A l'atenció del senyor copríncep Emmanuel Macron:
L'associació Stop Violències que té la seva activitat al Principat d'Andorra en plena lluita pels drets
humans de les dones al país, volem traslladar i fer denuncia de forma urgent a la comunitat
internacional i al Sr. Copríncep Emmanuel Macron de les greus conseqüències que té per a les dones
del país la prohibició i penalització de l'avortament. No podem avortar ni per violació, ni per risc de la
mare o quan la vida d'aquell fetus no serà possible un cop nascut.
El passat 27 de desembre de 2018 llegíem a premsa la seva resposta a la pregunta que la parlamentària
Laurence Gayte li va fer en relació a l'avortament: “És un afer intern del Principat d'Andorra”. I és
cert. Agraïm que sempre des de la part del coprincipat francès que la intervenció política sigui des del
respecte i la facilitació d'allò que vol el poble Andorrà.
També és cert que el nostre parlament i el nostre Govern no està fent la seva feina i està deixant de
banda les seves obligacions cap a la ciutadania. Permetent que governi una figura anacrònica i
fonamentalista. Les veus en contra de l'avortament s'aixequen amb tanta força que semblen ser l'única
voluntat de la ciutadania, i no és cert. Tant és així que al darrer informe de la CEDAW, amb data de
publicació 1 de juny de 2018, Andorra explica, que som un país feudal sotmès a la voluntat de l'església
catòlica i que per això mai serà possible l'avortament al nostre país (veure pag. 24, explicacions 186 a
192), reconeixent només la paraula del Bisbe Joan Enric Vives, Copríncep Mitral i representant de
l'església catòlica.
Les conseqüències de la penalització i prohibició de l'avortament són dramàtiques al nostre país i té
dos greus conseqüències que vulneren directament els drets humans de les dones:
1- LA MATERNITAT FORÇADA DE NENES, ADOLESCENTS I DONES ADULTES.
2- LA RETIRADA DELS NADONS A MARES JOVES, PRECARITZADES I/O EMPOBRIDES
PER DONAR-LOS EN ADOPCIÓ.
Així com el Copríncep Episcopal deixa escoltar la seva veu i la fa valdre per mitjà de la por i el
xantatge. Volem demanar al Sr. Copríncep Emmanuel Macron i president de la República Francesa,
país d’origen dels drets humans, que deixi escoltar la seva veu i es pronunciï públicament sobre a
prohibició i la penalització de l'avortament al Principat d'Andorra amb el respecte que el caracteritza
cap al poble andorrà i la sobirania nacional.
Rebeu una salutació cordial.
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