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NEDERLAG FOR ALLE 
MENNESKERS LIKEVERD
«Det ser dessverre ut som om det går mot en abort, eller 
trisomi 13 eller 18. Men jeg frykter nok mest Downs 
syndrom.» Denne setningen fra legen brant seg fast i 
Birgitte Bergerud Larssen etter det hun beskriver som en uutholdelig lang 
ultralyd. Hun forteller om en lege som først tegnet opp et fremtidsbilde som 
kan skremme de fleste, deretter ble hun og mannen anbefalt abort. Til slutt 
føltes det ubehagelig å si `vi kommer nok ikke til å ta abort´.

I 2018 ga Menneskeverd livsvernprisen til tre modige kvinner som alle fikk vite at 
barnet de ventet hadde diagnosen trisomi 18 – bedre kjent som Edwards syndrom. 
De fortalte om et helsevesen som forventet abort når barnet fikk en slik diagnose. 
Siri Fuglem Berg reagerte på at det eneste formålet med tidlig ultralyd var sortering. 
Anna Solberg var sjokkert over abortpresset hun møtte, og Åsta Årøen har kritisert 
oppfølgingen av dem som får et funksjonshemmet barn. 

Disse historiene er det etter hvert mange av: Kvinner over 38 år som får manglende 
forståelse hvis de takker nei til unødvendig fosterdiagnostikk, eller et betydelig 
abortpress hvis det blir påvist ulike diagnoser etter fosterdiagnostikk. Denne infor-
masjonen, som ifølge tilhengerne av fosterdiagnostikk til alle, er et ubetinget gode, 
er i realiteten svært vanskelig å forholde seg til. 

Alle gravide må nå ta stilling til om de skal si ja eller nei til fosterdiagnostikk. 
Eventuelle indikasjoner på ulike utviklingsavvik må alle følges opp med ytterligere 
tester og til syvende og sist invasive prøver der man tar prøver av morkake eller 
fostervann. Disse er uten sammenlikning de mest sikre prøvene, men gir på den 
annen side 0,5–1 % sjanse for prosedyrerelatert abort.

I den svært gode talen til Høyre-representant Mathilde Tybring–Gjedde i Stortinget 
26. mai, sier hun blant annet: «Forkjemperne har rett i at fosterdiagnostikk til alle 
gir informasjon om utviklingstrekk ved fosteret. Men det kan ikke gi et svar på 
hvordan livet blir, for familien, for barnet. Om det blir flere gode dager enn dårlige.» 
Med en illusjon av kontroll over tilværelsen, tilslører vi at livet i bunn og grunn er 
uforutsigbart. 

Menneskeverd er bekymret for at fosterdiagnostikk til alle vil øke abortpresset 
og virke ytterligere stigmatiserende på mennesker med funksjonshemninger. Det 
pålegger politikere fra begge sider av debatten å vise at de nå er villige til å priori- 
tere store ressurser på god informasjon og oppfølging til de mange som vil få en 
(usikker) diagnose.
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Medlem av 
Innsamlingskontrollen

Menneskeverd er Norges eneste livsvern- 
organisasjon og jobber for å fremme livsrett, 
likeverd og livshjelp. Vi vil synliggjøre verdien av 
ethvert menneskeliv: Fra før vi er født, ved nedsatt  
funksjonsevne og ved livets avslutning.

Menneskeverd har tre hovedroller: Vi vil gjennom 
aktiv formidling bygge kunnskap og holdninger, 
og motivere til innsats for menneskeverdet. Vi 
vil være et kompetansesenter for dem som søker 
informasjon om våre temaer. Vi vil være en aktør 
som skaper politiske resultater.

Menneskeverd bygger sitt arbeid både på 
det kristne menneskesynet og på Lejeune- 
erklæringen, som begge sier at alle menneskeliv 
er like mye verdt.
 
Synspunkt som kommer til uttrykk i Vern om  
livets artikler og reportasjer, står for forfatterens/
intervjuobjektets egen regning. Menneskeverds 
meninger kommer til uttrykk gjennom lederen  
og kommentarer skrevet av personer i Menneske-
verds stab.
 
Vern om livet arbeider etter Vær Varsom- 
plakatens regler for god presseskikk.
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V

Maria Victoria og David Aanje skulle bare ha ett barn til. Akkurat da Maria 
Victoria var engasjert i å kjempe fram et forbud mot tvillingabort i Norge, 
fant hun ut at hun selv bar på tvillinger.
TEKST MARIA ELISABETH SELBEKK
FOTO ANNIKEN BYBERG HYPPÖNEN

larer du én, 
   så klarer du 
      faktisk to

– K
i er kroneksemplet på noen 
som kunne ha tatt tvillingabort. 
De som forsvarer dette, peker 

nettopp på sånne som oss – par som 
bare skal ha ett barn til. Vi hadde to 
gutter og planla opprinnelig bare tre 
barn til sammen, så denne «retten» 
til tvillingabort var ment for par i vår 
situasjon. Men det var selvsagt aldri et 
alternativ for oss. Når jeg ser på disse to 
jentene i dag, blir kampen for å beholde 
tvillingabort helt forkastelig. 
I en stor enebolig utenfor Hamar er 
Maria Victoria Kjølstad Aanje fullt 
opptatt med å ta seg av fire barn 
under fem år, med god hjelp av både 
mann, foreldre og svigerforeldre. De 
siste syv årene har hun vært ansatt i 
Menneskeverd og jobbet med å sette 
retten til liv på den politiske agendaen. 
Ikke visste hun at særlig én livsvernsak 
skulle prege henne personlig. 

– Jeg begynte som informasjons- 
ansvarlig i Menneskeverd rett etter å 
ha levert masteroppgave i journalistikk, 
og det var en bratt læringskurve. Jeg 
hadde ikke jobbet noe særlig med disse 
temaene før, og heller ikke det å jobbe 
med offensivt pressearbeid og politiske 
prosesser for å fremme slike saker. Men 
jeg lærte veldig mye og trivdes godt, 
forteller hun.
Så kom barna på løpende bånd. 
Theodor Aleksander i begynnelsen av 
2015 og Philip August i midten av 2017. 
Tilbake fra permisjon første gang fikk 
hun i fanget en spesiell sak som skulle 
prege Menneskeverds arbeid i flere 
år fremover.

Tvillingabort 
– Jeg husker veldig godt en kald 
vinterdag i 2016 hvor jeg hadde hjemme- 
kontor og satt ved kjøkkenbordet. Det 
dukket opp en nyhetsmelding om at 
lovavdelingen i Justisdepartementet 
hadde vurdert det slik at tvillingabort, 
altså en reduksjon av antall foster i 
livmoren, var innenfor norsk abort-
lov og dermed tillatt i Norge. 
Da kjente jeg at det gikk kaldt 

– Jeg er så glad for at selvbestemt tvillingabort 
ikke lenger er lovlig i Norge, sier Maria Victoria. 

V
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JEG KAN IKKE FATTE AT KVINNER SKAL STÅ  
PÅ BARRIKADENE, KLE SEG I BLODIGE TRUSER OG  
ROPE OG KJEMPE FOR EN RETTIGHET DE IKKE  
VISSTE DE HADDE.

