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DEFENDE  OS 

TEUS DEREITOS. 

QUE NINGUÉN 

DECIDA POR TI.

28  DE SETEMBRO

DÍA MUNDIAL
POLO ACCESO 
A UN ABORTO 

LEGAL, SEGURO 
E GRATUÍTO

A FEDERACIÓN DE ENSINO 

DE CCOO apoia o Día Mundial 

polo Acceso a un Aborto Legal 

e Seguro, que se celebra o 28 

de setembro impulsado pola 

Asemblea do Movemento 

Feminista Latinoamericano 

celebrada na Arxentina no1990.

A Federación de Ensino de CCOO súmase 
á celebración internacional do 28-S e 
lembra que o dereito das mulleres a 
decidir se a maternidade é unha opción 
viable ou non  nas súas vidas, e cando 
desexan facelo, é a esencia dos dereitos 
reprodutivos contemplados no marco da 
ONU e da OMS.

Após a recente experiencia das 
compañeiras arxentinas por legalizar 
e despenalizar o aborto, el Senado 
volveu rexeitar a proposta dos colectivos 
feministas e das mulleres nun clamor 
rexional e internacional que sacudíu a vida 
política e social dun país, no que máis de 
43 mulleres faleceron neste último año por 
abortar en condicións denigrantes, froito 
dunha lexislación moralista e retrógrada 



¡POR UN ABORTO 

LEGAL, SEGURO E 

GRATUÍTO XA!

que deixa a máis de medio millón anual 
de mulleres arxentinas nunha situación 
de desprotección e desamparo diante 
dun embarazo non desexado, negando, 
unna vez máis, os derechos sexuais e 
reprodutivos máis básicos das mulleres.

En España, segundo datos do INE de 
2017, máis de dous centenares de 
menores diron a luz ese ano no noso país. 

En primeiro lugar, a educación é chave 
para previr o embarazo precoz e non 
planificado (EPNP), e os resultados son 
eficaces cando as nenas: 

( Teñen apoio para continuar a súa 
educación, en particular mediante un 
entorno escolar propicio e seguro.

( Na escola protéxeselles da expulsión, 
exclusión e violencia.

( Aprenden sobre o seu corpo e a súa 
saúde reprodutiva, e ensínaselles sobre 
a  igualdade de xénero e o poder nas 
relacións.

( Teñen acceso ou derivación a servizos 
de saúde apropiados.

En segundo lugar, facemos nosas unha 

serie de reivindicación establecidas no 
marco internacional como son:

8 Garantir o acceso universal a unha 
educación de calidade como estratexia 
crave e promover a igualdade de 
xénero. 

8 Implementar medidas acordes co 
disposto na Lei  para a igualdade 
efectiva de mulleres e homes pola que 
se garante a abordaxe nas distintas 
etapas educativas de contidos relativos 
á educación integral en sexualidade 
ou a diversidade afectivo sexual, co 
obxectivo de asegurar que os e as 
mozas reciban unha educación sexual 
integral práctica para a vida, co fin de 
adquirir os coñecementos e habilidades 
necesarias para tomar decisións 
conscientes, saudables e respectuosas 
sobre as relacións e a sexualidade.

8 Desenvolver habilidades que promovan 
a iniciación sexual segura e incremente 
o uso correcto e consistente de 
preservativos.

8 Establecer ligazóns entre as escolas e 
os servizos de saúde como parte dos 
esforzos para reducir o EPNP e apoiar 
ás adolescentes embarazadas e nais. 

Ademáis, CCOO-Ensino 1 http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/

e301/provi/l0/&file=01001.px
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reclama: 

: A supresión da Lei Orgánica 11/2015, 
aprobada polo Partido Popular, que 
modificou a LO 2/2010 e supuxo 
establecer como obrigatorio e sen 
excepción o permiso dos pais para que 
poidan abortar as mozas de entre 16 e 
17 anos.

: A modificación da Lei Orgánica 
2/2010 para que as menores de 18 
anos vítimas de violencia de xénero 
e/ou  intrafamiliar non necesiten o 
consentimento dos seus proxenitores 
ou representantes legais para poder 
abortar. Esta protección, que debe 
darse ás mulleres menores de idade 
legal que son vítimas de violencia 
de xénero, debe ser extensiva ás 
que se atopen en desarraigamento, 
desamparo e outras circunstancias que 
as fagan especialmente vulnerables.

: Esiximos a derrogación inmediata 
da  LOMCE, que elimina calquera 
posibilidade de desenvolver unhas 
políticas educativas en igualdade, 
sen censuras, a favor da diversidade 
e a posibilidade dunha educación 
máis xusta, igualitaria e proclive á 
realidade do noso alumnado e os nosos 
tempos. Defendemos a necesidade 
de dotar de estratexias que garantan 
unha auténtica educación en valores 
e desenvolvemento  psicoafectivo 
e sexual de cada persoa, desde a 
exteriorización do seu desexo, a 
súa sexualidade e a prevención de 

embarazos non desexados.

: Defendemos o dereito á maternidade 
e paternidade de mulleres e homes 
sen parella e  LGTBIQ para acceder 
aos sistemas de reprodución asistida da 
sanidade pública con carácter gratuíto. 

 Por último, desde a Federación 
de  Ensino de CCOO apoiamos e 
solidarizámonos con todas as mulleres 
no mundo que están a loitar polos 
dereitos sexuais e reprodutivos, polo 
acceso ao aborto en condicións plenas 
e garantistas, legal, seguro e e gratuíto, 
respectando o dereito das mulleres para 
decidir libremente a súa maternidade.
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TEUS DEREITOS.  

QUE NINGUÉN 

DECIDA POR TI.


