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Abstract 

 

This essay examines the different views on the inauguration of ”baby boxes” in the Polish 

society. The public debate in Poland has long been infused by catholic rethorics. The setting-

up of ”baby boxes” in the Polish society has been warmly welcomed by conservatives in the 

country. The catholic church has taken on the responsibilty for the ”baby boxes”, and today 

most of the operating boxes in the country are being financed by different catholic 

organisations. The most common argument in favor of the boxes is that they rescue lives. The 

voices that speak out against the fenomena are very few. People who criticize the fenomena 

are being harassed and that is why many people restrain from opposing it in the public debate. 

This essay intends to lift the voices criticizing the existence of baby boxes, as well as 

introducing arguments of those in favor of the fenomena. By exploring the chosen actors 

polarised views on the fenomena, the essay aims to illustrate the wide complexity of its 

existence. It also aims to examine whether the arguments that reemerge in the debate can be 

understood as different master suppression techniques that are being used to subordinate 

Polish women. 

 

Key words: baby boxes, windows of life, catholic church, Poland, sexual and reproductive 

rights, public debate, the master suppression techniques 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund  

Fenomenet ”bebisluckor” har florerat i Europa under de senaste tio åren. Luckorna finns till 

för att ge föräldrar en möjlighet att lämna ifrån sig sina oönskade barn anonymt, utan att det 

får några rättsliga påföljder. Framväxten av ”bebisluckor” i länder runtom i Europa kopplas 

samman med kontinentens gradvis försämrade finansiella situation. Allt fler föräldrar har inte 

den ekonomiska möjligheten att försörja sina barn, och tvingas därför vidta desperata åtgärder 

för att garantera deras säkerhet.
1
  

Precis som namnet avslöjar, utgörs ”bebisluckor” av en lucka i väggen. Innanför luckan finns 

en uppvärmd kuvös med inbyggda sensorer, som känner av när en bebis placerats inuti den. 

Sensorerna utlöser ett alarm först två minuter efter att de registrerat bebisens rörelser, för att 

ge den anonyma föräldern en chans att ta sig därifrån utan att bli upptäckt.
2
 Så snart alarmet 

gått anländer sköterskor för att omhänderta barnet.
3
 Ofta finns luckorna i anslutning till 

sjukhus, för att barnet så snabbt som möjligt ska kunna undersökas av läkare och få adekvat 

vård om det befinns vara nödvändigt. 

Dagens ”bebisluckor” påminner om ”hittebarnshjul” som var vanligt förekommande under 

medeltiden. Vanligt var då att hjulet fanns inbyggda i väggar till kloster. Barnen som 

lämnades i hjulen omhändertogs sedan av nunnor och munkar vid klostren. 

Medeltidens ”hittebarnshjul” inrättades för att ge mödrar en möjlighet att lämna ifrån sig sina 

oönskade barn. De barn som lämnades vid klostren var framförallt barn födda utanför 

äktenskapet, och för att rädda dessa barn från att bli övergivna gavs mödrar istället en 

möjlighet att lämna ifrån sig dem anonymt.  

Den första moderna ”bebisluckan” öppnades i väggen till ett sjukhus i Berlin år 1999, av 

pastor Gabriele Stangl. Initiativet tillkom efter att en kvinna erkänt att hon mördat sitt 

oönskade barn, som blivit till genom en våldtäkt. Pastorn ville hjälpa kvinnor i desperata 

situationer genom att tillhandahålla dem möjligheten att lämna bort sina barn anonymt. Åren 

                                                           
1 Latza, Nadeau, Barbie, Europe’s Growing Crisis of Abandoned Babie, The Daily Beast, 2012-06-11, 

http://www.thedailybeast.com/articles/2012/07/11/europe-s-growing-crisis-of-abandoned-babies.html (Hämtad: 2013-03-17) 
2 Cheng, Maria, UN group wants Europe's 'baby boxes' banned; others say they save lives of unwanted infants, 2012-11-25, 

http://www.foxnews.com/world/2012/11/25/un-group-wants-europe-baby-boxes-banned-others-say-save-lives-unwanted-

infants/#ixzz2RZLCkENj (Hämtad: 2013-04-26) 
3 Deboick, Sophia, Poland’s ’baby hatches’ leave vulnerable mothers exposed, The Guardian, 2012-12-10, 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2012/dec/10/poland-baby-hatches-vulnerable-mothers (Hämtad: 2013-04-

26) 

http://www.foxnews.com/world/2012/11/25/un-group-wants-europe-baby-boxes-banned-others-say-save-lives-unwanted-infants/#ixzz2RZLCkENj
http://www.foxnews.com/world/2012/11/25/un-group-wants-europe-baby-boxes-banned-others-say-save-lives-unwanted-infants/#ixzz2RZLCkENj
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efter att den första ”bebisluckan” öppnades i Tyskland har flera andra länder i Europa hakat 

på trenden. År 2006 öppnades den första ”bebisluckan” i Polen, på ett incitament av en 

sjukhusdirektör i Kraków.
4
 Under bara några år har ”bebisluckorna” spridit sig nationellt, och 

idag finns 50 verksamma luckor i Polen. ”Bebisluckorna” har välkomnats av katoliker i landet, 

vars positiva hållning till fenomenet kan illustreras med initiativet att titulera det ”okno życia” 

(”fönster av liv”).
5
 ”Fönstren av liv” sponsras och drivs i huvudsak av katolska organisationer 

och religiösa samfund.
6
 

Återkomsten av ”bebisluckor” i Europa har fått stark kritik från FN:s kommitté för barns 

rättigheter. Maria Herczog, en barnpsykolog som är verksam i FN:s barnkommitté, uttryckte i 

en intervju med Fox News sin oro över fenomenets problematiska karaktär: "These boxes 

violate children's rights and also the rights of parents to get help from the state to raise their 

families.” Herczog menar att ”bebisluckorna” ignorerar de sociala och ekonomiska problem 

som är den bakomliggande orsaken till att föräldrar hamnar i så desperata situationer att de 

tvingas överge sina barn. Fenomenet är uppe för diskussion mellan FN:s barnkommitté och 

Europaparlamentet, och i väntan på ett explicit förbud uppmanar kommittén alla länder som 

har verksamma ”bebisluckor” att stänga ner dem.
7
  

FN:s kritik mot ”bebisluckorna” har väckt starka reaktioner i Polen.
8
 Marian Subocz, direktör 

för den katolska organisationen Caritas Polska som driver flera ”fönster av liv”, betonar i en 

intervju att livet måste skyddas till varje pris. Nyligen uttalade sig Subocz i media, och sa då 

att han ska göra allt som står i hans makt för att se till att ”fönstren” förblir verksamma, 

oavsett vad som beslutas i Europaparlamentet.
9
 Den polska ärkebiskopen Józef Kowalczyk 

har gått ut i media och försvarat fenomenet med att vara en del av den polska kulturen.
10