ROPSTAD, DU HADDE RETT! KLARER MAN ÉN,  
SÅ KLARER MAN FAKTISK TO.

nedover ryggen min og at engasjement- 
et mitt ble vekket så til de grader. Dette 
kan ikke være lovlig i Norge, tenkte jeg.
Menneskeverd laget et opprop og 
overrakte 20 000 underskrifter til 
helsekomiteens Olaug Bollestad fra 
KrF og Kjersti Toppe fra Senterpartiet. 
I tillegg skrev de om saken og laget blant 
annet filmer til sosiale medier der både 
fagpersoner og tvillingpar gikk ut og 
reagerte mot tvillingabort. 
– Vi fikk opp engasjementet i folket 
for denne saken, og veldig mange som 
støttet loven om selvbestemt abort, 
reagerte sterkt på at tvillingabort skulle 
være tillatt i Norge uten noen medisinsk 
indikasjon. 
Protestene gikk imidlertid ikke gjennom 
i Stortinget, og praksisen med foster- 
reduksjon ble stående innenfor norsk 
abortlovgivning. 
– Vi jobbet hele tiden med denne saken, 
men muligheten for å endre den «lå på 
is» fram til høsten 2018 og KrFs veivalg, 
forteller Maria. 

KrFs veivalg
I oktober 2018 hadde daværende 
partileder i KrF, Knut-Arild Hareide, 
en pressekonferanse hvor han an- 
befalte partiet å søke til Arbeiderpartiet 

og Senterpartiet for regjeringssam- 
arbeid. Nestlederne Kjell Ingolf Ropstad 
og Olaug Bollestad ville søke til Høyre, 
Venstre og FrP, og dermed var den store 
drakampen om KrFs veivalg i gang. 
– Jeg husker veldig godt den dagen da 
vi satt rundt møtebordet på kontoret 
og kom opp med utspillet om at KrF 
burde velge den siden som ga dem 

størst innskrenkninger i abortloven. 
Det utspillet var en milepel for oss, 
forteller hun. 
Menneskeverd oppfordret KrF til å 
kreve innskrenkninger i praksisen med 
tvillingabort samt å fjerne paragraf 2c i 
abortloven, som gir tilgang til senabort 
ved såkalte «avvik» hos fosteret. 
– Jeg hadde aldri sett for meg de ring-
virkningene det utspillet skulle få, og 
at det skulle gå så fort og så langt. VG 

tok tak i saken, og plutselig var både 
statsminister Erna Solberg (H) og Jonas 
Gahr Støre (Ap) på banen med sin 
respons, forteller hun. 
– I den prosessen tenkte jeg at vi måtte 
spille to kort samtidig. Jeg skjønte og så 
etter hvert at motstanden mot 2c ville 
bli så stor at den ville bli vanskelig å 
gjennomføre. Jeg sa til Morten (general- 

sekretær, red.anm.) flere ganger at vi 
må løfte opp tvillingabort-kortet tydelig. 
På den måten kunne vi få gjennomslag 
for i hvert fall én av to. Og det fikk vi, 
forteller hun ivrig. 

Rhesus minus
På Hamar et det full fres om dagen 
med to gutter som er hjemme på grunn 
av stengte barnehager under korona- 
utbruddet. De fem måneder gamle 

tvillingjentene Benedicte Amelie og 
Josefine Dorothea krever naturlig nok 
også sitt når den ene må sove og den 
andre skal mates.
– De er ikke synkrone, skjønner du, sier 
hun og ler. Maria Victoria hadde nemlig 
et stort håp om å få dem til å sove og 
spise samtidig for å lette litt på arbeids- 
mengden, men den gang ei. At hun i 
det hele tatt skulle bli tvilling-mamma, 
var omtrent det siste hun trodde skulle 
skje henne. 
– Vi har jo ikke tvillinger i familien noen 
av oss, så det kom som et stort sjokk. 
For litt over ett år siden planla David og 
Maria Victoria at de ville ha et barn til. 
Fordi Maria Victoria er Rhesus negativ, 
kan hun i forbindelse med svanger-
skap begynne å utvikle antistoffer 
mot fosteret. Det hadde skjedd under 
svangerskapet med sønn nummer to, 
som måtte tas med hastekeisersnitt 
da antistoffene hadde altfor høye 
verdier fire uker før termin. Rhesus-
immuniseringen gjør nemlig at barnet 
i magen får blodmangel, noe som er 
svært alvorlig. 
– Den sprøyten man får etter første 
svangerskap for å blokkere immun- 
iseringsprosessen og min produk- 
sjon av antistoffer mot barnet i magen 
ved nye svangerskap, virket ikke på 
meg. Det som da skjer, er at Rhesus-
immuniseringen blir stadig sterkere og 
skjer stadig tidligere for hvert svanger-
skap. Derfor måtte vi konsultere lege før 
vi ble gravide igjen tredje gang. Vi fikk 
klarsignal til å bli gravide igjen, men 
jeg måtte følges opp tett fordi det ville 
bli et risiko-svangerskap, forteller hun. 
Å bli gravid med tvillinger skulle vise 
seg å gjøre svangerskapet ytterligere 
risikofylt. 

Gravid igjen
– Det er jo litt komisk, men vi ble gravide 
igjen med en gang. Det gikk utrolig fort, 
sier hun og ler. 
– Men de neste ukene var jeg veldig 
trøtt, mye mer trøtt enn jeg hadde vært 
med guttene. Og så kom kvalmen som 
et smell. Jeg har aldri vært så kvalm i 
et svangerskap før, og jeg kastet opp 
nesten døgnet rundt. En dag leste 
jeg en artikkel om «10 grunner til at 
kvinner er mer kvalme under svanger-
skapet». Grunn nummer syv var at man 
er gravid med tvillinger. Jeg viste det 
til David og vi lo godt av det og tullet, 
forteller hun. 
Allerede i uke ni dro Maria Victoria 
på tidlig ultralyd på grunn av rhesus- 
problematikken, og der fikk hun for- 

klaringen på trøttheten og kvalmen. Det 
kom som et sjokk.
– Jeg var der uten David, og på skjermen 
kunne jeg se det ene fosteret. Alt så bra 
ut. Så vrir plutselig legen på kontrollen 
slik at vi ser tverrsnittet av livmoren, 
og så sier han: «Nei, men, titta! Ser du 
vad jag ser? Det är två!» Og jeg hylte 
ut: «Det er ikke sant?!» Jeg visste ikke 
om jeg skulle le eller gråte. Men jeg lo! 
Jeg kommer aldri til å glemme det øye- 
blikket, forteller hun. 

– Så ringte jeg David og sa: «Sitter du 
eller står du?» Det ble litt stille i den 
andre enden av telefonrøret før David 
utbryter: «Er det tvillinger?» «Ja», 
responderte jeg med både gledestårer 
og latter. Vi lo godt sammen fordi 
vi visste at nå blir ingen ting som 
før lenger.

Maria Victoria og David fikk tidlig beskjed om at det ikke var sikkert dette 
ville gå bra. Svangerskapet ble definert som et høyrisikosvangerskap. 

– Jeg føler meg som en utvalgt mamma som får lov til å ha tvillinger, sier Maria Victoria. 
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Tvillingabortstriden – kort forklart
2009 Helsedirektoratet får brev fra flere leger med spørsmål om hvorvidt det er tillatt  
å abortere én av to friske tvillinger.
 
2010 Helsedirektoratet sender forespørselen videre til Helsedepartementet, men svaret 
uteblir.
 
2014 Bent Høie kommer inn i Helsedepartementet og tar tak i saken. Han ber Helse- 
direktoratet om å se på de faglige sidene, og han ber Justisdepartementet gjøre en lov- 
tolkning på grunnlag av utredningen i direktoratet for å kunne gi svar på det legene  
har etterspurt.
 
Februar 2016 Svaret fra Justisdepartementet er at retten til abort også gjelder ett av to 
friske fostre før uke 12, selv om de aktuelle tvillingabortene blir utført mellom uke 13 og 
14. Dersom man søker om tvillingabort etter uke 12, må det nemnd-behandles.

