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Abstract 

The abortion issue in the European Union today stands for a paradox situation. 

Within the union abortion is handled through the subsidiary principle, which 

states that every country has the right to decide upon the issue itself. Although all 

member countries of the union have ratified the European Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, three countries still does 

not allow women to do an abortion. According to feminist rights theory, the 

background perspective of this essay, human rights begin at birth and therefore 

countries that have ratified those rights should allow abortion.  

In this normative study the question of abortion is analyzed through an 

argumentation. To clarify the conflict of values that this argumentation circles 

around I have divided the conflict into four parts; rights, democracy, the national 

level and the European level. My thesis is that abortion should be justified in the 

EU on the basis of human rights and feminist rights theory. My result is that 

abortion can be justified on those grounds because of the fact that human rights 

begin at birth and also because the EU, as a democracy has to live up to certain 

women’s rights standards, such as allowing abortion.  

 

Nyckelord: abort, mänskliga rättigheter, EU, feministisk rättsteori, normativ 

Antal ord: 10 000 
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1 Inledning 

Samtliga av Europeiska Unionens (EU: s) medlemsländer har ratificerat de 

mänskliga rättigheterna genom; the European Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), vilka innebär att stater ska 

skydda sina medborgares privata rättigheter (Sullivan, 1995:130, EU:s webbportal 

1, 2009, ECHR: Protocol No.11). Frågan om kvinnans rätt eller inte till abort 

inom unionen regleras via subsidiaritetsprincipen, som i korthet innebär ett 

övervägande av i vilken grad beslut ska decentraliseras. Abort ses som en 

hälsofråga och hänvisas därmed till den nationella nivån för bestämmelser (Brink, 

2006, Bäck, Larsson, 2006: 121). Här uppstår en slags paradox inom unionen; 

Även om de flesta länder inom EU tillåter abort i olika utsträckning är kvinnor i 

vissa av medlemsländerna förbjudna från eller har ytterst liten tillgång till att göra 

abort jämfört med andra kvinnor inom unionen (SOU 2005: 104-106). Rättigheten 

som rätten till icke-diskriminering och jämlikhet är ett exempel på hur kvinnor 

behandlas olika i denna fråga. Att män inte kan utsättas för denna typ av 

diskriminering då de biologiskt inte kan genomgå en abort gör frågan till en typisk 

kvinnorättsfråga. Att rätten till abort också i grund och botten handlar om att få 

bestämma över den egna reproduktionen och den egna kroppen, har gjort att 

många ser den som feminismens huvudfråga (Blofield, 2006: 2). 

Inom forskarvärlden och mer specifikt inom den feministiska rättsteorin 

diskuteras hur rätten till fri abort kan inkorporeras i de mänskliga rättigheterna, då 

det är centralt för att kvinnor ska kunna skyddas i frågan och för att man ska få 

konsekvenserna av osäkra aborter att minska (Cook J., Rebecca, 2006: 15 ). Den 

Afrikanska Unionen är idag den enda internationella organisationen i världen som 

uttryckligen har formulerat policydokument i abortfrågan, vilket innebär att de 

hittills kommit längts i en gemensam internationell juridisk tillåtelse av abort 

(Gerson, 2005: 753). Jag ställer mig frågande till att inte EU, som vissa menar kan 

ses som världens mest demokratiska internationella organisation (Archibugi, 

2004: 458), enbart bestående av utvecklade länder (Gerson, 2005: 754), inte har 

det. Att de mänskliga rättigheterna menar att tillåta abort kan härledas till att dessa 

rättigheter gäller från och med födseln; kvinnans rättigheter är alltså de som bör 

gälla framför det ofödda fostrets (Copelon et al, 2005: 120,126).  

     Man har sedan 70-talet sett en liberalisering av abortlagar inom Europa 

(Blofield, 2006: 4). Situationen i Polen har dock visat på motsatsen, då abort 

reglerats allt strängare sedan sovjets fall 1989 och idag i nästan alla fall är 

förbjudet (Mishtal, 2009: 161-163 ). Irland är också ett undantag inom unionen 

där abort är helt förbjudet och kvinnor tvingas utomlands om de vill genomgå 

ingreppet (SOU, 2005: 106-107). I dagens EU har kvinnor olika förutsättning när 

det kommer till rätten till abort, trots att alla unionens länder har ratificerat 



 

 2 

konventionen om de mänskliga rättigheterna. Kan denna typ av olika behandling 

av kvinnor inom EU moraliskt rättfärdigas? 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte kommer bli att belysa den principiella diskussionen inom abortfrågan 

för att sedan kunna utreda hur man kan rättfärdiga abort inom EU. Dessa 

argument kommer till viss del gå in i varandra och den huvudsakliga poängen är 

att visa, med utgångspunkt i feministisk rättsteori och de mänskliga rättigheterna, 

på vilka värden som inom EU bryts för kvinnor då de inte tillåts göra abort. Jag 

kommer att belysa både situationen i Polen samt kort i Irland i abortfrågan. Båda 

länderna utmärker sig när det kommer till abortlagstiftning inom Europa, då Irland 

helt förbjuder abort och Polens lagstiftning i frågan är strikt reglerad. Polen är 

speciellt intressant i denna fråga då man haft en liberal abortlag under flera 

decennier, fram tills att muren föll och lagstiftningen i frågan ändrades snabbt till 

en mycket konservativ sådan (SOU 2005: 104-106,111, Mishtal, 2009: 161-162). 

Genom att visa på att EU inte lyckas värna om specifika värden inom de 

mänskliga rättigheterna för kvinnor inom vissa av unionens medlemsländer 

hoppas jag kunna bevisa att abort bör kunna rättfärdigas inom unionen. Min 

frågeställning är följande; 

 

 Med utgångspunkt i feministisk rättsteori; kan man rättfärdiga abort 

utifrån de mänskliga rättigheterna inom ramen för den Europeiska 

Unionen? 

 

1.2 Metod 

Denna uppsats kommer att vara av normativt slag, då frågan jag vill söka svar på 

och argumentera för är en värdefråga som handlar om hur man kan rättfärdiga 

något (Badersten, 2006: 7); i mitt fall abortfrågan.  Jag kommer att bedriva en 

normativ analys i egentlig mening som innebär att jag kommer utgå ifrån vissa 

specifika värden, utifrån vilka jag sedan kommer driva mitt normativa 

resonemang med syfte att rättfärdiga det som anses gott eller önskvärt (ibid: 188). 

För min uppsats menar jag att den normativa analysen i egentlig mening passar 

bäst då jag vill undersöka hur man kan rättfärdiga abort utifrån så kallade goda 

värden. Jag kommer driva en tes att svaret på min frågeställning är ja; det vill säga 

att abort kan rättfärdigas utifrån de mänskliga rättigheterna inom EU med 

utgångspunkt i feministisk rättsteori. Jag kommer genomföra detta genom att 

ställa upp en argumentation där jag försöker visa och förhoppningsvis nå 
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vetenskapliga bevis för att denna tes stämmer och kan stödja sig i värdena jag valt 

att ta upp. Med detta tillvägagångssätt kommer uppsatsen inte att bli neutral ifråga 

om värden. Då detta är typiskt för den normativa analysen i egentlig mening (ibid: 

188) anser jag denna metod passa för min uppsats. Min förhoppning är att detta 

kommer att göra att min studie blir mer intressant och att den kan bidra med mer. 

Detta genom att jag försöker driva en tes att en viss argumentation är den 

rättfärdigade, gentemot om jag bara lyfts fram de olika argumenten som 

antagligen är allmänt kända för många i en klassisk fråga som den om abort kan 

rättfärdigas eller inte. Då min metod kommer att vara normativ så kommer jag i 

min uppsats att kortfattat beskriva vilken normativ teoriansats som ligger till 

grund för mig; nämligen naturalismen och pliktetiken (se 2.3). Även om denna 

teorianknytning enbart kommer redogöras för koncist anser jag det viktigt att 

redovisa för uppsatsen utgångspunkter, för att stärka argumentationens 

trovärdighet.  

 

1.3 Material 

Jag har främst använt mig av sekundära källor i form av till största delen 

vetenskapliga artiklar, olika rapporter samt böcker som berör ämnet abort på olika 

sätt. Som nämns i det teoretiska kapitlet (kapitel 2) kommer lite olika teorier 

beröras, och den största delen kommer utgöras av feministisk rättsteori med lite 

skilda inriktningar. Mina primära källor består av de olika artiklar som berörs 

inom de mänskliga rättigheter konventionerna. 

