O Aborto na Europa:
Um direto plenamente adquirido ou uma luta incansável?
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“Nunca esqueças que basta uma crise para que os direitos da mulher sejam ameaçados.
Estes direitos nunca estão garantidos. É preciso que permaneças vigilante toda a tua vida”

Com a crise da COVID-19, esta frase da feminista francesa Simone de Beauvoir volta a ser mais uma vez
um duro aviso para uma verdade feia. Face a esta emergência sanitária sem precedentes, os países europeus
adotaram

medidas

extraordinárias

como

extensos

confinamentos,

restringindo

liberdades

e

direitos

humanos no processo. Primeiras vítimas? As mulheres, em todo o lado, sofrendo violência; desde ficar
presas com os seus agressores (muitos países europeus reportam um aumento de cerca de 30% em
chamadas que denunciam violência masculina em casa) a não poder exercer os seus direitos, como o
acesso ao aborto seguro e legal.

Em Itália, a inércia do governo deixou mulheres e meninas perante obstáculos evitáveis no acesso a este
direito, colocando em risco as suas vidas e saúde de acordo com a organização Human Rights Watch. Esta
incapacidade de assegurar os cuidados de saúde sexual e reprodutiva das mulheres não surpreende; apenas
salienta as restrições desatualizadas de muitos países europeus e os danos que estas causam a
mulheres e meninas.

O Comité para a Igualdade de Oportunidades entre Homens e Mulheres do Conselho Europeu considera
que

“a

proibição

do

aborto

não

resulta

em

menos

abortos,

mas

apenas

gera

mais

abortos

clandestinos, que são mais traumáticos e mais perigosos”. Apesar desta verdade óbvia, ainda hoje alguns
países europeus não permitem o aborto, mesmo quando a vida da mulher corre perigo, como é o caso de
Malta.

Mesmo em países onde este direito é reconhecido, o acesso ao aborto permanece um desafio. Nos
estados onde o aborto é legal, as condições nem sempre garantem às mulheres um acesso eficaz; a falta de
instalações locais de saúde, a falta de médicos dispostos a realizar abortos, o número de consultas médicas
exigidas, o tempo imposto para refletir sobre a decisão e o tempo de espera para a sua realização, tornam o
acesso ao aborto mais difícil e até mesmo impossível na prática.

Estas restrições afetam sempre desproporcionalmente as mulheres mais vulneráveis: mulheres em
áreas rurais ou urbanas que poderão não ter acesso a informação ou instalações adequadas, mulheres semabrigo e sem cuidados de saúde e, obviamente, mulheres e meninas migrantes.

Barreiras linguísticas, discriminações, falta de acesso a clínicas, precariedade, recusa de serviços de
saúde a grupos vulneráveis, falta de dignidade como entrave a assistência, vulnerabilidade na
adolescência, violência com base no sexo, trafico com fins sexuais. violações de direitos sexuais e
reprodutivos são omnipresentes nas vivências reais de mulheres e meninas refugiadas. Devido às condições
em ambientes de refugiados, incluindo altos índices de violência sexual, gravidezes indesejadas e abortos
não seguros são um problema massivo. No entanto, serviços para mulheres e meninas refugiadas que
querem interromper uma gravidez indesejada são praticamente inexistentes. A dimensão da necessidade
para a existência de serviços de aborto permanece indocumentada. A FNUAP estima que 25 a 50% das
mortes maternais em contexto de refugiados se devem a complicações derivadas de abortos não
seguros.

Em

todo

o

mundo,

mais

de

metade

dos

refugiados

têm

menos

de

18

representam um grupo particularmente vulnerável na população refugiada.

anos.

Meninas

adolescentes

Falta de sensibilização para os

direitos e saúde sexual, em conjunto com falta de acesso a métodos de contraceção, resultam em menores
grávidas em busca de abortos não seguros em detrimento das suas próprias vidas.

O que justifica esta inadmissível falta de acesso da parte de mulheres e meninas aos direitos à sua
autonomia física e sanitária? A Lei, a prática e, acima de tudo, as mentalidades. “Motivos morais
individuais” que permitem que médicos se recusem a realizar abortos ainda são reconhecidos por 22
dos 28 estados membros da União Europeia (de acordo com a Base de Dados das Políticas de Aborto da
OMS em 2018).

