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Formandsberetning 

Der foregår en intens kamp for kvinders ret til at bestemme over egen krop i vores 
samfund i dag. Dette udtryk er blevet et mantra, som skyder alle argumenter mod fri abort 
til jorden. Kvindens ret til at bestemme over egen krop rydder bordet. Det er som om det er 
en ny grundlov. For det må alt andet vige 

Iflg. vores statsminister er fri abort en dansk værdi, som vi må værne om og kæmpe for. 
Og vi skal kæmpe for, at den værdi udbredes til andre lande, hvor man har en anden 
holdning til abort, og altså ikke er nået så langt i udvikling og demokrati, som vi er. 

F.eks. har De Radikale foreslået, at Danmark bør tilbyde polske kvinder abort, når nu de 
ikke kan få det i Polen. ” Det skal ses i lyset af de skrækkelige ting, der sker i Polen. Jeg 
ser det som et angreb på kvinders helt grundlæggende rettigheder, siger Morten Helveg 
Petersen”. 

Jens Rohde fra KD benyttede kvindernes internationale kampdag til at "slå et slag for, at 
kvindens ret til abort gøres til en ukrænkelig og umistelig menneskeret i verden". 

Den danske selvtilfredshed lyser os i møde. Se os. Hvor er vi frisindede og progressive i 
Danmark. 

Kampen for udbredelse af fri abort, kaldes også for ”kampen for kvinders reproduktive 
rettigheder”. Det lyder meget tilforladeligt og positivt. Men virkeligheden er, at både 
udtrykket ”kvinders reproduktive rettigheder” og ”Kvindens ret til at bestemme over egen 
krop” dækker over retten til at tage livet af sit ufødte barn, og man behøver endda ikke at 
begrunde, hvorfor. 

Sidste skud på stammen er den internationale sundhedsorganisation WHO, som anbefaler 
verdens regeringer til at fjerne alle tidsbegrænsninger for, hvornår man kan få abort – altså 
abort frem til fødselstidspunktet. Sundhedspersonale, skal have fjernet muligheden for at 
nægte at deltage i abort. I WHO’s rapport tages der ikke stilling til etiske spørgsmål.  

På verdensplan er mere end 142 mio. piger ”forsvundet” over de seneste 50 år. Piger er 
uønskede. 

Iflg. en FN-rapport foretages der i Indien hvert år op mod 460.000 kønsbaserede aborter 
på pigefostre. Præferencen for sønner er med til at reducere indiske kvinders status i 
samfundet. 

Adgangen til fri abort, eller Retten til at bestemme over egen krop, som vi i Danmark anser 
som et vigtigt parameter i kampen for kvinders ligeberettigelse, er altså i virkeligheden 
med til at undertrykke kvinder – både de mødre, der ønskede, at de kunne få lov til at føde 
deres døtre, og de små ufødte piger, der bliver fravalgt og må dø pga. deres køn. 

 



Abortkamp er værdikamp, og fri abort medfører, at det er legalt at vurdere det enkelte 
menneskes værdi, og holdes det op mod andre værdier. Afhængig af vurderingens udfald, 
kan dette menneske så til- eller fravælges. Fri abort gør altså menneskets værdi variabel 
og dermed tilfældig. Det er alvorligt, for værdierne former vores måde at tænke på, den 
måde vi ser verden på, og den måde vi ser vores medmennesker på. Værdierne former 
vores fremtid. 

Abortkamp er værdikamp, men det er mere end det. Det er åndskamp. Det er en vigtig 
erkendelse, som vi må have i baghovedet, når vi taler om abort, for det giver os et 
realistisk syn på, hvad vi kan forvente på abortområdet i fremtiden. 

 

Hvad er RTL’s rolle i alt dette? Har vi nogen betydning? 

Ja, det er jo svært helt at vide, for det, som vi bidrager med føles ofte i den store 
sammenhæng blot som små pip. Godt nok skaber vi opmærksomhed, når vi kører en 
kampagne, men oftest fokuseret på formen, i form af forargelse og sjældent på sagen, 
som er det, vi ønsker fokus på. Og så efter lidt tid, dør det ud igen – indtil næste gang vi 
lader høre fra os. Vores bidrag kan føles som et forsøg på at stoppe en kampvogn med en 
slangebøsse. 

Så har vi nogen betydning? 

Jeg kom til at tænke på ballonaktionen i Kbh. i juni, 2018, hvor appellen lød: ”Red en 
mere”. RTL har utallige gange været med til at redde et barn mere, og hvert enkelt barn 
har stor betydning og stor værdi. Set i det lys, har RTL uvurderlig stor betydning. 

Så selv om man som abortmodstander bliver stemplet som kvindeundertrykker, og som 
en, der ønsker at begrænse kvinders frihed og ligeberettigelse, og selv om vi som 
abortmodstandere er en minoritet – en lille ubetydelig samling af mennesker, der i vores 
omgivelsers øjne hører til i en fjern fortid, en anakronisme, som ingen moderne dansker 
kan tage alvorligt, så er det en vigtig rolle, vi har påtaget os. Vi er livreddere i en forrået 
verden. 

Så selv om der gøres mange forsøg på at bremse vores arbejde – sidst er det gået ud 
over Abortlinien, som bliver beskyldt for at være manipulerende og subjektiv – Selv om vi 
er blevet fjernet fra Sundhed.dk så har vi al grund til at fortsætte vores arbejde med stor 
frimodighed i bevidstheden om, at vi har livet på vores side. 

Jeg vil nævne en enkelt del af vores arbejde, og dette er ungdomsarbejdet. Det eren stor 
glæde og opmuntring for os, at der er unge, som engagerer sig i RTL og som ønskerat 
være i dialog med mennesker om abort. Det kommer I til at høre mere om senere i 
formiddag. 

Jeg vil til slut sige en stor tak til alle vores gode og trofaste venner ud over landet. Tak for 
forbøn og økonomisk støtte. Tak til rådgiverne, som gør et stort og for os andre usynligt 
arbejde på Abortlinien. Tak til Trine Holst, som passer vores brevkasse. Tak til 
aktionsudvalget for mange gode initiativer, tak til repræsentantskab og øvrige frivillige, og 
tak til medarbejderne for udholdenhed i arbejdet. Tak til I unge, som er gået ind i 
dialogprojektet. Tak til bestyrelsen for et godt og givende samarbejde og fælles fodslag i 
arbejdet. 

Tak. 


