ELS DRETS
SEXUALS
I REPRODUCTIUS

D’ON VENEN ELS DSIR?







1948, Declaració Universal dels Drets Humans:
drets bàsics.
1986, Primera Conferència Mundial de
Promoció de la Salut a Ottawa: Salut per tothom
a l’any 2000.
1994, Conferència Internacional sobre Població
i Desenvolupament a El Caire:
 Salut reproductiva
 Salut Sexual
1995, IV Conferència Mundial sobre les Dones
a Beijing. Es fa referència als DSiR com a part
indissoluble dels Drets Humans.

D’ON VENEN ELS DSIR?


Els Governs de 184 Estats van signar els
acords sorgits d’aquestes conferències per tal
de garantir aquests drets als seus territoris.
L’Estat Espanyol va ser un del signants.



Als acords presos a les Conferències dEl
Caire i de Beijing, se’n fan revisions cada cinc
anys per fer el seguiment de la realització
d’aquests acord: New York, març 2010.

ELS DSIR


DRET A LA VIDA



DRET A LA IGUALTAT I A ESTAR LLIURES DE TOTA DISCRIMINACIÓ



DRET A LA PRIVACITAT



DRET A LA LLIBERTAT I SEGURETAT



DRET A LA INFORMACIÓ I A L’EDUCACIÓ



DRET A FORMAR I PLANIFICAR UNA FAMÍLIA



DRET A DECIDIR SI TENIR O NO TENIR FILLS/ES



DRET A LA PROTECCIÓ I LA CURA DE LA SALUT



DRET A GAUDIR DEL PROGRÉS CIENTÍFIC



DRET A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA



DRET A NO SER SOTMESA A TORTURES NI MALTRACTAMENTS



DRET A LA LLIBERTAT DE PENSAMENT

DSIR: CONTEXT ACTUAL


Tots els DSiR s’han de treballar, defensar i
reivindicar de forma transversal.



Segons la nova legislació ens centrarem en:
 Dret a la informació i a l’educació
 Dret a formar i planificar una família
 Dret a decidir si tenir o no tenir fills i filles

DRET A LA INFORMACIÓ
I A L’EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL


Totes les persones, sense discriminació, tenen dret
a una informació i educació suficients per
garantir que qualsevol decisió relacionada amb
la seva vida sexual i reproductiva es prengui amb
consentiment ple, lliure i informat.



Totes les persones tindran accés a la informació
relacionada amb la sexualitat, que podran
obtenir a la seva comunitat, en el sistema
escolar o dels serveis de salut.
Carta de Drets Sexuals i Reproductius de la IPPF, 1995.

DRET A LA INFORMACIÓ
I A L’EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL


La UNESCO, aprovà a finals del 2009, les “Directrius
Internacionals sobre l’Educació relativa a la Sexualitat”,
adreçades a les autoritats i institucions educatives i de salut
de cada país.



Cada programa, adaptat als diferents grups d’edat, defineix
un conjunt mínim bàsic de temes i objectius:







Relacions personals: famílies; entorn socioeducatiu...
Actituds i habilitats: valors i fonts dels aprenentatges sexuals.
Cultura, Societat i Drets Humans: sexualitat, cultura i Drets
Humans.
Desenvolupament humà: anatomia i fisiologia sexual i
reproductiva.
Comportament Sexual: sexe i afectivitat i sexualitat
Salut Sexual i Reproductiva: prevenció de l’embaràs i d’ITS,
inclòs VIH/Sida.
Directrius Internacionals sobre l’Educació relativa a la Sexualitat de la Unesco, 2009.

DRET A LA INFORMACIÓ
I A L’EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL


La nova Llei de Salut Sexual i Reproductiva i IVE de
l’Estat Espanyol exposa al Capítol III:
 Artículo 9. Incorporación de la formación en salud
sexual y reproductiva al sistema educativo.



Queda demostrat, a través de dades empíriques i
opinions d’experts, que una educació sexual de qualitat
redueix proporcionalment els comportaments sexuals de
risc. Per això, és important començar a treballar
l’educació sexual i afectiva des de la infància i donar-li el
mateix valor que a qualsevol altra àrea de coneixement
obligatòria per l’alumnat, com les matemàtiques o la
llengua.

Douglas Kirby i Nanette Ecker, autors de les Directrius Internacionals sobre l’Educació
relativa a la Sexualitat de la UNESCO.

