
DECLARAÇÃO DA ICW LATINA SOBRE O CASO EMBLEMÁTICO DA ESTERILIZAÇÃO FORÇADA NO CHILE

A ICW Latina celebra o ato público de reconhecimento da responsabilidade internacional do
governo chileno no caso emblemático de violação dos direitos das mulheres com HIV que foram
esterilizadas sem consentimento no Chile.

O presidente chileno Gabriel Boric Font emitiu um pedido público de desculpas como parte de um
acordo resultante de um caso levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)
contra o Estado chileno por Francisca, uma mulher chilena com HIV que foi esterilizada sem seu
consentimento há pouco após o parto em 2002.¹

O processo legal porque Francisca, na época com 20 anos, que morava em uma cidade da zona

rural do Chile, foi diagnosticada com HIV durante um check-up pré-natal. Francisca aderiu às

recomendações para que não ocorra a transmissão, tomando todas as medidas indicadas para

minimizar o risco de transmissão vertical do HIV. Em novembro de 2002, ela deu à luz um bebê HIV

negativo. No entanto, no dia seguinte à cesariana, Francisca recebeu a notícia devastadora de que

o cirurgião de plantão havia decidido esterilizá-la durante o parto, sem o consentimento de

Francisca.

Após mais de uma década de litígio internacional e após o estudo do caso pela CIDH, foi assinado
um acordo de solução amistosa com o Estado chileno, no qual o governo assumiu sua
responsabilidade, prometeu reparar as violações e tomar medidas para que tais situações não
ocorram novamente.

Celebramos a ação do UNAIDS que interpôs neste caso com um amicus curiae (amigo do
tribunal), uma intervenção que informou a CIDH sobre as diretrizes sanitárias e as normas de
direitos humanos que cada Estado deve seguir para respeitar, proteger e garantir os direitos
humanos das pessoas que vivem com HIV.

Quantas mulheres com HIV na América Latina e no Caribe foram pressionadas a não engravidar?
Quantas mulheres com HIV na região foram submetidas à esterilização cirúrgica sem o seu
consentimento? No recente estudo da ICW Jovens, foi revelado que 62% das jovens com HIV
pesquisadas   receberam sugestão de esterilização por um profissional de saúde, os países sujeitos
ao estudo têm uma alta porcentagem, sendo o Chile o mais alto com 93%, seguido pela Argentina
com 76% e Honduras 73%.²

Mais de 40 anos após a descoberta do HIV, não temos registro dessas aberrações que foram
cometidas em nossos corpos.

Memória, justiça e reparação histórica para todas as mulheres com HIV que sofreram esta
violência.

A ICW LATINA Exige reparação por este tipo de situação de violação de direitos humanos.

http://onusidalac.org/1/index.php/sala-de-prensa-onusida/item/2722-onusida-celebra-las-disculpas-publicas-de-c
hile-ante-caso-emblematico-de-esterilizacion-involuntaria-en-mujeres-con-vih-en-el-pasado
https://icwlatina.org/_wp2/wp-content/uploads/2021/09/Nosotras-Sabemos-Nosotras-podemos-1.pdf
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