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O Fórum Aborto Legal - RS é constituído por representantes de diversas
instituições de diferentes campos do conhecimento, incluindo saúde,
direito, ciências sociais e educação. Originou-se a partir de uma ação de
extensão da UFRGS, tendo agregado numerosas parcerias com
entidades de múltiplos setores da sociedade: academia, movimentos
sociais, serviços de saúde e gestão do setor saúde. O Fórum tem como
objetivo desenvolver ações concretas para tornar mais acessível e
qualificar o atendimento às mulheres que buscam um aborto previsto em
lei no RS. Para isso, as seguintes ações vêm sendo realizadas: 1) o
Fórum como espaço de discussão e formação sobre a temática do aborto
conforme previsto na legislação brasileira; 2) promoção de estratégias de
articulação com os serviços e gestores do setor saúde; 3) ações junto aos
cursos superiores da saúde visando à inserção de conteúdos referentes à
violência de gênero e ao aborto previsto em lei nos currículos; e 4)
Realização dos Colóquios sobre Aborto Legal no RS. Dentre os
resultados obtidos até o momento, podemos citar: 1) a ampliação do
Fórum; 2) diversos encontros realizados entre integrantes do Fórum e
representantes dos serviços de saúde habilitados para o atendimento ao
aborto legal; 3) inserção de conteúdos e práticas ligados ao aborto legal
no curso de Enfermagem da UFRGS e projeto no curso de Medicina; e 4)
realização de dois Colóquios, em 2016 e 2017, com abrangência estadual
e grande sucesso de público (o terceiro Colóquio acontecerá em 2018).
Em conclusão, o Fórum Aborto Legal RS vem se constituindo como um
impor tan te  espaço  de  agregação  de  pessoas  e  ins t i tu i ções
comprometidas com a garantia do direito das mulheres ao aborto legal, e
vem obtendo êxito na construção de uma plataforma de estratégias para
avançar no enfrentamento de um grande problema de saúde pública, que
é a falta de acesso ao aborto legal no Brasil.


