LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA
CONFEDERACION INTERSINDICAL I L’STEI
INTERSINDICAL SE SUMEN AL DIA INTERNACIONAL
D’ACCIÓ PER LA SALUT DE LES DONES

28 de Maig DIA INTERNACIONAL d'ACCIÓ per la SALUT DE LES DONES
Avui dia internacional d'acció per la salut de les dones, des de l'Organización de Mujeres de
la Confederació Intersindical i el sindicat STEI, volem destacar que la salut de les dones és
necessària i fonamental per al desenvolupament d'una societat justa i igualitària. Es
commemora aquest dia amb la finalitat de reafirmar que el dret a la salut integral és un
dret humà universal al que totes les dones han de tenir accés sense restriccions o
exclusions de cap tipus, i al llarg de tota la seva vida. Entenent la salut integral com l'estat
complet de benestar físic, mental i social de la persona.
Però per a milions de dones al món no existeix aquest dret, especialment per a les més
joves i nines, pobres, lesbianes, per a les són immigrants, desplaçades o refugiades, per a
aquelles que habiten zones rurals o urbans marginals, per a dones de diferents races o
ètnies, per a les que tenen capacitats diferents. Dones i nines que en tots els llocs del món
segueixen sofrint tot tipus de discriminacions, violències, mutilacions, vexacions i exclusions
que no les permet gaudir dels drets humans consagrats, especialment, del dret a la salut
integral i els drets sexuals i reproductius.
Des de l’OM de la Confederació Intersindical i la Secretaria de la Dona del sindicat STEI,
volem reivindicar la garantia d'aquests drets a totes les dones, tant dins de l'estat espanyol,
on amb l'eliminació de la targeta sanitària a moltes dones immigrants s'està atemptat
contra els seus drets bàsics , amb les retallades en sanitat que han eliminat moltes proves
com a mamografies o proves ginecològiques fonamentals per a la prevenció de malalties
molt greus; com en la resta del món on la mortalitat en el part i la morbiditat en general en
les dones és molt més elevada; on el dret a l'avortament no existeix i fins i tot està
perseguit; on ser dona et converteix en un ésser humà de segona... Demanem el dret a
l'accés a una salut sexual sana i reproductiva, accés a la informació i als mètodes necessaris
per sostenir una vida digna i en plena assumpció de llibertat i igualtat.
Per tot això, per totes les dones i nines, ens tornam, una vegada més, a mobilitzar i lluitar
pels nostres “drets de les dones que són drets humans”.
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