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 DEBATT

Er det umulig med en saklig abortdebatt?
| Kjell Magne Bondevik

Jeg er skuffet over hvordan mange argumenterer og demonstrerer mot
enhver endring av paragrafen.

De siste dagers debatter og demonstrasjoner i abortsaken har vært full av

misvisende og usaklige argumenter og slagord. Er det ikke mulig å føre en

saklig debatt om slike spørsmål?

Skulle gjerne sett bedre paragraf

Jeg er blant dem som synes det var uheldig at spørsmålet om endring av

paragraf 2c i abortloven ble spilt inn så sterkt i debatten forut for og under

KrFs ekstraordinære landsmøte, fordi denne saken er svært komplisert.

Det erfarte vi også da vi drøftet saken i den samarbeidsregjeringen jeg ledet.

Det var ikke lett å finne en etisk og juridisk erstatning for dagens paragraf 2c.

Dette, sammen med at vi fant ut at det ikke ville bli flertall for en endring i

Stortinget, gjorde at vi la saken bort. Men jeg skulle gjerne ha sett at vi fant en

bedre paragraf.

Når først debatten nå har tatt av, er jeg skuffet over hvordan mange

argumenterer og demonstrerer mot enhver endring av paragrafen (reportasje

i Aftenposten 18. november). Det snakkes om kamp mot å frata kvinnen

selvbestemmelsesrett i abortspørsmålet. Men har man ikke fått med seg at

selvbestemmelsen opphører ved 12. uke, og at alle saker etter paragraf 2c

(fare for alvorlig sykdom) behandles av nemnd? Eller drives det bevisst

desinformasjon?

Ikke kun «egen kropp»

I abortsaken generelt har jeg forståelse for argumentet om at kvinnen selv er

den som best kan treffe avgjørelsen, og at hun i mange tilfeller kan være den

beste beskytter av fosterets liv.

Men det er skuffende at vi ikke har kommet lenger i debatten enn at mange

fortsatt slagordmessig snakker om at kvinnen skal bestemme over «egen

kropp». Er det ikke vilje til å erkjenne at det også er snakk om et annet,

spirende menneskeliv som er under utvikling? Ja, til og med i debatten om

paragraf 2c, altså i tilfeller etter 12. svangerskapsuke, blir dette slagordet

brukt.

Jeg hadde håpet at det var mulig med en mer respektfull og lavmælt samtale

om disse vanskelige spørsmål. Kanskje det kan bli en anledning senere uten

at for mange går i «skyttergravene».

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook
og Twitter

  

23 kommentarer

Thomas Rieber-Mohn

Svar

for 2 dager siden

Mange er nok redde for at om man først begynner å tukle med denne loven, så blir det lettere å
komme opp med andre endringer som kan innskrenke retten til fri abort. Og når en paragraf skal
endres for å komme Krf i møte, så blir mange ekstra mistenksomme.

Krf har, som du vet, alltid vært den fremste bremseklossen når det har kommet til spørsmål om
abort og sågar til diagnostisering av om det kan være avvik på kromosomer og andre ting på et
foster. F.eks. er det ubegripelig at det ikke skal være greit å bruke en enkel blodprøve som kan gi
slike svar, framfor en fostervannsprøve som gir større risiko for en ufrivillig abort. Men selv der
skrubber Krf.

Og da er det slik at folk har merket seg det gjennom årene. Derfor er endringer i abortloven i
forståelse med Krf politisk sprengstoff, som Statsministeren aldri burde ha tatt i. Kanskje blir det
lettere å snakke om dette etter neste valg, når velgerne har sett seg lei av politisk spill og sender
Krf over i historien som Stortingsparti. De som nå skal forhandle om regjeringsmakt, bør huske
en god leveregel: Ærlighet varer lengst. Så de ikke drar dette spillet mye lenger enn de alt har
gjort.

11 Anbefaler

Karl Vrålid

Svar

for 2 dager siden (redigert)

Det er lett å erstatte paragrafen. Innfør selvbestemt abort til attende uke. Slik blir vi kvitt all
diskriminering basert på grunn, fram til det er mer alvorlige medisinske hensyn som blir
avgjørende.

11 Anbefaler

Hilde Årdal
svarte Karl Vrålid 

Svar

for 22 timer siden

Hva med abortpress?

Anbefal

Harald Valar

Svar

for 2 dager siden (redigert)

Nå er det vel slik at de som vil forandre den (Krf) gjerne starter med å argumentere mot ett
sorteringsamfunn. Det virker som en skyttergrav for meg.