Mai 2016 Menneskeverd overleverer 20 000 underskrifter mot tvillingabort til Olaug 
Bollestad og Kjersti Toppe i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. De lover å ta saken 
videre.
 
Januar 2017 Et forslag fra KrF og Sp om å ikke tillate tvillingabort, blir nedstemt i Stor- 
tinget. Forslaget gikk ut på å føye til en forskrift til abortloven om at fosterreduksjon ikke 
skal være tillatt i Norge. 

Januar 2019 KrF kommer inn i regjeringen og forhandler frem et punkt om tvillingabort  
i Granavold-plattformen.
 
Februar 2019 Helseminister Bent Høie og fungerende partileder i KrF, Olaug Bollestad, 
legger frem et forslag til endringer i abortloven. Endringene innebærer at tvillingabort, 
altså å abortere ett av flere fostre i et flerlingsvangerskap uten nemndbehandling, blir 
forbudt, også før uke 12.
 
Våren 2019 Lovforslaget sendes på offentlig høring.

Juni 2019 Stortinget vedtar lovendringen, som trer i kraft 1. september 2019.

Forkastelig praksis
Omtrent tre uker etter at Maria Victoria 
fant ut at hun bar på tvillinger, ble det 
arrangert en demonstrasjon foran 
Stortinget i protest mot den forestående 
lovendringen om tvillingabort. Der 
var hun sammen med informasjons- 
ansvarlig Maria Elisabeth Selbekk for 
å observere. 
– Da ble det veldig reelt for meg hva 
disse kvinnene faktisk står og kjemper 
for. Snakk om å kjenne demonstra- 
sjonen på kroppen! Jeg husker at jeg 
tenkte at de ikke aner hvilken rettighet 
de prøver å få inn i norsk lovverk. Jeg 
synes det er helt forkastelig at man skal 
kunne ha den muligheten. Etter at jeg 
har fått jentene, har jeg mange ganger 
tenkt på hvem jeg skulle ha valgt bort? 
Det er jo en umulighet, sier hun. 
Hun er ærlig på at det å få to når du 
bare har planlagt å få én, gir flere 
utfordringer. Ny bil, to av alt og at det 
er mye tyngre enn å gå gravid med to 
enn med én. 
– Men det er dobbel glede! Når de er 
inni magen så får du ikke den samme 
tilknytningen, men det er jo disse to, 
de samme individene, som kommer ut. 
Jeg kan ikke fatte at kvinner skal stå på 
barrikadene, kle seg i blodige truser 
og rope og kjempe for en rettighet de 
ikke visste de hadde. Det var ingen som 
kjente til denne rettigheten i det hele 
tatt før i 2016, sier hun oppgitt. 

Livsfarlig
Men det å vente tvillinger kom ikke 
uten problemer for Maria Victoria. 
Fordi hun kom til å utvikle antistoffer 
mot tvillingene i magen enda tidlig-
ere og sterkere enn i svangerskap 
nummer to, gikk det fra å være et risiko- 
svangerskap til å bli betegnet som et 
høyrisikosvangerskap. 
– Jeg fikk beskjed i uke 12 at det ikke 
var sikkert at dette kom til å gå bra. Og 
de fortalte meg at de heller ikke kunne 
gi dem blodtransfusjon inne i magen 
før langt over uke 20. Så da gikk jeg og 
holdt pusten i over ti uker. Hver uke 
som gikk ble en milepel for oss, men det 
var en stor belastning å gå i helspenn og 
være urolig for barna i magen så lenge, 
forteller hun.
I løpet av ukene som gikk, steg verdiene 
av antistoffer i blodet hennes kraftig, og 

Maria Victoria fryktet for tvillingenes 
liv flere ganger. 
– Allerede i uke 12 hadde jeg et nivå 
på 1000. Da Philip August ble tatt med 
hastekeisersnitt var verdiene på 2000. 
Høye titer-verdier kunne med andre ord 
bli livstruende for jentene. 
Slik fortsatte det i ukene videre. Målet 
var å komme til uke 28 av 40 ordinære 
svangerskapsuker uten å måtte ta dem 
ut, for da er babyenes lunger i stand til å 
puste luft. De kom seg forbi uke 28 uten 
at de trengte å gjøre noe, men i uke 30 
hadde verdiene steget kraftig. Da fikk 
hun to alternativer: Reise til Trondheim 
samme kveld for en blodoverføring, 
det vil si at fostrene får tilført nytt 
friskt blod mens de fremdeles er inne 
i magen. Eller så måtte tvillingene ut 
med keisersnitt to dager senere. Etter 
råd fra fostermedisineren reiste de til 
Trondheim for blodoverføring. 
– Det var veldig spesielt å møte disse 
legene som jeg har referert til mange 
ganger i jobben i Menneskeverd. 

Tidlig fødsel
Blodtransfusjonen gikk bra, og i uke 
31 foretok de enda en transfusjon. 
Verdiene sank nok til at jentene kunne 
bli værende i magen i én uke til. I 
uke 32 kunne de ikke vente lenger, 
og jentene ble tatt med keisersnitt på 
Rikshospitalet i Oslo. 
– Det var åtte personer på operasjons-
stua, og åtte personer i rommet ved 
siden av, der jentene ble lagt. 
Maria Victoria forteller at alt blodet 
til Josefine og Benedicte ble byttet ut. 
De hadde så lav blodprosent og måtte 
ha mye hjelp i begynnelsen. Det var 
med andre ord mange ledninger og 
sondemat de fem første ukene på 
sykehuset. 
– Oppfølgingen av gravide i Norge er 
svært god, og jeg følte meg godt ivaretatt 
hele veien, selv om det var en enorm 
påkjenning, forteller Maria Victoria.
 – Det var ingen selvfølge at det skulle 
gå så bra, men vi er så takknemlige for 
jentene våre!

Utvalgt mamma
Maria Victoria vil utfordre dem som 
står fast på at det er en viktig rettighet 
for kvinner å kunne ta abort på én av 
to i magen.
– Jeg mener faktisk at dersom du klarer 
én, så klarer du to. Så enkelt er det. For 
når du får et barn, så klarer du det. Og 
får du to, ja, så klarer du det også. Vi får 
kraft til å takle det som kommer. Det 
er mye arbeid, men det er også dobbel 

glede! Den doble gleden du får ved at de 
er to, gjør at du får energi og overskudd 
til å ta vare på to. Det er mer mating og 
det er mer nattevåk, og vi bruker flere 
tusen kroner i måneden på morsmelk-
erstatning. Men gleden er så uendelig 
mye større, sier hun. 
– Ropstad, du hadde rett, kontrer hun til 
dem som mener at Kjell Ingolf Ropstad 
tok feil da han i en partilederdebatt sa 
at kvinner som klarer ett barn, også 
klarer to. 
– Jeg føler meg som en utvalgt mamma 
som får lov til å ha tvillinger. Selv om 
det er mer arbeid, så får jo disse jentene 
et fantastisk vennskap og en uvurderlig 

relasjon seg imellom. Å gå rundt med 
tvillingvogn gir faktisk mange blikk og 
gode samtaler. Det er som en magne-
tisme over tvillinger, forteller Maria 
Victoria. 
Det er foreløpig uvisst når hun kommer 
tilbake til jobben i Menneskeverd. 
Tvillinger krever jo som kjent litt mer 
arbeid. Men Maria Victorias innsats i 
Menneskeverd har satt spor etter seg i 
norsk lovverk. 
– Når man har tvillinger foran seg, så 
blir konsekvensen av det lovverket vi 
hadde, helt horribelt. Jeg er så glad for 
at selvbestemt tvillingabort ikke lenger 
er lovlig i Norge, avslutter hun. ◆

DET VAR INGEN SELVFØLGE AT DET SKULLE GÅ SÅ BRA, 
MEN VI ER SÅ TAKKNEMLIGE FOR JENTENE VÅRE.