 

1.4 Avgränsning 

Med ordet abort menar jag i denna uppsats att en graviditet avbryts. I hela min 

argumentationsdel då jag driver argumentet att abort bör rättfärdigas syftar jag till 

att abort bör vara tillåtet över huvudtaget. Jag kommer inte argumentera om hur 

länge från det att kvinnan blivit gravid som det bör vara tillåtet, utan bara att det 

ska vara tillåtet. Med de mänskliga rättigheterna syftar jag främst till the European 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms som 

jag nämnt ovan, som är den konvention som gäller inom Europa. Då denna 

grundar sig i FN: s deklaration om de universella mänskliga rättigheterna kommer 

jag ta stöd även i dessa. 
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2 Teori 

2.1 Feministisk rättsteori 

Jag har valt att fokusera denna uppsats till feministisk rättsteori, och har inom 

denna teori som grund utgått ifrån boken Women's rights human rights (Peters, 

Wolper: 1995). Boken är en antologi med skribenter från många länder med olika 

bakgrund (ibid: 5). Flertalet synvinklar ges på så sätt uppmärksamhet i frågan om 

kvinnors rättigheter vilket jag menar gör den ytterst intressant och relevant. Att 

lyfta fram kvinnors rättigheter i ljuset av de mänskliga rättigheterna är som titeln 

anger fokus, vilket jag önskar göra även i denna uppsats. 

 

The universal risk factor is simply the fact of being female 

(Cook, 1995: 257). 

 

Ifråga om kvinnors rättigheter satt i relation till de mänskliga rättigheterna har 

kvinnorättsrörelsen ofta fokuserat på en viss del av rättigheter i sammanhanget; de 

mänskliga rättigheter som bryts mot kvinnor på grund av deras kön. Alltså de 

mänskliga rättigheter kränkningar män inte kan råka ut för av den enkla orsaken 

att de är män. Mänskliga rättigheter av denna typ har varit svåra att få att fungera 

(Bunch, 1995: 12-13). Ett exempel på detta är kvinnans rätt till sin egen kropp 

genom hennes reproduktionsrättigheter (ibid: 15) Detta menar jag är det klassiska 

exemplet för denna uppsats då reproduktionsfrågor som den om rätten till fri abort 

är en fråga som inte kan beröra män, men i viss grad ändå styrs av dessa i dagens 

samhälle. Både ur ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv tolkar jag att de 

mänskliga rättigheterna till viss del genomsyras av manligt inflytande, då de i 

huvudsak skapades av män, vilka prioriterade rättigheter på den offentliga arenan 

istället för den privata. Detta har fått negativa följder för både män och kvinnor då 

diskriminering av mänskliga rättigheter ofta sker inom den privata sfären (ibid: 

13-14). Citatet ovan tycker jag, om än kanske utan avsikt, ringar in abortfrågans 

speciella karaktär.  

Kvinnors utsatthet rent juridiskt genom deras icke befintliga rätt till abort har 

länge varit stor då motståndet mot abort präglats av djupt rotade moraliska 

argument. Frågor om kvinnans reproduktiva hälsa är ett känsligt ämne då det 

berör både sex och moral. En gammal rädsla som bland annat funnits i frågan är 

att man var rädd för att om kvinnor kunde skydda sig mot att bli gravida, och 

därmed kunde utöva och njuta av sex i större utsträckning så skulle moralen och 
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hela familjen hotas. Följaktligen skapades många lagar utifrån denna syn vilka 

finns kvar än idag (Cook, 1995: 256). 

Kvinnors rättigheter står i fokus i denna uppsats och mer specifikt; kvinnans 

rätt till fri abort. Motsatsen till detta är självklart då kvinnor hindras rätten till 

abort och indirekt blir tvingade till osäkra aborter. Rebecka J. Cook är professor i 

mänskliga rättigheter (Peters, Wolper, 1995: 360) och har varit med och skrivit en 

av världshälsoorganisationens (WHO:s) rapporter på ämnet. Hon menar att ett sätt 

att förändra situationen för kvinnor idag är att utgå ifrån de mänskliga 

rättigheterna i diskussionen. Inom de mänskliga rättigheterna syftar hon på; rätten 

att slippa icke mänskligt behandlande, rätten att skyddas jämställt av lagen, rätten 

till frihet och säkerhet för varje enskild person, rätten till hälsa samt rätten att inte 

diskrimineras på grund av kön eller etisk bakgrund (Cook, 2006: 15). En annan 

forskare på ämnet, filosofiprofessorn Marlene Fried, lyfter i sin avhandling The 

Politics of Abortion: A Note fram sitt synsätt på frågan om kvinnors rätt till abort 

som en fråga om kvinnors rätt till kontroll över sitt eget liv (Fried, 2006:230). 

Även Heise, som länge arbetat med hälsofrågor rörande kvinnor (Peters, Wolper, 

1995:362), menar även hon att; 

 

[...]on issues of reproductive rights and health, advocates working in the field of violence 

should recognize that the ability to control one's own body is often the prerequisite to taking 

control of one's life (Heise, 1995: 250). 

 

 Flera juridiska forskare menar ytterligare i frågan om rätten till abort att den 

berör en mängd mänskliga rättigheter som; kvinnans rätt till jämställdhet, rätten 

till liv och hälsa, rätten till säkerhet och till privat- och familjeliv, samt religions- 

och yttrandefrihet etc. (Copelon et al, 2005: 126). Den feministiska rättsteorin i 

denna uppsats kommer sammanfattningsvis fokusera kring två komponenter; 

kvinnliga rättigheter som kränks i frågan om kvinnans rätt till fri abort (jag 

återkommer och specificerar senare kring vilka rättigheter och värden jag syftar 

till) samt hur man kan tolka de mänskliga rättigheterna i frågan. 

Copelon menar att de mänskliga rättigheterna börjar gälla först vid födseln 

(Copelon et al, 2005: 122). Jag kommer att försöka styrka denna teoretiska linje 

genom denna uppsats då jag anser att detta skulle kunna rättfärdiga abort inom 

EU, som är mitt syfte att lyckas bevisa.   

Jag kommer även att belysa andra argument som pekar i lite andra riktningar 

och som menar att det snarar är oklart inom de mänskliga rättigheterna när livet 

tar sin början (Gerson, 2005). Jag kommer också under uppsatsens gång, i fråga 

om mänskliga rättigheter, kort komma in på konventionen om barnets rättigheter. 

Innan jag ska presentera min andra teoretiska anknytning som kommer kunna 

kopplas till mitt intresseområde i frågan, EU, vill jag kort lyfta in vad den 

feministiska rättsteorin kan poängtera när det gäller kvinnors mänskliga 

rättigheter inom internationella fördrag i allmänhet och inom unionen. När det 

kommer till internationella lagar som de mänskliga rättigheter konventionerna, 

blir staters roll direkt intressant i sammanhanget. Speciellt till för att skydda 

kvinnor mot diskriminering av olika slag är, The Committee on The Elimination 

of Discrimination Against Women (CEDAW). Kommittén förmedlar 
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konventionsnormer som fungerar som rekommendationer men existerar för att 

guida stater i beskyddandet av privatpersoners rättigheter (Sullivan, 1995: 129) . I 

Europa finns som jag nämnt the European Convention for the protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms, som ska fungera som konventioner 

som stater ska följa för att skydda medborgares rättigheter (ibid: 130). När det 

kommer till statens ansvar att skydda kvinnors rättigheter som kränks genom våld 

av olika slag har den teoretiska debatten fokuserat kring våld mot kvinnor inom 

familjen (ibid: 131). Detta menar jag är intressant i sammanhanget då frågan om 

rätten till abort definitivt är en fråga som till stor del förekommer inom den 

privata (familje-)sfären. Problemet med de mänskliga rättigheterna i denna typ av 

frågor blir dock att, som redan nämnts, exempelvis CEDAW kommitténs 

uttalanden bara består av rekommendationer eller så kallade policy initiativ. Bland 

annat så uppmanas stater att straffa brott mot kvinnors rättigheter i samverkan 

med nationell lagstiftning, vilket problematiserar det hela och gör CEDAW 

kommitténs uttalanden något normativa (ibid: 132).  

 

2.2 Global demokratiteori 

Denna teori hoppas jag ska kunna komplettera den feministiska rättsteorin ovan, 

då jag genom att försöka se EU som en slags global demokrati utgår från unionens 

möjligheter, vilja och begränsningar att hantera frågan om kvinnans rätt till fri 

abort. 

Begreppet global demokrati kommer jag se som synonymt med begreppet 

kosmopolitisk demokrati, då jag uppfattar dessa begrepp ha liknande innebörd i 

litteraturen. Teorier om global demokrati härstammar nämligen från den 

överordnade globala politiska teorin om cosmopolitanism. Cosmopolitanismen 

menar att söka lösningar på globala problem på ett tolerant sätt. Den så kallade 

“nya cosmopolitanismen” är dessutom individinriktad, med individen och dennes 

rättigheter i fokus (Hollinger, 2002: 230ff). Denna nya kosmopolitiska hållning 

passar min uppsats bra då jag, som tidigare nämnts, kommer driva ett normativt 

resonemang där jag anser att kvinnans rättigheter (individens rättigheter) ibland 

kränks inom EU när det gäller abortfrågan. Jag vill bevisa att ingreppet dock går 

att rättfärdiga inom unionen. Ytterligare ifråga om den moderna 

cosmopolitanismen menar jag att den utmanar tanken på att medborgarskap måste 

grundas i nationalitet, som detta citat tydligt beskriver;  

 

Cosmopolitanism is often presented simply as global citizenship (Calhoun, 2002: 90). 