Faktum er vel at størsteparten av abortene som blir gjort på dette tidspunktet handler om foster
som mest trolig hadde dødd uansett, eller i "beste" fall kunne sett frem til månedsvis med
slanger i kroppen, prøver og elendighet på sykehuset før de eventuelt dør.

Døende babyer og barnetortur er dog ikke like salgbart som "ned med downsparagrafen" eller
"sorteringsamfunn" så her tror jeg Kjell M. B. møter seg selv i skyttergraven.

11 Anbefaler

frank raanes

Svar

for 2 dager siden

Den dagen du har en fungerende livmor, med mulighet for å få barn, kan du melde deg inn i
abort kampen Kjell Magne. Det samme gjelder alle andre menn. Sliter også veldig med å forstå
at denne saken skal bli frontet nå, og på en slik måte. Helt usmakelig. Og igjen hev
sperregrensen

10 Anbefaler

Bjarte Rundereim
svarte frank raanes 

Svar

for 2 dager siden

Nå var du rå, Raanes. Kvinnene kan aldri komme inn i en abortsituasjon uten hjelp fra en
mann, og sædcellen er likestilt med eggcellen i alle sammenhenger som jeg kjenner til.

Når innbiller du deg at livet begynner inne i den livmoren, Raanes? Ved fødselen? Alt før den
tid er verdiløst? Ikke særlig gjennomtenkt, i tilfelle, verken av deg eller dine meningsfeller.

7 Anbefaler

SE 2 FLERE SVAR

Heljar Grimstad

Svar

for 2 dager siden

Mange tolker at nok en kamp om abortloven; selv om det bare er en delparagraf; fra KrF er bare
en måte for KrF å prøve å lage en ny debatt om hele abortloven. Og jeg har lest paragraf 2c en
rekke ganger de siste ukene. Og jeg kan enda ikke se hva som er problematisk med ordlyden i
paragrafen sånn det står nå.

7 Anbefaler

lars randby

Svar

for 2 dager siden

1000 år med kristendom har vel resultert i noe skepsis til motivene en del kristne debatterer
under. Spirende liv, ja det høres jo tilforlatelig søtt ut men det har egentlig liten betydning om
man ikke tror på guder som mener at menneskeliv er noe hellig.

Men en lavmælt debatt blir jeg gjerne med på. En debatt om nemndenes mandat, deres
opptreden ovenfor de kvinnene de skal bestemme over, medlemmenes livssyn og om dette kan
påvirke deres objektivitet i arbeidet og mye mye mer. For når barnet bl... Vis mer

6 Anbefaler

Stein Gudvangen
svarte lars randby 

Svar

for 2 dager siden

Hvis menneskelivet ikke er hellig, hva er det da? Noe enhver kan gjøre hva han eller hun vil
med?

Anbefal

SE 3 FLERE SVAR

Håkon Klausen

Svar

for 2 dager siden

Du driver med desinformasjon selv her. 2c gir kvinnen rett til selvbestemmelse utover uke 12
etter objektive kriterier. Nemdbehandlingen skal bare verifisere at kriteriene er oppfylt. Kvinnen
trenger vanligvis ikke å møte. Det er noe helt annet enn at nemden skal avgjøre på subjektive
kriterier vedrørende kvinnens livssituasjon.

Derfor innebærer forslaget om å fjerne 2c et angrep på kvinners rett til selvbestemmelse. Da kan
du ikke forvente noe annet enn sterke reaksjoner.

5 Anbefaler

Marton Teilgård

Svar

for 2 dager siden

Dette fra partiet bak saklige slagord som "Downs-paragrafen"... Men la meg svare deg mer
generelt, Kjell Magne. Så lenge dere argumenterer fra ett religiøst standpunkt, med andre ord ut
i fra overtro, ikke fornuft eller rasjonalitet, blir ikke dette en seriøs debatt. Så lenge KRF heter
KRF, og er en religiøs maktfaktor, er det umulig å ta argumentene deres seriøst, uavhengig av
om de objektivt sett gir mening. Dere har rett og slett ikke kredibilitet, spesielt ikke i saker der
religion og spesielt kristendommen har lang historie med undertrykkelse, maktmisbruk og
diskriminering.