I mai 2016 overleverte Menneskeverds tidligere generalsekretær, Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen, 
20 000 underskrifter mot tvillingabort til Olaug Bollestad og Kjersti Toppe i helse- og 

omsorgskomiteen på Stortinget.

ARKIVFOTO SUSANNE WARD ÅDLANDSVIK
ARKIVFOTO ANE-MARTHE HOP-HANSEN

I juni 2019 ble det arrangert en demonstrasjon foran Stortinget i protest mot den forestående  
lovendringen om tvillingabort. Maria Victoria hadde nylig funnet ut at hun selv bar på tvillinger, og var til 

stede for å observere sammen med informasjonsansvarlig Maria Elisabeth Selbekk. 
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46 000 mennesker har underskrevet 
kampanjen. Denne saken har vist et 

STOR 
MOBILISERING 

MOT TIDLIG 
ULTRALYD

På under en uke samlet Menneskeverd inn 46 000 underskrifter  
mot forslaget om unødvendig fosterdiagnostikk. – Det sier noe om  

at vi er mange i kampen for et samfunn med plass til alle, sier  
Menneskeverds generalsekretær Morten Dahle Stærk.

TEKST MARIA ELISABETH SELBEKK
FOTO SUSANNE WARD ÅDLANDSVIK

– DET GJØR VONDT  
LANGT INN I HJERTEROTA 

«Jeg tenker på alle mennesker med 
Down Syndrom som nå må forholde 
seg til at samfunnet de lever i, faktisk 
skulle ønske de ikke var født», skrev 
Ann Kristin Torp Bakken på sin 
Facebookside tirsdag 27. mai, samme 
dag som Stortinget vedtok endringene 
i bioteknologiloven. 
I dag skal bioteknologiloven opp til 
votering på Stortinget, og det gjør 
vondt langt inn i hjerterota å tenke på 
at så mange mener at barn med Down 
Syndrom ikke skal ha livets rett. Jeg 
tenker på alle mennesker med DS som 
nå må forholde seg til at samfunnet de 
lever i, faktisk skulle ønske de ikke var 
født. Jeg skjønner veldig godt at de må 
føle seg uvelkommen her, og det må 
gjøre fryktelig vondt. Det er akkurat 
som mange ikke reflekterer over at de 
med DS også er vitne til denne debatten, 
at man på en måte snakker over hodet 
på mange, og at man overhodet ikke 
bryr seg om deres liv og følelser.
Jeg mener samfunnet må legge mye 
bedre til rette når det blir født barn 
som trenger tettere og mer oppfølging, 
og ikke et samfunn som så tydelig sier 
at det er bedre at du velger å fjerne 
barnet du venter, enn å beholde det. 
Vi må trygge familier som venter barn 
med utfordringer utover A4-barnet med 

Informasjonsansvarlig Kristin Rudstaden i  
Menneskeverd overrakte 46 000 underskrifter  
til Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og Kjersti Toppe 
(SP) kvelden før avstemningen i Stortinget.

FOTO INGRID VATNAR EIKJE

ARKIVFOTO MARTE LIE-GJESETH

Vern om Livet møtte Ann Kristin, mannen Stig og sønnen Noah i desember 2016. Da var Noah nesten tre 
år. Til høsten begynner han på skolen. Innlegget er gjengitt med tillatelse. 

at de skal få den støtte og oppfølging 
de trenger, uten at de må gå i utallige 
dialoger og bruke store ressurser på å 
få den hjelpen.
Også tror jeg de fleste av oss har 
mer ressurser enn vi tror selv, som 
kommer opp til overflaten den dagen 
de trenger det.
Jeg forstår også at vordende foreldre 
ønsker å vite mest mulig om barnet de 
bærer, men vi må som samfunn tenke 
grundige gjennom hva denne eventu-
elle endringen vil bety.
Uansett, de siste dagene har vært litt 
vanskelige, og jeg har følt en slags 
maktesløshet og sårhet over at samfun-
net gir så tydelig signal om at det valget 
vi tok, om å beholde Noah, egentlig 
var feil. Vi leste det den gang vi tok 
valget også, at det simpelthen var vår 
plikt å fjerne det barnet vi ventet, med 
begrunnelse i at Noah ville være en stor 
utgift for samfunnet. Det var grusomt 
å forholde seg til det den gang, og jeg 
forstår veldig godt de som velger å ta 
abort i denne situasjonen, fordi presset 
var ganske stort fra «samfunnet der 
ute». Fra helsevesenet her i Trondheim, 
har vi utelukkende gode opplevelser.
Håper alle som skal stemme i dag, 
tenker seg om mange ganger, og ser 
hvert liv som verdifullt. ◆

– KAMPEN  
ER IKKE OVER
Mange av Menneskeverds  
medlemmer reagerte sterkt på 
resultatet av avstemningen i 
Stortinget i slutten av mai. Her  
er et knippe reaksjoner som kom 
inn til vår Facebookside.

Veldig trist og loven er kommet. Men, jeg 
har fått en enda større kamplyst til å nå 
de enkelte menneskehjertene med bud-
skapet, plass til alle og at livet starter fra 
unnfangelsen. La oss kjempe og informere 
sammen. Takk til Menneskeverd.
Ivar E.

Takk til Menneskeverd som taler de 
ufødte barnas sak. Nå gjelder det som 
aldri før å stå på videre.
Torill R.

Takk for arbeidet alle i Menneskeverd! 
Innsatsen deres har vært fantastisk 
de siste dagene. Vi kommer sterkere 
tilbake!
Namsos KrFU

Trist dag på Tinget, men kampen er ikke 
over: Takk for innsatsen deres og kjemp 
videre – vi er mange som heier på dere.
Christin M. R. 

Jeg er knust, men har ikke mistet 
kampgløden! Det er først nå det virkelig 
begynner.
Simon S.

K velden før Stortinget skulle 
stemme over endringene i 
bioteknologiloven, overrakte 

Menneskeverd en stor bunke med 
underskrifter til KrFs Geir Jørgen 
Bekkevold og Senterpartiets Kjersti 
Toppe. Underskriftene ble samlet inn 
i samarbeid med Norges Kristelige 
Legeforening. 
– Det er helt fantastisk å høre at  

stort engasjement i folket. Jeg er glad 
for å ha sett at mange har engasjert seg 
og at mange er enige med KrF om at 
dette er etisk vanskelige saker, sa KrFs 
helsepolitiske talsperson Geir Jørgen 
Bekkevold til NTB i forbindelse med 
overrekkelsen.

Takknemlig for støtten
Menneskeverds generalsekretær 
Morten Dahle Stærk er også over- 
veldet, og ikke minst takknemlig over 
den brede støtten.
– Svært mange mennesker har på denne 
måten gitt klar beskjed til politikerne 
om at alle mennesker har lik verdi og 
at de er bekymret for konsekvensene 
av å innføre offentlig rutinemes-
sig kvalitetskontroll av det ufødte 
liv, sier han.
Til tross for stor mobilisering, fikk 
forslaget om tidlig ultralyd og NIPT-
testing av alle gravide, flertall i 
Stortinget.
– Vi er svært skuffet over at Stortinget 
vedtok at unødvendig fosterdiagnostikk 
nå blir tilbudt alle gravide. Dette sender 
et kraftig signal om at mennesker med 
Downs syndrom og andre diagnoser 
ikke får den samme beskyttelsen som 
andre. Vi er bekymret for økt abort-
press og stigmatisering av allerede 
sårbare grupper, sier Stærk.

