
 

 
 
  
EL DRET DE LES DONES A UNA MATERNITAT LLIURE 
 
Causa indignació i un cert cansament que encara hi hagi partits polítics que es 
diuen democràtics que posin en dubte el dret de les dones a decidir sobre el 
seu cos i la seua vida, el dret a decidir de manera lliure i responsable i sense 
pressions sobre la maternitat. 
 
Som un dels països d’Europa amb menys despesa pública en polítiques de 
suport a la família i als infants, un país amb uns serveis públics insuficients per 
fer front a la cura dels infants i on les mesures de conciliació entre la vida 
familiar i la laboral s’apliquen amb dificultat i en àmbits laborals restringits. I, 
com està comprovat als països més avançats en matèria d’igualtat entre homes 
i dones, són aquestes les polítiques que permeten a les dones optar per una 
maternitat compatible amb una vida laboral i professional a la que no volem 
renunciar. 
 
En comptes d’això, i en un moment de crisi econòmica on la pobresa infantil ja 
supera el 25% i les parelles i les dones s’ho han pensar molt abans de tenir 
infants, el Govern del PP mentre retalla despesa pública, elimina les polítiques 
d’igualtat i empitjora els serveis públics centra tot debat de la maternitat en el 
tema de l’avortament d’una manera interessada i oportunista. 
 
Interessada per què mentre es polemitza sobre l’avortament no ens fixarem en 
la degradació dels serveis sanitaris necessaris per a garantir la salut en tots els 
seus aspectes de les dones embarassades i en que la sanitat ha deixat de ser 
un dret universal accessible a totes les dones que ho necessitin sigui quina 
sigui la seua situació legal i laboral. 
 
Oportunista per què a hores d’ara i, després de més d’un any de declaracions 
del ministre Gallardón, encara no tenim un projecte concret de reforma de la 
interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) sobre el qual poder opinar. Pareix que 
tenen més interès en demostrar la seva afinitat amb la postura retrògrada 
i misògina de l’Església, en criminalitzar les dones i crear opinió en contra 
dels professionals implicats que en elaborar una proposta que la ciutadania i 
sobretot les dones poguem debatre democràticament. 
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És denunciable la inseguretat jurídica que creen amb aquesta manera d’actuar 
així com els entrebancs que des dels governs autonòmics en mans del PP, 
com el de les Illes Balears, estan posant a l’aplicació de l’actual llei retallant les 
partides necessàries pel seu finançament. I així ho hem fet a través del grup 
parlamentari de la Izquierda Plural recalcant l’obligació que tenen totes les 
Administracions Públiques d’acomplir aquesta legislació mentres estigui vigent. 
 
Des d’Esquerra Unida creim que el dret a decidir sobre la maternitat ha de 
ser de les dones i que no pot estar penalitzat ni sotmès a tutela i que la 
millor manera de garantir-ho és una llei de terminis i la inclusió de la IVE com a 
prestació en la sanitat pública. Aquesta via que segueix les recomanacions de 
la IV Conferència Mundial de la Dona de Beijing de revisar qualsevol legislació 
punitiva de l’avortament i les resolucions del Parlament Europeu sobre la 
protecció de la salut reproductiva de les dones i del seus drets sexuals és la 
que ha set adoptada pels països del nostre entorn europeu. 
 
Però volem recordar que a l’Estat espanyol aquestes recomanacions just s’han 
començat a aplicar amb la llei 2/2010, de 3 de març i que han tengut que 
passar 25 anys des de la llei 9/1985 que només va despenalitzar la interrupció 
voluntària de l’embaràs en determinats supòsits. Creim que si el PSOE no 
hagués estat tant sensible a les pressions de la jerarquia eclesiàstica i 
s’hagués atrevit a aprovar una llei de terminis com ha proposat a cada 
legislatura Izquierda Unida, les dones no haguéssim patit una legislació 
ambigua i limitada que ha provocat la privatització de l’exercici d’aquest dret. 
 
És per això que consideram inacceptable qualsevol retrocés a la situació 
anterior de la ma d’un PP que, en la seva deriva reaccionària i feixista, fins i tot 
vol restringir els supòsits de la llei de 1985 i incrementar els obstacles a 
l’exercici del dret a decidir. Des d’Esquerra Unida donam suport al 
moviment de les dones i del feminisme en contra de la reforma de l’actual 
legislació sobre la IVE i participam en la seva lluita per la despenalització 
de l’avortament voluntari, pel dret de totes les dones a decidir lliurament 
sobre l’opció de la maternitat i per la inclusió de la interrupció voluntària de 
l’embaràs en la sanitat pública. 
 