 

Direktörer för olika sjukhus har vädjat till landets premiärminister och bett honom ta avstånd 

                                                           
4 Wiśniewska, Katarzyna, Okna życia: ratują czy szkodzą porzuconym dzieciom, Gazeta Wyborcza, 2012-12-04, 

http://wyborcza.pl/1,75478,12976976,Okna_zycia__ratuja_czy_szkodza_porzuconym_dzieciom.html (Hämtad 2013-04-26) 
5 Deboick, 2012 
6 Filipiak, Agnieszka, Czy Okna Życia naprawdę ratują życie dziecka?, Wysokie Obcasy, 2012-07-16, 

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,12137121,czy_okna_zycia_naprawde_ratuja_zycie_dziecka_.html 

(Hämtad: 2013-04-26) 
7 Cheng, M., http://www.foxnews.com/world/2012/11/25/un-group-wants-europe-baby-boxes-banned-others-say-save-lives-

unwanted-infants/#ixzz2RZLCkENj (Hämtad: 2013-04-26) 
8 Deboick, 2012 
9 Lisowskrynek Z., Katarzyna, Polska nie chce zamykać okien życia, Rynek Zdrowia, 2013-04-13, 

http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Polska-nie-chce-zamykac-okien-zycia,129532,10,2.html (Hämtad: 2013-04-26) 
10 Deboick, 2012 

http://www.foxnews.com/world/2012/11/25/un-group-wants-europe-baby-boxes-banned-others-say-save-lives-unwanted-infants/#ixzz2RZLCkENj
http://www.foxnews.com/world/2012/11/25/un-group-wants-europe-baby-boxes-banned-others-say-save-lives-unwanted-infants/#ixzz2RZLCkENj
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från FN:s kritik mot ”bebisluckorna”, för att säkerställa att ”bebisluckverksamheten” kan 

fortsätta.
11

  

De verksamma luckorna i Polen fyller en viktig funktion för landets katoliker, de räddar livet 

på oönskade barn. Essentiellt för debatten om ”fönster av liv” är således att det handlar om 

hur oönskade graviditeter ska hanteras. Trots den internationella kritiken mot ”fönstren av liv” 

indikerar de katolska organisationernas positiva hållning till ”fönstren” att dessa kommer att 

vara fortsatt verksamma i det polska samhället. 

1.2. Problemformulering, syfte och frågeställningar  

Uppsatsens syfte är att studera den offentliga debatten kring förekomsten av ”fönster av liv” i 

Polen. Fenomenets vida komplexitet exemplifieras genom en granskning av hur olika polska 

aktörer förhåller sig till fenomenet i den mediala debatten. Detta för att ge en bild av hur 

opinionen bakom ”fönstren av liv” i Polen ser ut. Fokus kommer att ligga på hur de olika 

aktörerna betraktar förekomsten av ”bebisluckor” i förhållande till kvinnors situation. De 

olika aktörernas hållning till fenomenet utgör konstitutiva delar av analysen som ämnar 

diskutera ”bebisluckornas” existens som ett möjligt uttryck för ett användande av olika 

härskartekniker inom den offentliga debatten. 

o Vilka argument använder aktörerna för att försvara respektive kritisera 

”bebisluckornas” existens i förhållande till kvinnors situation? 

o Går det att urskilja argument som kan förstås som olika härskartekniker i debatten om 

fenomenets förekomst och vilka uttryck tar de sig i så fall? 

1.3. Material och avgränsningar   

1.3.1. Primär- och sekundärmaterial 

Då förekomsten av ”fönster av liv” är relativt ny i Polen, finns ännu ingen statistik över hur 

den allmänna opinionen i frågan ser ut. Fokus kommer därför att ligga på hur fenomenet 

diskuteras i den offentliga debatten. Primärmaterialet som används i uppsatsen utgörs av 

ståndpunkter hämtade från olika polska aktörer som uttalat sig om förekomsten av ”fönster av 

liv” i Polen. Opinionen som presenteras i uppsatsen baseras på artiklar som publicerats på 

olika polska nyhetssajter. De polska artiklarna är översatta till svenska av mig. 

                                                           
11 Lisowskrynek, 2013 
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I de artiklar som valts ut uttrycker sig aktörerna väldigt olika om ”fönstren”, vilket ger ett 

intryck av att den pågående debatten är oerhört polariserad. I själva verket är debatten som 

förs i media väldigt samstämmig, och artiklar där fenomenen kritiseras är svåra att hitta. 

Motståndarna är i förhållande till förespråkarna, oerhört få till antalet.
12

 Majoriteten av den 

polska befolkningen ställer sig positiva till fenomenet, och därför befinns det vara särskilt 

intressant att lyfta de få offentliga röster som har valt att kritisera det. Mitt selektiva urval har 

gjorts för att skildra två vitt skilda ståndpunkter. Primärt för att förstå varför den övervägande 

delen av befolkningen förespråkar fenomenet, och sekundärt för att se på vilka sätt det kan 

kritiseras utifrån de ståndpunkter som hämtats från de som opponerar sig mot dess existens. 

De olika aktörernas hållning är nödvändiga att känna till för att förstå den rådande 

situationens komplexitet.  

I den första artikeln ’De avisade mödrarnas trauma’ (’Dramat odrzucony matki’) hämtad från 

den polska nyhetssajten Onet, intervjuar Piotr Ożadowicz kvinnorättsaktivisten Wanda 

Nowicka om hennes syn på förekomsten av ”fönster av liv” i Polen.
13

 Nowicka har länge 

engagerat sig i kampen för kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter i Polen, men även 

globalt. Nowicka var med och grundade den polska organisationen Federacja na rzecz Kobiet 

i Planowania Rodziny, som är en av landets största PRO-choice-rörelser. Under sin 

verksamma tid i organisationen publicerades flera av Nowickas artiklar rörande sexuell och 

reproduktiv hälsa. Nowicka författade även flera rapporter om den polska abortlagstiftningens 

konsekvenser för kvinnor i Polen, som fick stor genomslagskraft hos flera olika FN-organ.
14

  

Magdalena Środa har skrivit en omdiskuterad krönika om ”fönstren av liv”, som har förstärkt 

hennes roll som måltavla för landets konservativa rörelser. Środa har länge engagerat sig 

politiskt för att stärka kvinnors roll i samhället och har utfört ett viktigt arbete för att förbättra 

situationen för Polens sexuella minoriteter. Środa har även länge förespråkat en liberalisering 

av landets restriktiva abortlagstiftning, vilket resulterat i att hon i mediala sammanhang givits 

smeknamn såsom ”Satans dotter”, och ”Massmördarinnan”. Trots påtryckningar har Środa 

fortsatt bedriva sin emancipatoriska lobbyverksamhet och kritiserat katolska kyrkans ökade 

inflytande över politiken i landet. I krönikan ’Dickenska fönster av liv’ (’Dickensowskie okno 

