
Ett vanligt argument från
abortmotståndare är att en
friare abortlagstiftning leder
till fler aborter. Detta samband
dementerades i förra veckan i
en rapport från Guttmacher
Institute som däremot visade
att en strikt lagstiftning leder
till osäkra aborter. Ändå är det
tveksamt om rapportens slut-
satser kommer att påverka
övertygade abortmotståndare.

I lördags gick hundratusentals
spanjorer ut på Madrids gator med
budskapet att ”varje liv är viktigt”,
uppbackade av katolska kyrkan och
det konservativa oppositionspartiet
Partido Popular. Det var i slutet av
september som Spaniens socialistis-
ka regering antog ett lagförslag
som ska ge kvinnor rätt till abort på
begäran, till fjortonde graviditets-
veckan. Parlamentet röstar om lag-
förslaget under november och mot-
ståndarna ägnar tiden fram tills dess
åt att förklara att ett ja kommer att
öppna upp för kraftigt ökade abort-
siffror. De som arbetar med sexuel-

la och reproduktiva rättigheter har
länge avfärdat sådana resonemang,
och får nu vetenskapligt stöd. Den
amerikanska forskningsgruppen
Guttmacher Institute, GI, släppte i
förra veckan rapporten ”Abortion
Worldwide: A Decade of Uneven
Progress”, som visar att abortens
legala status inte alls korrelerar
med antalet ingrepp. I klartext är
det alltså i princip lika vanligt med
abort i regioner med tillåtande
lagar som i regioner med strikt lag-
stiftning, dit många utvecklings-
länder hör (se faktaruta).

DEN TYDLIGASTE KOPPLINGEN råder
i stället mellan lagliga och säkra
aborter. Nästan alla de osäkra
aborter som utförs varje år, sker i
utvecklingsländer med strikt lag-
stiftning. Varje år dör 70 000
kvinnor i sviterna efter osäkra
aborter, fem miljoner tvingas söka
läkarvård och omkring tre miljo-
ner drabbas av svåra komplikatio-
ner utan att få behandling. Rap-
porten visar också att antalet abor-
ter globalt har sjunkit med fyra
miljoner ingrepp 1995–2003, och
att minskningen även gäller pro-
portionellt. Nedgången har dock
främst skett bland de säkra abor-
terna, medan de osäkra ingreppen
i utvecklingsländerna har legat
kvar på samma nivå. En annan
slutsats är att de globala aborttalen
har sjunkit samtidigt som lagarna
liberaliserats. Fortfarande lever
dock 40 procent av världens

kvinnor under mycket hårda
abortlagar – nästan samtliga i
utvecklingsländerna.

BILDEN AV TVÅ skilda verkligheter är
tydlig, där kvinnor i de fattigare
delarna av världen varken har poli-
tisk eller reell tillgång till säkra
aborter. Bristen omfattar även pre-
ventivmedel, som är den främsta
faktorn bakom sjunkande aborttal i
den rika världen. Man beräknar att
200 miljoner kvinnor mot sin vilja
saknar tillgång till preventivmedel.
Konsekvensen blir inte bara abor-

ter, utan också dödlighet i samband
med graviditet och förlossning.
Här står det klart att det inte räck-
er att eliminera motståndet för att
realisera kvinnors rättigheter, och
det gäller inte minst viktiga politis-
ka aktörer som USA och EU.

Att Barack Obama inte är
George W Bush har sina goda
konsekvenser, men att det krävs
mer i form av politisk vilja, tydliga
strategier och mer pengar till
familjeplanering torde inte vara en
fullständigt kontroversiell analys.
Som en av sina första åtgärder slo-

pade Obama visserligen den policy
som i åtta år skurit av amerikanskt
bistånd till organisationer som
använt egna medel för information
om abort. Även Bushadministra-
tionens beslut att strypa biståndet
till FN:s befolkningsfond UNFPA
har rivits upp. Samtidigt kvarstår
regeln om att amerikanskt bistånd
inte får finansiera aborter utom-
lands och USA skulle enligt GI
också behöva lägga betydligt mer
pengar på bistånd till familjeplane-
ring. För EU:s del slog en svensk
rapport nyligen fast att unionen
inte lever upp till sina åtaganden
att garantera sexuell och repro-
duktiv hälsa och rättigheter och att
moralkonservativa länder som
Polen och Malta ofta tillåts sätta
dagordningen.

