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PEL DRET A L’AVORTAMENT LLIURE I GRATUÏT
LES DONES PARIM, LES DONES DECIDIM
NOSALTRES TAMBÉ HEM AVORTAT
PROU PERSECUCIÓ CONTRA LES DONES
Després de més 30 anys d’accions,
reflexions i mobilitzacions pel dret a
l’avortament hem acabat i
començat l’any a Barcelona i a
Madrid amb greus atacs als drets
de les dones.
Seguim essent considerades delinqüents, i algunes hem hagut de
suportar com la Guàrdia Civil entra
a casa nostra dient que hem avortat i hem d’anar a declarar sense
respectar la nostra privacitat ni el
nostre dret a decidir sobre la pròpia maternitat. Tot això enmig d’una campanya de la dreta i l’Església
més reaccionària, amb intimidacions i denúncies a les clíniques
acreditades per a fer els avortaments, que han acabat amb detencions de professionals de les clíniques i desenes de dones anant a
declarar als jutjats.
Amb l’agreujant que les institucions estatals i catalanes no han
fet el necessari davant la seva responsabilitat de protegir els drets
de les dones.
Jo també he avortat era un dels
lemes escollits per solidaritzar-nos
amb les dones que ho havíem fet i
demostrar tot el nostre suport per
canviar aquesta legislació i perquè
la societat ens reconegui com a
subjectes de dret en relació a les
decisions que prenem sobre el
nostre cos i sobre la nostra vida.
Jo també he avortat és un lema
per fer justícia. Anticonceptius per
a no avortar i dret a l’avortament
per a no morir.
Per això, continuem exigint:

✔ Que l’avortament surti immediatament del Codi Penal
✔ Que es canviï la llei per una que
reconegui el dret de les dones a
decidir sobre el propi cos i la pròpia
vida.
✔ Que l’avortament sigui una prestació sanitària normalitzada dins la
sanitat pública, garantint que es
pugui practicar i regulant l’objecció
de consciència a cada centre públic.
Recordem que a Catalunya, a
diferència d’altres comunitats autònomes, només es financen (i parcialment) un 20% dels avortaments
amb diner públic, a banda del 3% que
es fan directament a la pública.
✔ Com a acció pal·liativa, demanem
que els governs estatal i català,
mentre no es modifiqui la llei,
garanteixin que les dones puguin
exercir els seus drets i que les professionals puguin exercir la seva
professió, sense intimidacions ni
difamacions que obstaculitzin i criminalitzin la lliure pràctica d’aquest dret.
✔ Que es garanteixin els drets
sexuals i reproductius de les dones,

entre els que trobem:
- Que hi hagi informació sexual i
afectiva a tots els nivells d’ensenyament per a noies i nois.
- Que diferents mètodes anticonceptius siguin gratuïts i de fàcil
accés. Recordem que el dret a
decidir i a la salut sexual i reproductiva està reconegut i ratificat
per l'Estat espanyol des de la
Conferència Internacional de Població i Desenvolupament de les
Nacions Unides del Caire (1994) i
de la IV Conferència Mundial de la
Dona de Beijing (1995).

Reserveu-vos el

12 d’abril

Assemblea
de la Xarxa
Feminista
10,30 hores
C/Casp, 38 pral.
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carta a la premsa
tat de les dades i també per la criminalització implícita
a les persones professionals de les clíniques acreditades que a banda de suportar les contínues denúncies i
amenaces de les organitzacions anti-elecció són qui
han possibilitat que les dones d’aquest país poguessin
avortar en bones condicions, ja què la sanitat pública
nomes fa el 3% dels avortaments
I, una vegada més, clamem pel dret de les dones a decidir interrompre el seu embaràs . Cal canviar la llei per
una que garanteixi el dret de els dones a decidir.

Benvolguts amics, benvolgudes amigues,
Davant de l’alarma social que s’ha creat davant les
detencions a professionals de clíniques acreditades
per avortament aquests darrers dies.
Us fem arribar aquest estudi que diverses organitzacions de la Coordinadora Feminista estatal hem fet
durant aquest any i que us poden servir per entendre la
història i la posició del Moviment Feminista i en concret
de les Comissions pel Dret a l’avortament a l’Estat
Espanyol. Estem preocupades especialment per les
dones que han vist segrestades les seves històries clíniques i han hagut d’anar a declarar davant la justícia,
vulnerant el seu dret a la intimitat i a la confidenciali-

Molt cordialment
Xarxa feminista de Catalunya

autoinculpacions
AL JUTJAT DE GUÀRDIA NÚM.

AL JUTJAT DE GUÀRDIA NÚM.

