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“FÆNGSLENDE HISTORIE 
OM AT FINDE HÅB I HÅBLØSHEDEN.”

Katrine Sommer Boysen, Jyllands-Posten

Moovy

Regeringens udenrigs-
strategi er rettidig omhu.

D et er ikke engang halvan-
det år siden, at den sene-
ste udenrigs- og sikker-

hedspolitiske strategi blev præ-
senteret. Værdibaseret udenrigs-
politik var dengang temaet. Tirs-
dag kom der så en ny. Nu er man-
traet pragmatisk realisme. 

Udtryk for useriøs strategisk
zigzagkurs? Nej, tværtimod. Som
regeringen selv skriver i strategi-
en, sker udviklingen nogle gange
i bratte ryk. Verden er ikke den
samme i dag, som den var i janu-
ar 2022. Ruslands invasion af
Ukraine har forandret den sik-
kerhedsmæssige situation i Eu-
ropa fundamentalt; en ændring,
som vil vare ved, også efter at kri-
gen før eller siden er forbi. De
tektoniske plader i geopolitik-
ken har rykket sig; verden er et
farligere sted, og for en småstat
som Danmark er det livsvigtigt at
tage bestik af udviklingen. At re-
geringen gør det så hurtigt, for-
tjener kun ros. 

DER ER MANGE gode tanker i
strategien. Det giver meget me-
ning for Danmark at engagere
sig mere i EU-samarbejdet og de
muligheder, som den hastige ud-
bygning af kontinentets forsvars-
industri giver. Oprustning er des-
værre en nødvendig realitet, og
Danmark har meget at vinde bå-
de politisk og økonomisk ved at
engagere sig maksimalt. 

Det samme gælder tilgangen
til resten af verden. Den tid, hvor
Europa kunne diktere og bestem-
me over resten af verden, er for
længst forbi. Internationalt sam-
arbejde kan og skal være baseret
på ligeværdig dialog, som strate-
gien kalder det, over for resten af
verden. Vestlige værdier er ikke
bedre, bare fordi de er vestlige. 

Men én ting er at formulere en
fornuftig strategi. En anden og
vigtigere er, om regeringen
magter at føre den ud i verden.
Formår regeringen at styrke det
danske diplomati, der i årtier er
blevet udsultet og marginalise-
ret i forhold til forsvaret og fag-
ministerierne? 

Lykkes det at blive valgt ind i
FN’s Sikkerhedsråd, vil vi i 2025
både have plads der og have for-
mandskabet for EU. Det bliver
måske den første store test af den
nye strategi. Kan vi fi�nde balan-
cen mellem pragmatisk realisme
og den demokratiske idealisme,
der trods alt stadig også skal væ-
re et pejlemærke for Danmarks
politik i verden fremover? mr
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H vorfor er det egentlig, vi me-
ner, at staten er bedre egnet til
at træffe beslutninger om

kvinders krop og fremtid, end de selv
er?«. 

Sådan spørger to ordførere fra En-
hedslisten i et debatindlæg, hvor par-
tiet som det første på Christiansborg
melder ud, at abortgrænsen skal ryk-
kes.

I dag har vi fri abort til 12. gravidi-
tetsuge. Men Enhedslisten mener, at
grænsen skal rykkes til 22. uge, fortæl-
ler partiets sundhedsordfører, Peder
Hvelplund.

»Vi skal styrke kvindens ret til at be-
stemme over egen krop. Abortloven
har ligget urørt i 50 år, nu er det på ti-
de at samle op på de sundhedsfaglige
argumenter«.

Som det er i dag, kan kvinder kun få
abort efter uge 12, hvis et abortsamråd
giver lov. Her sidder en jurist, en læge
og en psykiater og behandler ansøg-
ningerne om senabort. Men det bør
være kvindens egen beslutning, me-
ner ordføreren.

»Der skal være råd og vejledning,
men det er formynderisk, at nogle, der
ikke kender kvinden, skal bestemme
og kan underkende hendes valg«. 

Når partiet foreslår uge 22, er det,
fordi gravide tilbydes skanning for
misdannelser og sygdom omkring
uge 19. De ville så frit kunne vælge
abort, hvis de fi�k dårligt nyt ved skan-
ningen.

Omvendt er uge 22 to uger før det
tidspunkt, hvor barnet ville kunne
reddes som for tidligt født, det såkald-
te levedygtighedskriterium.

I uge 21 måler fosteret 26 cm, vejer cirka

400 gram, og fl�ere viser livstegn ved fød-
slen. Er det ikke en sen abortgrænse? 

»Jeg tror ikke, at kvinder går og spe-
kulerer i at få en sen abort. Langt de
fl�este vælger at få aborten så tidligt
som muligt. Det, vi har set internatio-
nalt, er, at der ikke kommer fl�ere eller
senere aborter, når man rykker græn-
sen. Så det handler grundlæggende
om, at kvinden selv skal have valget«.

Et svært etisk valg
Hvis vi har fri abort frem til uge 22, så er
alle grunde til abort lige gode indtil da.
Betyder det, at det er i orden, hvis jeg får
en abort i uge 21, fordi jeg ikke vil have en
pige?

»Det, vi siger, er, at det er kvindens
ret. Jeg tror, at det vil være svært at fi�n-
de eksempler på kvinder, som vil have
abort i uge 21 på grund af kønnet. Men
vi ser, at kvinder bliver påført at gen-
nemføre en graviditet, fordi abort-
samrådet underkender deres ønske
alene med henvisning til kvindens so-
ciale forhold eller økonomi. Det er ik-
ke tænkte eksempler, men håndgribe-
lige eksempler lige nu«.

Uge 22 er kun to uger fra levedygtig-
hedskriteriet, altså den grænse, hvor læ-
ger vil forsøge at redde et foster. Er det ik-
ke etisk uhyggeligt tæt?

»Nej, jeg synes, at der skal være en
passende afstand til levedygtigheds-
kriteriet, så vi ikke sætter sundheds-
personalet i et svært etisk valg om,
hvornår de skal gennemføre en abort,
og hvornår de skal forsøge at redde et
foster. Der synes jeg, at to uger er pas-
sende«.

Hvad hvis lægerne bliver bedre til at
redde et foster? En dreng er allerede red-
det efter at være født i 22. uge. Så vil en
gravid abortere på en afdeling og en gra-
vid føde et lige så stort foster på en anden
afdeling, og her gør lægerne så alt for at
redde det.

»Hvis levedygtighedskriteriet ryk-
ker sig, som lægerne faktisk forventer,
at det gør, om end kun marginalt, så
kan det være, vi må justere abortgræn-
sen. Men med de betingelser, der er li-
ge nu, mener vi, at uge 22 er det rigti-
ge«, siger Peder Hvelplund.

Opbakning fra overlæge
Sammenligner man med udlandet er
den danske abortgrænse restriktiv. I
Sverige er grænsen 18 uger, mens den
er 22 uger i Island og 24 uger i Holland.

Enhedslisten vil
fl�ytte grænsen
for fri abort 
markant
Formynderisk og utids-
svarende. Som det første
parti melder Enhedslisten
sig nu klar til at rykke
grænsen for den fri abort.
Og regeringspartiet 
Moderaterne overvejer
abort frem til uge 18.

KIRSTEN NILSSON

abort


