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DRET A GAUDIR DEL PROGRÉS CIENTÍFIC

El “dret a la informació basada en el coneixement científic” és un dels 12 

drets  sexuals  aprovats  en  la  Declaració  del  13º  Congrés  Mundial  de 

Sexologia (València),  revisada i  ratificada per  l’Assemblea General  de la 

Associació Internacional de Sexologia, Hong Kong (1999).

Aquest dret insta a garantir que la informació sexual es generi a través d’un 

procés científic i ètic, així com assegurar la seva difusió de forma equitativa 

a tots els nivells socials, tenint en compte les necessitats específiques de 

dones  i  homes.  Recull  la  filosofia  de  les  Conferencies  Internacionals  de 

Població i desenvolupament del Cairo i de la Conferencia Internacional de 

les Dones de Beijing, on insta als estats a dotar d’eines per l’apoderament 

de les persones i a protegir la seva salut sexual i reproductiva.

El que fa entendre aquest dret és la  dimensió ètica de com es genera el 

coneixement  científic. Per  reflexionar  sobre  aquesta  qüestió  ens  podem 

preguntar:  que  entenem per  coneixement  científic?,  quant  parlem de  la 

salut sexual i el coneixement científic, el reduïm a la esfera més biomèdica? 

qui investiga i genera ciència? quins mecanismes té l’estat per controlar la 

independència de la producció científica? com les ciències socials generen 

coneixement  científic  i  com  s’aplica  en  els  serveis  de  salut  sexual  i 

reproductiva? qui es beneficia del coneixement científic? com s’articulen els 

recursos  per  millorar  l’accés  de  les  diferents  poblacions  per  que  sigui 

equitatiu? el progrés científic millora la salut sexual de les persones?, i per 

últim, tot progrés científic millora la qualitat de vida de les persones?

L’exercici d’aquest dret està relacionat amb la garantia de la qualitat de la 

informació i l’accés als recursos per gaudir-lo. 

Per comprendre la dimensió integral del contingut d’aquest dret, cal saber 

com es  configuren les  dimensions vinculades a la  generació  del  progrés 

científic. Es podria establir una reflexió des de tres mirades: la qualitat i 

accés  a  la  informació  (coneixement),  l’accés  als  recursos  que genera el 

coneixement i el conflicte de interessos.

La qualitat de la informació conforma la qualitat del coneixement. 
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Cal recordar que la informació en la nostra societat és poder, reflecteix les 

iniquitats  i  les  desigualtats  a  la  salut,  perquè  si  no  tens  accés  a  la 

informació no pots utilitzar correctament els mecanismes que desenvolupa 

la ciència.

La informació que rebem les persones ha de ser la més complerta possible 

per poder prendre les decisions sobre la seva salut sexual. Això significa, 

per  exemple,  que  quant  a  una  dona  se  li  ofereixi  informació  sobre  la 

utilització d’anticonceptius orals, se li ha de oferir també informació sobre 

els  possibles  efectes  secundaris  a  curt,  mitja  i  llarg  termini.  Un  altra 

exemple es la informació parcial que s’ha ofert als mitjans de comunicació 

sobre  la  vacuna  del  VPH,  ja  que  en  moltes  ocasions  s’han  invisibilitzat 

estudis sobre la seva eficàcia i sobre la seva seguretat. 

Per  controlar  que  la  informació  sigui  del  tot  correcta,  s’ha  de  tenir  en 

compte qui  la  dona,  com la ofereix,  que sigui  entenedora i  que tothom 

tingui accés a aquesta informació. 

L’ accés als recursos, l’accés al coneixement.

A Catalunya, a l’estat i al món, segueix sense existir una garantia d’equitat 

en l’accés als recursos, sobre tot els lligats al progrés científic, ja que esta 

íntimament associat a les qüestions econòmiques. Una de les barreres que 

dificulten  l’equitat  a  l’accés  als  recursos,  té  relació  amb  les  violències 

estructurals  materialitzades en els  privilegis  socials  que atorguen el  país 

d’origen, l’edat, el sexe, la classe social, els recursos econòmics, la ètnia, 

les situacions de discapacitats, les opcions sexuals, etc.

Gaudir aquest dret suposa l’equitat/igualtat d’accés a determinades coses 

com els preservatius (masculins i femenins), els tractaments que no siguin 

una mediatització sense sentit o dirigits per les empreses farmacèutiques i 

el  dret  a  la  maternitat  lliure  i  escollida;  això  últim  significa  l’accés  a 

l’avortament dins la sanitat pública.  

Els conflictes de interessos.

Cal analitzar els interessos econòmics de les empreses farmacèutiques, que 

inventen malalties,  treuen  al  mercat  tractaments  poc  eficaços,  vénen 
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fàrmacs que podrien salvar milions de persones a preus abusius i generen 

acords internacionals que condemnen a milions de persones a la mort. 

Una  de  les  malalties  inventades  relacionada  amb  la  salut  sexual  és  el 

Síndrome de Disfunció Femenina creat per a obtenir beneficis econòmics 

amb la venta de fàrmacs, el que suposa una violència estructural més per 

les dones. En relació, per exemple,  amb la epidèmia de la Sida, una de les 

injustícies més evidents -liderades per la industria farmacèutica i el progrés 

científic- és que el 90% de la població seropositiva mundial no té accés als 

fàrmacs antiretrovirals que podrien salvar les seves vides.

Davant d’aquesta realitat, per donar-li cobertura a aquest dret proposem les 

següents accions concretes:

1. Que  a  Catalunya  s’obrin  línees  d’investigació  específica  des  de 

perspectiva de gènere sobre els temes més rellevants de la salut sexual 

de dones i homes. 

2. Investigacions que garanteixin la independència dels laboratoris.

3. Accés i cobertura a les IVE’s a la sanitat pública.

4. Democratitzar la informació i generar espais de control externs davant el 

coneixement científic.
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