4 Anbefaler

Karl Nordfalk

Svar

for 1 dag siden (redigert)

Kjell Magne Bondevik. Ja. Det er umulig å føre en saklig debatt med en mann og ett parti som
ønsker å bestemme at enkelte kvinner skal føde barn de ikke har lyst til å føde.

Og ja, vi går i skyttergravene fordi vi er rasende. Vi er rasende på at Erna utnytter KrFs våte
drøm om å kontrollere kvinnekroppen til å solidifiere makten sin. Vi er rasende over å måtte
kjempe samme kamp om og om igjen mot mørkemenn fra ditt parti som argumenterer ut fra
overtro. Vi kvinner er rasende over å ikke bli respektert som tenkende mennesker som kan ta de
viktigste og vanskeligste valgene i livene våre selv!

Skrevet av Jenny Nordfalk

2 Anbefaler

Håkon Klausen

Svar

for 2 dager siden

Hele innlegget ditt oser dessuten av hersketeknikker; motstandernes argumenter stemples som
skyttergraver mens selv er du lavmælt og respektfull mens du jobber for å tvinge kvinner til å
føde barn med store skader mot sin egen vilje. Det er rett og slett uredelig.

2 Anbefaler

Bjarte Rundereim

Svar

for 2 dager siden

En saklig abortdebatt er umulig, så lenge kvinnene ikke er villige til å innrømme de andre to
partene i en abortsak noen som helst rettigheter.

2 Anbefaler

Heljar Grimstad

Svar

for 1 dag siden

Bondevik burde ta en snakk med sine kolleger i KrF. Det er ikke lett å drive en saklig debatt når
personer farer med direkte løgn.

1 Anbefaler

Jon-Jon Vinkenes

Svar

for 1 dag siden

Husk at i Norge er ungen en del av moren langt opp i tenårene, ungen kjøres til trening, skole,
lages mat for og blir kun overlatt til andre voksene. Individuell frihet skal unngås, eierskapet er
foreldrenes, ikke ungens. Så selvfølgelig handler det kun om moren. Da ungen skal leves
gjennom som om den er foreldren så lenge som mulig.

Anbefal

Tor Anders Engen

Svar

for 2 dager siden

Nå er det slik at denne abort hylene fra de ustabile på venstresiden skal ikke tas hensyn til. Abort
er kun for å fremme befolkningsreduksjon.

Det kan vi bare lese fra Jaffe memorandumet fra 1969. Der f.eks. abort, kvinner i jobb, fremme
homofili, høy skatt for barnefamilier er metoder for befolkningsreduksjon.

Anbefal

Svein E.
svarte Tor Anders Engen 

Svar

for 21 timer siden

??

Anbefal

Velkommen til debatt! Vi er glade for dine bidrag, men vær vennlig og bruk fullt navn. Les mer her. Innlegg blir løpende moderert.

Si din mening, Torgeir Oma!
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Jeg hadde håpet at det var mulig med en mer respektfull og lavmælt samtale om disse vanskelige spørsmål, skriver tidligere statsminister Kjell Magne
Bondevik.

 FOTO: Monica Strømdahl

21. nov. 2018 15:00 15:47   Kjell Magne Bondevik
tidligere statsminister (KrF)   

Trine Eilertsen: Abortdebatten som kræsjlandet

Undersøkelse: Flertall i KrF mener abortsaken var viktig for veivalget

annonse

Les deg opp på abortdebatten her:

Foreldre til multihandicappede
barn: – Abort bør være et valg for
familiene selv – ikke politikerne

Fosteret i magen min hadde Downs
syndrom. Jeg og min familie valgte
abort. Dette er hvorfor. | Anonym
mamma

Jeg tok abort. Det betyr ikke at jeg
er et dårlig menneske. | Therese
Walaunet

Hva er abortparagrafen KrF vil
fjerne – og hva vil det føre til?

annonse

 LES OGSÅ

«Hvorfor er de så sinte»,
undret misjonær og
eventyrer før han ble
drept med pil og bue av
urfolk

Remis etter dramatisk
parti

Ungarn vil ikke ha
asylsøkere. Men han fikk
asyl i ekspressfart.

– Carlsen virker helt tom
for krefter Gjør helomvending, gir

innsyn i
stortingsgruppens
pengebruk

Venstre brukte over
44.000 kroner på å feire
Ola Elvestuens jubileum.
Skattebetalerne fikk
halve regningen.

annonse

ABORT KJELL MAGNE BONDEVIK SENABORT  

Debatt
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