
Dret a la llibertat i a la seguretat
Aquest dret ens confronta amb el fet de com és d’important garantir la universalitat del 
dret en si mateix, com les condicions per tal de què aquest dret es pugui exercir. És per 
això que m’agradaria en primer lloc, recordar a totes les dones que en molts països i 
racons d’aquest mon pateixen o encara seguiran patint,  per la seva condició de ser 
dones, la manca de llibertats. Són nombrosos els informes de prestigioses 
organitzacions, noticies en els mitjans de comunicació o veus de dones que encara ens 
recorden que estem lluny encara i que queda molt per fer.

El dret a la llibertat i a la seguretat, va lligat irremeiablement a la capacitat 
d’empoderament i als factors estructurals i de context (condicions socials, culturals, 
econòmiques i  polítiques) entre altres, de les dones. Malgrat ser una condició 
inqüestionable, son moltes encara les circumstàncies que fan que dones de diferents 
països, i cultures diverses, encara no puguin triar el fet de ser mares o el de no ser-ho. 
Així com tampoc tinguin garantides les condicions necessàries per què no perilli la seva 
vida o la del seu fill i filla. 

Haurem també, de posar en rellevància altres factors que dificulten l’assoliment 
d’aquest dret, com serien, els condicionats que provenen de les pròpies parelles o 
entorns familiars, els socials, religiosos i altres que tenen a veure amb situacions de total 
manca d’autogestió o llibertat  (tràfic de persones, conflictes bèl·lics... ).  És encara un 
fet que constatem, com l’exercici de la capacitat de decisió de moltes dones es veu 
minvada pels xantatges emocionals i/o econòmics que es produeixen dintre de l’àmbit 
de la parella o com és un fet prevalent de moltes cultures, l’estereotip de la fertilitat de 
la dona com a font principal per aconseguir o millorar el seu estatuts.

Quins son els canvis que poden afavorir per tal de millorar i garantir les condicions per 
què aquest dret sigui una realitat compartida per totes les dones? 

Des del treball que realitzem en la nostra associació, Àmbit Prevenció, en el nostre dia a 
dia amb moltes dones, constatem que tenir o estar en alguna d’aquestes circumstàncies, 
suposa en el nostre entorn també, tenir majors dificultats per gaudir del dret a la llibertat 
i seguretat:

a) Ser immigrada i família monoparental.
b) Tenir una situació econòmica desfavorida.
c) L’ estigmatització que cau fortament sobre les dones que son consumidores de 

drogues, treballadores del sexe o portadores del VIH. 
d) Ser víctima del tràfic de persones (explotació sexual, laboral...).

Sovint ens trobem amb el qüestionament, l’ excessiva sol·licitud de justificació o 
negació, de les demandes de les dones, per part de sectors professionals o institucionals. 
Agents en els que recau la responsabilitat de gestionar, acollir o donar suport a les 
demandes d’aquestes. Observem com sovint s’exclou a moltes d’aquestes dones dels 
processos de decisió, argumentant que el criteri del professional té més valor científic o 
tècnic, que “elles no poden prendre decisions per la seva condició o circumstància”. 
Aquests fets els podem constatar especialment en la limitació d’ajuts econòmics o 
manca de gratuïtat en les IVE’s, en la necessitat de documentació per tal de gaudir d’ 
IVE amb garanties mèdiques, en les limitacions de la decisió i de l’oportunitat de ser 



mares per part de dones pobres o amb pocs recursos. És a dir, criteris arbitraris i 
conjunturals que precisament, no posen l’accent en la capacitat d’autogestió de les 
dones i la situen de nou en la minoria d’edat, provocant més pobresa, exclusió i 
estigmatizació.
Què hem de demostrar les dones per poder gaudir d’un dret tan fonamental com aquest? 
Indubtablement, res.

Per finalitzar, m’agradaria transmetre que cal dirigir encara molta energia, compartir 
esforços i ser generoses amb totes aquelles dones que estan molt lluny encara de gaudir 
d’aquest i de molts altres drets relacionats amb la salut sexual i reproductiva. També 
aprofundir, com a dones i professionals,  en el treball d’estratègies que augmentin 
l’empoderament de totes les dones i denunciar fermament aquelles situacions en les que 
es vulnerin algun d’aquests drets, ja que mai el patiment i la manca de llibertat d’una 
sola dona serà justificable.
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