 

Här kommer EU in som tydligt exempel då jag menar att man, om än svagare 

än det nationella, ändå kan ana en slags europeisk identitet. Detta leder mig in på 

begreppet global demokrati; 
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[...] in Europe we're experiencing first hand integration between states founded upon 

consensus and, in contrast to many other unions of states, in the absence of a foreign menace 

(Archibugi, 2004: 646). 

 

Daniele Archibugi menar i sin vidare utveckling av citatet ovan att 

kosmopolitisk demokrati är en tanke som sträcker sig utöver EU-projektet genom 

att också vilja inkludera icke demokratiska stater som man exempelvis gör inom 

FN (Archibugi, 2004: 464). Jag har ändå valt att se på EU som en typ av global 

demokrati. Detta för att kunna se svårigheterna inom detta projekt och kunna 

upptäcka var problematiken eller lösningarna finns. Eftersom frågan om kvinnans 

rätt till fri abort är en både kontroversiell och komplex fråga även inom en 

unionen bestående av enskilda demokratiska stater vill jag visa på hur man kan 

tolka begreppet global demokrati för att kunna utreda olika tolkningar av 

förenlighet mellan abortfrågan och EU sett som en global demokrati. Genom att 

visa på förenlighet mellan dessa två komponenter hoppas jag kunna visa på en 

slags vertikal argumentation för rättfärdigandet av kvinnans rätt till fri abort inom 

unionen. Genom att belysa abortfrågan ur denna globala demokrativinkel hoppas 

jag kunna visa på olika abstraktionsnivåer inom abortfrågan, exempelvis det 

nationella respektive det europeiska planet. 

Archibugi menar att demokrati utöver staten är ett svårt mål att uppnå, men att 

det kanske går genom att låta andra premisser gälla än de nationella kraven för 

demokrati (Archibugi, 2004:458). James Bohman håller med genom sin 

utveckling av teorin om vad som behöver gälla för att demokrati ska kunna 

sträcka sig utöver nationsgränser i form av en kosmopolitisk demokrati (Bohman, 

2005: 301). Detta gör han utifrån begreppet “the democratic minimum” vilket 

innebär bland annat att demokrati måste innebära att medborgarna inte utsätts för 

ett dominerande styre och att demokrati måste föda mer demokrati samt lyckas 

reglera orättvisor. Ifråga om mänskliga rättigheter menar Bohman att dessa också 

kan vara ett slags uttryck för ett demokratiskt minimum, men att de måste 

utvecklas (ibid: 305, 307). Han slår sedan fast relationen han urskiljer mellan 

mänskliga rättigheter och demokrati; 

 

Human rights require democracy in order to be exercised; democracy requires human rights in 

order to be self-correcting and non-tyrannical, and thus minimally just 

(Bohman, 2005: 308). 

 

Citatet ovan anser jag mycket intressant, då de mänskliga rättigheterna för 

Bohman på detta sätt får en central roll inom begreppet (global) demokrati. 

 

Jag är medveten om att denna typ av demokratiska diskussion kan kännas gå 

något ifrån ämnet, men jag vill poängtera att jag återkommer till dess relevans i 

min argumentation senare. Kort kan sägas att normativ demokratiteori blir 

intressant och passande i sammanhanget, då denna typ av teori visar att olika 

värden ofta hamnar i konflikt med varandra i samhället (Badersten, 2006: 29). 

Genom att se EU som ett slags globalt demokratiskt projekt hoppas jag kunna visa 



 

 8 

på värdekonflikten ifråga, och vad som gör att ett rättfärdigande av fri abort inom 

unionen ändå är möjligt.  

 

 

2.3 Värdekonflikten och normativ teori; naturalismen 

Värdekonflikten som speglas i argumentationen jag kommer lägga fram i denna 

uppsats utspelas mellan å ena sidan; abortförespråkare och abortmotståndare, å 

andra sidan mellan; EU och vissa av dess medlemsländer. Konflikten på EU-nivå 

kan ytterligare beskrivas genom paradoxen att alla unionens medlemsländer 

ratificerat den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (ECHR) 

(Sullivan, 1995:130, EU:s webbportal 1, 2009, ECHR: Protocol No.11) samtidigt 

som vissa av dessa länder bryter mot denna i abortfrågan. Att detta är ett faktum 

kommer jag utförligt argumentera för nedan. Argumentationen kommer ske både 

horisontellt, genom en belysning av abortfrågan mer principiellt, och vertikalt, 

genom en argumentation där abortfrågan diskuteras på EU-nivå.  

     För att tydliggöra värdekonflikten har jag valt att dela in den i fyra 

huvudkomponenter vilka kommer tas upp i olika sammanhang i min 

argumentation; Rättigheter, demokrati, nationella planet och det europeiska 

planet. Som kommer märkas kan dessa komponenter korsas på olika sätt med 

varandra i olika typer av konflikter. Exempelvis på det nationella planet 

tillsammans med demokrati aspekten kommer jag lyfta in Polen och situationen 

inom abortfrågan där. När jag istället tar upp subsidiaritetsprincipen kommer 

denna diskussion hamna under både rättigheter samt det nationella planet. 

     Innan jag börjar driva min argumentation ska jag kort beskriva vilken 

värdeteoretisk utgångspunkt jag har, alltså vilken princip jag utgår ifrån i min 

strävan att rättfärdiga kvinnans rätt till fri abort. Detta då det är högst relevant i en 

normativ uppsats som denna för att det ska bli så tydligt och klart som möjligt att 

kunna följa varifrån min argumentation kommer (Badersten, 2006: 165-166). Den 

normativa frågan om hur abort kan rättfärdigas är en traditionell etisk och 

moralisk fråga som diskuterats sedan lång tid tillbaka. Frågan om abort, det vill 

säga avbruten graviditet, diskuteras ofta ur en deontologisk utgångspunkt (ibid: 

175), vilket i korthet innebär ett sätt att analysera normativa frågor, där deontologi 

berör pliktetik och så kallade goda värden (ibid: 110).  

     Deontologin och pliktetiken utgör en av de normativa logikerna och 

grundar sig i naturalismen (Badersten, 2006: 107ff, 142). Naturalismen kan 

användas som utgångspunkt vid just försök till rättfärdigande i normativa 

frågeställningar, vilket jag kommer att göra. Inom naturalismen talar man ofta om 

värden som av naturen goda eller onda, det vill säga att värden uppfattas av oss 

människor som naturliga – som vi uppfattar dem, så ser världen ut. Ett typiskt 

exempel på detta är just de mänskliga rättigheterna. De anses ofta ligga i den 

mänskliga naturen och kan rättfärdigas genom naturalismen (ibid: 142-144). 

Ytterligare i deontologiska termer anses exempelvis mänskliga rättigheter som 
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värden som oavsett vad ska värnas. Denna typ av resonemang grundar sig i Kants 

pliktetik som säger just att olika handlingar är goda och andra onda, oavsett vilka 

konsekvenser de får värderas de konsekvent (ibid: 110-111). 

 

2.4 Värdet av fri abort 

Värden jag kommer utgå ifrån grundar sig i de mänskliga rättigheterna, och mer 

specifikt några mänskliga rättigheter som jag väljer att tolka utifrån kvinnans 

perspektiv. Här ska tilläggas att dessa inte behöver grunda sig enbart i såkallade 

“kvinnliga mänskliga rättigheter”, men kommer till viss del att göra det. 

Kvinnokonventionen i de mänskliga rättigheterna utgörs av; the Convention on 

the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW). 

Denna konvention fokuserar främst på jämlikhet mellan könen, och finns till för 

att lyfta fram kvinnans rättigheter inom Förenta Nationernas (FN) arbete för 

mänskliga rättigheter (CEDAW: Preamble). Utöver CEDAW kommer jag utgå 

ifrån några andra mer generella mänskliga rättigheter som berör kvinnan när det 

kommer till ingreppet abort. 

