professionals mèdics sense dotar-los d’una xarxa de mitjans i
recursos que asseguri que no es superi el termini pel qual aquest es considera legal o que, en cas que la
dona tingui algun problema, sorgeixin complicacions que agreugin encara més la seva salut.
Però no és la única retallada de drets sexuals i reproductius dirigida a les dones. El passat mes de juliol de
2013, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat deixava fora de la cartera de serveis del Sistema
Nacional de Salut l'accés als tractaments de reproducció assistida per part de parelles de dones i dones
solteres, negant també així la capacitat de decisió de les dones sobre la seva maternitat i els seus cossos,
així com l'existència de famílies diferents al model tradicional de família. Unes limitacions que ja estaven
presents a Catalunya amb anterioritat, pel que exigim que el Govern de la Generalitat de Catalunya inclogui
al protocol de salut d'infertilitat les parelles de dones i les dones solteres. Això implicaria un pas més en la
consecució de la igualtat real del col•lectiu LGBT i de totes les dones i en la protecció de les famílies de
tota mena, i és quelcom que també s'hauria de contemplar de cara a l'aprovació de la Llei de Drets de les
Persones Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals i per l'Eradicació de l'Homofòbia, la Lesbofòbia i la
Transfòbia.
Per tot plegat, seguirem reivindicant una educació sexual i afectiva igualitària i universal, i la legitimitat i la
protecció del dret a decidir lliurement sobre el propi cos. En aquest sentit, el CJB s'obliga a:
Seguir aportant aquells recursos i informacions que puguin ser d'utilitat per a la gent jove en matèria
de salut sexual.
Exercir d'interlocutor amb l'Ajuntament de Barcelona per tal de transmetre les reivindicacions de
les entitats juvenils en aquest àmbit i promoure que es tinguin en compte en aquelles mesures
d'actuació de competència municipal.
Fer xarxa amb les entitats que actualment estan treballant pel dret al propi cos, i teixir així aliances
en aquesta reivindicació.
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