DET ÄR SLUTLIGEN TVEKSAMT om ens
en rapport av den här omfattning-
en kan få demonstranterna i
Madrid att ändra uppfattning.
Många motståndare stöder enligt
uppgift Spaniens nuvarande lag-
stiftning, som tillåter abort efter
våldtäkt, vid svåra fosterskador
eller om kvinnans fysiska eller psy-
kiska hälsa hotas. Det är också
ytterst få länder i världen som inte
tillåter abort på några indikatio-
ner. Kontroverserna uppstår i stäl-
let när kvinnor, som i Spanien,
söker mandat att bestämma över
sitt liv och sin reproduktion utan
att be någon om lov.

kristina.lindquist@arbetaren.se

Fri abort leder inte till 

I Madrid i lördags protesterade
hundratusentals människot mot
en lag som ger kvinnor rätt till
abort på begäran, upp till
fjortonde graviditetsveckan.

Aborträtten 
av Kristina Linquist
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”Fortfarande lever
40 procent av
världens kvinnor
under mycket
hårda abortlagar.”
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Skjuten fackledare avled 
LÄRAREN OCH FACKFÖRENINGSLEDAREN Jairo Sanchez avled under hel-
gen i Honduras huvudstad Tegucigalpa, efter 24 dagar på sjukhus
och flera operationer. Det rapporterar The Latin American Herald
Tribune. Sanchez var en av de drivande krafterna bakom det folkli-
ga motståndet mot militärdiktaturen i Honduras och deltog i slutet
av september i en demonstration till stöd för den avsatte presiden-
ten Manuel Zelaya. Den fredliga marschen bröts upp av polis och
Jairo Sanchez sköts i huvudet på 30 meters avstånd. På söndagen
höll de honduranska yrkeslärarnas förbund, Sitrainfop, där Sanchez
var ordförande, en minneshögtid då tusentals människor deltog.
Sedan militärkuppen i juni har minst fyra personer dödats, och
ingen av händelserna uppges ha fått någon rättslig utredning. 

Syndikalister fortsatt häktade
DE SERBISKA SYNDIKALISTER som arresterades i Belgrad för sju veckor
sedan sitter fortsatt häktade misstänkta för ”internationell terro-
rism”. Häktningen har förlängts med en månad efter beslut i Bel-
grads tingsrätt. Åklagaren hade yrkat på två månader. Enligt landets
terroristlagstiftning kan de gripna syndikalisterna, med tingsrättens
godkännande, hållas inlåsta i upp till sex månader utan åtal. Ytterli-
gare ett antal medlemmar av den syndikalistiska fackföreningen
Iniciativa har kallats in på förhör. Datorer har beslagtagits. Utred-
ningen avser två molotovcocktails som krossade ett fönster på den
grekiska ambassaden den 25 augusti i år (se Arbetaren 40/2009).

Ungerska brandmän i protest
FLER ÄN 2000 BRANDMÄN marscherade i en karavan med 50 brand-
bilar till det ungerska parlamentet i Budapest i veckan för att
protestera mot föreslagna nedskärningar om 5 procent. I början 
av veckan genomfördes också en nio timmar lång järnvägsstrejk i
protest mot att flera järnvägslinjer väntas dras in av besparingsskäl.
Ordförande för Free Union of Rail Workers, Istvan Gasko, medde-
lade att han avbröt strejken efter att den uppnått sitt syfte att störa
tågtrafiken över hela landet, skriver Earth Times. Ungern har drab-
bats hårt av den ekonomiska krisen. Landet har redan en arbetslös-
het på 10 procent och kommande nedskärningar är ett försök att
hålla budgettunderskottet under kontroll för att möta IMF:s och
EU:s lånevillkor.

Japanska fack
närmare makten
EFTER MER ÄN 50 ÅR med konser-
vativt styre väcker segern för
mitten-vänsterpartiet DPJ fack-
ligt hopp i Japan. För första
gången har landets fackför-
eningar, som bara organiserar
en femtedel av landets arbetare
nu nära kontakt med regering-
en, skriver nyhetsbyrån AFP. 

– Vi är kompisar, kamrater,
och har samma sätt att tänka,
sade Tsuyoshi Takagi som nyli-
gen avgick som ordförande för
fackförbundet Rengo, till AFP. 

