O Observatorio da Mariña Pola Igualdade constituíse formalmente en marzo de 2008, tendo entre os seus obxectivos o de
velar, dentro da comarca e en xeral dentro de Galiza, polo
cumprimento dos dereitos humanos das mulleres.
O OBSERVATORIO DA MARIÑA POLA IGUALDADE REIVINDICA:
> QUE AS MARIÑÁS TEÑAMOS GARANTIDO O NOSO DEREITO AO
ABORTO NA REDE PÚBLICA (HOSPITAL DA COSTA), DE FORMA GRATUÍTA E
SEN RISCOS PARA A SAÚDE!
> QUE SE ESTABELEZA UNHA LEI DE PRAZOS NA QUE ABORTAR OU
NON ABORTAR SEXA DECISIÓN DAS MULLERES!
> QUE A REGULACIÓN DO ABORTO ESTEA
ENMARCADA DENTRO DUNHA LEI DE SAÚDE
SEXUAL E REPRODUTIVA QUE RECOLLAN
ESTRATEXIAS CONXUNTAS PARA MELLORAR
A EDUCACIÓN SEXUAL!

Se queres saber máis de nós ou recibir información sobre actos que organizamos,
ESCRÍBENOS a observatorioigualdade@gmail.com, CHÁMANOS a 663.617.406 ou
ENTRA en http://observatorioigualdade.blogaliza.org
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PRAZOS: Isto supón que até o “prazo” que se determine (14, 16 ou 22 semanas)
se poida exercer este dereito sen ter que alegar ningunha causa. Esta é a opción elixida pola maioría dos países europeos: Bélxica, Holanda e Alemaña son
países con leis de prazos máis amplos e con menores taxas de aborto.
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