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Las mujeres  deciden. Ecuador,  2017.  Cor,  59 min.  Documental  |  Dirección e guión: Xiana Yago | Fotografía:
François Lazo |  Música: Martín Matilla |  Participantes: María Carnicer, Mishell Castro, María Pinchupa, Flor Vega,
Nayelly Castro | Produción: El Hueco Films

SINOPSE
a

María  é unha médica  española  que
realiza unha investigación sobre em-
barazo  adolescente  e  aborto  clan-
destino  nun  hospital  da  Amazonía
ecuatoriana.  Alí  coñece  a  Yanina,
unha  muller  que  decide  abortar  na
clandestinidade  e  a  Mishell,  unha
adolescente  que  foi  abusada  polo
seu pai. A medida que avanza na súa
investigación, María vai descubrindo
que detrás dos embarazos non dese-
xados, unha e outra vez escóndese a
violencia sexual. 

NOTAS DA PELÍCULA

A traxectoria do filme
Xiana  Yago,  a  directora,  chegou  a
Ecuador en 2012 e empezou a inves-
tigar, realizando entrevistas en cole-
xios  e  traballando  voluntariamente
como médico en hospitais de varias
partes do país, para coñecer a fondo
a realidade das mulleres de diferen-
tes  sectores  da  sociedade  e  docu-
mentar as súas percepcións e expe-
riencias sobre a súa saúde sexual e
reprodutiva.
a

En 2013, As mulleres deciden foi ga-
lardoado co fondo de produción do-
cumental  do  Consello  Nacional  de
Cinematografía  de  Ecuador.  En  fe-
breiro de 2014 tivo lugar a filmación
da  película  e  máis  adiante  a  post-
produción  tivo  lugar  entre  Ecuador,
España e Alemaña durante 2016.
a

As  mulleres  deciden estreouse  en
abril de 2017 no Wales International
Documentary  Festival,  recibindo  o
premio á mellor montaxe. No festival
Telling  Tales  de  Mánchester  outor-
góuselle  o  premio  ao  mellor  docu-
mental internacional. Foi o único do-
cumental ecuatoriano preselecciona-
do para o Premio Fénix en 2017, e
grazas a un fondo para distribución
do  Consello  de  Cinematografía,  en
maio estreouse por todo o país.

A nivel internacional, percorreu unha
longa  lista  de  festivais  internacio-
nais  de  cinema  en  Cuba,  México,
Colombia,  Francia,  Reino  Unido,
Ecuador,  Panamá,  Suíza,  Bélxica,
Tailandia, Grecia, Italia e Sudáfrica.
a

O aborto penalizado en Ecuador
En  2008  a  Asemblea  Constituínte
presentou algúns logros sociais  en
materia  de  saúde  sexual  e  repro-
dutiva na nova Constitución, coa in-
clusión do recoñecemento da iden-
tidade sexual e do dereito das cida-
dás e cidadáns a tomar decisións li-
bres, informadas, voluntarias e res-
ponsables sobre a súa sexualidade,
vida e orientación sexual.  En cam-
bio,  no  tema de  aborto,  o  Estado
asegurou garantir “o dereito á vida
desde a súa concepción”. A despe-
nalización  continuou  sendo  unha
reivindicación dos movementos xu-
venís e de mulleres que, a pesar do
posicionamento  a  favor  dalgunhas
personalidades de dentro e fóra da
política, apenas conseguiu gañar te-
rreo nos últimos anos.
a

O aborto en Ecuador é legal unica-
mente no caso de que exista perigo
para a vida ou saúde da nai, ou se o
embarazo  provén  dunha  violación
cometida  a  unha  muller  que  sofre
unha  discapacidade  mental.  Se-
gundo  unha  estimación  realizada
pola  OMS,  cada  ano  en  Ecuador
abortan  clandestinamente  125.000
mulleres  (2010),  aproximadamente
una  cada  catro  minutos.  O  aborto
constitúe  un  grave  problema  de
saúde  pública  no  país,  sendo  a
primeira causa de ingreso hospitala-
rio na poboación feminina en 2011.
Ademais,  estímase  que  de  cada
5.000 mulleres que abortan en Su-
damérica  en  condicións  inseguras,
unha morre.
a

Segundo datos  facilitados  pola  or-
ganización ecuatoriana Surkuna, en-

tre  2012  e  2015  polo  menos  138
mulleres  foron  denunciadas  por
aborto consentido, e algunhas delas
xa foron sentenciadas. 
a

Violencia  sexual  e  embarazo non
desexado
En 2015, a poboación total de Ecua-
dor é de 15.687.033 habitantes e a
súa taxa de crecemento é de 1,95%.
A poboación adolescente compren-
dida entre os 10 e os 19 anos é do
19%.  As  cifras  en  2010 mostraban
que 3.645.167 mulleres  son nais,  e
delas  122.301  son  nais  adolescen-
tes.
a

Entre algunhas das principais causas
do  embarazo  en  adolescentes  en
Ecuador recoñécese o abuso sexual.
As  nenas  e  adolescentes  menores
de 14 anos son as principais vítimas
de  abuso  sexual,  case  sempre  en
contornas  familiares  ou  coñecidas.
De cada 10 vítimas  de violación,  6
corresponden a nenas, nenos e ado-
lescentes. Con todo, a gran maioría
dos casos non se denuncian. Só o
10,8% de todas as mulleres vítimas
de violencia sexual logran efectuar a
denuncia.  O 40% de nenas  e ado-
lescentes abusadas non deron a co-
ñecer o feito a ningunha persoa; isto
débese a que ao 28% das que avi-
saron  non  lles  creron,  e  ao  16,3%
pedíronlles  que non digan nada do
sucedido. O resultado é que só unha
terceira  parte  do  total  de  nenas  e
adolescentes  abusadas  foron  aten-
didas ou recibiron algunha resposta.
a

Segundo datos oficiais, aproximada-
mente  2.000 nenas  menores  de 14
anos quedan embarazadas cada ano
en Ecuador e a porcentaxe de partos
de nenas entre 10 e 14 anos aumen-
tou un 78,1% entre 2002 e 2010.
a

[Datos  de  Vidas  Roubadas,  investi-
gación da Fundación Desafío sobre a
situación da maternidade forzada en
nenas do Ecuador.]


