Samtalen om abort – et bidrag fra Bispemøtet
Kirken har lenge engasjert seg i abort som etisk, menneskelig og politisk utfordring. Da loven om
selvbestemt abort ble behandlet og vedtatt på 1970-tallet, var kirken en tydelig motstander av de
endringer som ble innført. Prester og andre var sterke og klare i sin kritikk av loven i den hensikt å verne
det ufødte liv. I dag innser vi at kirkens argumentasjon ikke la til rette for en god dialog. Det er på tide å
skape et nytt samtaleklima. Det ønsker vi å medvirke til.
Vi erkjenner at kirken i liten grad har tatt inn over seg den situasjonen som mange gravide kvinner har stått
i, og har heller ikke klart å gi troverdig uttrykk for forståelse for kvinners erfaring og de utfordringer kvinner
har opplevd. Tvert om har kirken som institusjon gjennom historien vist manglende engasjement for
kvinners frigjøring og rettigheter. Det beklager vi. Som kirke må vi forandre vår måte å snakke om abort på
og hvordan vi ivaretar mennesker som er berørt.
Det er på det rene at kirkens holdning har påført alenemødre en krevende belastning. Tidligere kunne barn
født utenfor ekteskap bli nektet dåp, og ugifte foreldre fikk ikke stå sammen ved døpefonten.
Et samfunn med legal adgang til abort er et bedre samfunn enn et samfunn uten slik adgang. Det forhindrer
illegale aborter, og fremmer helse, sikkerhet og trygghet for kvinner. Det blir ikke minst tydelig i et globalt
perspektiv. Internasjonalt ser vi at kirker fortsatt er med på å legge sten til byrden for mange gravide
kvinner i utsatte posisjoner.
I Norge har vi demokratiske prosesser for å fastsette lover, og norsk lov gir adgang til selvbestemt abort
innenfor de første 12 uker av svangerskapet. Vårt fokus er ikke å reise spørsmål om lovens berettigelse,
men et lovverk i seg selv løser ikke ethvert etisk dilemma.
Fosteret er fra unnfangelsen et liv med verdi og krav på vern. Medisinsk teknologi gir oss nå større
kunnskap, samt flere muligheter til å gripe inn og korrigere fosterets utvikling underveis. Mye av dette er et
gode, men her reises også en rekke spørsmål som må avveies og avklares. Dette kan sette foreldre i en
krevende situasjon.
Det er positivt at det utføres færre aborter i Norge, og særlig at antall tenåringsaborter er redusert. Det er
trolig mange grunner til dette. De rammer og støtteordninger som samfunnet kan tilby, bidrar vesentlig og
må utvikles videre slik at økonomiske, praktiske og sosiale forhold ikke blir avgjørende i valget om å
avslutte et svangerskap. Dette er også en utfordring for kirkens diakoni. Kirkens oppdrag er å fremme
inkluderende fellesskap.
Fostre med utviklingsavvik og barn med annerledes funksjonsevne er et særlig ansvar for foreldrene og
samfunnet. Vi vil fremholde at menneskeverdet er gitt av Gud, og ikke avhengig av funksjonsevne. Alle
mennesker kan leve fullverdige liv. Målet må være at ethvert barn skal få mulighet til å oppfylle sitt
potensial, og at foreldre og foresatte får adekvat og tilstrekkelig hjelp og støtte. Det er helt nødvendig at vi
som samfunn legger bedre til rette for disse familiene.
Vi vil oppmuntre til en bred og saklig, fordomsfri og omsorgsfull samtale om disse spørsmålene fremover,
og vil også selv forsøke å bidra til den.
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