     Mer specifikt har jag valt värdena; Rätten till icke-diskriminering och 

jämlikhet; här kommer jag utgå ifrån CEDAW där det fastslås att kvinnor har rätt 

att inte diskrimineras på grund av kön i varken politiska, ekonomiska, kulturella 

eller sociala sammanhang etc. (CEDAW: artikel 1). Rätten till privat- och 

familjeliv (ECHR: artikel 8). Med rätten till privatliv menar jag kvinnans rätt att 

bestämma över det egna privatlivet, i det här fallet om hon vill ha barn eller inte, 

då det berör henne i störst grad samt att hon är den som vet bäst hur väl hon 

kommer kunna ta hand om barnet. Fletcher, rättsforskare, poängterar i den 

akademiska skriften Reproductive Health Matters att abortförespråkande till stor 

del handlar om en social fråga som ligger i medvetenheten om att kvinnor helt 

enkelt ofta får det största ansvaret över barnet och därför borde vara de som får 

bestämma över sin reproduktion (Fletcher, 2000: 40-41). Under denna rätt anser 

jag också att rätten till sin egen kropp hamnar, då frågor som rör abort definitivt 

hamnar under privata angelägenheter, och är något högst personligt. Rätten till sin 

egen kropp menar jag också kan gå in under rätten till frihet och säkerhet (ECHR: 

artikel 5) som är ytterligare en rättighet jag kommer att fokusera på. I antologin 

jag utgått ifrån som huvudbok i mitt avsnitt om feministisk rättsteori lyfts rätten 

till sin egen kropp fram som en av de mest fundamentala mänskliga rättigheterna 

(Peters, Wolper, 1995: 8). I fråga om frihet tycker jag att Fried, som jag tidigare 

nämnt, ringar in denna rättighets koppling till rätten till abort bra då hon menar att 

rätten till abort handlar om kvinnors rätt till kontroll över sitt eget liv (Fried, 2006: 

230). Att bestämma över sitt eget liv anser jag är ett självklart tecken på frihet.  

    Rätten till hälsa är något som kan komma att beröras i denna uppsats då 

osäkra aborter, som ofta sker till följd av att säkra fria abort inte är lagligt 

(Warriner, 2006: 2) till stor del är en hälsofråga. Dock ska fokus i denna uppsats 

inte läggas på problematiken med osäkra aborter, utan snarare på de andra olika 
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värden som jag lyft fram ovan och hur man inom EU inte lever upp till dessa då 

abort inte tillåts inom hela unionen. Rätten till hälsa finns nedskriven både i den 

universella deklarationen av de mänskliga rättigheterna, samt i den europeiska 

versionen av dessa (ICESCR: artikel 12, ESS: artikel 11). Sammanfattningsvis 

innan jag låter min argumentationsdel ta vid är alltså de värdena jag 

huvudsakligen kommer att fokusera på; Rätten till icke-diskriminering och 

jämlikhet, rätten till privat- och familjeliv - rätten till sin egen kropp samt rätten 

till frihet och säkerhet.   
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3 En normativ argumentation för fri 

abort 

Argumentationen i detta avsnitt kommer ske både horisontellt, genom en 

belysning av den principiella diskussionen inom abortfrågan, och vertikalt, genom 

en argumentation där abortfrågan diskuteras utifrån ett EU-perspektiv. 

3.1 Kvinnan respektive barnets rättigheter – den 

principiella argumentationen 

3.1.1 Frågan om livets början 

Mitt första argument kommer kretsa kring den fundamentala diskussionen i fråga 

om abort; nämligen kvinnans respektive barnets rättigheter, och frågan om när 

livet tar sin början. Som en naturlig följd kommer också argument om vilken plats 

abortfrågan har inom de mänskliga rättigheterna att tas upp. 

     Den amerikanska debatten i abortfrågan visar tydligt på de två typiska 

argumenten från respektive sidor; abortmotståndare kallar sig pro-life, medan 

abortförespråkare kallar sig pro-choice (Schonhardt-Bailey, 2008: 386). Marlene 

Fried, skriver i en artikel i the Indian Journal of Gender Studies att denna 

uppdelning av de olika sidorna inte är bra, då ett motargument mot pro-life, själva 

livet, är mycket svårt att vinna över. Pro-choise argumentet, alltså att vara för 

individens valmöjlighet är ett för svagt argument menar hon i detta sammanhang, 

då hon anser att rätten till abort handlar om mer; som frihet och rättvisa i frågan 

om reproduktion, samt därigenom kvinnans rätt till kontroll över sitt eget liv 

(Fried, 2006: 230f). Fried trycker på att frågan om liv borde kunna tas över till 

abortförespråkarnas sida då hon anser att rätten till abort handlar om 

förutsättningar för kvinnans liv (ibid: 239-240). Världen över gör kvinnor abort i 

ungefär samma utsträckning, oavsett exempelvis religion eller lagstiftning (ibid: 

231) alltså påverkas kvinnors liv överallt direkt av tillgången till säkra aborter. 

Hon menar slutligen att kvinnans rätt till abort är en fråga om kvinnors mänskliga 

rättigheter (ibid: 243).  

     Detta leder mig vidare in på debatten gällande de mänskliga rättigheterna 

och när de börjar gälla. I fråga om abort blir detta relevant då problematiken i 

sammanhanget handlar om vems rättigheter som ska prioriteras; kvinnan eller det 

ofödda barnets? Åsikterna i detta högst etiska dilemma om livet går självklart isär, 
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men inom feministisk rättsteoretisk forskning kan man se en tydlig linje där 

förutom Fried, flera andra forskare också hävdar att de mänskliga rättigheterna 

gäller för kvinnan framför det ofödda barnet. Juristprofessorn Rhonda Copelon 

med medförfattare hävdar att den universella mänskliga rättigheter deklarationen 

slår fast att mänskliga rättigheter gäller från födseln. De grundar främst sitt 

resonemang i artikel 1 i den aktuella deklarationen som lyder (Copelon et al, 

2005. 120-122); 

 

All human beings are born (min kursivering) free and equal in dignity and rights. They are 

endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood 

(UDHR: artikel 1). 

 

När detta slogs fast inom FN var nästan alla länder eniga om att den första 

artikeln skulle lyda som de sedan också blev ovan. De fåtal stater som var emot 

formuleringen ville att rättigheterna skulle börja gälla från konceptionen, alltså att 

även fostret skulle inkluderas i de mänskliga rättigheterna (Copelon et al, 2005. 

121-122). Med denna bakgrund samt den starka pro-life debatten från 

abortmotståndare blev många misstänksamma under den internationella 

konferensen om population och utveckling 1994, då Vatikanen ville föra upp 

frågan om “rätten till liv” på agendan för åtgärder. Liksom Fried lyfter Copelon 

också in att det blev viktigt att internationellt försöka se “rätten till liv” som en 

fråga om kvinnans liv när det kommer till reproduktionsrättigheter (ibid: 120). 

Som redan poängterats ovan brukar abortmotståndare använda sig av pro-life 

argumentet (ibid: 120) och detta relateras till mänskliga rättigheter trots Copelons 

argumentation ovan. Den moraliska frågan som ställs är om fostret är en 

människa. Argument mot abort i exempelvis europeiska länder som har stränga 

abortlagar eller helt förbjuder abort motiveras ofta med hänvisning till det ofödda 

barnets rätt till liv eller med hänvisning till att det ofödda barnets liv är lika 

mycket värt som mammans. Andra skäl som motiveras av läkare som inte vill 

utföra abort är att deras samvete inte klarar det (SOU 2005: 105-106, 112). Vissa 

abortmotståndare drar sina argument så långt att de menar att abort aldrig är 

moraliskt gångbart trots att graviditeten exempelvis orsakats av en våldtäckt 

(Koukl, Gregory, 2005). 

     I sitt argument för att kvinnans rätt gäller framför fostrets tar Copelon sitt 

stöd bland annat i barnets konvention, som de menar också ställer sig till 

mammans fördel. Detta kan jag förstå kan verka lite ologiskt, men resonemanget 

bygger återigen på att de mänskliga rättigheterna omfattar alla födda människor 

och alltså inte foster. Även om barnkonventionen faktiskt på ett ställe refererar till 

det ofödda barnet i sammanhanget att det måste skyddas på passande sätt (CRC: 

Preamble, § 9), menar Copelon att detta är menat som ett skydd för den gravida 

kvinnan och hennes barn (Copelon et al, 2005: 122). Jag anser att denna artikel 

kan förstås utifrån att de kan finnas andra faror för ett foster än abort, och anser 

därför Copelons tolkning av artikeln vara logisk. Författarna lyfter vidare mer 

skeptiskt fram att varken CEDAW (kvinnokonventionen) eller the European 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

(Europakonventionen), slår fast rätten till abort rent juridiskt och preciserat. De 
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menar dock att de båda konventionerna på olika sätt ändå till viss del uttrycker att 

kvinnor ska ha rätt till att göra abort. När det kommer till Europakonventionen 

handlar det främst om att denna till stor del utgår ifrån de universella mänskliga 

rättigheterna där det som sagt slås fast att livet börjar när man föds (Copleon et al, 

2005:123f).  Avslutningsvis poängterar författarna det som de anser är ett faktum; 

att mänskliga rättigheter gäller från födseln inom internationell lag är oerhört 

viktigt, då den religiösa extremismen växer sig allt starkare i världen och utgör ett 

hot mot kvinnors reproduktionsrättigheter (ibid: 126). 