życia’) efterfrågar Środa alternativa lösningar på det förlegade fenomenet. Hon drar paralleller 

                                                           
12 Chołody, Agnieszka, ONZ zamknie Okna Życia?  Wiadomości 24, 2012-11-29, 

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/onz_zamknie_okna_zycia_252267.html (Hämtad: 2013-05-13) 
13 Ożadowicz, Piotr, Dramat odrzuconej matki, Onet, 2010-02-26, http://m.onet.pl/styl-zycia/kobieta/dziecko,vrt4r (Hämtad: 

2013-05-09) 
14 Jankowski, Sebastian, Biogram ENG, Wanda Nowicka, http://www.wandanowicka.eu/o-mnie1/biogram.html (Hämtad: 

2013-05-09) 
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till medeltidens användning av hittebarnshjul, och menar att spädbarn som överges i luckorna 

hanteras som om de vore objekt.
15

   

Joanna Keszka, redaktör för den feministiska portalen Barbarella, kritiserar i en krönika 

framväxten av ”fönster av liv” i det polska samhället. Barbarella grundades på initiativ av 

Keszka, som ville sprida information till kvinnor om sexuell och reproduktiv hälsa, två 

tämligen tabubelagda ämnen i Polen. I krönikan med titeln ”Jag skäms över fönstren av liv i 

Polen” (’Wstyd mi za okna życia w Polsce’) beskriver Keszka fenomenet som oetiskt och 

djupt problematiskt för landets kvinnor.
16

  

I den katolska tidskriften Niedziela, diskuterar Anna Benszidziak ”fönstren av liv” i en 

krönika med titeln ’Fönstren räddar liv’ (’Okna ratujące życie’). Benszidziaks krönika är en 

reaktion på Maria Herczog, medlem i FN:s barnkommittés kritik mot fenomenet. Med utgång 

i direktören för Caritas Polska, Marian Syboczs uttalande om att skydda fostrets liv till varje 

pris, argumenterar Benszidziak för ett bevarande av ”fönstren av liv”.
17

   

Brygida Grysiak är reporter för den polska tv-kanalen TVN24. Grysiak har även författat flera 

olika böcker, och vann nyligen det katolska priset Feniks för sin senaste bok ’Jag valde livet’ 

(’Wybieram zycie’).
18

 Michał Płociński, reporter för den polska nyhetssajten Rzeczpospolita, 

har intervjuat Grysiak om hennes syn på ”fönstren av liv”. Grysiak är liksom många andra 

bestört över FN:s kritik mot bebisluckorna, och anser att situationen skulle förvärras för såväl 

barn som kvinnor om de stängdes ner. I artikeln ’Fönstren av liv är den sista räddningen’ 

(Okno życia to ostatnia deska ratunku) besvarar Grysiak frågor om ”fönstren”, abort, och 

huruvida det finns några alternativa lösningar till fenomenet.
19

  

I en artikel skriven av Henryk Przondziono återges direktören för den katolska organisationen 

Caritas, Marian Suboczs reaktion på FN:s barnkommittés kritiska uttalanden om 

Europas ”bebisluckor”.  I artikeln med titeln ’Stänga ”fönstren av liv”? De har räddat 44 

barn hos oss’ (’Zamknąć okna życia? Uratowały u nas 44 dzieci’), beskriver Przondziono 

inledningsvis hur ”fönstren” har fungerat i det polska samhället. Przondziono citerar därefter 

                                                           
15 Środa, Magdalena, Dickensowskie okno życia, Wyborcza, 2012-12-04, 

http://wyborcza.pl/1,75968,12983814,Dickensowskie_okno_zycia.html?bo=1 (Hämtad 2013-05-20) 
16 Keszka, Joanna, Wstyd mi za okna życia w Polsce, Barbarella, 2013-01-22, http://barbarella.pl/z_zycia/wstyd-mi-za-okna-

zycia-w-polsce (Hämtad 2013-05-09) 
17 Benszidziak, Anna, Okna ratujące życie, Tygodnik Katolicki Niedziela, 2012, 

http://www.niedziela.pl/artykul/103526/nd/Okna-ratujace-zycie (Hämtad: 2013-05-10) 
18 Grysiak, Brygida, Wyróżniona Feniksem za książkę "Wybrałam życie", TVN24, 2013-04-13, http://www.tvn24.pl/kultura-

styl,8/brygida-grysiak-wyrozniona-feniksem-za-ksiazke-wybralam-zycie,318365.html (Hämtad: 2013-05-10) 
19 Płociński, Michał, Okno zycia to ostatna deska ratunku, Rzeczpospolita, 2012-12-03, 

http://www.rp.pl/artykul/957939.html (Hämtad: 2013-08-23) 

http://wyborcza.pl/1,75968,12983814,Dickensowskie_okno_zycia.html?bo=1
http://www.niedziela.pl/artykul/103526/nd/Okna-ratujace-zycie
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direktören Subocz, som uttalat sig till ”fönstrens” försvar.
 20

  Marian Subocz la grunden för 

den katolska organisationen Caritas Polska år 1993, och valdes år 2007 till direktör för 

organisationen. Subocz har via organisationen bedrivit ett välgörenhetsarbete till stöd för 

utsatta barn i landet. Han sitter även som ledamot i styrelsen för Caritas Europa och i Caritas 

International.
21

  

Då fokus i uppsatsen kommer att ligga på ”bebisluckor” i Polen, används uttalanden av FN 

inledningsvis för att beskriva hur de ställer sig till ”bebisluckornas” återkomst. Några FN-

rapporter innehållande kritik riktad mot just Polen finns ännu inte tillgängliga, så därför 

hämtas kommentarer som rör ”bebisluckor” i Polen ur olika nyhetsartiklar där medlemmar i 

FN-organ uttalat sig. Detta för att ge en inblick i hur FN anser att fenomenet är problematiskt 

ur ett människorättsligt hänseende. 

1.3.2 Avgränsningar 

Vid studier av fenomenet ”bebisluckor” väcks många frågor och tankar kring dess 

problematiska karaktär. Det vore intressant att studera de psykologiska aspekterna som 

orsakas av ”bebisluckornas” praktik, för att se hur föräldrar som tvingas överge sina barn 

påverkas. För att nå kännedom om de psykologiska aspekterna skulle en kvalitativ 

undersökning vara nödvändig. Det skulle dock vara svårt att genomföra med anledning av 

målgruppens anonymitet samt de rent etiska aspekterna av en sådan undersökning. 

