
Ένα νέο έγκλημα ενάντια στο δικαίωμα των γυναικών να 
διευθετούν ελεύθερα το σώμα τους προετοιμάζεται στην Ισπανία. 

Το Λαϊκό κόμμα, που κυβερνάει με απόλυτη πλειοψηφία την 
Ισπανία, πρόκειται να αλλάξει τον νόμο που αφορά τις 

αμβλώσεις, σε ισχύ από το 2010. 
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Το νομοσχέ διο « Νόμος προστασίας της ζωής 
της σύλληψης και των δικαιωμάτων της 
εγκύου γυναικός » που υιοθέτή θήκέ απο  τήν 
κυβέ ρνήσή Rajoy δέν προβλέ πέι παρα  μο νον  
δυ ο πέριπτώ σέις που θα έπιτρέ πέται ή 
α μβλώσή :  

• ή υ παρξή 
μέγα λου 
κινδυ νου για τήν 
ζώή , τήν φυσική  
ή  τήν ψυχική  
υγέι α τής 
μήτέ ρας κατα  τις 
πρώ τές 22 
έβδομα δές τής 
έγκυμοσυ νής, 

• ή  έα ν ή 
έγκυμοσυ νή έι ναι 
το αποτέ λέσμα 
αδική ματος 
ένα ντια στήν 
έλέυθέρι α ή  έκμέτα λλέυσή τής 
σέξουαλικο τήτας, κατα  τήν δια ρκέια 
τών δώ δέκα πρώ τών έβδομα δών τής 

έγκυμοσυ νής και έφο σον το γέγονο ς 
έι χέ καταγγέλθέι . 

 

Ο νο μος, που ισχυ έι ακο μή, καθορι ζέι ο τι 
έι ναι δυνατο ν να γι νέι 
α μβλώσή χώρι ς να 
δοθέι  καμι α έξή γήσή 
κατα  τήν δια ρκέια τών 
πρώ τών 14 έβδομα δών 
τής έγκυμοσυ νής. Αυτή  
ή νομοθέσι α καθορι ζέι 
τα παρο μοια 
δικαιώματικα  
διαστή ματα που 
υπα ρχουν και στήν 
πλέιοψήφι α τών χώρώ ν 
τής Ευρώπαι κή ς 
Ένώσής. 

 

Αυτο  που θέ λέι το 
Λαι κο  κο μμα έι ναι, μέ 

τήν συνένοχή  τών πιο φονταμένταλιστώ ν  
διέθνώ ν καθολικώ ν, να έπαναφέ ρουν τις 



καταστα σέις ο που οι γυναι κές δέν έι χαν το 
δικαι ώμα να αποφασι ζουν ο σον αφορα  τήν 
μήτρο τήτα και να δικαιολογή σουν το ο τι τα 
δικαιώ ματα του μή γέννήμέ νου παιδιου  
αντιτι θένται μέ τα δικα  τους δικαιώ ματα. 

 

Συ μφώνα μέ τον νο μο του 2010, οι ανή λικές 
τών 16 και 17 έτώ ν υποχρέώ νονταν να 
ένήμέρώ σουν απλα  τους γονέι ς τους, ή  να 
δήλώ σουν τους έιδικου ς λο γους για τους 
οποι ους δέν θέ λουν να τους ένήμέρώ σουν, 
ο πώς παραδέι γματος χα ριν μια κακή  σχέ σή 
μέ τον γονέ α, ο που οι γονέι ς θα τους έι χαν 
έμποδι σέι να κα νουν έ κτρώσή. Μέ τήν νέ α 
νομοθέσι α, οι γονέι ς θα έι ναι υποχρέώμέ νοι 
να συνοδέυ σουν στήν έ κτρώσή και να 
αποφασι ζουν για αυτέ ς.   

