Νίκη
του
φεμινιστικού
κινήματος στην Κολομβία
της Μαριλένας Ευσταθιάδη
Η 21η Φεβρουαρίου καθιερώνεται ως μια ιστορική μέρα για τους
αγώνες των γυναικών στην Κολομβία και παγκοσμίως. Πριν από
ενάμιση χρόνο, το κίνημα Causa Justa por el aborto πήρε την
πρωτοβουλία να αιτηθεί ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου
της Κολομβίας την αποποινικοποίηση των αμβλώσεων. Σε όλη την
ιστορία της χώρας η διακοπή της κύησης θεωρείτο έγκλημα. Μέχρι
το 2006 τιμωρούταν με ποινή φυλάκισης. Το Μάιο του 2006 έγινε
το πρώτο νομοθετικό βήμα προς την αποποινικοποίηση της πράξης,
επιτρέποντας την έκτρωση σε τρεις περιπτώσεις: 1. Όταν η
εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα καταγγελμένης σεξουαλικής
κακοποίησης, 2. Όταν θέτει σε κίνδυνο την υγεία της μητέρας,
3. Όταν το έμβρυο έχει κάποια δυσμορφία ασύμβατη με τη ζωή.
Ωστόσο, ήταν πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος αυτός
δεν εφαρμοζόταν. Πολλοί γιατροί αρνούνταν να προχωρήσουν στην
επέμβαση προτάσσοντας «συνειδησιακά κωλύματα». Παρόλο που στα
επόμενα χρόνια φάνηκε να παίρνονται κάποιες νομοθετικές
πρωτοβουλίες επί του ζητήματος, στην πράξη υπήρχαν τόσα κενά
στο νόμο, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως δικαιολογία για τη
στέρηση αυτού του δικαιώματος, ακόμα και στις γυναίκες που
πληρούσαν κάποια εκ των τριών προϋποθέσεων.
Με το αίτημα της Causa Justa άνοιξε μια διαδικασία το
Συνταγματικό Δικαστήριο (Corte Constitucional de Bogotá) που
κράτησε περισσότερες από 500 μέρες. Την 21 η Φεβρουαρίου
αποφασίστηκε, με 5 ψήφους υπέρ και 4 κατά, η αποποινικοποίηση
της έκτρωσης μέχρι τους 6 μήνες κύησης. Η Κυβέρνηση του Ιβάν
Ντούκε τέθηκε εξαρχής κατά της αποποινικοποίησης και ζήτησε,
μέσω του Υπουργείου Υγείας, να μείνουν τα πράγματα ως έχουν.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στο «δικαίωμα ζωής του
αγέννητου». Από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία, δε σταμάτησαν

να καλούνται συγκεντρώσεις έξω από το δικαστήριο. Πράσινα
μαντήλια, συνθήματα και μουσικές κατέκλυζαν το δρόμο. Οι φωνές
των γυναικών και όλων των φεμινιστών ενώθηκαν μέχρι που
δικαιώθηκαν, καταφέρνοντας μια από τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
επί του ζητήματος σε όλη την Ήπειρο. Από εδώ και μπρος, η
μητρότητα γίνεται επιλογή στην Κολομβία και χιλιάδες ζωές
προστατεύονται από τον κίνδυνο των παράνομων αμβλώσεων.