Kunskapstillskottet i det avseendet trumfar inte de eventuella negativa konsekvenserna för de 

berörda.  

De vore även intressant att studera de effekter som ”bebisluckorna” har haft på barn som 

blivit lämnade i dem. De första barnen som övergavs i ”bebisluckorna” som öppnades i 

Tyskland år 1999
22

, har dock ännu inte uppnått vuxen ålder. Av etiska skäl är det därför ännu 

olämpligt att genomföra en kvalitativ undersökning, som är nödvändig för att fylla luckorna 

inom forskningsfältet rörande fenomenets påverkan på barn.  

”Bebisluckorna” medför även en annan typ av problematik som är svår att nå kännedom om. 

Genom att tillhandahålla mödrar möjligheten att anonymt lämna bort sina spädbarn, finns det 

en risk för att detta görs utan deras godkännande. Då överlämningen sker anonymt är det 

                                                           
20 Przondziono, Henryk, Zamknąć okna życia? Uratowały u nas 44 dzieci, Gość Niedzielny, 2012-11-29, 

http://gosc.pl/doc/1377266.Zamknac-okna-zycia-Uratowaly-u-nas-44-dzieci (Hämtad: 2013-05-19) 
21 Brzeziński, Marcin, Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, Caritas, 2011, http://caritas.pl/o-nas/caritas-polska/zarzad, 

(Hämtad 2013-08-23) 
22 Solomon, Katherine, Poland’s Church fights to save Baby Boxes, Sky News, 2012-12-03, 

http://news.sky.com/story/1020025/polands-church-fights-to-save-baby-boxes (Hämtad 2013-08-11) 
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omöjligt att kartlägga vem som lämnar spädbarnet, och därför finns det ingen garanti för att 

det är barnets biologiska moder som har fattat beslutet om att överge sitt barn. Det är också 

svårt att veta om barnets båda föräldrar har samtyckt till överlämnandet, vilket medför en risk 

för att den ena föräldern berövas rätten till vårdnad av sitt barn.
23

 Frågor som växer fram vid 

studier av fenomenet är även huruvida kvinnor med låg ekonomisk status tvingas överge sina 

barn i större utsträckning än kvinnor med högre ekonomisk status. 

De områden som berör spädbarnens överlämnare är svåra att studera, då det med anledning av 

garanti om anonymitet inte finns någon kartläggning över vilka dessa individer är. Det pågår 

forskning inom området, och det finns ökade bevis till stöd för att de vanligaste överlämnarna 

är män.
24

 Då det saknas tillräckliga bevis för att kunna fastställa överlämnarnas identitet 

kommer jag att utgå ifrån att det är ”bebisluckornas” tänkta målgrupp, anonyma mödrar, som 

lämnar ifrån sig barnen. Det är en avgränsning som bedöms vara nödvändig för att studien ska 

kunna genomföras inom ramen för denna uppsats. 

Det är svårt att bortse från att ”bebisluckor” är problematiska utifrån ett människorättsligt 

perspektiv. Framväxten av ”bebisluckor” i Europa har fått stark kritik av FN:s barnkommitté, 

som anser att fenomenet strider mot flera artiklar i konventionen om barnets rättigheter. I 

FN:s uttalanden om Europas ”bebisluckor” har särskild tonvikt lagts vid barnets rätt till att 

känna till, samt bli omhändertaget av sina biologiska föräldrar.
25

 Vid första anblick 

förefaller ”bebisluckorna” obestridligen som mest komplexa utifrån ett barnrättsligt 

perspektiv, men jag vill i min uppsats flytta fokus till de kvinnor som berörs av dess praktik. I 

uppsatsen kommer fokus således att ligga på fenomenets komplexitet i förhållande till 

kvinnors rättigheter. 

Jag finner det särskilt intressant att studera förekomsten av ”fönster av liv” i den polska 

kontexten, där kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter blivit starkt begränsade till följd 

av den katolska kyrkans ökade inflytande i samhället. ”Bebisluckorna” har omhuldats av 

katoliker i landet, och finansieras till stor del av olika katolska organisationer. Förespråkare 

för luckorna tillhör samma rörelser som de som driver kampanjer för en vidare inskränkning 

av den redan restriktiva abortlagstiftningen, till att innebära ett totalförbud av abort.
26

 Det går 

                                                           
23 Ramesh, Randeep, Spread of ’baby boxes’ in Europe alarms the UN, The Guardian, 2012-06-10, 

http://www.guardian.co.uk/world/2012/jun/10/unitednations-europe-news (Hämtad 2013-08-23) 
24 Ramesh, 2012 
25 Ramesh, 2012 
26 Deboick, 2012 
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inte att bortse från kopplingen mellan den legalt svårtillgängliga aborten och den katolska 

kyrkans positiva inställning till uppkomsten av bebisluckor i Polen.  

Det finns fortfarande många luckor i forskningen kring de nutida ”bebisluckorna”. På grund 

av den begränsade tillgången på vetenskapligt material är studier av fenomenet svåra att 

genomföra. Fokus i uppsatsen kommer därför att utgöras av den mediala debatten 

kring ”bebisluckor” i Polen. Detta för att ge en djupare förståelse för hur olika aktörer 

förhåller sig till dess förekomst. Det är en avgränsning som bedöms vara nödvändig för att 

studien ska motsvara uppsatsens stipulerade omfång.  

1.3.3. Källkritik  

”Bebisluckor” är ett så pass nytt fenomen i Europa, att det ännu saknas primära vetenskapliga 

källor som diskuterar dess karaktär. I skrivande stund kan fenomenet därför endast beskrivas 

utifrån den pågående mediala debatten. För att ge en så objektiv redogörelse för fenomenet 

som möjligt, samlas fakta från flera olika artiklar. ”Bebisluckornas” kontext beskrivs utifrån 

medias framställning av fenomenet, och baseras på fakta hämtad ur artiklar från både polsk 

och internationell media.  

2. Berit Ås och de fem härskarteknikerna  

Berit Ås föddes år 1928 i Norge, och har under sitt yrkesverksamma liv hunnit göra både 

politisk och akademisk karriär. Fram till år 1993 arbetade hon som professor i socialpsykologi 

vid Oslos Universitet, och forskade då främst inom områdena psykologisk ekonomi och 

kvinnostudier. Ås är mest känd för sin teori om ’De fem härskarteknikerna’, som ämnar 

synliggöra de tekniker som används för att underordna kvinnor.
27

 Ås beskriver användandet 

av de olika härskarteknikerna som en mer civiliserad form av diskriminering.
28

 Tillämpningen 

av härskarteknikerna är vanligast och mest effektiv i möten mellan människor och används av 

män för att behålla sin överordnade ställning.
29

  

De fem olika härskarteknikerna är: 

1. Osynliggörande 

                                                           
27 Ås, Berit; The Five Master Suppression Techniques, i Women in white: the European outlook, Evengård, Birgitta (red.), s. 

