Samfundsmøte
26. januar
Abort; et moderne tabu?
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt - 19:03
Antall tilskuere: 217
2. Styreprotokoll
Dagsorden presentert og godkjent ved akklamasjon.
Styret informerer om at det skal flagges med samiske flagg 6.
februar.
3. Politisk femminutt
3.1 Eivind Rindal: Kritikk til partiet Venstre. Påberoper seg å være
liberalister, men støtter KrF i å innskrenke kvinners rettigheter.
Oppfordrer/utfordrer alle Venstre-velgere å forsvare sitt parti i
støtten til abortmotstanderne.
3.2 Kim R. Pedersen: Kamp om statsmakt! Mer et spørsmål som
er opp til enhver.
4. Innledning ved Hege Follestad
- Jobber med Amathea, en støtte til gravide, usikre kvinner.
- Amathea har støtte økonomisk gjennom statsbudsjettet.
- Det er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til
“Lov om svangerskapsavbrudd”.
- Bidrar med samtaler til kvinner i alle aldre.
- Samtaler om alt som angår kvinners reproduksjonsevne - både
før, under og etter graviditet.

- Bidrar også med prevensjon og veiledning.
- De fleste som tar abort takler det helt fint, men det kan være
vanskelig.
- Alle som tar abort opplever det forskjellig, og alle følelser knyttet
til det er normale.
- Ofte opplever kvinnene motstridende følelser, og ambivalensen
kan melde seg etter at inngrepet allerede er gjennomført.
- Mange føler skam eller opplever at de må eller burde holde det
hemmelig.
- Forholdet til den de har blitt gravide med kan endre seg.
5. Innledning ved Linn-Elise Øhn Mehlen
- Har tatt abort og har skrevet om det i etterkant.
- Er ikke alene om å ta abort. Aborttallene ligger på rundt 10 000 i
året.
- Var engasjert i Rød Ungdom tidligere og da KrF for noen år siden
foreslo obligatorisk refleksjonstid i forkant av abort, var hun blant
dem som kjempet mot det forslaget.
- Kvinner tenker nok på valget rundt abort. Trenger ikke tenke mer.
- Abort er ikke bare privat. Det er også høyst politisk.
- Helt og holdent uenig med Ropstad, men veit hun er uenig med
han.
- Vanskeligere er det når man ikke veit om de man er uenige med
eller ikke veit hva folk egentlig mener om problematikken.
- På partilederdebatt i etterkant sa Jonas Gahr Støre: “Dette er det
vanskeligste valget kvinner gjør i sitt liv”.
- Kjenner seg ikke igjen i det utsagnet.
- Anerkjenner at enkelte syns det er vanskelig, men for andre er
det helt rett og det eneste alternativet.
- Burde ikke snakke om hvor vanskelig det er hele tida, for da blir
det også vanskelig å snakke om i etterkant.
- Samtalene om abort skal ikke feies under teppet fordi de er
vanskelige.
- Man må få kunne snakke om det og eie sin egen historie.
- Det må åpnes for å snakke om de som opplevde det som rett óg.

- Det må snakkes mer om!

6. Innledning ved Marianne Mjaaland
- Leser utkast fra ei bok om abort (sin egen bok).
- Boka beskriver situasjonen på sykehuset når en abort
gjennomføres.
- Omtaler seg selv som feminist og var med på å kjempe fram
abortloven slik den er i dag.
- Så på abortloven den gang da som en praktisk lov. Så på abort
som noe praktisk som skulle gjennomføres på sykehuset.
- Er fan av abortloven slik den er i dag.
- Du veit ikke hva en abort er før du har gjennomført en/vært med
på en.
- Er selv lege og har gjennomført abortinngrep. Følte på et ubehag
som hun tolket som uprofesjonelt. Tok siden selv abort og da ble
ubehaget svært tydelig. Ubehag til å gjennomføre abort.
- Forsvarer retten til å ta abort, men støtter ikke “plikten” til å ta
abort.
- Man må ha rom for etisk refleksjon og man må ha ro og tid til å
tenke seg om og komme fram til hva som er rett.
- Måtte selv stå foran en abortnemd, men hadde en god partner
gjennom det hele.
- For abortloven, men mot abort. Unner alle gleden med å få barn.
7. Pause 19:42-20:00
8. Sofaprat med spørsmål fra salen
- Abortspørsmålet har fått veldig mye oppmerksomhet i det siste.
- Retten til selvbestemt abort har veldig bred støtte i folket, men
det er tabu å snakke om det og vise det.
- Det å snakke om hvordan det gjennomføres og hva som skjer i
forkant, underveis og i etterkant er tabu.
- Det er ikke alt som skal “avtabufiseres”. Det er etisk vanskelig.
- Det er å ta liv, uansett hvordan det snus og vendes på.

- Den etiske kompleksiteten i det bør komme fram, men må ikke
nødvendigvis “avtabufiseres”. De personlige historiene før fram.
- Det er mange som ikke snakker med noen og mange snakker
kun med noen få.
- Det er et veldig privat valg og mange ønsker ikke dele historien
sin.
- Det hadde vært sunt om flere snakket om det.
- Når man snakker om det og deler historien sin kan man oppleve
varierende respons.
- For mange kan det være deilig å få snakket om det og ikke være
alene.
- Noen kan oppleve hets i etterkant av valget.
- For de som opplever hets kan det være en støtte å høre fra andre
med samme erfaring.
- Hvis ingen snakker om det og gir et nyansert bilde, vil det være
mange som ikke kjenner seg igjen i framstillingen av abort i
offentligheten. Det er uheldig.
- Store ulikheter i retorikken rundt abort.
8.1 Kim Roger Pedersen: Abort er bare sosialt akseptabelt mord.
Hvor mange sier seg enig i at å innskrenke muligheten for uønsket
graviditet er bedre enn å innskrenke abortmulighetene?
8.2 Julian Silden Langlo: Hva syns panelet om abort ved sjukdom
på fosteret? Skal det være lov?
8.3 Sigrid B. Lakså: To spørsmål: Bør man og kan man forberede
seg mentalt på å ta abort før man befinner seg i situasjonen? Og
spørsmål to; hva er mannens rolle i abortspørsmålet? Hvem skal
ha vetorett for abort? Og kan mannen ta juridisk abort?
- Det settes strek under neste spørsmål.
8.4 Nadia Myrbø: Skal barn settes til verden for enhver pris, eller
skal/kan man ta hensyn som f.eks. at mor ikke evner å ta vare på
barnet? Barn bør ikke settes til verden med dårlige familier.

8.5 Mathilde Enkerud: Mannens rolle. Det er tabubelagt for kvinnen
å ta abort, men det er jo en mann og en kvinne som har laget
fosteret. Hva tenker dere om at mannen forsvinner i denne
debatten?
9. Eventuelt
Ingen ytringer.
10. Kritikk av møtet
Ingen ytringer.
11. Møtet er hevet.
Eirik takker innlederne og gjengene som har bidratt. Møtet heves
klokken - 21:03.

Møteleder

Eirik Sande

Referent

Sigrid Bergseng Lakså

