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ATT LYCKAS  
BLI FÖDD 
 

Tänk att det kan bli en alldeles unik liten 
människa med alla sina egenskaper, sin 
personlighet och alla krumelurer och 
finesser. Tänk bara på ett öga eller ett öra 
och allt annat som ska hamna på rätt plats 
och fungera.  
   Visst blir det ”fel” ibland och det är 
egentligen inte konstigt eftersom det är så 
mycket som ska klaffa. I Sverige och andra 

länder sorteras många av dessa bort genom fosterdiagnostik och aborter. Vem vill ha ett 
vanskapt eller funktionshindrat barn? Och tänk vilken belastning för samhället! Ja så kan 
tongångarna låta och det är otäckt att det kan resoneras på det viset. Vad visar vi för 
människosyn med den inställningen och det synsättet? Det finns många fantastiska 
människor med olika former av medfödda handikapp som är till både glädje och välsignelse 
för sin omgivning – så vem har rätt att säga (eller besluta) att de inte borde ha funnits?  
   Men har då alla som inte får födas, allvarliga fysiska fel? Nej, så är det naturligtvis inte.  
 

Innan varje graviditet har något hänt men i abortdebatterna verkar detta med hur ett 

barn vanligtvis blir till, ha fallit bort. ”Hoppsan! Inte visste jag att det kan bli barn av det här!”  
   Det är inte lätt att avbryta ett samlag men om man inte vill ha barn så kan det vara ett bra 
tillfälle att förändra något före det och inte efter. Visst kan en och annan bli med barn trots 
preventivmedel och visst kan en och annan bli gravid efter en våldtäkt men de flesta av dem 
som gör aborter har inte sådana ”skäl”.  
   Egentligen är abortdebatten absurd – kvinnor som försvarar sin rätt till sin kropp när det 
inte handlar om hennes kropp utan om en person som tillfälligt bor där. En liten individ som 
har lyckats nå målet bland en stor mängd spermier. En Segrare som nu börjat formats för att 
en dag hitta sin egen uppgift i denna världen. Såvida hon eller han föds levande in i den!  
   Den gravida kvinnan är inte ensam om att utgöra ett hot mot det liv som börjat formas. 
Mödravården har en stor del i detta med sin lagstadgade fråga (också den absurd) om 
graviditeten ska fortsätta. Varför inte istället utgå från att graviditeten är önskad och även 
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efterlängtad? Varför inte vara lika snabb på att hitta stöd och hjälp till att kunna fullfölja en 
eventuellt oväntad graviditet istället för att lägga fram ett abortalternativ?  
   Det borde väl åtminstone gå att förhålla sig neutral vid första kontakten med blivande 
föräldrar istället för att ifrågasätta om barnet är välkommet. (Såvida det är så här det 
fortfarande fungerar inom ”mödravården”?) 
 

Om livet verkligen ska värnas så är det bra om det görs hela kedjan. En oönskad 

graviditet har börjat med ett oönskat eller oskyddat samlag! Där var två personer delaktiga 
och båda borde ta samma ansvar. Även om relationen är tillfällig. 
   Den process som startar vid en befruktning ser inte annorlunda ut för den som medvetet 
väntar barn och den som inte tänkt bli gravid. Det är en ny, helt unik liten person, som börjat 
sin resa! Det är det livet som släcks oavsett om det kallas barn, embryo, cellklump, misstag 
eller något annat.  
   Det kan råda skilda uppfattningar om när livet börjar och det vänds och vrids utifrån olika 
parametrar – ändå finns det bara en förutsättning för detta nya liv och det är befruktningen! 
Då, och varken förr eller senare, börjar den livsprocess som är bland det mest fantastiska av 
alla mirakler!  
   Menar jag då att abort ska förbjudas eller att kvinnor ska skuldbeläggas bara för att det är 
de som ”råkar bli” gravida? Nej, jag tycker bara att något fattas i debatten – utöver detta med 
att barns liv behöver skyddas redan från start!  
   I de flesta sammanhang kan vi förstå orsak-verkan; sådd-skörd eller det där med blommor 
och bin. Det är nog inte helt lätt för många kvinnor att avbryta en graviditet! Därför bör de få 
all tänkbar hjälp att inte behöva göra det! 
 