79 – 83, 1. ed., Stockholm County Council [Stockholms läns landsting], Stockholm, 2004, s. 79 
28 Ibid s. 80 
29 Ibid s. 79 
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Osynliggörandet aktualiseras när kvinnor glöms bort, förbises eller negligeras. Detta sker när 

kvinnor som individer eller i grupp behandlas som om de inte existerar. Tekniken är oerhört 

kraftfull och vanligt förekommande, då det är en biprodukt av det patriarkala samhället där 

mannen utgör normen. När denna teknik tillämpas påminns kvinnor om sin underlägsenhet 

och sitt bristfälliga inflytande. 

2. Förlöjligande 

Kvinnor blir förlöjligade när deras insatser hånas, narras och inte tas på allvar. Tekniken 

tillämpas även när kvinnor som grupp framställs som känslomässiga och sexuella, eller när de 

avvisas och anklagas för att vara kalla och manipulativa. Denna metod är väldigt effektiv och 

så vanlig att folk sällan reagerar på den. Ett exempel på dess förekomst är all reklam där 

kvinnor framställs som sexuella objekt. Kvinnor intalas att de endast duger om de uppfyller 

idealen, och blir ständigt påminda om att de förlorar värde i takt med att de åldras. 

Tillämpning av tekniken signalerar att kvinnor är inkompetenta och värdelösa i allt som inte 

rör skönhet, sex och traditionellt hushållsarbete. Detta leder till osäkerhet hos kvinnor, och 

gör dem till passiva offer. 

3. Undanhållande av information 

Undanhållande av information sker när kvinnor förnekas tillgång till information om viktiga 

frågor som rör arbete eller politik. För att fatta bra beslut är kunskap en viktig förutsättning. 

När kvinnor inte får ta del av viktig information hindras de från att agera på ett sätt som de 

hade gjort om de hade vetat bättre. Kvinnor som hålls i okunnighet känner sig ensamma, 

osäkra och korkade, vilket gör det lättare för männen att befästa sin dominerande ställning 

över dem. 

4. Dubbel bestraffning 

Kvinnor utsätts för dubbel bestraffning när det är fel om de gör något och fel om de inte gör 

något. Det inträffar exempelvis när kvinnor anklagas för att vara dåliga mödrar för att de 

arbetar eller engagerar sig i politiken, och om de ”bara” ägnar sig åt hushållsarbete anses de 

vara nonchalanta och oengagerade samhällsmedborgare. Oavsett hur de handlar blir de 

anklagade och skuldbelagda. Det är en uppenbart orättvis och ologisk teknik, som trots det är 

en av de mest vanliga härskarteknikerna.  

5. Påförande av skuld och skam 
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Kvinnor tillfogas skuld och skamkänslor när de förlöjligas och utsätts för dubbel bestraffning. 

Det inträffar när kvinnor intalas att de inte duger som de är, även om skälen till varför de inte 

är ”tillräckligt bra” ofta beror på att de avviker från den manliga normen, det vill säga att de 

inte tänker och beter sig som män. Ett exempel på hur härskartekniken manifesterar sig är när 

kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt känner skam och ansvar för vad som hänt. De övriga 

härskarteknikerna medverkar till att kvinnor känner sig obetydliga, osäkra, löjliga och 

mindervärdiga. Dessa egenskaper fyller kvinnor med skam över sitt kön och gör dem mindre 

benägna att stå upp för sig själva.
30

  

Kvinnor som upplever att de blivit diskriminerade och förlöjligade får ofta höra att de är 

överkänsliga och att de inbillar sig att de är utsatta. Ås menar att förminskandet av den 

underordnade gruppens känslor är ett sätt för den överordnade gruppen att befästa sin position. 

När Ås utformade sin teori om härskarteknikerna ville hon att de skulle vara så lätta som 

möjligt för utsatta grupper att minnas. Hon identifierade de vanligast förekommande 

teknikerna, och valde att inte namnge fler än fem stycken. På så sätt skulle de vara enklare att 

komma ihåg och därmed lättare för underordnade grupper att känna igen i de situationer då de 

blir utsatta för teknikerna.
31

  

Genom att namnge de olika härskarteknikerna, leta efter orsaker till deras uppkomst och 

bekämpa dessa, tror Ås att teknikerna lättare kan bekämpas. När teknikerna är tydligt 

definierade kan de lättare uppmärksammas och på så sätt motarbetas. Dessa strategier är 

enligt Ås, vägen till ett mer rättvist samhälle.
32

  

I denna studie kommer teorin om de fem härskarteknikerna att användas för att se om de olika 

teknikerna går att återfinna i den offentliga debatten kring fenomenet ”bebisluckor” i den 

polska kontexten. Teorin kommer att appliceras på olika sätt på artiklarna skrivna av kritiker 

av fenomenet samt artiklarna skrivna av förespråkare av fenomenet. I kritikernas texter 

används teorin för att lyfta de problem som redan identifierats av författarna, för att placera in 

det i en större kontext. Detta för att se om fenomenet, utifrån de kritiska aktörernas perspektiv, 

kan ses som ett uttryck av rådande patriarkala strukturer i det polska samhället. Ur 

förespråkarnas texter plockas argument för att exemplifiera hur de olika härskarteknikerna tar 

sig uttryck i den mediala debatten. 

                                                           
30 Mananzan, Mary John, Berit Ås: Master Suppression Techniques, Information Centre for Gender Research in Norway, 

2008-11-14, http://kilden.forskningsradet.no/c16881/artikkel/vis.html?tid=55475 (Hämtad: 2013-08-18) 
31 Ås, 2004, s. 81 
32 Ibid s. 80 
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3. Metod  

För att fenomenets komplexitet ska kunna förstås är det nödvändigt att känna till den polska 

kontexten avseende kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. Inledningsvis beskrivs 

därför den rådande situationen för polska kvinnor, som fått flera av sina sexuella och 

reproduktiva rättigheter inskränkta till följd av den katolska kyrkans inflytande över samhället. 

Det är mot den här bakgrunden som fenomenets uppkomst kan förstås. 

I uppsatsen illustreras opinionen bakom ”fönstren” utifrån sex polska aktörers inställning till 

fenomenet. Deras olika ståndpunkter granskas för att se hur de argumenterar för respektive 

mot ett bevarande av fenomenet. Denna uppsats ämnar studera på vilka sätt de olika polska 

aktörerna ser på förekomsten av ”fönster av liv” i förhållande till kvinnors situation. Då 

fönstren är relativt nya i Polen, är det intressant att studera vilken typ av retorik som används 

för att beskriva fenomenet inom den allmänna debatten.  

