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“ABORTUAREN LEGEARI
dagokionez, gaur egun dago-
en bezala uztearen alde zaude
ala Alberto Ruiz Gallardon
ministroak proposatutako
erreformarekin bat egiten
duzu?”, galdetu du Sigma
Dos enpresak El Mundo
egunkari espainiarrarentzat
egindako inkesta batean.
Erantzun dutenen artean
%73,5ek legea ez ukitzeko
eskatzen dute, tartean PPko
boto-emaileen %52,9k.

Inkestari erantzun diote-
nen artean %16,6 bakarrik
dago abortuaren lege berria-
ren alde. Rajoyren alde boz-
katu zutenen artean herena
baino gutxiago daude ados
erreformarekin (%31,5).

Adin taldeei erreparatuz gero, 65
urtetik gorakoen artean %57,9 dago
erreformaren kontra eta portzenta-
jea hazi egiten da gazteagoen artean.
18 urtetik 29ra bitartekoen artean
%84,3k baztertzen du neurri berria.

Feministek desobeditzeko eskatu
diete euskal erakundeei
Polemika-iturri izaten ari da Espai-
niako Gobernuak emakumeen esku-
bideak mugatzeko hartu nahi duen
erabakia. Euskal Herriko mugimen-
du feministak administrazio autono-
mikoei erreforma ez aplikatzeko
eskatu die, horren bidez emakumea-
ri erabakitzeko eskubidea kentzen
zaiola arrazoituta.

Gurutzeko ospitalean abendua-
ren 31n egindako agerraldi jende-
tsuan, mugimendu feministako
kideek azaldu zuten “biktima pasi-

bo” bihurtzen dituela lege-errefor-
mak emakumeak. “Erabakitzeko
gaitasuna ez duen subjektu” bezala
markatzen dituela uste dute. Legea
aldatuko balitz, ilegala litzateke
abortu farmakologikoa. Alegia, pilu-
la hartuta haurdunaldia etetea.
Debeku hori salatzeko, pilula bana
ahoratu zuten agerraldian zeuden
feministek. Hala, legez kanpo gera-
tzea kritikatu zuten.

Hainbat taldek deituta, itxialdiak
eta elkarretaratzeak egin zituzten
abenduaren 27an eta 28an. “Aborta-
tzeko eskubidea” eta “Abortoa, libre
eta doan” leloak oihukatu zituzten,
besteak beste, Espainiako Gober-
nuak egin nahi duen Abortuaren
Legearen Erreformaren aurkakoek.

Bilboko Gurutzetako Ospita-
lean itxialdia egiten saiatu ziren 70
pertsona inguru, baina ertzainek
“bortizkeria handiz” bota zituz-

ten. Lagunetako bat identifi-
katu eta atxilo hartu zuten,
“erresistentzia” leporatuta.
Iruñean, Virgen del Camino
ospitalean Elena Lakabe
Nafar roako Abortuaren
Aldeko Batzordeko kideak
hartu zuen hitza. Abortua-
ren lege erreforma salatu eta
erabakitzeko eskubidearen
alde egin zuen. “Soilik abe-
ratsek abortatu ahalko dute
baldintza onetan. Lotsaga-
rria da”. Horregatik, kalera
ateratzeko eskatu zien herri-
tarrei. Donostiako Ospita-
lean gaua pasatzen utzi ez
bazieten ere,  eraikinaren
kanpoaldean geratu ziren
hainbat pertsona.

Protestak sarean jarraitzeko 
Abortuaren erreformari kritika egite-
ko eta protestak antolatzeko asmo-
tan Abortatzeko Eskubidea (abortatze-
koeskubidea.blogspot.com.es) bloga
ireki dute kontra dauden eragileek.
Bertan jaso dituzte mobilizazioetako
deialdiak eta protesten argazki eta
bideoak.

Horrez gain, Facebooken Aborta-
tzeko Eskubidea orrialdea eta Twi-
tterren @AbortoEskubidea erabil-
tzailea sortu dituzte. Twitterren,
#AbortatzekoEskubidea traola era-
biltzeko eskatu diete herritarrei. Era-
biltzaileen artean, #Abortualibre eti-
keta ere zabaldu da. n

EMAKUMEEN ESKUBIDEAK

Espainiako Gobernuak onartu nahi duen abortuaren lege erreformak kritika ugari sortu du, 
baita PP barruan ere. Hego Euskal Herrian mobilizazio eta protesta deigarriak egin dituzte.

Abortuaren legea aldatzearen kontra
PPko boto emaileak ere

Talde feministen ustez lege erreformak “biktima
pasibo” bihurtzen ditu emakumeak.

| SAIOA ALKAIZA GUALLAR / GORKA BEREZIARTUA MITXELENA |

ABORTATZEKO ESKUBIDEA

Hego Euskal
Herriko ospitaleen aurrean
egindako mobilizazio eta
protesten bideo-bilduma
ikusgai duzu hemen.


