
Resolució de suport a les companyes argentines en l’ampliació del seus drets            
reproductius 
 

El darrer dia 14 de juny, la Càmera de Diputats de la Nació Argentina va aprovar amb                 
129 vots a favor, 125 vots en contra i una abstenció la mitja sanció de la nova llei de                   
l’avortament no punible. Aquesta llei va ser presentada per quatre diputades de quatre espais              
polítics diferents (Libres del Sur, UCR, FPV i PO) després que el president de la Nació obrís                 
la possibilitat que es debatés aquesta llei al Congrés de la Nació. Ara, entre el 27 de juny i el                    
4 de juliol el Senat de la Nació haurà de votar l’altra mitja sanció que falta perquè el dret a                    
què una dona interrompi el seu embaràs abans de 14 setmanes de gestació esdevingui dret i                
deixi de ser un crim. Des de la JSC Barcelona recolzem aquesta iniciativa que va començar                
amb mobilitzacions populars i expressem el nostre suport a les nostres germanes argentines             
perquè: 
 

1. Trobem que la despenalització de l’avortament representa trencar una barrera de           
classe entre dones de classe mitja i alta que tenen la possibilitat econòmica d’avortar              
en clíniques privades i segures i entre dones de classe popular que han d’avortar en               
condicions deplorables i perilloses per la seva vida tot patint el risc d’anar a la presó 

2. Trobem que una societat moderna i oberta com l’argentina ha de posar l’atenció en un               
debat que ja s’ha fet a la majoria de països del món desenvolupat  

3. Entenem el dret a l’avortament com un dret civil més que tota dona de tot el món ha                  
de tenir 

4. Entenem que el dret a l’avortament traspassa les fronteres moralistes (dones i homes             
de totes les creences, edats i orígens el recolzen) i que es tracta d’un tema de salut                 
pública  

5. Com a socialistes i per tant internacionalistes volem donar tot el nostre suport a              
aquesta mobilització històrica de les companyes argentines i desitgem que aquesta           
lluita serveixi d’exemple no només per tota Amèrica ans per tot el món 

 
Per tot això, cridem i demanem amb veu forta i clara #AbortoLegalYa  
 

"A las sororas, esta multipartidaria de mujeres que llegó para quedarse en la política 
argentina, unidas en nuestra diferencia pero siempre a favor de las mujeres. A las mujeres en 

sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas" 
-Silvia Lospennato, diputada 


