
28 SETEMBRE 2018 
 

Dia internacional per la despenalització de l’avortament 
Ni mortes, ni preses, ni clandestines. Ens volem vives i lliures! 

 
Un any més, com cada 28 de setembre, alcem les nostres veus per unir-nos en un crit global per 
exigir els nostres drets sexuals i reproductius, posant en el centre el dret de les dones a decidir 
sobre el propi cos i a fer-ho de forma lliure i segura i, per tant, exigint la DESPENALITZACIÓ total 
de l’avortament voluntari arreu del món. Avui, com ahir, donem resposta a l’ofensiva 
retrògrada, masclista i patriarcal, d’abast internacional, d’ingerència sobre la vida i els cossos 
de les dones. Refermem la nostra força, reivindiquem la nostra lluita! 
Som testimonis de retrocessos alarmants respecte als drets sexuals i reproductius: 

Andorra, Argentina, Xile, Colòmbia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Hondures, Malta, Nova Zelanda, Panamà, Papua Nova, Guinea, Filipinies, 
Polònia, República de Corea, Samoa, San Marino, Gibraltar, Estats Units  i podríem seguir 
amb la llista de governs que no garanteixen el dret a l’avortament de les dones als seus 
territoris 

Fins i tot, als països on l’avortament és legal, estem veient en curs o renovats intents de defensar 
les barreres com ara períodes d’espera obligatoris, els requisits de consentiment dels tutors, els 
costos prohibitius, les desigualtats territorials, l’estigmatització de la intervenció i les 
professionals, l’objecció de consciència i serveis limitats en les zones rurals i remotes; com 
segueix passant aquí a Catalunya. 
 
Aquests retrocessos vulneren els drets humans i les més afectades són les dones, nenes i 
comunitats ja vulnerabilitzades per la intersecció de les formes d’opressió, relacionades amb la 
seva raça, nacionalitat, orientació sexual i identitat de gènere, classe, ingressos, origen ètnic, 
discapacitat, entre d’altres. D’altra banda, les recents retallades en DSiR  s’interrelacionen amb 
altres tendències conservadores, neoliberals i neo-imperials a tot el món en matèria 
d’immigració, sobirania dels pobles, comunitats, el medi ambient i altres temes de justícia social. 
A la llum del context actual, amb la greu amenaça dels moviments fonamentalistes antielecció 
a les defensores de Drets Humans,  és imprescindible que ens connectem amb les formes de 
resistència col·lectiva en curs, recordem d’èxits importants, i el poder de l’organització 
col·lectiva i mobilitzadora, impulsada per les accions locals i individuals. El nostre objectiu aquest 
any és per tant, ressaltar, promoure i donar suport a les moltes maneres que diferents activistes 
estan desafiant actualment el status quo i que resisteixen en diversos contextos. Recordem, avui 
i aquí, que milers de dones moren al món per avortaments clandestins (47.000 a l’any segons 
l’OMS). Milers de dones avortem cada any, dins i fora de la legalitat! 
La mobilització feminista no desistirà: no defallirem fins garantir els drets i llibertats de les 
dones, sense ingerències ni passes enrere. Perquè la lluita continua. I volem fer un crit global 
amb totes les dones que d’arreu del món en favor dels drets sexuals i reproductius.  
 
EXIGIM: 
 Educació afectiva i sexual a tots els nivells escolars 
 Mètodes anticonceptius gratuïts a l’abast de tothom 
 Salut sexual plaent per una vida plena 
 Avortament lliure i gratuït i garantit per la xarxa pública per a totes les dones, sense 

excepcions. 
 Defensem la lluita que any rere any han dut a terme les nostres avantpassades, defensem 

el camí cap a la despenalització total de l’avortament: les dones sabem quan, com i 



perquè avortem. No necessitem terminis, supòsits ni tuteles, sinó suport i 
acompanyament! No tolerarem cap retrocés en el reconeixement de l’autodeterminació 
sobre els nostres cossos. 

 

Aquest  28 de Setembre refermem la nostra força, reivindiquem la nostra lluita! 

AQUEST 28 DE SETEMBRE TORNEM A SORTIR AL CARRER PER A DEFENSAR  
EL DRET A L’AVORTAMENT! 

 
 

 
MANIFESTACIÓ: divendres 28 de setembre a les 18:30h 

de la Plaça de la Catedral a Plaça Sant Jaume (Barcelona) 
*porteu mocadors, camisetes, paraigües, llaços i  

tot allò que se us acudeixi per reivindicar el dret a l’avortament 
 

 
 
https://dretalpropicos.wordpress.com/ 
@dretpropicos 
dretalpropicos@gmail.com 
https://www.facebook.com/dretalpropicos 
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