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Høring - Forslag til endringer i abortloven – Fosterreduksjon
Fremskritt i medisinsk teknologi skaper ambivalens. Mulighetene for å regulere livets
begynnelse og slutt gir etiske utfordringer. Mange hensyn skal og må ivaretas. Kirken er klar
på at i spørsmålet om abort skal hensynet til kvinnens helse, sikkerhet og trygghet ivaretas.
Samtidig sier kirken at alt menneskeliv har verdi og krav på beskyttelse.
«Menneskets verd er ikke begrunnet i dets evne til produktivitet eller forbruk, grad av
livsutfoldelse eller nytteverdi. Menneskets verd og ukrenkelighet gjelder født og ufødt, mann
og kvinne, ung og gammel, uansett funksjonsevne og utrustning. Alle er skap i Guds bilde
og er likeverdige»
Menneskelivet og menneskeverdet begynner ved unnfangelsen. Det befruktede egg har
derfor et grunnleggende krav på vern om beskyttelse.» (sak KM 12/89)
Denne grunnleggende holdningen i vår kirke gjør at jeg som biskop støtter en politikk og
lovgivning som forsøker å verne om menneskelivet fra unnfangelsen av. Den norske kirke er
klar på at livet og menneskeverdet begynner ved unnfangelsen, og at livet er gitt av Gud. Vi
tror at mennesket er skapt i Guds bilde. Dette forklarer hvorfor provosert abort er
problematisk for kirken.
Spørsmålet om fosterreduksjon reiser vanskelige etiske problemstillinger. Vi snakker ikke
om svangerskapsavbrudd, men om kvinnens rett til å velge hvor mange barn hun ønsker å
bære frem i svangerskapet. Det er også grunn til å legge vekt på at fosterreduksjon normalt
foretas etter 12. svangerskapsuke. Samfunnet kan ikke ha en praksis som i realiteten
innebærer selvbestemt abort etter 12. uke ved fosterreduksjon.
Som samfunn har vi behov for etiske retningslinjer og lovverk som ivaretar menneskeverdet.
Særlig innenfor etikken rundt livets begynnelse og slutt. Jeg støtter derfor forslaget om at
fosterreduksjon bare kan foretas etter godkjenning av ei nemd dersom diverse vilkår er
oppfylt.
Med vennlig hilsen
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