Viktigere enn noen gang
Han understreker at kampen mot sort-
eringssamfunnet blir viktigere enn 
noen gang.

– Viktige slag om utvidet fosterdiag-
nostikk vil stå i årene fremover, og når 
alle gravide skal testes for noen få diag-
noser, vil det bli en sentral oppgave å 
gi god informasjon og rådgivning. Vi 
frykter konsekvensen av disse lov- 
endringene, men vi vil fortsette å 
kjempe for menneskets ukrenkelige 
verdi gjennom holdningsskapende 
arbeid og politisk påvirkning, sier han. ◆

SVÆRT MANGE MENNESKER HAR PÅ DENNE MÅTEN 
GITT KLAR BESKJED TIL POLITIKERNE OM AT ALLE 
MENNESKER HAR LIK VERDI.
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verlege Astor Reigstad skrev  
25. mai 2018 i Klassekampen en 
interessant artikkel med tittel 

«Abortlovens trange fødsel». I artik-
kelen hevder han at det var en gjenglemt 
konvolutt med 16 SV-stemmer som ble 
avgjørende for at loven ble vedtatt. 
Saken var den at etter stortingsvalget 
i 1977 ble konvolutten med stemmene 
funnet i et opptellingslokale. Stemmene 
sikret Ap og SV flertall over de borger-
lige partiene Høyre, KrF, Sp og Venstre. 
Selv om det i Høyre var enkelte som 
støttet prinsippet om selvbestemt abort, 
utelukket en slik stemmegivning KrFs 
støtte til en borgerlig regjering. 

Folkeaksjonen mot fri abort
I 1960 fikk Norge sin første abortlov, 
men denne loven innebar en mer 
restriktiv holdning til provosert abort 
enn tilhengerne ønsket. Året etter 
at loven inntraff, gikk faktisk abort- 
tallene ned (tallet var den gang kommet 
opp i ca. 4 000 aborter i året). Det var 

O

FOTO ISTOCK

VI VAR DEN FØRSTE GENERASJONEN SOM  
HADDE MISTET SIN MEST GRUNNLEGGENDE  
RETTIGHET FØR FØDSEL. FOR MIN DEL VAR 
DETTE EN KONSEKVENS AV AT ABORTLOVEN 
TRÅDTE I KRAFT ÅRET FØR JEG BLE FØDT.

Da Stortinget 26. mai gjorde vedtak om ny bioteknologilov, gikk Norge fra å være blant 
Europas mest restriktive til ett av de mest liberale på dette feltet. Livsvernbevegelsen 

tapte kampen om fosterets rettigheter på 70-tallet. Den vant store gjennomslag i biote-
knologiloven fra 2003, men tapte mange av seirene for alle menneskers likeverd denne 

våren. Hvor går veien videre nå?
TEKST MORTEN DAHLE STÆRK

HVA NÅ, 
MENNESKEVERD?

kristen-sosialisten Otto Hauglin som 
hadde den ene stemmen som ved valget 
i 1973 sperret for innføring av fri abort. 
Loven ga rett til abort og åpnet for abort 
på grunnlag av sosiale forhold alene. 
Dermed var veien kort til loven om fri 
abort som ble vedtatt i 1978. Borgerlig 
side mente dette var jevngodt med fri 
abort, og biskop Per Lønning gikk av 
i protest. 

Samtidig ble en av Menneskeverds 
forløpere, Norsk Pro Vita, stiftet  

Vi trenger en massiv mobilisering for ideen om at menneskeverdet  
er en iboende og konstant verdighet uavhengig av helse, egenskaper, 
kjønn og andre identitetsmarkører, skriver  
Menneskeverds generalsekretær Morten Dahle Stærk. 
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20. november i 1974. Foreningen 
jobbet ved siden av arbeidet mot selve 
loven, for samvittighetsfrihet for helse- 
personell som av ulike grunner ikke 
ønsket å medvirke til abort. Det store 
breddeengasjementet mot en utvidelse 
av abortloven ble organisert gjennom 
«Folkeaksjonen mot fri abort» under 
Anne Enger Lahnsteins ledelse, som 
samlet 610 000 underskrifter mot at 
loven om selvbestemt abort skulle 
vedtas av Stortinget.

Et rettsløst individ
En av dem som på denne tiden startet 
å engasjere seg, var senere professor i 
pediatrisk medisin, Ola Didrik Saugstad. 
I en artikkel i Inter Medicos skriver han: 
«Jeg ble ferdig med medisinerstudiene 
i Oslo i 1973 og sto klart til å «redde 
verden». Det var derfor tankevekkende 
da jeg kort tid etter forsto at medisinen 
ikke bare gjør godt, men kan også være 
en trussel mot menneskeverdet. Det 

var abortsaken og utviklingen i bio- 
teknologi som fikk meg til å forstå dette.» 

Saugstads kritikk er verdt å merke seg. 
Han siterer en artikkel han skrev for 
Inter Medicos i 1977 («Den medisinske 
utviklingen en trussel mot menneske- 
verdet?»). Her argumenterer han for 
at abortliberaliseringer i hele verden 
har gjort fosteret til et rettsløst individ. 
Samtidig slår han fast at fosterdiag-
nostikk vil kunne åpne for sortering 
ved at man kan «bestemme hvilket liv 
som er leveverdig eller ikke». Saugstad 
skriver i dag at en god abortlov og en 
god utvikling innen bioteknologi må 
avveie hensynet mellom alle involverte 
parter: «Det er i skjæringspunktet 
mellom to svake parter den etiske 
debatt må føres». 

Engasjert som tenåring
Som tenåring ble jeg selv engasjert i 
kampen for fosterets rettigheter. I 2005 

I en svært interessant artikkel i Dag 
og tid fredag 13. mars i år skriver 
forsker og forfatter Eivor Oftestad om 
utviklingen mot abort på bakgrunn av 
utviklingsavvik eller funksjonshemning 
hos fosteret. Metodene for fosterdiag-
nostikk før 1960-loven var ikke gode, og 
hele 50–75 % av fostrene som ble abort-
ert på eugenisk grunnlag, rammet friske 
fostre. Oftestad skriver: «det debatten 
ikkje problematiserte, var kva som låg 
i omgrepet «alvorleg sjukdom eller eit 
stort lekamleg eller sjeleleg lyte», altså 
kva for liv som var verdt å leve. Denne 
debatten kom først opp mot vår eiga 
tid, og han har dei siste åra også ført 
til ein ny diskusjon om paragraf 2c i 
abortlova.»

Fosterdiagnostikken og utviklingen av 
genetiske tester ved hjelp av foster-
vannsprøve ble innført på 70-tallet 
uten politiske vedtak. Hvem som fikk 
tilgang til slik diagnostikk var bestemt 
av kapasiteten til de klinikkene som 
utførte testene. Debatten om sorterings- 
samfunnet var ikke avgrenset til 
dem som var skeptiske til fri abort på 
70-tallet. Oftestad skriver om hvordan 
endringen i synet på funksjonshemmede 
var en svært viktig premissfaktor for 
endringene: «Spørsmålet som vart 
diskutert i Norsk Forbund for Psykisk 

Utviklingshemmede (stifta i 1967), 
var om fosterdiagnostikken var ei 
underkjenning av menneskeverdet til 
funksjonshemma. Kva syn på dei svake 
i samfunnet kom til uttrykk gjennom 
fosterdiagnostikken?»