 

3.1.2 Bristande internationell lagstiftning     

Gerson menar att det saknas lagar som tillåter abort inom de mänskliga 

rättigheterna och pekar på att den Afrikanska Unionen är den enda internationella 

organisation som uttryckligen formulerat policydokument i frågan (Gerson, 2005: 

753). Han tar inte upp formuleringen i artikel 1 i den universella mänskliga 

rättigheter deklarationen som Copelon gör, utan slår fast att den universella 

deklarationen inte består av några bestämmelser i frågan utan bara vissa vaga 

riktlinjer. Med USA i FN: s säkerhetsråd menar han att detta skulle vara mycket 

svårt att ändra på (ibid: 756, 760), däremot visar han viss förvåning över att EU 

inte heller har någon gemensam lagstiftning om legal abort, trots att alla 

medlemmar är utvecklade länder. Inom EU får istället staterna själva bestämma 

över lagstiftningen i abortfrågan (Gerson, 2005: 754) . Det ska dock poängteras att 

de flesta länder i Europa tillåter abort (SOU: 2005: 101), med undantag för Irland, 

Malta och till viss del även Polen som har en mycket sträng abortlagstiftning 

(ibid: 104-106, 111). Gerson menar slutligen att rätten till fri abort måste börja ses 

som en nödvändig mänsklig rättighet. Han tror att sättet att vinna över bland annat 

religiösa argument i frågan är att FN både slår fast; aborträttigheter som en 

kvinnlig rättighet för kvinnan, samt de ekonomiska och sociala vinsterna som kan 

bli av dessa rättigheter. Hans huvudpoänger handlar generellt om att abort har 

blivit något som behövs utöver familjeplanering (som dock ska försöka förhindra 

ingreppet i första hand) då människor i utvecklingsländer annars sätts i situationen 

då de inte har möjlighet att ta hand om alla sina barn. Detta blir en social och 

ekonomisk fråga om jordens miljö- och jordbruksresurser. I fråga om EU menar 

Gerson att man bör lyckas enas juridiskt, och inte tillåta undantag från den 

gemensamma lagstiftningen, om man vill lyckas värna om ett fortsatt EU utan 

gränser och splittringar (Gerson, 2005, 761). 

     För att sammanfatta de lite skilda resonemangen ovan; Även om Gerson är 

mer skeptisk till att de mänskliga rättigheterna faktiskt skulle tillåta abort, vilket 

Copelon tolkar att de gör då hon med medförfattare menar att de prioriterar 

kvinnans rättigheter före det ofödda barnets, är som märkts båda 

argumentationerna för att abort ska vara tillåtet. Gerson är bara mer skeptisk och 

menar att de krävs ytterligare precision för att driva igenom en internationell 

abortlag, medan Copelon i princip menar att den redan finns, bara man väljer att 

tolka och följa de mänskliga rättigheterna på rätt sätt. EU står som ett bra exempel 



 

 14 

menar jag på komplexiteten i frågan om rätten till fri abort, då olika länder, som 

Gerson poängterar, kan ha mycket svårt att enas i frågan trots ganska lika kulturell 

och historisk bakgrund, samt ekonomiska förutsättningar (Gerson, 2005, 754). 

Även om alla EU: s stater är demokratiska rättsstater finns det ett tydlig 

utmärkande drag för de länder som är emot abort; de är katolska (Avellan, 2009). 

Detta leder mig vidare, från den principiella argumentationen om kvinnans rätt till 

fri abort, in på diskussion om abortfrågan på ett vertikalt EU plan; där relationen 

mellan kyrkan, staten och unionen sätts i fokus. 

3.2 Kyrkans relation till staten – Argumentation 

utifrån ett EU perspektiv 

3.2.1 Moralpolitik på det nationella planet 

Frågan om abort har på den politiska arenan länge varit en fråga mellan staten och 

kyrkan och maktrelationen dem emellan (Fried, 2006: 235). Merike Blofield 

skriver i sin bok The Politics of Moral Sin om denna relation i termer av 

moralpolitik. Denna typ av politik berör de allra känsligaste frågorna och kan 

därför resultera i debatter om liv och död (Blotfield, 2006: 1), samt sexualitet som 

jag tidigare nämnt. Författaren menar att dessa debatter är mycket viktiga då de 

ofta berör värdekonflikten mellan religiösa normer och kvinnors rättigheter. 

Frågan om abort ska vara tillåtet eller inte är en typisk fråga i detta sammanhang, 

där hon menar att de två sidorna främst utgörs av å ena sidan feminister och 

kvinnorättsrörelsen, å andra sidan Vatikanen och den katolska kyrkan. För en del 

feminister handlar rätten till abort om; att få bestämma över den egna 

reproduktionen, om en av de allra viktigaste frågorna. Rätten till sin egen kropp är 

på detta sätt högst aktuell även i detta sammanhang. För den katolska kyrkan är 

abort en oerhört central och känslig fråga. Påven förbjöd abort på 60-talet och 

man betraktar det som mord, vilket gör att ingreppet ses så allvarligt på att man 

kan uteslutas ur kyrkan om man genomgår det (ibid: 1-2). Blofield lyfter även in 

ytterligare en komponent i frågan om abort; demokratisering. Hon menar att 

demokratisering är något som kan påverka om ett land liberaliserar sina abortlagar 

eller inte. Å ena sidan har kvinnorättsrörelsen växt och nått framgång i och med 

demokratiseringen, där ett exempel är Spanien där abortlagarna liberaliserades i 

och med att landet demokratiserades. Samtidigt stämmer denna teori inte in 

överallt, exempelvis latinamerikanska länder har i många fall fortsatt i konservativ 

riktning trots demokratisering (ibid: 3-4). Detta menar Blofield kan ha andra 

förklaringar som exempelvis sociala och ekonomiska ojämlikheter inom länder. 

Det finns nämligen en tydlig klassfråga inom abortfrågan, då fattiga kvinnor är de 

som drabbas värst av kriminalisering av aborter. Medelklassens kvinnor har ofta 

haft möjlighet att genomföra säkra aborter på kliniker trots att ingreppet inte varit 
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tillåtet (ibid: 61). I sammanhanget ska också lyftas in att de två olika 

intressegrupperna i frågan ofta har olika förutsättningar vad gäller resurser (ibid: 

9-10). Feminister har trots sitt underläge ändå lyckats bidra till reformer för 

legaliseringen av abort genom social mobilisering, politiska påtryckningar och 

genom att lyfta fram kvinnors rätt till abort som bland annat en kvinnorättsfråga 

(ibid: 6,10).  

 

3.2.2 Det polska och irländska exemplet 

Med denna bakgrund till värdekonflikten inom abortfrågan och dess olika parter 

på det nationella planet, tänker jag nu belysa frågan om abort i först Polen, och 

sedan även kort i Irland. Polen, som blev medlem i EU 2004 (Europas länder - 

Polen, 2009), anser jag stå som ett bra exempel på varför abort ska rättfärdigas 

inom EU utifrån de mänskliga rättigheterna. Detta ska jag argumentera för både 

genom att illustrera problematiken som uppstår för kvinnor som vill göra abort i 

ett katolsk religiöst land som Polen, samt genom att visa på konflikten som tar sig 

uttryck mellan Polen och EU. Problematiken i båda fallen grundar sig i att vissa 

mänskliga rättigheter för de polska kvinnorna bryts då de i Polen nekas rätten till 

fri abort.  

     Innan 90-talet fördes en ganska liberal abortpolitik i Polen, men efter 

murens fall fick landet ett konservativt styre och det var som att kyrkan nästan 

väntat på att kunna införa regleringar av aborter när sovjetstyret föll (Mishtal, 

2009: 161-162). Detta pekar Mishtal på som ett tecken på abortfrågans starka 

värde inom kyrkan, som fortfarande vill driva igenom moralpolitiskt styre inom 

reproduktion, trots lång tid utan det i Polen (ibid: 163, 165). Styret i Polen ställer 

sig idag väldigt negativt till legala aborter; I ett försök att ändra den stränga 

abortlagen om abortförbud hade kvinnoorganisationer i landet samlat in 1,3 

miljoner namnunderskrifter som gott och väl enligt polsk lag ska räcka för att en 

ny folkomröstning skulle genomföras i frågan. Detta ignorerades helt av det 

polska styret och abort är idag förbjudet med några få undantag i Polen. Landet 

har en av Europas strängaste abortlagar (ibid: 169-170).  

Mischtal pekar även hon på ett demokratiskt problem när det gäller den 

mycket begränsade tillgången till abort (ibid: 162, 165). Ett typiskt exempel på 

hur otroligt starkt man ser på frågan om abort i termer av etik och hur detta går 

ifrån demokrativärden kan ett citat från en chef på ett sjukhus i Polen 

demonstrera;  

 

“We have not been looking thus far for another hospital. I'm not afraid of legal sanctions 

because ethics is above the law” (Mishtal 171). 

