
�SPANYA LA�K  AVRUPA, �SPANYA ATE�ST VE ÖZGÜR
DÜ �ÜNENLER B�RL� � �  VE FRANSA ULUSAL ÖZGÜR

DÜ �ÜNCE  FEDERASYONU
Ortak Bildirisi

(Avrupa Özgür Dü �ünce  E �güdüm Bürosu Üyeleri)

�spanya’da, kad�nlar�n  vücutlar�n�  özgürce kullanmalar�na kar � �  yeni
bir sald�r �  haz�rl � � �

�spanya’da tek ba � �na  iktidarda bulunan Halk Partisi (Parti Populaire),
2010’dan beri yürürlükte olan kürtaj yasas�n�  de � i � t irmeye

haz�rlan�yor

Rajoy hükümeti taraf�ndan haz�rlanan «     Ana karn�ndaki bebe � in  ya �am  
hakk�  ve hamile kad�nlar�n  korunmas�     » yasa tasla � �nda,  yaln�zca iki 
durumda kürtaj izni öngörülüyor.

1. Hamileli � in  ilk 22 haftas�nda, annenin fiziksel ve psikolojik tehlike 
alt�nda olmas�,
2. hamileli � in,  kad�n�n    tehdit edilerek   ve cinsel zorlama sonucu 
olu �tu � unun   tespit edilmesi ve bu durumun, hamileli � in  ilk 12 haftas�nda 
bildirilmesi durumunda.

Halen yürürlükte olan 2010 kürtaj yasas�na  göre, hamileli � in  ilk 14 
haftas�  içinde, hiçbir gerekçe göstermeden kürtaj yap�labiliyor. Bu yasa, 
Avrupa Birli � i  ülkelerinin ço �unlu �unda  kullan�lan süre ve ölçülere göre 
belirlenmi �ti.

Halk Partisi (Parti Populaire), uluslararas�  tutucu katolik çevrelerle 
i �birli � i  içinde, kad�nlar�n  elde ettikleri annelik haklar�n�  kullanmalar�n �  
ellerinden  geri almay�  amaçl�yor. Kad�nlar, do �acak  çocu �un  kendi 
durumlar�yla çeli � ti � ini  �spatlamak zorunda olacaklar.

2010 yasas�na  göre  ;   16 ve 17 ya � �ndaki  gençler, örne � in  babayla 
ili �kinin kötü nitelikte olmas�  veya kürtaj yapt�rmamas�  için bask�  
yap�lmas�   durumu gibi özel durumlar d� � � nda, sadec  e ana-babalar�n �  
bilgilendirmek   durumundalard�  .   Yeni yasaya göre     ; ana-babalar k�zlar�na  
e � lik  edecek ve onlar ad�na  karar vermek zorunda olacaklar.

2010 yasas�na  göre     ; 22 haftay�  geçen hamileliklerde, hamileli �e  
müdahale edecek olan�n  d� � � nda  bir doktorun, «     anormal geli �me     » 
te �hisiyle, hamileli �e  müdahale edilmesi mümkündü. Yasa, önemli ve 
kal�c �  bir hastal�k  te �hisi  durumunda, ana karn�ndaki bebe � in  heyet 
raporuyla belgelenmesi durumunda kürtaja izin veriyordu.

Halk Partisi(Parti Polulaire)’in yasa tasar�s �yla ; ana karn�ndaki çocu �un  
hastal� � � n � n  anneyi etkilemesi ko �ulu  getiriliyor. Annenin « önemli, kal�c �  
ve tedavisi olanaks�z » fiziksel ve ruhsal bir hasarla  kar � � la � mas �  ko �ulu  



aran�yor. Bunun için kürtaj�n  yap�laca � �  klini � in  d� � � ndan  iki uzman 
doktorun görü �ün �n  al�nmas�  gerekiyor.

Kan uyu �mazl � � �  nedeniyle ortaya ç�kacak hastal�k  riski durumunda, 
ko �ullar zorla �t � r � l � yor.  Bu durum doktor raporuyla tespit edilmek zorunda 
ve ana karn�ndaki bebek, �spanya Bioetik Komitesi’nin oluru al�narak 
teste tabi tutulacak.

Fransa Ulusal Özgür Dü �ünce  Federasyonu, �spanya Laik Avrupa 
ve �spanya Ateist ve Özgür Dü �ünenler Birli � i, bu yasa tasar�s �n �n ; 
kad�n  özgürlü �üne  kar � �  yürütülen bir katolik Haçl�  Seferi oldu �unu  ilan 
eder. Bu giri � imin arkas�nda Vatikan yüksek katolik hiyerar � isi ve tutucu 
tarikatlar vard�r.
Bu sald�r �n �n,  a � � r �  sa �c �  Avrupa politikac�lar�  taraf�ndan desteklenmesi, 
Avrupa ve dünya çap�nda ba �ka  sald�r �  haz�rl �klar�n �n  habercisidir. 
Endi �elenmekte haks�z  m�y�z ?

Bu n  edenle, biz imzas�  olan kurlu � lar  olarak  , bu yasa tasar�s �n �n   geri 
çekilmesi için, tüm laik ve özgür dü �ünce  kurulu � lar �n �  birle �meye  
ça � � r �yoruz.