Et alvorlig angrep på likeverdstanken
26. mai i år stemte altså Stortinget 
over omfattende liberaliseringer i bio- 
teknologiloven som på mange måter 
bryter med 2003-loven: 
• Tidlig ultralyd som screening blir 
en del av svangerskapsomsorgen for 
alle gravide.
• Blodprøven NIPT blir tilgjengelig gjen-
nom egenbetaling. Testen er spesielt 
målrettet for å finne kromosomavvik.
• Retten til diagnostikk av befruktede 
egg blir utvidet.
• NIPT-prøven blir førstetest for dem i 
risikogruppene. 
Menneskeverd har betegnet dette som 
et alvorlig angrep på likeverdstanken i 

I DETTE KULTURKLIMAET – HVOR MENNESKEVERDET UTFORDRES FRA MANGE 
KANTER – TRENGS MENNESKEVERDS STEMME MER ENN NOEN GANG.

HVIS MENNESKEVERDET KNYTTES TIL VÅR 
ALDER ELLER FORANKRES I VÅRE EGENSKAPER, 

VIL ALLE I LØPET AV LIVET OPPLEVE AT VÅR VERDI 
BLIR REDUSERT.

Det store breddeengasjementet mot en utvidelse 
av abortloven ble organisert gjennom «Folke- 
aksjonen mot fri abort», som samlet 610 000 
underskrifter mot at loven om selvbestemt abort 
skulle vedtas av Stortinget. Her overleveres 
underskriftene til stortingspresidenten i oktober 
1974. F.v. Anbjørn Neerland, Helga Gitmark,  
Tor Aukrust og Hans Olav Tungesvik.
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Mange i min generasjon følte en urett over at 
vi ikke hadde noen rettigheter eller selvstendig 

stemme i avgjørelsen om vi skulle få selve livet de 
første ukene av vårt liv, skriver Morten Dahle Stærk 
(t.h.), som sammen med Øyvind Brun Andersen (t.v.) 
var initiativtaker til Ungdommens Menneskeverds- 
allianse i Norge (UMAN). (Faksimile fra Magazinet i 

februar 1999. Foto: Ingunn Ulfsten)

var det debatt om å utvide grensen for 
selvbestemt abort til uke 16, og jeg 
ble invitert til å delta i Redaksjon EN 
på NRK og Tabloid på TV2. Jeg husker 
godt Oddvar Stenstrøms pekefinger 
da han i sitt første spørsmål til meg 
innledet med: «Dere vil jo forby abort 
i Norge». Det var ikke den åpningen 
vi hadde avtalt, og jeg måtte famlende 
forsøke å få frem mitt positive poeng om 
at vi måtte tilkjenne mennesket verdi 
også når retten til liv bryter mot andre 
rettigheter. 

Som unge debattanter kunne vi imidler-
tid bringe på banen en argumentasjon 
som ingen hadde hørt tidligere. Vi var 
nemlig den første generasjonen som 
hadde mistet sin mest grunnleggende 
rettighet før fødsel. For min del var 
dette en konsekvens av at abortloven 
trådte i kraft året før jeg ble født. I beste 
sendetid på riksdekkende fjernsyn 
kunne jeg derfor fortelle om den uret-
ten mange i min generasjon følte over 
at vi ikke hadde noen rettigheter eller 
selvstendig stemme i avgjørelsen om 
vi skulle få selve livet de første ukene 
av vårt liv. Ingen spurte om årsak eller 
krevde at visse kriterier skulle være 
oppfylt for at livstråden skulle avbrytes. 

Et samfunn med plass til alle
Bioteknologiloven av 2003, lagt frem 
av daværende helseminister Dagfinn 
Høybråten (KrF), innebar en etterlengtet 
seier, sett fra livsvernbevegelsens pers-
pektiv. Stortinget stemte til slutt for 
flere kontroversielle standpunkter, 
ikke minst fordi enkeltrepresentanter 
i SV var kritiske til en utvikling mot 
et sorteringssamfunn. Loven innebar 
blant annet en sterkere verdiforankring 
enn forrige lov fra 1994: «Formålet med 
denne loven er å sikre at medisinsk 
bruk av bioteknologi utnyttes til beste 
for mennesker i et samfunn der det er 
plass til alle.» Loven begrenset blant 
annet tilgang til fosterdiagnostikk og 
inneholdt et forbud mot forskning på 
befruktede egg.

vårt samfunn. Spørsmålet blir hvor vi 
går videre etter dette?
Kanskje kan vi lære av nederlaget 
«Folkeaksjonen mot fri abort» opplevde 
i 1978 da abortloven ble vedtatt med 
kun én stemmes overvekt. I starten fort-
satte folkebevegelsen sitt arbeid, men 
målet ble udefinert. Mange var opptatt 
av at selve saken ikke måtte gå tapt og 
at man måtte få til et mer langsiktig 
livsvernarbeid for å gjenreise respekt- 
en for menneskeverdet og det ufødte 
barnet. Folkeaksjonen i daværende 
form ble lagt ned, og 7. november 1981 
ble «Folkebevegelsen for Livsrett og 
Menneskeverd» (FLM) dannet. 

FLMs arbeidsområder ble definert å 
være abort, bioteknologi og aktiv døds- 
hjelp. Grunnlaget var at man ville verne 
livet fra unnfangelse til naturlig død. 
Den største forskjellen fra dens forløper 
var vekten på holdningsskapende 
arbeid. Gjennom undervisning, infor-
masjonsarbeid, politisk påvirkning og 
samfunnsdebatt vil FLM over tid prege 
befolkningens holdninger. 

Flere avgjørende slag
Det ble utarbeidet ressursmateriell som 
brosjyrer og filmer. Vern om livet (legg 
merke til bladets historie) ble en viktig 
informasjonskanal, og det ble arrangert 

seminarer og kurs. Abortforebyggende 
arbeid ble en viktig del av beve-
gelsens arbeid. Det mest konkrete 
utslaget fikk imidlertid dette formålet 
i søster-organisasjonen Norsk Pro Vita 
som opprettet rådgivningskontor for 
vanskeligstilte gravide – Alternativ til 
abort i Norge (AAN) – allerede i 1976. I 
2003 slo Norsk Pro Vita og For Livsrett 
og Menneskeverd (FLM) seg sammen, 
og ungdomsorganisasjonen UMAN ble 
etter noen år en del av det som i dag er 
Menneskeverd.

I snart 50 år har altså den organiserte 
livsvernbevegelsen i Norge jobbet langs 
samme spor: 
• Aktiv politisk påvirkning spesi-
elt i forkant av store revideringer 
av lovverket
• Holdningsskapende arbeid, ikke minst 
blant ungdom
• Informasjonsarbeid og aktiv deltakelse 
i den offentlige debatt

• Arbeid for å senke aborttallene, tidlig-
ere også gjennom konkret rådgivning
Det vil stå flere avgjørende slag i årene 
som kommer. Flere ungdomspartier 
ønsker å legalisere aktiv dødshjelp. 
Det vil helt sikkert komme en debatt 
om å tilby NIPT-testen til alle, noe som 
vil gjøre identifiseringen av barn med 
Downs syndrom og andre diagnoser 
enda enklere. SV foreslo nylig på nytt 

en utvidelse av grensen for selvbestemt 
abort til 16 uker. Dessuten skjer det en 
rivende utvikling innen bioteknologi; 
internasjonalt blir kjønnsceller og 
befruktede egg solgt med løfter om 
barn med høy intelligens og attraktivt 
utseende. 

