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Den konservativa spanska regeringen har lagt fram en proposition om att ändra den nuvarande 

abortlagstiftningen. Om den blir lag kommer kvinnors rättigheter att ta ett kliv tillbaka till 1960-

talet.  

Det finns ett kolossalt motstånd i Spanien mot propositionen. Regeringen har avbrutit den 

parlamentariska processen, då den är rädd för propositionens inverkan på rösterna i EU-valet.  

De spanska medlemsförbunden fruktar att regeringen kommer att återuppta processen direkt 

efter valet.   

Propositionen tar ifrån kvinnan rätten att välja huruvida hon vill fortsätta sin graviditet. Rätten 

kommer att finnas kvar endast i ytterst begränsade fall, och t.o.m. då kommer det att krävas att 

minst tre experter godkänner en kvinnas beslut. Ett sådant tillvägagångssätt vill göra gällande 

att kvinnor inte själva kan fatta beslut.  

Propositionen hindrar inte kvinnor från att göra abort, men då åtstramningsåtgärderna som 

påtvingats av trojkan särskilt inverkar på kvinnor kommer många av dem att drivas till illegala 

aborter, under osäkra och ohygieniska villkor, samtidigt som mer förmögna kvinnor kommer att 

kunna resa utomlands där de kan få lagliga, säkra aborter.  

Andra politiska linjer som den konservativa regeringen driver bidrar också till att tvinga kvinnor 

tillbaka till hemmet för att ta hand om alla de tjänster som inte längre erbjuds av offentliga 

myndigheter, som resultat av åtstramningsåtgärderna.  

Kombinationen av denna politik och propositionen om abort driver Spanien tillbaka till de gamla 

patriarkaliska dagarna, då kvinnor var en andra klassens medborgare.  

Propositionen väcker frågor om kvinnors grundläggande rättigheter, om folkhälsa och om 

offentliga tjänster. Alla dessa spörsmål är centrala frågor för fackliga organisationer.   

Därför ber medlemsförbunden som lägger fram denna brådskande motion kongressen besluta 

att: 

1) EPSU skriver om denna motion till den spanska regeringen och uppmanar den att dra 

tillbaka ovannämnda proposition om abort. 

2) EPSU informerar det nyvalda Europaparlamentet om motionen i förbindelse med dess 

debatter om sexuella och reproduktiva rättigheter, med hänvisning till att EU-stadgan om de 



grundläggande rättigheterna lyfter fram principen om lika rättigheter och jämställdhet, men 

att ovannämnda proposition inte behandlar kvinnor som jämlikar.   