 

Συ μφώνα μέ τον νο μο του 2010, ή ταν 
δυνατο ν να πραγματοποιήθέι  διακοπή  τής 
έγκυμοσυ νής σέ πα νώ απο  22 έβδομα δές 
έα ν διαπιστώ νονταν «έμβρυι κέ ς 
ανώμαλι ές» ασυμβι βαστές μέ τήν ζώή  ή 
οποι α και θα πραγματοποιέι το έα ν υπή ρχέ 
δια γνώσή που έκδο θήκέ απο  έ να γιατρο  
διαφορέτικο  απο  αυτο ν που θα 
πραγματοποιου σέ τήν έ κτρώσή. Επέ τρέπέ 
έπι σής τήν έ κτρώσή ο ταν ανακαλυ πτονταν 
στο έ μβρυο μι α έξαιρέτικα  βαρια  και ανι ατή 
νο σος, ανακα λυψή ο μώς ή οποι α ο φέιλέ να 
έπιβέβαιώθέι  απο  μι α κλινική  έπιτροπή .   

 

Μέ αυτο  το νομοσχέ διο του Λαι κου  
Κο μματος, ή δυνατο τήτα έ κτρώσής λο γώ 
έμβρυι κή ς νο σου αποσυ ρέται και υπο κέιται 
στις έπιπλοκέ ς που ή ασθέ νέια έκδήλώ νέι 

στήν μήτέ ρα. Θα πρέ πέι οι γυναι κές να 
υποφέ ρουν μι α κα κώσή «σήμαντική  και μή 
αναστρέ ψιμή, αλλα  σήμαντική  και 
διαρκέι ας» μέ σα σέ μι α πα θήσή φυσική  και 
διανοήτική . Και αυτο  υποχρέου ται να 
συνοδέυ έται απο  μι α υπέυ θυνή δή λώσή μέ 
έπιχέιρή ματα δυ ο έιδικώ ν γιατρώ ν οι οποι οι 
δέν έργα ζονται στο ι δρυμα που θα γι νέι ή 
έ κτρώσή.     

 

Για τις ασθέ νέιές που έι ναι ασυμβι βαστές μέ 
τήν ζώή  οι απαιτή σέις διπλασια ζονται: μια 
ιατρική  έ κθέσή πρέ πέι να έπιβέβαιώ νέι τους 
κινδυ νους για τήν μήτέ ρα και μι α δέυ τέρή 
έ κθέσή να έπιβέβαιώ νέι τις έμβρυι κέ ς 
παθή σέις που έλέ γχθήκαν συ μφώνα μέ τήν 
Βιοήθική  Επιτροπή  τής Ισπανι ας. 

 
Η Εθνική Ομοσπονδία της Ελεύθερης Σκέψης, η 
Κοσμική Ευρώπη, η Ένωση Άθεων και οι Ελεύθεροι 

Σκεπτόμενοι της Ισπανίας καταδικα ζουν το 
σχέ διο νο μου και το θέώρου ν σαν μια 
καινου ρια έθνική  σταυροφορι α τών 
καθολικώ ν οδήγήμέ νή ένα ντια στήν 
έλέυθέρι α τής συνέι δήσής τών γυναικώ ν, 
πι σώ απο  τήν οποι α κρυ βέται ή καθολική  
ιέραρχι α στο πιο υψήλο  έπι πέδο (το 
Βατικανο ) ο πώς έπι σής και οι οργανώ σέις 
« pro vie » 

 

Αυτή  ή έπι θέσή χέιροκροτου μένή απο  τήν 
πολιτική  έυρώπαι κή  ακροδέξια , δέν 
προέτοιμα ζέι κα ποιαν α λλή, σέ μια κλι μακα 
πιο έκτένή , μέ σα σέ έ να πέριβα λλον 
έυρώπαι κο  και παγκο σμιο ? Οφέι λουμέ να 
ανήσυχου μέ ?    

Για τον λόγο αυτό, οι σύλλογοι που υπογράφουν ζητούν την 
απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου και καλούν τους κοσμικούς 
οργανισμούς  και την Ελεύθερη Σκέψη να συσπειρωθούν για να 
την πετύχουν.   


