Resolució
Resolució amb motiu de l’avantprojecte de llei que el Govern d’Espanya ha
aprovat i que pretén modificar la legislació sobre salut sexual i reproductiva i
de la interrupció voluntària de l’embaràs
La llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de l’embaràs, recull la garantia dels drets fonamentals
en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, regula les condicions de les
interrupcions voluntàries de l’embaràs (amb una norma de terminis) i estableix
les corresponents obligacions dels poders públics.
La llei 2/2010, al seu text, declara el dret de totes les persones a adoptar
lliurement decisions que afecten a la seva vida sexual i reproductiva, sense
més límits que els derivats del respecte als drets de les altres persones i a
l’ordre públic garantit per la Constitució i les Lleis, i així es reconeix el dret a la
maternitat lliurement decidida el que implica no només reconèixer a les dones
la capacitat de decisió sobre el seu embaràs, sinó també que aquesta decisió,
conscient i responsable, sigui respectada.
La llei, que va substituir a una regulació que fa 25 anys havia suposat un avanç
en la protecció de les dones, fou elaborada, debatuda i aprovada des de el
consens amb la gran majoria dels grups polítics amb representació
parlamentària, i a on es varen tenir en compte les recomanacions d’experts
juristes i professionals de la bioètica i de la sanitat. A més, es va reforçar la
seguretat jurídica, incorporant-se la jurisprudència del Tribunal Constitucional i
del Tribunal Europeu de Drets Humans així com diferents declaracions,
conclusions i recomanacions, del Consell d’Estat i organismes internacionals
de Nacions Unides, de l’Organització Mundial de la Salut, del Consell d’Europa i
de la Unió Europea.
El Govern d’Espanya del PP ha anunciat una revisió d’aquesta legislació que
representa un extraordinari retrocés normatiu, social i ideològic i tornaria a
situar a les dones espanyoles en la clandestinitat, suprimint el seu dret a
decidir responsable, conscient i lliure sobre la seva sexualitat i maternitat, i
afectant a la seva seguretat jurídica i a la dels professionals sanitaris, així com
a la garantia en l’accés a les corresponents prestacions sanitàries.
En aquest sentit, el 20 de desembre de 2013, el Govern d’Espanya ha aprovat
l’Avantprojecte de Llei orgànica que introdueix efectes negatius sobre la
llibertat i els drets de les dones.
Així es suprimeix el dret de les dones a interrompre lliurement el seu embaràs
dins les primeres catorze setmanes, considerant-se com delicte despenalitzat
només en els supòsits de violació i “greu perill per a la vida o la salut” de la
dona, privant a aquesta el seu dret a decidir sobre la seva maternitat. Es
suprimeix també, per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals
incompatibles amb la vida. Aquesta norma no només suposarà un greu
retrocés de més de trenta anys per la legislació espanyola en aquest àmbit,
sinó que situaria a Espanya com una excepció en tota Europa.

La llei 2/2010 ha permès el dret a decidir de les dones sobre la seva
maternitat, ha proporcionat seguretat jurídica, té un recolzament social
majoritari i ha aconseguit reduir el nombre d’avortaments en el darrer any.
Aquesta nova proposta de normativa del PP ha provocat un enorme rebuig
social de la ciutadania espanyola i europea, de les organitzacions socials,
professionals i de les dones, i a més ha motivat l’aparició de declaracions de
membres del Partit Popular discrepant del seu contingut.
Per tots aquests motius, el PSIB-PSOE aprova la següent proposta de
resolució.
1.- El PSIB-PSOE insta a retirar i a no continuar la tramitació de l’Avantprojecte
de Llei Orgànica que pretén revisar la legislació vigent a Espanya sobre salut
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.
2.- El PSIB-PSOE insta a garantir la interrupció voluntària de l’embaràs d’acord
amb la llei 2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària
de l’embaràs, en el sistema sanitari públic i a mantenir el dret a decidir
responsable, conscient i lliure de les dones sobre la seva sexualitat i
maternitat.