 

Bakgrunden till uttalandet handlade om en ung flicka som blivit våldtagen och 

som ville genomföra en abort på ett lokalt sjukhus, vilket lagen tillåter i fall då 

just våldtäkt är anledningen till graviditeten. Kyrkan ville egentligen att abort 

skulle förbjudas helt, även i fall som detta, samt då kvinnans liv hotas. Enligt 
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Mishtals forskning på ämnet så är attityden från sjukhuschefen ovan ett 

typexempel på problematiken som uppstått i Polen; trots att lagen tillåter vissa 

typer av abort, så händer det att hela sjukhus ändå inte utför dem om sjukhusets 

auktoritet är emot det. Läkare som rent lagligt får utföra ingreppet kan neka till att 

göra det av rädsla att bli avskedade. Riktningen som den allt strängare abortlagen 

och kyrkans ställningstagande i frågan stakat ut har gjort att; den rätten till abort 

som fortfarande är legal, även den hotas (Mishtal s 170-171). 

I Irland är abort förbjudet i lagen genom att det rubriceras som ett brott både 

för kvinnan som vill genomgå aborten och för läkaren som utför den. Det finns 

dock sedan några år tillbaka undantag för att åka till andra länder och göra abort 

om till exempel kvinnans hälsa annars utsätts för hot. Följden av lagstiftningen på 

Irland är att ett stort antal kvinnor reser till andra länder för ingreppet. De får dock 

inte hjälp utav läkare på Irland att hitta denna typ av kliniker, utan all 

administration samt alla kostnader ligger helt på kvinnan själv. Kvinnor på Irland 

som vill genomgå abort får alltså ännu högre utgifter än de i Polen då de både 

måste betala för resan, samt själva ingreppet som varierar i kostnad beroende på 

vilket land kvinnan väljer att göra abort i (SOU, 2005: 106-110). 

 

3.2.3 EU som global demokrati – Staters roll inom EU 

Situationerna som beskrivits ovan; i Polen där kyrkan får ett allt större inflytande 

över lagar gällande reproduktion (Mishtal 2009: 163), och i Irland där kvinnor får 

söka sig utomland för ingreppet, menar jag visar på en dagsaktuell bild av två 

europeiska länder där man går emot flera värden ur de mänskliga rättigheterna. 

Rätten till icke-diskriminering och jämlikhet blir väldigt tydlig i abortfrågan i 

Polen, då polska kvinnor inte har samma rättigheter som de flesta andra av 

europas kvinnor. Som jag tidigare nämnt är abort tillåtet i alla EU: s 

medlemsländer förutom Irland, Malta och Polen (de enda av de tre som har vissa 

undantag då abort tillåts). Som tagits upp i min teoretiska del menar den 

feministiska rättsteorin att en rad mänskliga rättigheter bryts då kvinnan inte tillåts 

att göra abort. Inom EU har detta blivit problematiskt då, som jag nämnde i och 

med Gersons resonemang om bristande internationell lagstiftning; varje enskild 

medlemsstat inom unionen själv får besluta om lagstiftning i abortfrågan (Gerson, 

2005: 754) Abort sorteras under hälsofrågor inom unionen och hamnar rent 

juridiskt under subsidiaritetsprincipen (Brink, 2006).  Denna princip innebär i 

korthet ett övervägande av i vilken grad beslut ska decentraliseras. Officiellt 

handlar det om att fördela frågor mellan medlemsstaterna och EU: s institutioner. 

På mer principiell nivå handlar denna princip om att lägga olika beslut på den nivå 

som är bäst lämpad för dem, det vill säga där besluten löses på bästa sätt (Bäck, 

Larsson, 2006: 121). Då religionen skiljer sig åt inom unionen (Beskow 1 och 2, 

2009) och abortmotståndarna ofta representeras av en religiös uppfattning, 

katolicismen som lyfts fram ovan, kan man till viss del förstå att det inom unionen 

anses naturlig att besluta om denna fråga på nationell nivå.  
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     Den typiska värdekonflikten inom abortfrågan, som en del av en 

moralpolitisk debatt, exemplifieras tydligt i och med subsidiaritetsprincipen ställt 

mot unionens alla medlemsländers ratificering av de mänskliga rättigheterna 

(Sullivan, 1995: 130, EU:s webbportal 1, 2009, ECHR: Protocol No. 11). Här 

uppstår inom unionen en viss paradox då situationen, sett utifrån feministisk 

rättsteori, inte går ihop i abortfrågan. För att återkoppla till rätten till icke-

diskriminering och jämlikhet menar jag att kvinnor inom EU diskrimineras denna 

rätt på olika sätt om man ser till att EU som union ratificerat de mänskliga 

rättigheterna. En nivå av olika behandling, som jag lyft fram i min teoretiska del, 

är den där kvinnor diskrimineras i förhållande till männen; Män kan inte utsättas 

för de olika problem som uppstår för kvinnor som inte har rätt till abort, då de rent 

biologiskt inte kan genomgå ingreppet. En annan nivå av olika behandling består i 

hur kvinnor inom unionen behandlas olika i relation till andra kvinnor. Här kan 

det handla om både sociala och ekonomiska kränkningar; i exempelvis Polen 

måste kvinnorna själva betala (kostnader på cirka 4000-9000 kronor) för aborten 

som ofta utförs illegalt (SOU:2005, 104-106). Man måste alltså i de flesta fall som 

polsk kvinna som vill göra abort både betala ganska stora summor pengar och 

bryta mot lagen. Dessa olika typer av diskriminering blir extra tydlig i exempelvis 

Irland, då kvinnan kan nekas abort trots att hon blivit våldtagen eller utsätts för 

hälsorisk.  

     För att lyckas precisera mina argument för att abort kan rättfärdigas inom 

EU ska jag nu göra en viss återkoppling till global demokratiteori som jag menar 

att den feministiska rättsteorin kan finna stöd i inom abortfrågan. För att kunna 

applicera den globala demokratiteorin på EU har jag, som poängterats i mitt 

teoriavsnitt, valt att se EU som en slags global demokrati. Frågan som blir aktuell 

i sammanhanget är paradoxen som uppstår inom global demokratiteori i 

abortfrågan; nämligen den om demokrati och de mänskliga rättigheterna.  Kräver 

de varandra för att EU sett som en global demokrati ska bli legitim? Bohman 

menar att så är fallet och en viss kritik anser jag därför utifrån hans ståndpunkt 

kan riktas mot EU:s påstådda demokrati. Både Archibugi och Bohman är överens 

om att andra premisser kan behöva gälla om demokratin ska kunna sträcka sig 

utöver staten (Archibugi, 2004: 458, Bohman, 2005: 301) Detta tolkar jag syftar 

till olika typer av demokrati - i de enskilda medlemsländerna gentemot demokrati 

på EU-nivå. Det intressanta i sammanhanget är att Bohman inte tycker att de 

mänskliga rättigheterna ska vara en sådan skillnad, då han menar att de krävs för 

att en demokrati ska vara rättvis (Bohman, 2005. 308). Här vill jag dra en parallell 

till Mishtal som anser att kyrkans inblandning inom den polska staten genom 

påverkan på kvinnors rättigheter starkt borde ifrågasätta den polska demokratin 

(Mishtal, 2009: 177, 179). Mishtals ställer sig frågande till västvärldens bild av 

Polen som demokratiskt. Hon menar att detta ofta grundar sig i att Polen är en fri 

marknadsekonomi. Individuella rättigheter (speciellt kvinnans i Polens fall) är 

hotade av den mycket religiösa inblandningen i statens arbete. Politisk 

individualism får böja sig för den kollektiva skyldigheten gentemot exempelvis 

familjen, gud och staten (ibid: 177-178). Jag anser att EU antagligen vill undvika 

att lägga sig i Polens inrikespolitik i den känsliga abortfrågan genom att helt 

enkelt blunda för dessa mänskliga rättigheter kränkningar mot kvinnor, och 
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istället peka på Polens marknadsekonomi som ett tecken på demokrati. Men då 

the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms initierar att stater ska skydda sina medborgares privata rättigheter 

(Sullivan, 1995:130), anser jag att Mishtals ifrågasättande av den polska statens 

demokrati är helt befogad, vilket Bohman antagligen skulle hålla med om. Detta 

då dagens situation där subsidiaritetsprincipen gynnar stater som får bestämma 

själva i abortfrågan och som i Polens fall då kan låta religionen få inflytande. Att 

EU utåt menar att de aktivt värnar om de mänskliga rättigheterna på hemmaplan 

samt vill jobba för dem i övriga värden (EU:s webbportal 1, 2009), blir 

problematiskt då mänskliga rättigheter som exempelvis rätten till privat- och 

familjeliv – indirekt rätten till sin egen kropp, rätten till frihet och säkerhet hotas i 

vissa länder inom den egna unionen. Den vertikala värdekonflikten på det 

europeiska planet ligger i spänningen mellan det nationella planet och det 

överstatliga (ibland -mellanstatliga) europeiska planet med de många olika 

dimensioner jag lyft fram ovan. Individen och dennes demokratiska rättigheter är 

de värden som kommer i kläm, vilket jag avslutningsvis i kapitel 3.3 nu kort 

analyserar. 

