
 

 

AMNISTIA INTERNACIONAL - AVIS ALS MITJANS DE COMUNICACIO 

Andorra: s'ha de retirar el càrrec de difamació contra una activista que s'enfronta a un judici per 
parlar sobre els drets de les dones 

• “No deixaré de parlar pels drets de les dones”, diu Vanessa Mendoza Cortés la defensora dels drets 
de la dona 

El càrrec per difamació, que comporta una possible forta sanció pecuniària, presentat contra una 
defensora dels drets humans després de parlar sobre els drets de les dones i el dret a l'avortament en 
un fòrum d'experts de les Nacions Unides, hauria de ser retirat, diu Amnistia Internacional abans de 
la participació de l’organització en un acte sobre drets sexuals i reproductius a Andorra. 

L'any 2020, la fiscalia va presentar tres càrrecs per difamació contra Vanessa Mendoza Cortés arran 
d'una denúncia del govern d'Andorra, després de parlar sobre els drets a l'avortament i la situació de 
les dones i les nenes al país en una reunió d’un Comitè especialitzat de les Nacions Unides. El 2021, 
el fiscal va retirar dos dels càrrecs que implicaven penes de presó, però l’activista encara s'enfronta a 
una possible multa de fins a 30.000 euros i antecedents penals si és condemnada. Andorra és un dels 
pocs països que queden al món que manté una prohibició total de l'avortament. 

"La denúncia inicial, la investigació i el processament a Vanessa Mendoza Cortés després de la seva 
participació legítima en un organisme expert de l'ONU no és més que un intent vergonyós i deliberat 
d'impedir-li expressar les seves opinions i castigar-la per parlar sobre el dret a l'avortament i els drets 
de les dones",  di Monica Costa, encarregada de campanyes sobre els drets de les dones a Europa 
d'Amnistia Internacional. 

"Em tracten com si fos una criminal, però no he comes cap crim. No deixaré de parlar sobre els drets 
de les dones i les nenes a Andorra, inclòs el seu dret a l'avortament en un país on l'accés està totalment 
prohibit”, diu Vanessa Mendoza Cortés. 

Informació complementaria 

Vanessa Mendoza Cortés és psicòloga social i presidenta de l'organització pels drets de les dones Stop 
Violències. El 2019 va parlar de la situació de les dones i les nenes, inclòs el dret a l'avortament, en 
la revisió d'Andorra realitzada pel Comitè de les Nacions Unides per a l'Eliminació de la Discriminació 
contra la Dona (CEDAW). L'octubre passat, un jutgessa d’instrucció va emetre un aute de processament 
contra ella pel presumpte delicte “contra el prestigi de les institucions”. Encara no hi ha data per al 
judici. 

Andorra i Malta són els dos únics països d'Europa amb una prohibició total de l'avortament. Com a 
conseqüència de la prohibició, les persones que necessiten un avortament es veuen obligades a viatjar 
a l'estranger, principalment a França i Espanya per buscar l'assistència sanitària a la qual tenen dret. 
Les dones i nenes que no poden viatjar a causa del cost o a causa de la seva situació jurídica incerta 
s'enfronten a un major risc de violacions dels drets humans. 

El 16 de desembre Amnistia Internacional participarà en un acte sobre els drets sexuals i reproductius 
a Andorra organitzat per Stop Violències. L'acte començarà a les 18:30 (CET). Prèviament a l’acte, a 
les 12.30 (CET), hi haurà una roda de premsa a la Sala d’Actes del Centre Cultural de la Llacuna, 
Andorra la Vella. 

 

 


