
DRET A PLANIFICAR UNA FAMÍLIA

Si esbrinem els sinònims de la paraula DRET, trobem mots com raó, opció, llibertat, 
exempció, entre altres. 

Sens dubte, l’origen de la paraula “dret”, en el seu sentit més ampli, vol reflectir i recollir la 
defensa de la dignitat humana segons la raó apresa, la intimitat, el respecte, l’opció de 
vida, l’equilibri i harmonia quant a la relació amb els altres, etc..

Cadascuna d’aquestes paraules raó, opció, llibertat, exempció,… ens fan pensar amb la 
constant lluita dels humans, dones i homes, per aconseguir que els apartats de les 
diferents lleis que composen el Dret, sobretot el civil i el constitucional, que ens han de 
regir i emparar, contemplin “el dret” individual per a decidir lliurament. 

Quan parlem de llibertat no podem obviar el significat de la convivència, amb la 
importància de les relacions en equilibri d’igualtat entre les persones. Per aquesta raó, el 
“dret a la llibertat” també considera que el seu exercici no signifiqui agredir, menysprear o 
coartar a l’altre i la seva llibertat.  

En la història de la humanitat, la lluita per l’assoliment i respecte dels drets fonamentals de 
la persona,- des de la consideració, la dignitat, la responsabilitat, la solidaritat, 
l’estimació...- « Drets humans», ha estat i ha de continuar sent  perseverant i inflexible.

El món és divers i complex i homes i dones, tant per la fisiologia com per la manera de 
pensar,-“saber ser, fer i estar”-, hi juguen un paper i hi ocupen un lloc ben diferenciat i 
desigual. La recerca d'una entesa i un equilibri digne entre uns i altres,- des que som 
“humans”-, ha estat sempre present al llarg de les civilitzacions i motiu de trasbals, de 
lluites, de fets indignes, de desigualtats, etc.. 

Les diferències i la gran dificultat per equilibrar aquesta entesa, ha portat a la iniquitat 
entre dones i homes. La dona, per la manera d’entendre i viure les emocions i sobretot pel 
fet reproductiu, s’ha emportat sempre la pitjor part i, el seu encomiable esforç, però també 
patiment per fer-se respectar i per defensar la seva diferència, no té fronteres. 

En aquest context, es tracta d'aprofundir sobre el “dret a decidir” si es volen o no tenir fills, 
el número de fills que es volen tenir, amb qui tenir-los i quan tenir-los. Parlem del dret 
universal sobre la Salut Sexual i Reproductiva i per tant, de l’accés universal i elecció d’ús 
dels diferents anticonceptius, per evitar un embaràs, retardar o espaiar els naixements.

Amb la reforma de l'article 416 del Codi Penal i l’aprovació de la Constitució democràtica a 
finals de l’any 1978, es despenalitza en el nostre país la “píndola” com mètode 
anticonceptiu. Fins aquell moment i des de l’any 1964, només estava permesa com 
“reguladora del cicle menstrual”. Així, en aquest país és la primera vegada que se separen 
els conceptes de sexualitat i procreació. L’any 1961, quan va ser introduïda a Alemanya, 
alguns sociòlegs la van considerar com la gran revolució del segle XX”, comparable a la 
consecució del vot femení. Aquest fet, tant important en els països occidentals i del nord, 
no és el mateix pels països en vies de desenvolupament. 



La lluita, sobretot de les dones, per fer sentir la seva veu i evidenciar la necessitat del 
reconeixement de la SSiR com un dret (El Cairo 1994, Bejing 1995), ha estat llarga, 
laboriosa i dolorosa i, com totes i tots sabem, no es pot afluixar l’esforç.

Tot i que el progrés científic ha mostrat l’eficàcia i els beneficis de l’anticoncepció 
hormonal en comparació als seus efectes secundaris, per evitar l’embaràs inesperat i no 
desitjat o per espaiar naixements, l’accessibilitat (serveis de salut, cost, disponibilitat, etc.), 
és molt irregular i inestable a tot el món i sobretot en els països en desenvolupament. 
D’altra banda, prevalen mites, falses llegendes, desconeixement i altres situacions, com 
per exemple la infecció pel VIH, que  fan que el seu ús inclòs el món occidental i, sobretot 
en el nostre país, sigui molt baix.

Pel que fa als mètodes anticonceptius i de protecció com són els de barrera, el cost i les 
dificultats relacionades amb la sexualitat i la seva pràctica, la cultura, l’educació, els 
hàbits, etc..), interfereixen en el seu ús correcte; aquest és un fet que precisarà la creació i 
desenvolupament de programes de prevenció i atenció  dirigits a les dones i les seves 
parelles, de manera continuada i persistent. 

Algunes dades  actuals que fan pensar,
-     Es considera que dels 28 milions d’embarassos en el món, la meitat són no desitjats.
- El 36% d’aquests embarassos acaben amb avortament i no sempre en les millors 

condicions.
- En el nostre país l’embaràs adolescent i jove ha anat augmentat i també els 

avortaments, sobretot entre els 17 i 29 anys i, en molts casos en els grups més 
vulnerables.

- La meitat dels avortaments a Catalunya els suporten les dones estrangeres en 
situacions de molta fragilitat i soledat 

L’embaràs inesperat, vell i nou patiment per la dona jove, per la dona estrangera, per la 
dona treballadora i per totes les dones del món, ha de ser considerat un indicador de salut 
i, per tant, indicador social i econòmic relacionat amb el desenvolupament. 
Per això, cal empoderar a la dona arreu del món, perquè pugui decidir lliurement quants 
fills vol tenir i quan els vol tenir. 

La sexualitat i la seva pràctica s’ha de poder entendre com un element imprescindible per 
l’equilibri de les persones i per tant, caldrà seguir en la lluita per aconseguir l’accés lliure i 
universal a la informació, atenció i consell contraceptiu i a tots els mètodes anticonceptius 
comercialitzats a l’abast.
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