3.3 Individens rättigheter 

Rättsforskaren Fletcher diskuterar abort i termer av en kulturell och social fråga. 

Rätten till sin egen kropp har länge ansetts vara stark kulturellt kopplat till 

individualitet. Att kvinnan som individ också blir den som socialt sett ofta bär det 

största ansvaret efter graviditeten gör att abortförespråkare syftar på att hon därför 

borde vara den som avgör om hon kan genomgå den och är redo att axla den 

påföljande modersrollen (Fletcher, 2000: 40-41). Detta menar jag att man i sin tur 

kan dra paralleller till både värdet frihet och rätten till privatliv. Här vill jag kort 

också återkomma till rätten till icke-diskriminering; Bunchs pekar på att kvinnans 

rättigheter i fråga om reproduktion är mycket utsatta då de bara kan beröra just 

kvinnor och inte män (Bunch, 1995:12ff). Mishtal anser slutligen att man skapar 

bättre förutsättningar för kvinnan (hennes individuella rättigheter) när kyrka och 

stat separeras (Mischtal, 2009: 162).  

Även om frågan om fri abort är ytterst komplicerad då den som ovan märkts 

berör så fundamentala frågor som religion, frihet, och frågan om när livet och de 

mänskliga rättigheterna börjar, anser jag att litteraturen i min argumentation ovan 

visar på ett starkt stöd för fri abort. Även om diskussionen om när de mänskliga 

rättigheterna tar sin början är mycket komplicerad, anser jag att både den 

universella deklarationen och övriga konventioner som beskriver de värden som 

tagits upp pekar mot att kvinnans individuella rättigheter är tänkt att värnas före 

fostrets i den demokratiska union som EU idag är, vilket exempelvis Bohmans 

resonemang om demokrati stödjer. Ett exempel på viljan inom unionen till detta 

menar jag är förändringen som skett i exempelvis Spanien och Portugal, vilkas 

abortpolitik förändrats till förmån för fri abort (Cyrillus, 2009, Lissabon TT, 

2007).   
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4  Rätten eller inte till abort inom EU 

Jag vill i detta kapitel sammanfatta uppsatsen huvudsakliga argument för att abort 

ska rättfärdigas inom EU. Jag kommer som jag tidigare fastslagits att basera dessa 

på de mänskliga rättigheterna och feministisk rättsteori. För att styrka min 

argumentationslinje ska jag först lyfta fram argument mot att abort ska rättfärdigas 

inom EU för att sedan lyfta fram argument för detta. Argument som menar att 

abort inte ska tillåtas inom unionen kan förklara varför situationen idag ser ut som 

den gör och min förhoppning är att visa att denna argumentation inte håller i 

jämförelse med abortförespråkares. Jag vill kort återknyta till min uppdelning av 

värdekonflikten i fyra delar. Som jag beskrev i kapitel 2.3 hamnar den 

huvudsakliga värdekonflikten i abortfrågan i denna uppsats mellan rättigheter, 

demokrati, det nationella planet och det europeiska planet. 

 

4.1 Argument mot rättfärdigande av abort utifrån de 

mänskliga rättigheterna inom EU 

Enligt min uppfattning, efter att ha studerat abortdebatten, grundar sig 

abortmotståndet till stor del i religiösa uppfattningar; i Europas fall i katolicismen. 

Denna är ofta väldigt stark på det nationella planet där religionen får stort 

inflytande i vissa av statens angelägenheter som exempelvis familjepolitiken. Det 

principiella argumentet mot fri abort som jag urskiljer värnar här om fostrets 

rättigheter före kvinnans. På det nationella planet tar denna uppfattning juridiskt 

stöd i hänvisningen till subsidiaritetsprincipen. Frågan om demokrati blir här 

komplex då abortfrågans relation till de mänskliga rättigheterna inom EU (ECHR) 

mer sker på EU-nivå än den nationella nivån. Här kommer konflikten om 

rättigheter mellan det nationella respektive det europiska planet fram. På grund av 

katolicismens livssyn att fostret har rättigheter och att det är mord att genomföra 

en abort, blir det på det nationella planet ett brott som i exempelvis Irland. Detta 

skulle aldrig gå att slå fast i övriga EU på ett överstatligt plan då alla unionens 

medlemsländer förutom tre i så fall skulle begå allvarliga brott (mord). ECHR har 

unionen kunnat ratificera gemensamt, därför borde denna konvention gälla i 

abortfrågan. Det religiösa argumentet om rättigheter hamnar på det nationella 

planet, där urskiljer jag att kyrkans argument är att man ska respektera den 

katolska livsstilen inom vissa europeiska länder även om det innebär att man 

prioriterar fostret och kvinnans rättigheter olika inom en och samma union.  

     Subsidiaritetsprincipen kan i sig stå för ett motargument mot fri abort inom 

hela EU. Detta argument kan delas in både under det nationella och under det 
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europeiska planet, då denna princip som beskrivits tidigare är den lagstiftning som 

reglerar på vilket plan inom unionen man ska besluta om rätten eller inte till fri 

abort; principen har fastslagit att detta är lämpligast att överlåta till det nationella 

planet. Abortmotståndare inom unionen skulle nog sluta här och peka på att de 

anser subsidiaritetsprincipen stå över ECHR. Vilken relation ECHR ska ha till 

andra lagar inom EU skulle kunna vara en uppsats i sig. Argumentet om 

subsidiaritetsprincipen blir i grunden ett rättighetsargument om att de är den lag 

som gäller inom EU. Varför den ska gälla framför ECHR i abortfrågan är en 

komplex fråga där man antagligen skulle peka på att ECHR faktiskt inte 

uppmanar till fri abort, även om de inte inte tillåter det. Subsidiaritetsprincipen är 

mycket tydligare att tolka än ECHR i abortfrågan: subsidiaritetsprincipen 

hänvisar helt enkelt frågan till det nationella planet, samtidigt påbjuds inte abort 

tydligt av ECHR även om konventionen inte förbjuder ingreppet. Detta gör frågan 

svår att strida för inom unionen, men med utgångspunkt i feministiskt rättsteori 

menar jag att det trots allt går att argumentera mot situationen som den ser ut idag. 

 

4.2 Argument för rättfärdigande av abort utifrån de 

mänskliga rättigheterna inom EU 

Den andra sidan av myntet, den mer generella uppfattningen på europeisk nivå är 

att kvinnor ska ha rätt till fri abort, vilket syns i faktumet att större delen av 

unionens medlemsländer tillåter ingreppet i sina respektive lagstiftningar om än 

på olika premisser. Det principiella argumentet man kan urskilja på det 

europeiska planet i fråga om rättigheter är att kvinnans rättigheter går före 

barnets i och med att de mänskliga rättigheterna gäller födda människor, och 

alltså inte foster. Här kan tilläggas att även om flera av de europeiska länder som 

tillåter abort inte är katolska så är vissa det. Länder där katolicismen är en av de 

dominerande religionerna har alltså skiljda uppfattning i frågan, följaktligen finns 

det en möjlighet att katolicism och fri abort kan mötas. 

     När det då kommer till frågan om argumentet ovan i 4.1 om att man bör 

respektera religionen, i det här fallet katolicismen i de länder där den utövas, 

ställer jag mig mycket frågande till detta. Att fritt religionsutövande är en 

mänsklig rättighet (Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, 2009) är jag 

väl medveten om, men att den rättigheten skulle få sträcka sig så långt att 

kvinnors fundamentala rättigheter bryts håller inte inom en union som EU. Detta 

då jag anser att tolerans och lika behandling är tydliga prioriteringar och värden 

inom unionen, bland annat genom EU: s demokratiska strävan där man utger sig 

för att stå för att människor ska ha tillgång till samma förutsättningar inom 

unionen utan att religiösa uppfattningar eller institutioner bestämmer över vissa 

medborgare och inte andra. Religionen måste kliva åt sidan för de mänskliga 

rättigheterna för att EU ska vara fortsatt starkt och enat i framtiden. Då de 

mänskliga rättigheterna reglerar en sådan fundamental sak som att dessa 
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rättigheter gäller födda människor och inte foster är det väldigt orättvist att inom 

unionen prioritera subsidiaritetsprincipen juridiskt framför de mänskliga 

rättigheterna i frågan om kvinnors rätt eller inte till abort. Argumentet här hamnar 

på ett europeiskt plan och berör båda två dimensionerna rättigheter och 

demokrati: de mänskliga rättigheterna ska prioriteras i denna fråga för att abort 

rör så pass fundamentala rättigheter för kvinnor att det helt enkelt krävs att dessa 

respekteras för att uppehålla demokratin.  

