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NSOs høringssvar på forslag til endringer i abortloven. 

Norsk studentorganisasjon ser på retten til abort som en rettighet vi ikke kan 

innskrenke. Dette er likevel ikke til hinder for at også ufødte liv skal ha 

rettsvern, men i konflikt må kvinnen selv få stå for det viktige valget det vil 

være å velge å ikke bære frem eller å føde barnet. 

En kvinnes rett til å avbryte et uønsket svangerskap må være sterk. Det må 

fastsettes generelle tidsfrister i loven. Disse må gi rom til at foreldrene kan 

vurdere sin egen situasjon, barnets helse og fremtidige livskvalitet. 

Norge skal være et sted for alle typer mennesker. Men i et svangerskap skal 

foreldrenes ønsker, situasjon og behov veie tyngst, og det er foreldrene selv 
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som er i den beste posisjonen til å gjøre en slik vurdering, ikke et samfunn 

med en moraliserende pekefinger som ser på kvinners fødsler som et politisk 

mål i seg selv. 

Studenter er allerede i en økonomisk presset situasjon, og som helse- og 

omsorgsdepartementet skriver i høringsnotatet vil et flerlingsvangerskap være 

en større belastning på kvinnens helse enn å bære frem ett barn og 

omsorgsbyrden vil være større ved flerlinger enn for ett barn. Det bør derfor 

være opp til kvinnen å vurdere om hun ønsker og har anledning til å bære frem 

flere enn et barn i samme svangerskap, og ikke en nemnd. 

NSO mener at abortlovgivningen må legge til rette for at kvinnen selv kan stå 

for valget om å bære frem barnet eller ikke.  

- 

  
 

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på 

www.regjeringen.no. 
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