Ni un pas enrere!
Eradicació de la violència vers les dones!

A voltes el govern de l’Estat torna amb la reforma de la llei dels drets
sexuals i reproductius. Tal com va anunciar el ministre de justícia, el
octubre volen nova llei. El cas és que altra vegada el dret a decidir sobre
el propi cos, la llibertat de les dones, és veu vulnerada, aixafada, per
l’Estat de la doble moral, l’Estat de la reforma laboral que ens torna als
anys 70, l’Estat que paga als banquers i desempara a milers de famílies
amb un atur de més del 27% i amb un atur entre la joventut de més del
50%.
LA CONTRAREFORMA DE GALLARDON COMDEMNA A MORIR A 400
DONES L’ANY!
Fins el 1985, que es va regular l’avortament, un promig de 400 dones van
morir cada any a l’Estat Espanyol, (dades del Tribunal Suprem), a causa de
la prohibició.
Prou de doble moral! No volem tornar a Londres per avortar! La OMS
(Organització Mundial de la Salut) l’hi ha advertit a Gallardon “restringir
l’avortament només provoca més mortalitat materna”, les dones que no
tinguin recursos, passaran a formar part de les més de 47.000 dones que
moren cada any al món per pràctiques abortives clandestines.
El PP va més enllà. L’eurodiputat del PP, Jaime Mayor Oreja, lidera una
plataforma que proposa una iniciativa legislativa popular “One of Us”
europea que demana a la Unió Europea que no financi projectes en què es
destrueixin embrions o es promogui l'avortament.

Prohibir l’avortament és violència contra les dones, és tornar a privar de
llibertat a les dones, és impedir que siguin subjectes actives i puguin
decidir el seu futur. Es contradiu a la mateixa “Ley de medidas de
protección integral contra la violencia de género”
Nosaltres defensem un dret de les dones. Qui millor que cada dona, cada
futura mare, per defensar la vida del seus nadons? Quan una dona es
troba en la situació límit en que decideix que no pot seguir endavant amb
el seu embaràs, perquè un home, un jutge, l’església, l’estat es posa a
decidir per ella, sense assegurar la vida de la mare ni tampoc la del nonnat? Una noia adolescent, una dona violada no ha de poder decidir? O una
dona amb un fetus malaltís?
És la llei dels drets sexuals i reproductius, que preveu informació,
educació, coeducació a les escoles, perquè no hi hagi tants embarassos no
desitjats entre les adolescents. Més recursos per poder preveure i més
recursos per poder avortar en condicions i gratuïtament.
DRET AL PROPI COS! LES DONES DECIDIM!
Ni un pas enrere!!
Educació sexual per empoderar a les dones en les seves relacions
ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA AL SEGLE XXI!!!! IGUALTAT
REAL i EFECTIVA!!!!
El 28 de Setembre se celebra el Dia Internacional per la Despenalització de
l’Avortament. A les 18h comença la manifestació davant de la Delegació
del Govern a Catalunya, Carrer Mallorca, 278, cantonada Roger de Lluria.

No volem tirar enrere! Els hi devem als 2 Milions de dones que pateixen
violència (macroencuesta 2009). Els hi devem al 63% de dones que no
reben l’ordre de protecció que demanen quan denuncien a l’Audiència de
Barcelona.(informe 1T2013 Observatorio estatal contra la violencia de
género).
No baixarem la guàrdia!!!
Durant el últims deu anys les experiències on s’ha fet formació han donat
bons resultats, s’ha fet una més bona atenció, s’han salvat vides, s’han
pogut canviar el curs de la vida de moltes dones.
Les lleis i mesures contra la violència masclista contemplen la prevenció.
Des de la Plataforma unitària contra les violències de gènere potenciem,
amb el nostra programa “Trenquem el silenci”, la coeducació i els valors
en relacions de respecte i igualtat entre dones i homes. El canvi de manera
de relacionar-nos, d’estimar-nos, farà possible l’eradicació de la violència
vers les dones.
Els dies 21, 22 i 23 de novembre us convidem a participar al IX Fòrum
contra les violències de gènere, que es celebra a l’Espai Francesca
Bonnemaison de Barcelona.
Participeu! als Concursos que promociona la Plataforma: Con curs per
l’eradicació de la violència masclista! Concurs Fem Films Fem Pau!,
violència vers les dones en els conflictes armats.
FORMACIÓ ALS I LES PROFESSIONALS!
RECURSOS SUFICIENTS PER LES DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA
MASCLISTA!
PROU AGRESSIONS CONTRA LES DONES!
Barcelona, 16 de setembre de 2013.

