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Abortogmenneskerettigheter
Spørsmålene rundt abort og rettigheter er mange, og paradoksene står i kø.

TV 2 sendte 13.november en
dokumentar om en abortklinikk
i Barcelona.Her aborteres fostre
som er hele 32 uker – altså 8
måneder – og som er friske.
Disse ville ha overlevd omde
hadde blitt født på det tids-
punktet. Legene fremkaller
hjertestans hos fosteret. Der-
etter igangsettes fødselen av det
døde barnetmedikamentelt.
I Norge er grensen for «nor-

mal» abort 12 uker. I fjor gikk
Arbeiderpartiets landskvinne-
konferanse og SVs landsmøte
inn for å utvide til 16. I Sverige
er grensen 18 uker. I Storbritan-
nia er den 24 uker. Dette er om-
trent to uker etter atman kan
redde premature. To legermå
imidlertid bekrefte at ønsket om
abort tilfredsstiller kravene i
abortloven av 1967. For eksem-
pel er abort tillatt dersom en
fortsettelse av svangerskapet vil
bety økt «risiko» for «skade» på
den«fysiske ellermentale hel-
sen» til barn somkvinnen har
fra før.

4 av 10 senaborter i Norge etter
12. uke skjer på ikke-medisinsk
grunnlag. Tall fra Statistisk sen-
tralbyrå viser at i 2005 ble 221 av
580 senaborter innvilget av så-
kalt «sosiale årsaker» alene.
Disse fostrene var altså vel-
skapte. I loven heter det at etter
12 uker «kan svangerskapsav-
brudd skje når . . . b) svanger-
skapet, fødselen eller omsorgen
for barnet kan sette kvinnen i en
vanskelig livssituasjon». Etter
18 ukermå det foreligge «særlig
tungtveiende grunner» for
abort. «Sosiale årsaker» er en
slik grunn. Dog er det, uansett
årsak, ulovligmed abort når det
er «grunn til å anta at fosteret er
levedyktig». I praksis kan altså
det bety etter 22. uke.
Noen hevder at vi burde ha

fullemenneskerettigheter fra og
med unnfangelsen. Andre rela-
tiviserermenneskeverdet ved å
opereremedmer ellermindre
tilfeldige grenser for når fosteret
ikke lenger kan betraktes som
«fritt vilt». 12 ukers grense for
selvbestemt abort er et eksem-
pel på en slik graduell tanke-
gang.

Peter Singer er en verdenskjent
filosof sommener grensen bør
gå noenmåneder etter fødselen,

slik atman kan avlive nyfødte
med alvorlige skader eller til-
stander. Den nederlandske le-
genEduardVerhagen tar til
orde for at dette blir lovlig, og
påstår samtidig at «i hele ver-
den gjør leger slutt på livene til
nyfødte barn, diskret og ut av
medmenneskelighet,men uten
noen form for lovregulering»
(VG5.12.04).
I TV 2s dokumentar kaller en

sentral dansk gynekolog den
spanske klinikkens abortering
av velskapte fostre på 32 uker
for «mord». Vil hun si det
samme ombritenes praksismed
abort av levedyktige fostre på 24
uker, eller er det ikkemord der-
som vi trekker fra 8 uker?Hva
skal vi kalle abort ved 12. eller
18. uke? «Svangerskapsav-

brudd» lyder unekteligmindre
ille enn«fosterdrap»,men er
det egentlig noen forskjell? Eller
er det kanskje snakk om legi-
timte drap, og dermed ikke
mord?

Et grunnleggende spørsmål in-
nen filosofi og etisk teori er
hvordan vi kan begrunne at
mennesker har rettigheter i det
hele tatt:Hva er det somgjør at
vi bør respekteremennesket? I
den vestlige verden har filosofen
Immanuel Kant (1724-1804) be-
tydd sværtmye for tenkningen
og lovgivningen når det gjelder
individets rettigheter. Det en-
keltemennesket har i følge Kant
«uendelig verdi» og «verdig-
het» fordi det har evnen til å
handle fritt. Det er denne evnen

hos andre somgjør at vi opp-
lever en «ærefrykt» for dem, og
somdermed gjør at vi har en na-
turlig sperremot å ta livet av
våremedmennesker.
Kant gir ikke noe svar på hva

den frie viljen består i,men på-
peker at vi opplever oss selv som
frie. I praksis kan vi, så sant vi
ikke er «sinnssyk i gjernings-
øyeblikket» eller lider av alvor-
lig psykisk sykdom, alltid velge
omvi vil gi etter for følelsene el-
ler om vi vil følge (denmoral-
ske) fornuften. Det nytter derfor
ikke å si atman f.eks. «ble revet
med» av situasjonen og«kom i
skade for» å være utro, nærmest
somomdet var et uhellman
uforvarende havnet opp i. Nei,
man valgte å la seg rivemed.
Men har allemennesker fri

vilje? Vi ville ikke holde en et-
tåringmoralsk ansvarlig for
hans handlinger. Burde barnet
dermedmangle rettigheter –
slik Kantmener dyrmangler
rettigheter fordi de ikke er «for-
nuftsvesen»?Hvamed nyfødte,
fostre på 8måneder, eller et 12
uker gammelt foster? Ingen av
disse har jo noen fri vilje heller,
så hvordan kan vi da begrunne
at de har rettigheter?

Ett svar kan være at uansett sta-
dium, så er det snakk omarten
homo sapiens, og at det bør
være kriteriet.Men damå vi
også tilkjenne et befruktet egg
retten til å leve, ettersom sam-
mensmeltingen av egg- og sæd-
cellemarkerer at et nytt individ
begynner å tikke og gå. I så fall
er et graduelt syn på fosterets
rett til liv forfeilet.
Mange som forsvarer abort

benekter ikke atmenneskelivet
starter ved unnfangelsen.Men
embryoer og, litt senere, fostre
er ikke personer, hevdes det. Og
bare personer kan ha rettig-
heter, hevdes det også.Hva skal
til for å kalles en person? Atman
har bevissthet om egen eksis-
tens her og nå, og omat det fin-
nes en fremtid, er en standar-
doppfatning.Har nyfødte en
slik bevissthet? Singer sier nei,
og det er grunnen til at han vil
tillate «senabort» en god stund
etter fødselen.
Kant sier at befruktningen er

«en handling gjennomhvilken
vi har bragt en person inn i ver-
den». En fortolkning av dette
utsagnet er at fostre er potensi-
elle personer «hele veien» fra
embryo-stadiet. De har persone-
genskapene i seg,men kan ikke
realisere disse så lenge de ligger
i livmoren.

Hvor lenge etter fødselenmå
man så vente førman harmed
realiserte personer å gjøre?Og
hvamed premature som er så al-
vorlig skadde og handicappede
at det er stor tvil omde i det hele
tatt kommuniserermed om-
verdenen? «Hun smiler», sa en
far om sin sterkt hjerneskadde
datter, «men jeg vet ikke omdet
er tilmeg eller til taket».
Er datteren en person? Selv

om svaret skulle være nei, er for-
eldrene glad i henne og ville
selvsagt ikke si at hun ikke har
rett til å leve. Så det later til at
myemer enn personstatus spil-
ler inn.Heller ikke fri vilje synes
avgjørende.
Spørsmålene rundt abort og

rettigheter ermange, og para-
doksene står i kø.
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Tvil: Mange som forsvarer abort benekter ikke at menneskelivet starter ved unnfangelsen. Men em-
bryoer og, litt senere, fostre er ikke personer, hevdes det. Foto: SCANPIX