I dette kulturklimaet – hvor menne-
skeverdet utfordres fra mange kanter 
– trengs Menneskeverds stemme mer 
enn noen gang. Hvis menneskeverdet 
knyttes til vår alder eller forankres i 
våre egenskaper, vil alle i løpet av livet 
oppleve at vår verdi blir redusert. Vi 
trenger derfor en massiv mobiliser-
ing for ideen om at menneskeverdet 
er en iboende og konstant verdighet 
uavhengig av helse, egenskaper, kjønn 
og andre identitetsmarkører. Bare slik 
kan vi over tid gjenvinne også politiske 
seiere som realiserer menneskets verdi 
og likeverd. ◆
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En dement kvinne i Nederland ble 
holdt fast mens hun fikk aktiv døds- 
hjelp. Nederlandsk høyesterett slår fast 
at legen handlet i tråd med loven.

Den 74 år gamle nederlandske kvinnen 
med Alzheimers sykdom hadde tidlig-
ere signert et dokument som uttrykte 
ønske om aktiv dødshjelp. Men da legen 
skulle gi henne det dødelige legemid-
delet, gjorde kvinnen motstand. Ifølge 
den danske avisen Kristeligt Dagblad, 
måtte de pårørende holde henne fast 
slik at legen klarte å utføre dødshjelpen.

Det var avisen Vårt Land som først 
omtalte saken i Norge. Dokumentet 
kvinnen hadde signert kalles et livstes-
tament. Det består av de ønskene man 

SAMVITTIGHETS-
SAK AVVIST
Den europeiske menneskerettighets-
domstolen i Strasbourg vil ikke 
behandle saken fra to svenske jord-
mødre som blir nektet jobb fordi de ikke 
vil utføre aborter, skriver avisen Dagen.

Ellinor Grimmark og Linda Steen 
har gått til sak mot myndighetene i 
hjemlandet og hevder at deres samvittig- 
hetsfrihet er krenket. Etter å ha brukt 
alle juridiske muligheter i Sverige, 
tok de saken til den europeiske dom- 
stolen. Religionsfrihetsgruppen ADF 
International, som har støttet jordmød-
rene, mener at avslaget fra domstolen 
er et «farlig avvik fra domstolens formål 
om å beskytte grunnleggende friheter». 
Visedirektør i ADF, Robert Clarke 
sier at de er skuffet over domstolens 
beslutning om ikke å ta opp sakene til 
Grimmark og Steen.

– En positiv dom fra domstolen ville 
vært et viktig skritt i beskyttelsen 
av retten til samvittighetsfrihet. 
Medisinske fagpersoner skal kunne 
jobbe uten å bli tvunget til å velge 
mellom samvittighets-overbevisning og 
karriere. Avgjørelsen i dag markerer at 
man har mistet muligheten til å opprett- 
holde dette viktige prinsippet i Sverige, 
sier Clarke ifølge engelske Premier. 

Grimmark sier at hun valgte å bli jord-
mor fordi hun ønsket å bidra til å bringe 
liv inn i denne verden og kan ikke forstå 
hvorfor Sverige nekter å imøtekomme 
hennes overbevisning. Hun jobber nå 
i Norge, der hennes overbevisning blir 
respektert.

Vern om Livet skrev om jordmødrenes 
kamp i november 2017 og møtte jurist 
Ruth Nordström (bildet) som har ført 
saken for jordmødrene etter at de tapte 
i alle rettsinstanser i Sverige. ◆

ROCKESOKK 
I KORONAENS 
TID

For fjerde år på rad var Menneskeverd med på å mark-
ere den internasjonale dagen for Downs syndrom med 
kampanjen #rockesokk. Nytt av året var et samarbeid 
med Stiftelsen VI. Stiftelsen VI jobber for å gi personer med 
nedsatt funksjonsevne like muligheter til et fullverdig liv. 
De ønsker å bidra til at flere mennesker med funksjons- 
nedsettelse opplever høyere livskvalitet, forbedret helse, 
økt mestringstro og mer sosial kontakt.

Budskap som likeverd
Ett av resultatene av samarbeidet ble en kampanjefilm med 
statsminister Erna Solberg, hekkeløper Karsten Warholm og 
trener i rytmisk gymnastikk, Katelyn Garbin. 
«Jeg tror på like muligheter for alle, derfor deltar jeg på 
Rockesokk», uttalte Erna Solberg i filmen, som ble sluppet 

2. mars. Samme uke begynte filmen å rulle på Clear 
Channel-skjermer over hele landet. Clear Channel 
er skjermer med reklame som vises på offentlige 
steder som flyplasser, togstasjoner, kjøpesentre og 
T-banestasjoner. Budskapet om alle menneskers 
likeverd gikk derfor ut over hele Norge med en 
oppfordring om å delta på Rockesokk. 

Strømmet på med bilder
Rockesokk er den norske kampanjen for den inter-
nasjonale dagen for Downs syndrom. Konseptet 
er enkelt: Vi oppfordrer alle til å gå med to ulike 
sokker den dagen og legge det ut på sosiale medier 
for å vise at man setter pris på ulikheter og at 
alle mennesker er like mye verd, uansett antall 
kromosomer. Som tidligere år strømmet det på 
med bilder på selve dagen, og vi gleder oss allerede 
til neste år. ◆

Til tross for korona-tiltakene regjeringen iverksatte 12. mars, 
ble Rockesokk markert på sosiale medier den 21. mars. 
TEKST MARIA ELISABETH SELBEKK

DEMENT KVINNE GJORDE 
MOTSTAND UNDER AKTIV 
DØDSHJELP

Øverst: Budskapet om alle menneskers likeverd gikk ut  
over hele Norge via reklameskjermer på offentlige steder. 

Nederst: Mange postet bilder av ulike sokker på  
sosiale medier. En kvinne i Nederland gjorde motstand da legen skulle gi henne et dødelig legemiddel. Hun hadde  

tidligere signert et dokument som uttrykte ønske om aktiv dødshjelp.
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skulle ha dersom man ligger for døden 
og ikke selv kan uttrykke egne ønsker.

Da saken om den demente kvinnen ble 
løftet inn i Nederlandsk høyesterett, 
stilte påtalemyndighetene spørsmålet: 
Hva om kvinnen hadde ombestemt seg 
etter å ha signert? Domstolen konklu- 
derte nylig at leger kan gi aktiv døds- 
hjelp til pasienter selv om de ikke er i 
stand til å bekrefte dødsønsket de har 
formulert i et eventuelt livstestament.

 – Denne dommen har vidtrekkende 
og etter min mening katastrofale 
konsekvenser for hvordan vi behandler 
pasienter med langt utviklet demens, 
sier professor i legeetikk, Theo A. Boer 
til Kristeligt Dagblad. ◆
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med eugenisk indikasjon var at det enno ikkje fanst 
nokon brukbar metode for å ta prøve av arvemate-
rialet til fosteret, og abort på eugenisk indikasjon 
var dermed grunna på kunnskap om arvelovene. 
Det førte til at 50–75 % av abortane på eugenisk 
grunnlag ramma fostre med ordinær utvikling. 

Kva vil skje?
I den augneblinken kunnskapen om fosteret vart 
sikker, vart grunnlaget for abort endra frå statis-
tisk berekna prognosar til eigenskapar ved det 
einskilde fosteret. Den endringa kom ved over-
gangen til 70-talet då fostervassteknologien vart 
utvikla. No er spørsmålet kva som vil skje når tidleg 
ultralyd vert eit tilbod til alle. Kunnskapen om 
Downs og tilbodet om abort heng framleis saman, 
slik som på Mohrs tid – men no på nye premissar. 
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rofessor Jan Mohr, arveforskar og initiativ- 
takar til Humangenetisk institutt ved 
Universitetet i Oslo, fortalde at nå hadde 

verdas ledande arveforskarar endeleg funne 
årsaka til «mongoloid idioti». Ved å klippe små 
bitar av lungevev frå aborterte fostre, hadde 
ein greidd å lage preparat kor kromosoma vart 
synlege. Slik fekk ein bekrefta at mennesket hadde  
46 kromosom, ikkje 48, slik ein hadde trudd i fleire 
tiår. I tillegg var det no oppdaga at individ med 
Downs hadde «et lite satelittkromosom» i tillegg 
til dei andre kromosoma.