DRET A FORMAR I PLANIFICAR
UNA FAMÍLIA
Totes les persones tenen dret a escollir si
casar-se o no fer-ho, si formar i planificar una
família o no fer-ho, decidir quan tenir
descendència, el nombre i espai dels seus
fills i filles de manera lliure i responsable,
dins un ambient on les lleis i les polítiques
reconeguin la diversitat dels models familiars,
incloent-hi aquelles no definides per
ascendència o matrimoni.
Carta de Drets Sexuals i Reproductius de la IPPF, 1995

DRET A FORMAR I PLANIFICAR
UNA FAMÍLIA


Una de les mesures fonamentals per tal de fomentar la
salut sexual i la salut reproductiva de les persones i
garantir-ne els seus drets ha estat inclosa dins
d’aquesta nova legislació:


Disposición adicional tercera. Acceso a métodos
anticonceptivos. El Gobierno, en el plazo de un año, desde la
entrada en vigor de la Ley, concretará la efectividad del acceso
a los métodos anticonceptivos. En este sentido, se garantizará
la inclusión de anticonceptivos de última generación cuya
eficacia haya sido avalada por la evidencia científica, en la
cartera de Servicios comunes del Sistema Nacional de Salud
en las mismas condiciones que las prestaciones farmacéuticas
con financiación pública.

DRET A DECIDIR SI TENIR O NO
FILLS I FILLES


Totes les persones tenen dret a l’accés, l’elecció i als
beneficis dels avenços científics en la tria de mètodes de
planificació familiar. Això implica que l’accés a
l’avortament legal, segur i gratuït com a part intrínseca
de l’autonomia sexual i reproductiva de les dones.



Nova llei:
 Fins les 14 setmanes lliure decisió dona
 De les 14 a les 22 setmanes per mlaformació fetal o
risc de salut per la mare. Indicació mèdica.
 A partir de les 22 per malaltia incurable del fetus.
Comitè Mèdic.

DRET A DECIDIR SI TENIR O NO
FILLS I FILLES


La nova llei hauria de garantir l’accés igualitari per a totes
les dones. Al Capítol II de Garantías en el acceso a la
prestación, l’article 18 diu:




Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas
competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el
derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del
embarazo en los supuestos y con los requisitos establecidos en
esta ley. Esta prestación estará incluida en la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud.

Cal recordar que aquestes competències estan
transferides a les CCAA i per tant queda en mans dels
Governs Autonòmics la seva aplicació.

DRET A DECIDIR SI TENIR O NO
FILLS I FILLES
La prestació de la IVE a Catalunya ha estat i és un
exemple de vulneració d’aquests drets:








Exclosa de la xarxa de sanitat pública i de la cartera
de serveis de salut públics.
Només el 19% de dones que es practiquen una IVE a
Catalunya reben algun tipus d’ajuda econòmica.
Aquestes ajudes econòmiques es tramiten a través
d’una associació amb dubtosos criteris de
transparència i adequació en les seves decisions.
És un sistema que fomenta la desigualtat entre les
dones i continua estigmatitzant un acte sanitari com
és l’avortament.

PROPOSTES DE FUTUR


Incloure l’educació afectiva i sexual al l’ensenyament
obligatori de forma curricular des de la primària.



Incloure tot els mètodes contraceptius a la cartera de
serveis públics de salut. Sense excepcions per tal que
cada dona tingui garantida la seva necessitat en aquest
àmbit.



Incloure la IVE dins la cartera de serveis públics de
salut. L’accés ha de ser universal per a totes les dones,
finançant públicament el 100% i eliminant el sistema de
beneficència actual a Catalunya.



Fomentar la creació de centres d’atenció a la salut
sexual per a joves. Segons indicacions de l’OMS, n’hi
hauria d’haver 1 per cada 100.000 joves.

MÉS INFORMACIÓ
OBSERVATORI DE DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS
www.observatori.apfcib.org
És un espai a Internet per facilitar l’accés i la informació a
totes aquelles persones, entitats i institucions interessades
a conèixer la realitat política i social en relació als drets
sexuals i reproductius.
Fa la difusió de la informació de forma independent i és una
eina d’incidència política per fer el seguiment de les
normatives i lleis que els governs porten a terme.

Estratègia de sensibilització
sobre els DSiR
www.dsir.apfcib.org

GRÀCIES PER LA
VOSTRA ATENCIÓ

