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JUNI 2019: STOLTHETENS MÅNED?
Pride - hele Norge paraderer?| Endring i abortloven | Bloomsday
Endring i abortloven
(Votering i Stortinget
13.06.19)
Den etiske vurderingen rundt
hvorvidt et svangerskap skal
avbrytes eller ikke, har siden
01.01.1976 vært opp til den
gravide kvinnen fram til uke
12 i svangerskapet.
Abortloven av 1975 pålegger
medisinsk personell å tilby
informasjon og rådgivning, for
at den gravide skal kunne ta
et veloverveid, etisk valg.
Om livssituasjon eller
medisinske forhold innebærer
høy risiko for barnet eller mor,
har loven også tillatt å avbryte
svangerskapet på et noe
senere tidspunkt, da etter
behandling av nemnd
bestående av medisinsk
personell.
Det nye siden 1975 er at
medisinsk kunnskap har
utviklet seg, og det har nå blitt
mulig å oppdage skade eller
risiko for fosteret på et
tidligere tidspunkt, samt
gjennomføre abortinngrep
som fjerner ett eller flere
levedyktige fostre, mens ett
eller flere andre levedyktige
fostre bringes fram. Hvis en
(blivende) mor ønsker seg
barn, men ikke kan se for seg
å kunne ivareta et tvillingpar,
er dette mulig å gjennomføre
på en trygg måte. Inngrepet
må imidlertid gjennomføres
etter 12. uke av

La Psyken Blomstre!

Pride - hele Norge
paraderer?
Bildet: Stonewall Inn, 1969

Stonewall Inn i
Greenwich Village, New
York, 28. juni 1969: en av
få frisoner for homofile,
lesbiske, transkjønnede
og andre ikke-binære
seksuelle identiteter,
utsettes for et mer eller
mindre rutinemessig
raid fra NYPD.
Resultatet: et opprør for
LHBT-rettigheter som
dessverre fortsatt viser
seg å være en nødvendighet, også på flere steder man normalt
forbinder med toleranse og mangfold i utgangspunktet.
I London ble et lesbisk par trakassert og utsatt for vold av
seksualisert, homofobisk, kvinnehatende karakter, på bussen
en morgen for bare to uker siden. «Å elske den man vil» er
ikke en rettighet som er forbeholdt normalbefolkningen; det
er en grunnleggende menneskerettighet, og gjelder alle. 50 år
etter Stonewall-opprøret, som for mange markerer starten på
en internasjonal bevegelse vi i dag kjenner som Pride, har vi
altså ikke kommet i mål med dette.
Mens mange feirer mangfoldet og med stolthet viser at man
selv er ‘annerledes’ eller støtter alle de som er en del av
annerledesheten, blir andre provosert av den frimodige
fremvisningen av seksualitet og verdier som er så fjernt fra
ens eget. Mange står også på sidelinja og skjønner ikke greia,
mens atter andre fortsatt vegrer seg for å stå fram. Det må
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svangerskapet, selv om avgjørelsen
kan være tatt lenge før. I prinsippet
er ikke en slik avgjørelse veldig
forskjellig fra det at en kvinne blir
gravid, men av en eller annen grunn
opplever at det er mer enn nok å
ivareta de(t) barnet eller barna hun
har fra før.
Det er kanskje forståelig at mange
anser det som et vanskelig, etisk
dilemma, at legevitenskapen
muliggjør en reduksjon av antall
friske fostre, og enda verre: at
inngrepet ikke kan gjennomføres
tidligere enn det vi har hatt som
‘akseptabel’ grense i mer enn 40 år.
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være en like grunnleggende rettighet å holde seg på avstand
fra det man ikke liker, uansett årsak, som det er å ta aktivt
del i det. Det er imidlertid ikke greit å aktivt motarbeide,
hindre, skremme, trakassere eller scenenekte noen på
bakgrunn av at de har andre seksuelle identitetsmarkører enn
en selv.
Derfor er det så besynderlig at de som markerer sterkest
motstand mot at andre skal få leve som de vil, ofte også er de
som roper høyest om at andre må respektere dem selv for
sine egne meninger. Forsvarsmekanismer? Projeksjon?
Uansett et tegn på at vi fortsatt trenger å utkjempe kampen.

Likevel er det mindre forståelig at et
parti med 4,2% oppslutning ved
siste stortingsvalg skal få fremme
en slik sak, og bringe fram
partipisken i regjeringspartiene, når
vi med rimelig sikkerhet kan si at
dette forslaget ikke ville fått flertall i
Stortinget uten en politisk
hestehandel med et eget navn:
Granavolden-plattformen.
Avgjørelsen blir nå fratatt den
gravide kvinnen, og overlatt til
fagfolk som tross all medisinsk,
psykologisk og
samfunnsvitenskapelig kunnskap
må innrømme at den beste
oversikten over livsbetingelser
finnes hos den gravide selv, bare
fordi et minimalt flertall i KrF synes
det er ugreit, trolig først og fremst
på religiøst grunnlag, at inngrepet
foretas etter svangerskapsuke 12.
Les mer i Psykologisk
Tankeverksteds innlegg fra februar,
omkring den tiden da kostnaden
ved Erna Solbergs store drøm om
en flertallsregjering ble tydeliggjort.
Abortloven: Flertallsdiktatur og
mindretallstyranni i samme
regjeringsplattform.
«Klarer du en så klarer du to» sa
Ropstad på NRK-debatt. Hvor
mange yppersteprester tåler vi?
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Fra Oslo Pride, 2018

Kjærlighet er kjærlighet!

Bloomsday
16. juni feires Bloomsday i Dublin, Irland. Dette er dagen
som skildres i James Joyces roman «Ulysses», der
hovedpersonen med navnet Bloom vandrer rundt i gatene
med sin tankestrøm. I forrige nummer av nyhetsbrevet lot vi
oss inspirere, og et innlegg om meta-kognisjon i forbindelse
med markering av Bloomsday passer vel også ganske bra.

Om du ikke ønsker å motta nyhetsbrevet, skriv kodeord
AVMELD og epostadressen din i chatfeltet på tankeverksted.no
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