Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones
La Direcció General de Salut Pública i Participació, a través de la Coordinació
de Salut i Gènere, vol commemorar enguany el 28 de maig, Dia Internacional
d’Acció per la Salut de les Dones, fent un manifest participatiu a partir de les
opinions recollides del personal que treballa en aquesta Direcció General.
Tenint en compte que el sexe, com a condició biològica, i el gènere, com a
condició social, influeixen en la salut de les persones i que hi ha diferencies,
que de vegades es converteixen en desigualtats, les administracions hem
d’intentar aconseguir mitjançant l’equitat en salut, entesa com la justícia en el
repartiment dels recursos en salut, la igualtat d’oportunitats entre dones i
homes a l’hora de gaudir del dret fonamental que és la salut, perquè la igualtat
i l’equitat entre les dones i els homes és salut!
Les dones viuen més que els homes, però aquests anys no sempre impliquen
una bona salut, perquè el gènere i les desigualtats que comporta fan que la
salut entre homes i dones no sigui la mateixa. No la percebem igual, no se’ns
diagnostica igual, no se’ns tracta igual i no ens recuperam de la mateixa
manera.
La salut de la família depèn, moltes vegades, de les cures de les dones i, en
moltes ocasions, les dones prioritzen la salut de la família a la seva pròpia. Per
aquest motiu, si les dones cuiden de la salut de la família, cuidem la salut de
les dones.
No oblidem tampoc la importància i el dret que tenim com a persones de
decidir sobre el nostre cos. Decidir sobre el nostre cos és salut. Maternitat,
avortament, nosaltres tenim la darrera paraula?... Per tant, les dones tenen
salut?
La salut de les dones molts cops és vulnerada per persones que, pel fet de ser
d’un sexe diferent i sentir-se legitimades pels drets que la cultura patriarcal els
ha atorgat, de sentir-se superiors, pensen que tenen el dret d’exercir violència
contra les dones. Les dones potser no poden triar el camí, però sí amb qui
recórrer-lo, i això ho pot canviar tot.