DE BARCELONA

DE BARCELONA

Na...............................................................................................
(nom i cognoms), amb DNI/NIF....................., major d'edat, veïna de ....................................., amb domicili a efectes de notificacions a

En..................................................................................................
(nom i cognoms), amb DNI/NIF....................., major d'edat, veï de ....................................., amb domicili a efectes
de notificacions a

Davant d’aquest Jutjat comparec i

Davant d’aquest Jutjat comparec i

DECLARO haver interromput voluntàriament el meu
embaràs per decisió pròpia, de forma conscient i responsable.

DECLARO haver acompanyat a una dona a interrompre voluntàriament el seu embaràs

DENUNCIO la persecució a la que s’està sometent a
les dones i

DENUNCIO la persecució a la que s’està sometent a
les dones i

EXIGEIXO
que es garanteixi la pràctica del Dret a l'Avortament i
a la Salut Sexual i Reproductiva, reconeixent el dret
de les dones a decidir; que la pràctica de l'avortament
surti del Codi Penal; que l'avortament sigui una prestació sanitària normalitzada dins la Xarxa Sanitària
Pública .

EXIGEIXO
que es garanteixi la pràctica del Dret a l'Avortament i
a la Salut Sexual i Reproductiva, reconeixent el dret
de les dones a decidir; que la pràctica de l'avortament
surti del Codi Penal; que l'avortament sigui una prestació sanitària normalitzada dins la Xarxa Sanitària
Pública .

A .........................., a............. de ........................... de 2008

A .........................., a.............. de ..............................de 2008

Signat

Signat
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Grups · Grups · Grups
“Submergides en la Feina”
Un projecte de recuperació de la
memòria de les dones
Un any més l’Associació de Dones
per a la Igualtat d’Arenys de Mar, el
Museu i la Regidoria de la Dona continuen el treball de recuperació i
conscienciació a partir del paper de
les dones des de mitjans segle XX i
fins a l’actualitat. La intenció de les
tres entitats és aplegar esforços
perquè d’una manera participativa i
divulgativa es realitzi un treball de
recuperació de la memòria local centrada en les dones, un col·lectiu que
ha estat majoritàriament ignorat
en els llibres d’història. A través
dels records de les protagonistes
es vol oferir un panorama de com ha
estat la realitat en aquests anys i
com l’han viscut les dones.
Per a aquest any 2008, l’Associació de Dones i el Museu d’Arenys

Manifest del “dia de les
vídues”, 2 de febrer del 2008
Que fàcil és enganyar les vídues
d’avui dia i és que, per desgràcia,
vàrem estudiar molt poc. Som les
nenes de la postguerra!
Va ser molt dur aprendre a guanyar-nos el menjar en aquells temps
i amb el nostre esforç; no importava la nostra edat, ens importava
anar creixent i viure.
El que no havíem pensat mai és que
això ens arribaria també a la nostra vellesa: que moltes de nosaltres haurien de lluitar per poder
tenir un plat de menjar a taula.
Amb democràcia i tot, hem de continuar reivindicant per poder anar
vivint... Continuarem reivindicant,
perquè la necessitat ens obliga,
treient les forces d’allà on faci falta.

de Mar han decidit dedicar l’exposició al treball femení sense contractació, que és i ha estat un fet comú
dins el tèxtil. La indústria del tèxtil
ha estat tradicionalment un dels
sectors més importants de l’economia catalana, molt present a
Arenys de Mar i a la comarca del
Maresme. Al voltant de la fàbrica, a
més de les treballadores contractades, es va desenvolupar una xarxa
de treball paral·lela, no declarada
que ocupava moltes dones. Aquestes dones majoritàriament realitzaven la feina a casa o bé en petits
tallers sense disposar dels beneficis d’un contracte legal.
L’exposició d’aquest any vol mostrar
el treball que realitzaven les dones a
casa seva o als tallers: la seva evolució des dels anys 40 fins a l’actualitat, la seva incidència en la vida
i en l’economia familiar i les rela-

Mai hauríem pensat que fos així la
nostra vellesa, hem d’assumir-la.
Lluitarem, això sí, amb honradesa.
Honradesa ens sobra a totes. La
prova d’això és que no robem.
Aguantem injustícies. I podem dir,
de molt bona tinta, que d’això sí
que tenim estudis.
No podem oblidar que l’últim tram
de la vida d’aquestes dones ha
estat molt dura, han passat una
guerra civil, una dictadura, i avui
dia una immensa majoria d’aquestes dones són pobres i sense recursos socials. L’actual
estat del benestar s’ha oblidat
que són elles les que varen patir
els anys mes difícils del nostre
país.
Col·lectiu pels drets de les DonesVídues de Catalunya

cions que s’establien. Volem parlar
de les històries d’aquestes dones,
anar més enllà de les xifres, l’ economia, o les pròpies empreses.
El treball s’ha basat en la col·laboració i la participació de les dones
de d’Arenys de Mar. A traves de la
participació ciutadana s’ha pogut
recopilar peces, fotografies, documents i materials. També s’han realitzat enquestes a totes les dones
que ens han volgut explicar la seva
experiència.
L’exposició s’inaugurarà el 8 de
març coincidint amb el Dia de la
Dona Treballadora i en aquesta
ocasió es podrà visitar fins el 22 de
juny.
ASSOCIACIÓ DE DONES PER LA
IGUALTAT - ARENYS DE MAR
www.arenys.cat/lila
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FSCat 2008
FSCat 2008: Que no especulin amb
les nostres vides. Rebel·la’t! Un
altre món ja és possible.

