PERSBERICHT :
SPANJE - MALAGA : Anti-Choice activisten belemmeren de toegang tot abortusklinieken.
De overheid reageert niet.
In Malaga betogen sinds twee jaar anti-choice groeperingen voor een abortuskliniek zonder dat de
lokale autoriteiten hen iets in de weg leggen.
« Hoe is het mogelijk dat in ons land vrouwen hun recht op zwangerschapsafbreking niet kunnen
uitoefenen omdat ze geconfronteerd worden met ‘een mensenzee’ van anti-choice betogers ? »
onderstreept de organisatie ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del
Embarazo). ACAI is de overkoepelende organisatie van klinieken die abortussen mogen uitvoeren.
ACAI klaagt de hypocrisie van de lokale autoriteit aan en eist nultolerantie tegen de anti-choice
groeperingen die de toegang tot de abortusklinieken belemmeren.
Sinds 14 maart 2016 staan vertegenwoordigers van de vereniging « Corazón de Maria » elke
weekdag op post voor het ziekenhuis Ginecenter van Malaga. Zo willen ze druk uitoefenen op de
medische ploeg en verhinderen ze vrouwen de vrije toegang tot het recht op abortus. Gelijkaardige
acties vonden eveneens plaats in Albacete, in de provincie Castilië- La Mancha.
Het platform Abortion Right heeft beslist de oproep van ACAI te verspreiden en ondersteunt de
vrouwen en het medisch personeel op deze plaatsen. Het platform eist dat er een einde gesteld
wordt aan deze aanvallen op het recht op gezondheid en het zelfbeschikkingsrecht van de vrouwen
in Spanje.
Het platform, dat bestaat uit verenigingen die de rechten van de vrouw verdedigen en in het
bijzonder het recht op abortus, is solidair met de vrouwen en het medisch personeel in Spanje die
deze onaanvaardbare fysieke belemmeringen ondergaan bij de toegang tot en de praktijk van
abortus.
Het is hoogtijd dat de Europese landen zich inspireren op het voorbeeld van Frankrijk, dat sinds 1993
in zijn wetgeving bepaalt dat het een strafbaar feit is wanneer verenigingen en personen de toegang
tot en de praktijk van abortus belemmeren.
Ondertekenaars : De leden van het platform ABORTION RIGHT : Centre d’Action Laïque
(CAL) - Fédération laïque de centres de Planning familial (FLCPF) - Fédération des Centres de
Planning et de Consultations (FCPC) - Fédération des Centres de Planning Familial de FPS
(FPS-CPF) - Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial (FCPPF) - Centre du Libre
Examen - Centre Séverine - Comité belge Ni putes Ni Soumises asbl - Conseil des Femmes
Francophone de Belgique (CFFB) - deMens.nu Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw - FGTBABVV - GACEHPA – Garance – LUNA - Mouvement ouvrier Chrétien (MOC) - Mutualité
Socialiste - Nederlandstalige Vrouwen Raad (NVR) - Sensoa - Université des femmes – VIVA
Socialistische Vrouwen Vereniging – FURIA (ex-Vrouwen Overleg Komitee) - Vrijzinnige
Vrouwen Oost-Vlaanderen
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