Med den katolska kyrkans ökade inflytande och de senaste årens åtstramning av kvinnors 

reproduktiva och sexuella rättigheter, är den aktuella diskussionen kring 

fenomenet ”bebisluckor” bara en del i en mycket större debatt. I denna studie har jag valt att 

fokusera på delen som berör ”bebisluckornas” förekomst, för att illustrera hur hätsk debatten 

kring kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter i Polen är. Argumenten som används av 

förespråkare för fenomenet illustrerar det konservativa klimatet i den polska debatten och det 

polska samhället, samtidigt som kritiker av fenomenet belyser problem med fenomenets 

existens. Genom en analys av de olika aktörernas texter ska jag ta fram vad respektive aktör 

lägger tonvikt på. Därefter följer en undersökning som ämnar diskutera de olika problemens 

kausalitet. Med hjälp av teorin identifieras olika tekniker som återfinns i den mediala debatten. 

Utifrån den polska kontexten med den katolska kyrkans starka inflytande och kvinnors 

inskränkta sexuella och reproduktiva rättigheter ämnar jag studera huruvida problemen som 

identifieras i debatten om ”bebisluckor” kan ses som uttryck för härskartekniker som används 

för att befästa kvinnors underordning. 

3. Litteraturöversikt och tidigare forskning 

”Bebisluckor” är ett så pass nytt fenomen att forskningen kring dess påverkan på berörda 

individer ännu släpar efter. I skrivande stund är kunskapen inom området ”bebisluckor” 

begränsad till de beskrivningar som gjorts av fenomenet i media. På grund av den bristfälliga 

forskningen på området, kommer det här avsnittet ta upp angränsande teman som anses vara 
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betydelsefulla för denna studie. Polens offentliga debatt har under en tid genomsyrats av en 

religiös retorik, som bidragit till en inskränkning av kvinnors sexuella och reproduktiva 

rättigheter. Uppsatsens centrala fokus på den katolska kyrkans ökade inflytande över 

samhället, samt dess inverkan på kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter tar sin utgång 

i det breda forskningsfältet inom området. Här presenteras en kort översikt över de 

forskningsområden som bedöms vara relevanta för denna uppsats.  

3.1. Europas ”bebisluckor” 

Psykologen Kevin Browne har genomfört en tvåårig forskningsstudie av fenomenet vid 

Forensic and Family Psychology Centre vid University of Nottingham. I studien gjorde 

Browne bl. a en kartläggning över förekomsten av ”bebisluckor” i Europa, och fann då 

verksamma luckor i elva europeiska länder. Browne undersökte även antalet barn som blivit 

lämnade i ”bebisluckorna” under de senaste åren, och konstaterade då att Polens ”bebisluckor” 

mottagit det näst största antalet övergivna barn, ett genomsnittligt antal på sex spädbarn per 

år.
33

 Brownes studie har ännu inte publicerats, men FN:s barnkommitté har fått ta del av hans 

forskningsresultat.
34

 Dessa resultat har haft stor inverkan på medlemmarna i FN:s 

barnkommitté, som är djupt bekymrade över ”bebisluckornas” människorättskränkande 

karaktär. Kommittén driver för närvarande fallet i Europadomstolen, där de hoppas kunna 

enas kring ett totalt förbud av verksamheten.
35

 Mycket indikerar dock på att Browne i sin 

studie lyckats kartlägga identiteten på flera av överlämnarna, då han i en intervju uttalat sig 

om att det finns ökade bevis för att överlämnarna i huvudsak utgörs av män och släktingar. Så 

snart Brownes aktuella forskningen på området publiceras är det sannolikt att en studie av 

fenomenets effekter på berörda föräldrar kan komma att bli genomförbar.
36

  

3.2. Det aktuella läget för sexuell och reproduktiv hälsa 

Wanda Nowicka är en kvinnlig polsk jurist med stort engagemang för kvinnors rättigheter. 

Nowicka jobbar nationellt såväl som internationellt med att främja kvinnors sexuella och 

reproduktiva rättigheter. Nowicka är ledande inom fältet för forskning kring situationen för 

kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, och har delgivit flera av sina studier till FN. I 

artikeln ’Sexual and reproductive rights and the human rights agenda: controversial and 

                                                           
33 Ramesh, 2012 
34 Strauss, Adam, The Good of the Child, Boston Review, 2013-02-07, http://bostonreview.net/world/good-child, (Hämtad 

2013-08-19) 
35 Solomon, 2012 
36 Solomon, 2012 
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contested’ beskriver Nowicka de tjugo senaste årens utveckling av, samt den pågående 

kampen för kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter världen över. 

Under en internationell konferens för befolkningsutveckling i Kairo år 1994 erkändes sexuella 

och reproduktiva rättigheter som en del av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Stater 

ålades därmed ett ansvar för att tillgodose dem. Året därpå hölls en konferens i Beijing där det 

beslutades om de olika rättigheterna som skulle inkluderas i kategorin sexuella och 

reproduktiva rättigheter. Många hoppades att konferensen skulle bidra till ytterligare 

progressiva utvecklingar för sexuella och reproduktiva rättigheter. Dessvärre fattades varken 

något beslut om att erkänna rätten till legal abort eller om förbud mot diskriminering på grund 

av kön eller sexuell läggning.
37

  

Sedan konferenserna hölls har få framsteg gjorts på området kring sexuella och reproduktiva 

rättigheter. Få stater tillgodoser de sexuella och reproduktiva rättigheter som finns stipulerade 

i flera internationella konventioner, och flera grupper arbetar aktivt för att inskränka de redan 

begränsade rättigheterna.
38

 Vägen till ett fullvärdigt erkännande av de sexuella och 

reproduktiva rättigheterna är fortfarande lång, och den mest kontroversiella rättigheten är 

tveklöst den till legal abort.
39

 

De små positiva utvecklingarna som gjorts har skett till följd av kampanjer och 

lobbyverksamhet som bedrivits av människorättsorganisationer världen över. Tack vare olika 

organisationers enträgna arbete har sexuella och reproduktiva rättigheter fått en plats på den 

internationella agendan för mänskliga rättigheter, och flera internationella 

människorättsinstitutioner arbetar med att monitorera staters tillgodoseende av dem.
40

 

I Europa kan situationen sammanfattas som en mörk tid för arbetet med att främja sexuella 

och reproduktiva rättigheter. Sedan Malta och Polen inträdde i EU, har arbetet försvårats 

avsevärt. De båda länderna har tillsammans med Irland bildat en katolsk allians, som fått stor 

negativ inverkan på EU:s inställning till sexuella och reproduktiva rättigheter. Det är inte 

längre lika prioriterat som tidigare, och flera frågor som rör sexuella och reproduktiva 