Em alguns deste, como a Polónia, os médicos recusam-se a realizar abortos em nome da sua religião - a
Igreja Católica, entre outras, considera o aborto um “flagelo moral”. Neste estado, onde já existe uma das
legislações mais rígidas da Europa, as tentativas do parlamento e governo para criar leis ainda mais restritas
são numerosas. Apesar de as terem abandonado após protestos massivos em 2016, o presidente Andrzej
Duda disse que aprovaria a lei quando a recebesse. No atual contexto, é grande a preocupação que políticos
conservadores usem a pandemia do corona vírus como “distração” para avançar com esta legislação
revoltante.

Em Malta, um bastião da Igreja Católica, o encerramento das fronteiras aprisionou mulheres em busca de
interrupções seguras da gravidez colocando em evidência um problema existente, onde o aborto legal está
apenas disponível a quem consegue pagar um voo para fora do país. Malta é o único estado europeu que
proíbe totalmente o aborto, mesmo em casos de violação, incesto, ou quando a saúde da mulher corre
risco. Têm algumas das leis do aborto mais rígidas no mundo; uma mulher que interrompa a gravidez e um
médico que a execute podem ser condenados a três anos de prisão. Até o acesso à pílula do dia seguinte que foi apenas legalizada em 2016 - é difícil, e os farmacêuticos podem recusá-la também com base na sua
"posição moral".

Na Itália, 68.4% dos ginecologistas consideram-se “objetores de consciência”, de acordo com os dados de
2017 do Ministério da Saúde italiano. Em algumas partes do país, o acesso ao aborto é virtualmente
impossível, sendo o grau de objeção nas regiões de Molise e Basilicata no sul do país, de 96.4% e 88.1%
respetivamente.

Perante os ataques insuportáveis e constantes que enfrentamos, é impossível negar que o direito ao
aborto, ameaçado em todo o lado, necessita de consolidação eminente. A sua erosão constante é o
epicentro da guerra contra as mulheres travada por forças reacionárias na Europa e globalmente. Porém,
grupos religiosos e de extrema-direita não são os únicos na batalha contra os nossos direitos. Nos últimos
anos, o movimento pró-escolha vem sendo atacado por grupos neoliberais, neo patriarcais e chamados de
progressistas que defendem a normalização da prostituição e a maternidade de substituição. Estes grupos
instrumentalizam a luta das mulheres pelo aborto e confundem “escolha” com violência. Alegam que o
direito das mulheres à escolha de terminar uma gravidez é equivalente ao nosso “direito de escolha” a ser
traficadas e violadas no contexto da prostituição, e ao nosso “direito de escolha” a “alugar” os nossos úteros
colocando as nossas vidas em risco. Revelam uma falta de crítica e entendimento do contexto global de
opressão e violência sexual que sofremos. Ignoram a precariedade, os traumas e ameaças que determinam
estas supostas “escolhas”. Enquanto mulheres migrantes, lutamos contra essas mentiras perigosas e
lutamos por uma autonomia física real, que não pode ser comprada, alugada ou fazer de nós
propriedade. Uma autonomia que seja controlada por nós.

Todos os anos, 47,000 mulheres em todo o mundo morrem em consequência de abortos clandestinos.
Recentemente no Brasil, uma multidão de manifestantes religiosos tentou irromper por um hospital
para impedir uma menina de dez anos de interromper uma gravidez fruto de uma violação pelo
próprio tio. Esta violência indescritível e os jogos políticos hipócritas em torno dela continuam a
demonstrar o desprezo pelas vidas de mulheres e meninas em todo o mundo.

Hoje, não temos garantias nem proteções ao nosso direito fundamental ao aborto sem a luta
incansável de ativistas feministas globalmente.

Exigimos que os estados membros legalizem o aborto incondicionalmente, para garantir o acesso
seguro e gratuito a todas as mulheres e meninas, e para harmonizar os prazos legais do aborto com os
estabelecidos nos países mais progressistas da Europa.

Acima de tudo, exigimos o reconhecimento do aborto legal, seguro e gratuito a todas como um direito
fundamental consagrado ao nível europeu. Não paramos a nossa luta enquanto o direito ao aborto não for
garantido a TODAS as mulheres e meninas, sem discriminação.
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