Små sjansar
Etter ei begeistra formidling av ny innsikt spør 
Mohr om kva denne kunnskapen kan bidra til: 
«Kan denne kunnskapen gi noe løfte om at vi etter 
hvert kan få bukt med sykdommen?»
Som svar på sitt eige spørsmål slutta han at det var 
små sjansar til å finne noko middel til å motverke 
kromosomfeil. Det som derimot var nærliggande, 
var å «utvikle metoder til å diagnostisere tilstand- 
en så tidlig i fosterutviklingen at abort eventuelt 
kan fremkalles.» Nett slik vart ny kunnskap om 
Downs presentert av landets, kanskje Nordens, 
fremste ekspertise. Det nedslåande, men nærlig-
gande, svaret var fosterdiagnostikk og abort. 
Det var tilsynelatande ingen avstand mellom 
kunnskapen om fosteret og moglegheita til å 
avbryte svangerskapet.

Lågare status
På byrjinga av 60-talet var dette kanskje ikkje 
så kontroversielt. Dei utviklingshemma hadde 
ein langt lågare status enn dei har i dag. Det ser 
vi blant anna i debatten om abortlova som vart 
vedteken same året som Jan Mohr sin artikkel. 
Her var eugenisk indikasjon eitt av kriteria som 
vart innført som lovleg årsak til abort, i tillegg til 
medisinsk, sosial og etisk indikasjon. Problemet 

Første gong den norske offentlegheita fekk forklaringa på Downs syndrom, var i Aften-
posten første juli 1960. Her sto ein lang og entusiastisk artikkel med nytt frå forskings-
fronten: «46, 47 eller 48? Hvordan bestemmelsen av menneskets kromosomtall førte til 
forklaringen på en av de vanligste former for åndssvakhet».

KUNNSKAP OM DOWNS

– Kunnskapen om Downs og tilbodet om abort heng framleis 
saman, men no på nye premissar, skriver gjesteskribent Eivor 
Oftestad. 

FOTO ISTOCK

AV EIVOR OFTESTAD  
KIRKEHISTORIKER, FORSKER OG MEDLEM I 
MENNESKEVERDS FAGLIG-ETISKE UTVALG

«Eg trur eg hadde vald abort  
sjølv dersom eg ikkje var blitt 
kjent med barnet mitt. Hadde eg 
lest prognosane, ville eg tenkt at 
det ikkje var eit fullverdig liv. Alle 
ønsker seg perfekte barn, men kven 
definerer kva det er? Livskvalitet 
er subjektivt. Eg veit at Rebekka 
sjølv – og det er utgongspunktet 
for menneskeverdet – hadde eit 
godt liv. Vi opplevde at ho var like 
perfekt som dei andre barna våre.»

Geir Lippestad til Vårt Land, 15. mai 
2020. (Datteren Rebekka hadde en 
alvorlig funksjonshemning og døde som 
17-åring i 2013).

«Fosterdiagnostikk til alle  
gravide vil trolig øke fravalget 
av fostre med tilstander som 
vurderes som uønskede, og også 
øke antallet gravide som må 
gjennomgå tilleggsundersøkelser 
som igjen kan ha bivirkninger. Da 
er det ikke lenger tale om bedre 
svangerskapsomsorg, men et steg 
i retning av sorteringssamfunnet. 
Fosterdiagnostisk screening er 
etisk problematisk fordi det er en 
målrettet leting etter tilstander  
det ikke finnes behandling mot.»

Marianne K. Bahus, Geir Sverre Braut 
og Morten Magelssen, medlemmer av 
Bioteknologirådet, til Verdidebatt i Vårt 
Land, 25. mai 2020.

«Teknologien vil bringe flere 
valgmuligheter enda tidligere i 
svangerskapet. Våre medborgere 
med Downs syndrom har uforskyldt 
havnet i rollen som kanarifuglen 
i gruven. La ikke den krevende 
jobben de gjør, være forgjeves.  
Våre medborgere med Downs 
syndrom fortjener oppmerksomhet 
som er uendelig mye mer positiv og 
styrkende enn det denne debatten 
kommer til å gi dem. Barn med 
Downs syndrom er akkurat like mye 
verdt som andre barn. De vokser 
opp til å bli flotte ungdommer og 
voksne, ofte med Facebook- 
kontoer og smarttelefoner. Vi ber 
alle debattanter ha dette i mente.»

Randi Ødegaard, styreleder i NNDS 
(Norsk nettverk for Down syndrom) til 
Aftenposten, 12. mai 2020

STABSNYTT
Informasjonsansvarlig i Menneskeverd, Maria Elisabeth Selbekk, har sluttet i 
Menneskeverd denne våren og gått over i en stilling som kommunikasjonsrådgiver i 
KrF. Kristin Rudstaden vil være fungerende informasjonsansvarlig ut året.
Undervisningsansvarlig Karianne Schandy Dinessen har også sluttet i Menneskeverd 
denne våren, etter å ha hatt morspermisjon. Undervisningskonsulent Sara Marie 
Grimstad overtar som undervisningsansvarlig. Fredrik Høst Hansen er ansatt som 
ny undervisningskonsulent. 

GOD RESPONS PÅ PODKAST
Podkasten «Alle våre dager» har fått gode tilbakemeldinger 
og mange lyttere siden den ble lansert i mars. Ingrid Vatnar 
Eikje, som er prosjektleder i Menneskeverd, har så langt laget 
syv episoder hvor hun møter mennesker som på ulike måter 
har kommet nær dødens brutalitet. Håpet er å gi døden et 
språk og at vi lærer oss å leve med den. «En aktuell, nær 

og ærlig podkast som anbefales», skriver en lytter. Du finner podkasten på våre 
hjemmesider www.menneskeverd.no eller der hvor du vanligvis lytter til podkast. 

BOKTIPS
«Dødshjelp i Norden?» er en fersk, vitenskapelig antologi som 
samler mange av de viktigste stemmene i Norden, fra vidt ulike 
fagfelt og bakgrunner, til å presentere sine beste argumenter 
for hvorfor Norden bør samles om å forbli en dødshjelpsfri sone 
i overskuelig fremtid.

Morten Horn, Daniel Joachim H. Kleiven og Morten Magelssen har 
redigert boken, og den kan lastes ned kostnadsfritt på nettsidene til 
Cappelen Damm Akademisk.

DERFOR ER JEG MEDLEM  
I MENNESKEVERD
Jeg er medlem i Menneskeverd fordi jeg mener at livet er ukrenkelig fra 
unnfangelse til naturlig død og at hvert menneske er uendelig mye verdt 
bare fordi det er et menneske.
     Jan Wilhelm Floberg, Drammen



Til deg som står opp for likeverd 
Til deg som har signert oppropet #plasstilalle
Til deg som har delt våre innlegg og vist engasjement
Til deg som har gitt oss en gave og 
sikrer kontinuitet i arbeidet
Til deg som er medlem i Menneskeverd 
– sammen står vi sterkere!

TUSEN 

TAKK!

Returadresse: Menneskeverd, Storgaten 10b, 0155 Oslo