                                                           
37 Nowicka, Wanda, Sexual and reproductive rights and the human rights agenda: controversial and contested, Reproductive 

Health Matters, 2011, s. 119 
38 Ibid s. 120 
39 Ibid s. 127 
40 Ibid s. 120 
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rättigheter omges numera av ett stigma som har resulterat i att EU har undvikit att skapa en 

gemensam handlingsplan för hur tillgodoseendet av rättigheterna ska främjas inom unionen.
41

 

Till följd av flera uppmärksammade fall av förvägrande av den legala rätten till abort under 

omständigheter där graviditeten inneburit en fara för kvinnors hälsa och liv i Polen, blev den 

polska staten dömd för att ha misslyckats med att tillgodose kvinnors fundamentala mänskliga 

rättigheter. Det resulterade i att Europarådet år 2008 formulerade en resolution som ålägger 

staten ett ansvar för att tillhandahålla säkra och legala aborter åt kvinnor. Två år senare antog 

dock Europarådet en ny resolution, där rätten till att åberopa samvetsklausulen fastställdes.
42

 

Europarådets resolutioner är inte juridiskt bindande, men det är möjligt att de implementeras i 

nationell lag, vilket skulle kunna få både positiva och negativa konsekvenser. Likväl som 

rätten till säker och legal abort kan införlivas genom lag, finns det katoliker i Polen som med 

stöd av resolutionen om samvetsklausulen ansökt om att lagstifta om förbud mot försäljning 

av preventivmedel. Kampen för ett införlivande av de sexuella och reproduktiva rättigheterna 

är minst sagt motstridig.
43

  

3.3. Katolska kyrkans inflytande i Polen 

Landets allmänna debatt har under en tid genomsyrats av en religiös retorik, som bidragit till 

en inskränkning av kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. Uppsatsens centrala fokus 

på den katolska kyrkans ökade inflytande över media, samt dess inverkan på kvinnors 

sexuella och reproduktiva rättigheter tar sin utgång i det breda forskningsfältet inom området. 

Mirella W. Eberts skriver i sin artikel ´The Roman Catholic Church and Democracy in 

Poland’ om relationen mellan den polska staten och katolska kyrkan. W. Eberts går igenom 

katolska kyrkans utveckling i det polska samhället under de senaste decennierna. Under 

postkommunismen hade den katolska kyrkan blivit en starkt politiserad institution. Kyrkan 

nyttjade då sin ledande roll i samhället, och började snabbt sprida sina influenser i den 

allmänna debatten och inom utbildningsväsendet. Till följd av den liberala synen på abort som 

blivit allmänt utbredd under kommunisttiden, skapades stora kontroverser när kyrkan gick ut 

och propagerade för ett inskränkande av den dåvarande liberala abortlagstiftningen. I takt med 

att kyrkan utmanade statens roll som separerad från kyrkan, orsakades många kontroversiella 

                                                           
41 Ibid s. 123 
42 Ibid s. 125 
43 Ibid s. 126 
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debatter i det polska samhället. Slutligen gav staten sitt godkännande till en religiös utbildning 

i alla statliga skolor, och kyrkans ökade inflytande blev ett faktum.
44

  

Den katolska kyrkans ivrighet i att sprida sitt budskap har även gjort att de vid flera val ställt 

upp med egna kandidater. Trots att katolska kyrkans deltagande i politiken välkomnades av en 

förvånansvärt stor del av befolkningen, fick de aldrig genomslag som eget parti. De har 

istället valt att stödja de politiker som är uttalade katoliker. Abortfrågan har sedan 

kommunismens fall varit katolikernas viktigaste politiska fråga. Inför valet 1991 gick 

biskopen ut och uppmanade befolkningen att rösta på den kandidat som tog starkast ställning 

för de oföddas rätt till liv.
45

 

Katolska kyrkans inflytande har även vuxit sig starkare inom polsk massmedia. Detta till följd 

av en lag som trädde i kraft år 1992, som fastställer att alla program som sänds i radio och TV 

respektera den katolska kyrkans lära om moral. Lagen stipulerar även ett förbud mot 

spridning av okristna värden, vilket innebär ett förbud mot att explicit påtala frågor som rör 

sexuell och reproduktiv hälsa. Den religiösa retoriken som i allt större utsträckning 

genomsyrar polsk media har bidragit till att kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter 

successivt blivit alltmer begränsade.
46

 

4. Den polska kontexten  

Under kommunismens fall i Polen, fick den katolska kyrkan en stor betydelse för landets 

demokratiska utveckling. Under kommunistregimen stärkte den katolska kyrkan sin roll i 

samhället, till den grad att de än idag har ett stort inflytande och en stark position i det polska 

samhället.
47

 Enligt mätningar säger sig 90 procent av befolkningen vara anhängare av den 

katolska tron
48

. Även om den katolska kyrkan inte är tillskriven någon formell makt i landet, 

har de ett stort informellt inflytande över samhällslivet.
49

 Politiker hyser en stor respekt för 

den katolska kyrkans åsikter, och väljer därför ofta att agera i enlighet med kyrkans lära om 

moral.
50

  

                                                           
44 W. Eberts, Mirella, The Roman Catholic Church and Democracy in Poland, Taylor & Francis, Ltd., University of Glasgow, 

1998, s. 820f 
45 W. Eberts, s. 826f 
46 W. Eberts, s. 831 
47 Świ cicki, Jakub, Polen, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2009, s. 55 
48 W. Eberts, s. 818 
49 Swiecicki, J., 2009, s. 55 
50 Jacqueline Heinen & Stéphanie Portet, “Reproductive Rights in Poland: when politicians fear the wrath of the Church”, 

Third World Quarterly, Vol. 31, No. 6, 2010 s. 1007 



19 
 

Under de senaste decennierna har några ämnen som katolska kyrkan valt att lägga extra fokus 

på varit människors fortplantningsförmåga och sexualitet. Katolska kyrkan i Polen har länge 

lobbat för att inskränka möjligheterna att förhindra oönskade graviditeter och begränsa 

människors sexualitet. Det stigma som, till stor del tack vare kyrkan, omger frågor som rör 

sexuell och reproduktiv hälsa har bidragit till att politiker undviker att påtala den restriktiva 

abortlagstiftningen, samt att läkare undviker att genomföra aborter även i fall där de är tillåtna 

enligt den gällande abortlagen.
51

  

Utöver inskränkandet av kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter i samband med den 

restriktiva abortlagstiftningen, har den religiösa retoriken i den allmänna debatten även 

påverkat tillgången till preventivmedel. Tidigare var hormonella preventivmedel statligt 

subventionerade och tillgängliga på allmänna sjukhus. I slutet på 90-talet begränsades 

åtkomligheten till följd av att staten selektivt uteslöt preventivmedel från listan över statligt 

subventionerade mediciner. Ändringen har inneburit att preventivmedel endast finns 

åtkomliga på privata sjukhus, vilket har begränsat tillgången till de kvinnor som har den 

ekonomiska förmågan att finansiera medlen.
52

  

Idag finns femtio ”fönster av liv” utspridda i Polen. Fenomenet har välkomnats av katoliker i 

landet, och det är även dessa som i huvudsak finansierar verksamheten. Flera fönster drivs av 

organisationen Caritas Polska, som också utgör en stor del av landets PRO-life rörelse. 

