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Lyt til ældre kvinder om
tiden med illegal abort. 

P å onsdag er det 50-året for
den fri abort i Danmark,
og i dag bringer vi her i avi-

sen 17 af kvindernes personlige
vidnesbyrd om de provokerede
aborter, de fi�k, før loven om svan-
gerskabsafbrydelse blev vedtaget
af det danske Folketing. 

Kvinderne fortæller om enorm
desperation. Og at spille psykisk
syg og sultestrejke i forsøget på
at få dispensation. Om sæbe-
vandsindsprøjtninger i beskidte
køkkener. Om at føde fostre i
smug i toiletkummer og om de
voldsomme fysiske og psykiske
konsekvenser, indgrebene førte
med sig. Som en af kvinderne,
Marianne, begyndte sin historie:
»Selv om det er rigtig mange år
siden, husker kroppen«.

For tiden diskuterer Det Etiske
Råd, hvorvidt den danske abort-
grænse på 12 uger skal sættes op,
så hvorfor træde et skridt tilbage
i historien og lytte til de ældre
kvinders erfaringer? Jo, som den
franske forfatter Annie Ernaux,
der netop har besøgt Danmark,
pointerer i sin bog ‘Hændelsen’
om sin egen abort i 1963, betød
indførelsen af den retfærdige lov,
at ’de tidligere ofre’ egentlig bare
levede videre i fortielse. 

’Den uforglemmelige hændel-
se’ blev arkiveret i kvindernes
private erindring, og som fl�ere af
kvinderne fortæller i avisen i dag,
blev de pålagt en skam, der har
siddet i dem til i dag. Det er på ti-
de, at vi løfter den væk. 

I OVER 100 lande verden over er
adgangen til abort voldsomt be-
grænset, men aborter sker, hvad
enten de er lovlige eller ej. Sådan
var det i Danmark indtil 1973, og
sådan er det i dag i lande, hvor
kvinders reproduktive rettighe-
der er begrænsede. Næsten halv-
delen af alle aborter foretages
ifølge WHO under risikable for-
hold med betydelig mødredøde-
lighed til følge. 

Når vi i denne tid fejrer 50-året
for fri abort i Danmark, bør vi
hylde dem, der gik forrest og
kæmpede for den frihed, vi i dag
tager for givet. Og vi bør igen på-
tage os rollen som kønspolitisk
foregangsland og lægge pres på
de lande, der indskrænker kvin-
ders ret til selvbestemmelse. Ad-
gang til fri abort er en elementær
menneskeret. Stock
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Til daglig er de skolelærere, 
lastbilchauffører og 
pensionsrådgivere. Men 
lørdag er de karaokestjerner
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Ditzel var kompromisløs. 
Det er bogen om hendes
smykker heldigvis også. 
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