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Dret a decidir
El tribunal suprem dels Estats Units d'Amèrica ha revocat la històrica sentència que
garantia el dret a l'avortament. L'argument principal utilitzat per argumentar la polèmica
sentència és que la constitució no fa referència explícita al dret a l'avortament i cap dels
seus articles protegeix aquest dret, per tant, aquest dret no està protegit per la constitució.
Fins ara el dret a l'avortament estava implícit en el dret a la llibertat en la vida privada. Però,
segons la polèmica sentència, aquesta provisió s'ha d'emprar per garantir alguns drets que
no es mencionen en la constitució, però aquests han d'estar profundament arrelats en la
història i tradició de la nació. A ningú se li escapa el perill d'aquest argument perquè altres
drets constitucionals molt importants podrien estar en perill perquè es podria argumentar
que tampoc estan arrelats en la història dels EUA.
Al meu entendre els jutges del tribunal suprem han fet servir la constitució per imposar les
seves opinions personals sobre el tema en lloc de debatre si el dret a l'avortament
s'emmarca dins el dret a la privacitat de cada persona. Ha estat al més pur estil
fonamentalista religiós que fa servir la Bíblia per sostenir els seus arguments sense que
aquests tinguin forçosament a veure amb l'esperit bíblic.
En 1973 el tribunal suprem dels EUA va sentenciar en el cas ROE vs. Wade que el dret
constitucional a la privacitat incloïa la decisió de la dona a interrompre o no el seu embaràs.
De fet, no hi havia una llei que permetés l'avortament sinó que hi havia dues sentències, la
de ROE vs WADE i la de Planne Parenthood of Southeastern Pa. Vs Casey. Les
sentències van determinar finalment que la dona tenia dret a la interrupció de l'embaràs fins
a la viabilitat del fetus, això és fins a la setmana 23/24 i un pes mínim de 500 g. Dit d'altra
manera, mentre la vida del fetus depengui de la vida de la mare, aquesta podia decidir
lliurement l'avortament. Més enllà d'aquest període l'avortament deixa de ser lliure i passa a
dependre d'altres supòsits.
En aquesta qüestió hi ha dues postures profundament enfrontades, els que estan a favor
de la interrupció voluntària de l'embaràs i el que estan en contra.
Però quins són els arguments que utilitzen els proavortistes i els antiavortistes?
Els antiavortistes anomenats Provida argumenten que s'ha de considerar la vida humana
des del moment de la concepció fins a la mort natural de la persona. Per tant, la destrucció

deliberada d'ésser humans (avortament i eutanàsia) incloent embrions, fetus i zigots és
vista com un assassinat i no es poden justificar sota cap creença ni pensament científic ni,
en el cas de l'avortament, sota el pretext d'una solució als problemes de la dona que té un
embaràs no desitjat ni amb la pretesa llibertat de la dona sobre el seu cos. També s'oposen
a alguns tipus de mètodes anticonceptius.
Per l'altre costat estan els que estan a favor de l'avortament voluntari. Se'ls anomena pro
elecció o prodrets reproductius. Aquests defensen el dret de les persones a poder escollir
tenir o no fills i quan tenir-los, defensen el dret d'avortat com una opció davant un embaràs
no desitjat i, per tant, donen suport a les lleis que permeten a les persones accedir a tots els
serveis de salut reproductiva incloent l'avortament voluntari. També defensen l'accés a tots
els mètodes anticonceptius.
No hi ha una correlació entre tendències polítiques i religioses i la posició en la qüestió de
l'avortament. Hi ha partidaris i contraris a l'avortament en totes les tendències. Trobem
partidaris de Provida en col·lectius feministes radicals com Feministes per la Vida, en
moviments ateus com Ateus per la Vida o l'Aliança de Gais i Lesbianes per la vida o el
moviment Parlamentaris i Governants per la Vida que integra a persones de diverses
tendències polítiques, religions i culturals.
Cal tenir present que legislar contra la interrupció de l'embaràs no és erradicar
significativament el fenomen sinó que trasllada l'avortament legal, als avortaments sense
garanties mèdiques, clandestins, insegurs i amb greus risc de complicacions i mort de la
dona. Segons un estudi de l'institut Guttmacher en col·laboració amb l'OMS,
aproximadament 68.000 dones moren anualment per les complicacions d'un avortament
insegur i entre 2 i 7 milions a l'any pateixen anualment per les complicacions i malalties
greus i prolongades.
Cal assenyalar que la societat està profundament dividida i radicalitzada sobre aquest tema
fins al punt que membres de Provida han assassinat diversos metges avortistes.
Hi ha una qüestió ètica difícil de resoldre. ¿Quan considerem l'embrió un ésser humà? En el
moment de la concepció? Quan comença a bategar el seu cor? Quan el fetus és viable fora
del si de la mare? Cal respectar la llibertat de la dona sobre el seu cos?
Evidentment, no arribarem mai a un consens. Per tant, dins una societat totalment dividida
sobre aquest tema i amb unes incerteses ètiques, filosòfiques i científiques sobre aquesta
qüestió, em pregunto quina força moral té la societat per prohibir l'avortament voluntari i
obligar una dona a avortar clandestinament. Com societat democràtica, hem d'aprendre que
independentment de la nostra opinió sobre la qüestió, ens cal respectar la llibertat de l'altre
a pensar diferent.
Em fascina el debat ètic, perquè planteja qüestions que generen controvèrsies. Però l'ètica
no deixa de ser una ficció en el sentit que no és una realitat per si sola sinó que és un codi
que hem elaborat sobre un ideal. Així i tot, com tot ideal teòric, en traslladar-lo a cada
persona, aquest ideal varia. El debat, escoltar l'altre, valorar els arguments aliens, ens porta
a allunyar-nos de la nostra radicalitat i ens porta a posicions de consens. Tots tenim la
tendència a voler imposar la nostra ètica als altres, ho veig tot sovint en els moviments
radicals. Tots els extrems tendeixen cap al pensament únic i pretenen imposar-nos el seu

criteri per damunt dels altres. També les religions extremes intenten imposar un
pensament únic. Per això cal emmirallar-se en el protestantisme en el terme més genuí
de respecte a la llibertat de pensament.
El protestantisme va ser la porta d'entrada a la llibertat de pensament i de respecte a la
diferència. Va ser una finestra d'aire fresc que va portar a debatre les veritats immutables.
Amb el debat va aparèixer el dubte i amb el dubte el pensament perquè el dubte és el
motor del pensament.
Rubén Pallàs

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que tenen problemes
de salut i a les persones que en tenen cura. Que el Senyor els acompanyi
cap a una presta recuperació.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Al barri del Raval, l'equip del "Chiringuito" segueix a mitja marxa. Tenen la
botigueta oberta per vendre tot el que tenen a preus molt ajustats i escolten
a qui s'acosta allà buscant de vegades només això o una mà amiga.
Nosaltres anem recollint diners per poder comprar quan obrin el proper mes
de setembre el menjador i pensant i pregant per ells i la tasca que fan. No
els oblidem!!!!!

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00
https://youtu.be/b29QuimgCxo

AGENDA
Del 30 d’agost al 9 de setembre, la nostra pastora estarà a Karlsruhe, par cipant en
l’11ena Assemblea del Consell Mundial d’Esglésies.