Stödet från Rengo, som är
den japanska motsvarigheten

till svenska LO och represente-
rar nära 7 miljoner arbetare,
anses ha varit betydande för det
Demokratiska partiets valfram-
gångar. Premiärminister Yukio
Hatoyama har i intervjuer sagt
att han vill skapa ett mer ”bro-
derligt” samhälle och att Japan
alltför länge har präglats av en
överdriven och USA-inspirerad
kapitalism. Hans politik inklu-
derar initiativ om höjda mini-
milöner och hinder för företag
att använda sig av tillfällig
arbetskraft. Avreglering på
arbetsmarknaden har gjort att
antalet tillfälligt anställda har
tredubblats, från 430 000 år
2002 till 1,4 miljoner år 2008. 
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Facket i världen

Det ungerska parlamentet uppvaktades av en brandbilskaravan.

knep hos Anders Borg och ett sätt
för många andra politiker att dölja
sin ekonomiska okunskap. Det
hindrar en diskussion om viktiga
åtgärder som att öka insynen och
öppenheten i det finansiella syste-
met och dess aktörer. Ökad trans-
parens skulle ge kunder och all-

mänhet en bättre förståelse av vad
som händer, som vilka risker ban-
ker tar och vilka ersättningar de
betalar i konsultarvoden, menar
Rossander – och i slutänden skulle
detta ge mer ansvarsfulla banker.

FÖR ATT REGLERINGEN av finansmark-
naden verkligen ska fungera krävs
att den är global och enhetlig.

– De senaste 20 åren, då avreg-
leringen tagit fart på allvar, har vi

fått en global marknad med lokala
regelverk. Det skapar väldigt stora
bekymmer, säger Olle Rossander. 

Skatteparadisen är ett tydligt
sådant bekymmer, men även de
instrument som banker använder
sig av för att dölja risktagande och
skulder för sina aktieägare och
revisorer. Den oansvarsfulla avre-
gleringen har gjort systemet så
komplicerat att inte ens de inblan-
dade förstår vad som händer. 

Det var det som gjorde att flera
norska kommuner investerade i
värdepapper de inte riktigt för-
stod, menar Rossander. De kom-
munerna är nu utblottade och
skuldsatta. Narviks kommun har
tvingats låna för att betala ut löner.

Lagstiftare och politiker står in-
för ett dilemma, skriver Financial
Times ledande ekonomiskribent
Martin Wolf. De är desperata i sin
strävan att få igång kreditmarkna-
den och sätta pengar i rullning,
och är därför försiktiga med att
reglera. Men i det långa loppet vill
de förhindra en ny kris genom
kraftiga regleringar. Den globala
finansindustrin är väl medvetna

om det här dilemmat, enligt Wolf,
och fast beslutna att utnyttja det. 

Det gäller även de svenska ban-
kerna och deras bonussystem,
menar Olle Rossander:

– Det finns massor med forsk-
ning runtom i världen som visar
att det här är inget bra system.
Men lik förbaskat så håller man
kvar vid det. Det beror på att det
lönar sig för de inblandade.

CHRISTOPHER HOLMBÄCK

christopher.holmback@arbetaren.se

� Varje år görs 42 miljoner aborter,
varav 20 miljoner osäkra. Osäkra
aborter kan handla om amatörer
som använder traditionella metoder,
vårdpersonal med bristande utbild-
ning eller att kvinnan själv försöker
avsluta sin graviditet. 

Abort mäts ofta i antalet ingrepp

per 1 000 kvinnor i fertil ålder. Siff-
rorna avser 2003, som är det senaste
årtal för vilket det finns uppskatt-
ningar globalt (siffran inom paren-
tes: 1995). Aborter totalt: 29 (35),
Säkra aborter: 15 (20), Osäkra
aborter: 14 (15).

Latinamerika/Karibien: 31, 

Afrika: 29, Asien: 29, Europa: 28,
Nordamerika: 21.

� Variationerna är stora inom
regionerna, där Östafrika har nästan
dubbelt så höga siffror som Nord-
afrika, och Östeuropa nästan fyra
gånger så höga som Västeuropa. 

Abort i världenFakta

”Anders Borg har
levererat den ena
floskellösningen
efter den andra.”
Olle Rossander, ekonomijournalist.
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� I tisdags träffades EU:s finans-
ministrar för att diskutera några av
förslagen till unionens nya finansiella
regelverk, såsom ett riskråd som ska
varna när finansiella institutioners
agerande bedöms utgöra fara för
ekonomin. De svårare, och lagligt
bindande, delarna av regelverket –
som en gemensam europeisk tillsyn
av finansinstitutioner – återstår att
förhandla fram. Beslut om hela lag-
paketet lär inte tas förrän sommaren
2010. Även beslutet om bank-
bonusarna, som regleras genom EU:s
banklagstiftning, kan dröja till efter
Sveriges ordförandeskap.

EU:s regelverkFakta
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