Dessutom framstår EU som hycklande i demokratifrågor om man själv inte 

följer ECHR efter ratificeringen.  EU utger sig för att stå för demokratiska värden, 

och argumenterar för att andra borde följa deras exempel. Unionen både fördömer 

mänskliga rättigheter kränkningar, samt arbetar aktivt för främjandet av de 

mänskliga rättigheterna (EU:s webbportal 1, 2009). Det kan bli både 

problematiskt och motsägelsefullt om unionen inte själv är demokratisk och följer 

de mänskliga rättigheterna. Argumentet om rättigheter och demokrati på det 

nationella planet lyder: Stater har en skyldighet mot individer inom Europa. Detta 

borde märkas inom denna så kallade demokratiska union.  

     I slutändan handlar det i stort om ett religiöst argument om rättigheter ställt 

mot ett demokratiskt argument om rättigheter. Detta ställs sedan i denna uppsats i 

relation till det nationella planet ställt mot det europeiska planet. I en union som 

dagens EU där man så starkt definierar sig med de mänskliga rättigheterna som 

livsstil, och både uttalat och ibland outtalat menar att unionen står för värden som 

tolerans, frihet och jämlikhet, håller inte ett argument om att religion ska få styra 

över vissa kvinnors rättigheter nationellt – det är både orättvist och politiskt 

motsägelsefullt. Att inte störa samarbetet inom unionen genom att undvika att 

sätta press på katolska länder menar jag inte heller håller som argument. Då EU 

ställer enormt höga krav om demokrati på icke-medlemmar som ansöker om 

medlemskap måste man till att börja med inom unionen kunna ställa vissa 

demokratiska krav. Att EU: s maktelit består av både män och kvinnor är 

ingenting jag förnekar, men att det i maktens korridorer inte är helt jämställt 

menar jag är ett allmänt känt faktum. Att en kvinnofråga som kvinnors rätt till fri 

abort fortfarande inte står inskrivet ordagrant i EU: s gemensamma lagstiftning 

kan trots detta verka konstigt – då unionens alla medlemsländer ratificerat de 

mänskliga rättigheterna. Det kommer EU inte ifrån.  

Jag är väl medveten om att en gemensam abortlag både är något som är 

mycket svårt att genomföra och implementera, men anser ändå att frågan borde 

komma upp på förhandlingsbordet inom EU. Jag syftar här som i resten av min 

uppsats på att abort ska tillåtas överhuvudtaget och menar vidare att det är precis 

det en gemensam lag behövs för. I vilken utsträckning ingreppet ska tillåtas, alltså 

hur länge efter att kvinnan har blivit gravid som ingreppet bör genomföras, är en 

fråga som skulle kunna styras på det nationella planet. Argumentet om att länder 

som har väldigt fria abortlagar, som exempelvis Sverige, skulle påverkas negativt 

av en gemensam abortlag håller därför inte. Det huvudsakliga motivet till en 

gemensam abortlag kommer istället från andra hållet; de kvinnor som lever i 

europeiska länder där abort är helt förbjudet kommer inte att få tillgång till rätten 

till abort förrän EU hjälper dem. Detta behövs göras juridiskt med stöd i ECHR. 
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5 Slutsats 

Boken jag utgått ifrån i min teorianknytning feministisk rättsteori är som beskrivs 

i kapitel 2 Women's rights human rights och som titeln antyder läggs vikt vid att 

lyfta in och förstärka kvinnans rättigheter inom de mänskliga rättigheterna. Med 

denna utgångspunkt har jag försökt visa på vilka rättigheter som för vissa kvinnor 

inte gäller inom EU då de inte tillåts att göra abort. Genom att visa att specifika 

värden inom de mänskliga rättigheterna som; Rätten till icke-diskriminering och 

jämlikhet, rätten till privat- och familjeliv - rätten till sin egen kropp, och rätten 

till frihet och säkerhet, idag inte följs inom EU har jag i min argumentation 

försökt visa på att detta är fel. Jag har drivit tesen att abort bör kunna rättfärdigas 

inom EU. Jag menar att det som min uppsatstitel antyder är en paradoxal 

situation, en slags gåta, att situationen inom dagens EU i abortfrågan ser ut som 

den gör. Frågan som jag utgått ifrån lyder därmed; 

 

 Med utgångspunkt i feministisk rättsteori; kan man rättfärdiga abort 

utifrån de mänskliga rättigheterna inom ramen för den Europeiska 

Unionen? 

 

Jag anser att abort kan rättfärdigas inom EU utifrån mina utgångspunkter. 

Värdena jag tagit upp bryts inom unionen då de mänskliga rättigheterna bör gälla 

där, både på grund av att alla medlemsländerna ratificerat dem, men också sett 

utifrån en demokratisk synvinkel då de krävs att man följder fundamentala 

rättigheter till viss mån för att demokratin inom hela unionen ska värnas och gälla. 

Det starkaste principiella argumentet för att kvinnor ska få göra abort menar jag 

är; att man inom de mänskliga rättigheterna slagit fast att livet börjar vid födseln 

och därför kan man utifrån detta rättfärdiga att kvinnan ska få göra abort (då 

hennes rättigheter bör värnas och inte fostrets). Slutligen menar jag också att 

kvinnans rätt till abort handlar om frihet; genom att få kontroll över sitt eget liv, 

genom att få bestämma över sin egen kropp och reproduktion. Får inte vissa 

kvinnor inom EU tillgång till denna fundamentala frihet behandlas de väldigt 

olika jämfört med europas män och större delen av europas kvinnor som inte 

hindras att bestämma själva över sina liv. Detta anser jag utifrån ovanstående 

argument skapar klyftor inom EU som inte borde finnas där år 2010. Därför kan 

abort rättfärdigas inom Europa, sett utifrån rättighets- och demokratiaspekten. 

     Med Lissabonfördraget blir medborgarnas grundläggande rättigheter nu 

rättsligt bindande för EU: s stater (Europaparlamentet.eu, 2009). Detta skulle 

eventuellt kunna innebära att en legalisering av fri abort lättare skulle kunna 

drivas igenom. Eftersom fördraget trädde i kraft först den 1 december 2009 

(Sveriges ordförandeskap i EU, 2009) finns ingen forskning på vilka följder det 

kommer att få för EU. Irland drogs inför rätta inför Europadomstolen i början av 



 

 23 

december av tre irländska kvinnor som nekats abort i hemlandet. De pekade bland 

annat på att de berövats rätten till privatliv samt rätten till icke-diskriminering och 

jämlikhet, två av de rättigheter som jag till stor del fokuserat på i denna uppsats. 

Fallet hade kommit på tal redan 2005, men togs upp i domstolen först fyra år 

senare bara några dagar efter att Lissabonfördraget trätt i kraft (Breakingnews.ie, 

2009, News.bbc, 2009). Det är en ren spekulation från min sida att det skulle 

kunna finnas ett samband i detta, men det är upp till vidare forskning att avgöra 

ifall det stämmer. Jag hoppas att framtida forskning kommer uppmärksamma 

Lissabonfördragets påverkan eller inte i frågan, då en eventuell påverkan från 

Lissabonfördraget i frågan om kvinnors rätt till fri abort skulle kunna ge 

incitament inom unionen att hävda kvinnors rätt till fri abort inom hela EU. Det 

skulle i sin tur kunna leda till ett Europa där de kvinnliga invånarna i framtiden 

kommer att behandlas mer jämlikt både i relation till varandra och till de manliga 

invånarna i frågan om att bestämma över sina egna liv. 

     För att avsluta i samma ände som jag tog avstamp i vill jag återkomma till 

mina fyra komponenter i värdekonflikten som jag anser att abortfrågan inom EU 

utgörs av; rättigheter, demokrati, det nationella planet och det europeiska planet. 

Jag menar att det nationella och europeiska planet måste mötas i rättsfrågor som 

berör demokrati - kvinnliga fundamentala rättigheter i detta fall - för att EU ska 

fungera så som man utger sig för att göra. Först när abort tillåts inom hela EU kan 

den kvinnliga europén säga att hon lever i en demokratisk union. Med 

utgångspunkt i feministisk rättsteori där kvinnliga rättigheter möter de mänskliga 

rättigheterna ser jag till unionen ur både idealistisk samt praktisk synpunkt - 

unionen strävar mot att vara demokratisk och alla dess medlemsländer har 

undertecknat de mänskliga rättigheterna - och anser därför att man kan rättfärdiga 

abort inom ramen för EU. 
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