sones apinyades a l’Aula Magna, amb
una declaració que inclou les
següents afirmacions:

Encapçalo aquestes notes amb el
lema de la manifestació amb la qual
va concloure aquest primer Fòrum
Social Català, perquè crec que és
prou significatiu i revelador de l’estat
d’ànim de les persones i organitzacions que hi van participar.
Encara és aviat per a saber quina
serà la repercussió que a l’intern dels
diferents moviments socials tindrà el
FSCat, però el que sí hem demostrat
és la nostra capacitat per a treballar conjuntament per a un objectiu
comú. Més de 5000 persones van
passar per l’edifici històric de la
Universitat de Barcelona on es celebrava el primer Fòrum Social Català.
Aquest va ser el fòrum de les alternatives. Enfront del discurs neoliberal i patriarcal allí es van sentir les
veus dels moviments socials. El
Fòrum Social Català responia a la
crida del Fòrum Social Mundial a
organitzar una gran jornada de mobilització global.
El FSCat, altaveu i punt de trobada
de les resistències reals a Catalunya,
ha estat recolzat per 200 organitzacions i diferents personalitats
destacades de Catalunya. Es va
estructurar en un espai de seminaris
i tallers, més de 50, entorn a quatre
eixos: lluites, estratègies i campanyes a favor dels drets socials, laborals i econòmics, per la defensa del
territori, contra el neoliberalisme, la
guerra i la globalització i per una
societat democràtica. L’assemblea
de Moviments Socials, unes 400 per-

- Vivim immersos en un model de vida
injust, impossible de mantenir i indesitjable. El sistema patriarcal i capitalista, basat en un creixement irracional, no té en compte que els recursos del planeta són limitats. El sistema econòmic actual és, doncs, responsable del caos ecològic del planeta i de la nostra explotació sense
precedents.
- Volem un país on les dones puguin
ser lliures i iguals. Denunciem i rebutgem la violència masclista. Donem
suport la campanya del moviment
feminista pel dret a l’avortament lliure i gratuït i exigim que cessi la fustigació i la criminalització de les dones
que han avortat.
- Volem construir una societat no
patriarcal, sense discriminacions i on
tothom pugui desenvolupar lliurement la seva sexualitat.
La participació de les dones en
aquest Fòrum ha estat molt destacada tant pel que fa a les activistes
feministes com a les activistes d’altres moviments. Com a dones feministes la nostra estratègia ha estat
treballar transversalment als seminaris, organitzar l’espai propi de l’assemblea de dones i un taller per a
donar tota la rellevància a la campanya pel dret a l’avortament lliure i gratuït, dret a decidir. Aquesta estratègia responia a tres objectius: compartir i construir alternatives conjun-

tes que ens incloguin, reflexionar i
reforçar el nostre moviment i estendre la campanya pel dret a l’avortament De l’assemblea de dones i de la
meva participació a l’organització del
FSCat plantejo les següents elements de reflexió :
- És urgent que des del moviment
antiglobalització s’entengui amb profunditat el significat de la dominació
patriarcal, que els arguments feministes tinguin una posició rellevant i
que el qüestionament a les desigualtats de gènere sigui un element central de qualsevol alternativa . Per
avançar en aquest objectiu el feminisme ha de construir un discurs crític sobre la globalització capitalista i
hem de fer autocrítica respecte a la
nostra participació / no participació
als moviments socials .
- Per a enfortir el nostre moviment,
plural i més necessari que mai hem
de saber crear espais de trobada
horitzontals amb les dones joves
amb altres maneres de fer i, segurament, altres prioritats, continuar
amb la reflexió que hem iniciat als
nostres debats i prendre iniciatives
concretes en aquest sentit.
Necessitem també una relació estable amb les dones activistes als
altres moviments socials, crear
sinergies i reforçar-nos mútuament.
Per això , per a dirigir-nos a aquestes
dones altermundialistes, necessitem
aquest discurs crític del que he parlat abans i la nostra presència a les
campanyes i mobilitzacions comunes.
Queda pendent retenir la data del 5
d’abril, propera assemblea de Moviments Socials.

Aquest any celebrem els 20 anys de Ca la dona i estem preparant moltes
activitats…
Una d’elles és una universitat d’estiu pel mes de juny… Hem de participar-hi, us sembla? A part d’això, hi harà festes, balls…
I també cada grup hauria de fer un regalet a la casa…
Ja us anirem informant!
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