Organisationen har även legat i framkant vad gäller lobbyverksamheten för ett totalt 

abortförbud. Det är svårt att få en överblick över bebisluckeverksamheten, då den inte är 

statligt sanktionerad, men hittills beräknas närmare femtio spädbarn ha lämnats i landets 

luckor. Fenomenet har väckt starka känslor hos landets medborgare, som anser att det är en 

bra lösning. Till följd av FN:s uttalanden har landets ärkebiskop tom gått ut i media och sagt 

att ”fönstren” bör bevaras, då de är en del av den polska kulturen och traditionen. 

5. Den polska opinionen bakom ”fönstren av liv”  

Den pågående debatten är väldigt samstämmig. De få aktörer som kritiserar fenomenet 

demoniseras i media, och framställs inte sällan som massmördare och ondskefulla feminister. 

Nedan presenteras sex olika aktörers syn på ”bebisluckornas” förekomst. I de tre första 

texterna ställer sig aktörerna kritiska till fenomenets existens och i de tre sista texterna 

argumenterar de olika aktörerna för ett bevarande av ”bebisluckorna”.  

                                                           
51 Swiecicki, J., 2009, s. 55 
52 Mishtal, Johanna, Neoliberal reforms and privatization of reproductive health services in post-socialist Poland, 

Reproductive Health Matters, University of Central Florida, 2010, s. 59 



20 
 

5.1. Kritiker av ”fönstren av liv” 

5.1.1. Wanda Nowicka 

Nowicka beskriver inledningsvis situationen för polska kvinnor som av olika skäl inte är redo 

att bli föräldrar. Till följd av landets restriktiva abortlagstiftning har dessa kvinnor inte 

möjligheten att avbryta oönskade graviditeter, och står således kvar med ett enda sista 

alternativ. Att överge sina nyfödda barn.  

Nowicka liknar ”fönstren av liv” vid ett plåster på ett amputerat ben. Hon anser att oavsett 

om ”fönstren” räddar livet på ett antal spädbarn, så löser de inte de sociala problemen som 

ligger till grund för att kvinnor hamnar i en så svår situation att de tvingas överge sina barn. 

Problemet, som Nowicka ser det, är att kvinnor i Polen tvingas föda oönskade barn trots att de 

inte har möjligheten att ta hand om dem. Nowicka påpekar att katolska kyrkan vill skydda 

fostrets liv redan från befruktningen, men att de sedan måste rädda barnen från att inte hamna 

i soptunnan genom att uppmana kvinnor att lämna dem i ”fönstren”.  

Som Nowicka ser det, medför ”fönstren” flera olika sorters problem. Hon menar att det i och 

med avsaknad av reglering av verksamheten vid ”fönstren” finns en risk för att de 

överlämnade barnen hanteras som handelsvaror. Nowicka förtydligar dock att hon inte har 

några bevis för att en sådan marknad existerar, men vill problematisera fenomenets förekomst 

i flera avseenden. 

En annan problematik som uppstår i samband med ”fönstrens” existens, som Nowicka nämner, 

är att statens ansvar för att tillhandahålla mödrar de förutsättningar som krävs för att de ska 

kunna behålla sina barn förbises. Nowicka anser att staten borde reformera lagen som ger 

mödrar det primära ansvaret för barnen. Genom att fördela ansvaret jämt mellan båda 

föräldrarna, skulle det inte bli en lika stor last för kvinnorna.   

Nowicka menar att en av lösningarna på den rådande problematiken med oönskade 

graviditeter borde ligga i en förbättrad sexualundervisning, så att flickor lär sig hur de ska 

skydda sig för att undvika att bli gravida. En annan lösning anser Nowicka vara statligt 

subventionerade preventivmedel, så att dessa även finns tillgängliga för låginkomsttagande 

och arbetslösa kvinnor. Det behövs även en politisk förändring av det sociala, som ger ett 

bättre skyddsnät åt unga gravida kvinnor som inte kan omhänderta sina barn av ekonomiska 

skäl, så att de får den hjälp de behöver för att kunna behålla sina barn. Självklart krävs även 
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en förändring av den restriktiva abortlagstiftningen, för det måste finnas en annan utväg, 

avslutar Nowicka.
53

   

5.1.2. Magdalena Sroda 

Magdalena Sroda inleder sin krönika ’Dickenska fönster av liv’ med att explicit uttrycka att 

hon inte är motståndare till ”fönstren av liv” i sig, utan att hon anser att det var värt att 

öppna ”fönstren” oavsett om de endast räddat livet på ett barn. 

Även om Sroda inte ser förekomsten av ”fönstren av liv” som problematisk i sig, betonar hon 

att ”fönstren” endast bör ses som en tillfällig lösning. Sroda betraktar ”fönstren” som en 

kvarleva från Dickens tid, och menar att det i dagens samhälle måste finnas mer effektiva och 

legitima lösningar på den rådande problematiken. Först och främst handlar det, enligt Sroda, 

om att ta itu med det stigma som omger adoption. De kvinnor som inte vill behålla sina barn 

och istället lämnar ifrån sig dem blir fördömda och betraktade som monster av samhället. 

Dessa kvinnor framställs som ondskan personifierad. Sroda skriver, att det inte är helt 

förvånande om kvinnor föredrar att döda sina oönskade barn framför att adoptera bort dem, då 

de kvinnor som adopterar bort sina barn blir utsatta för avhumanisering och stigmatisering.  

Sroda påpekar att kyrkan skulle effektivisera sitt arbete med att rädda liv om de istället 

erkände kvinnors rättigheter att bestämma över sitt moderskap. Idag gör kyrkan allt för att 

övertyga kvinnor om att deras viktigaste roll i livet är i egenskap av att bli mödrar. Livets 

essens för kvinnor utgörs av att skaffa barn. Det här är enligt Sroda, den starkaste stereotypen 

i Polen, framförallt i mindre samhällen. Kvinnor som blir gravida utanför äktenskapet 

betraktas av kyrkan som hjälplösa och övergivna. Sroda kopplar den stereotypa bilden av 

kvinnan som modern till ett ytterligare hinder i adoptionsprocessen. Det krävs väldigt mycket 

mod för att kvinnor ska våga erkänna att de inte vill uppfostra sina barn, och ge upp dem till 

någon annan.  

Det finns dessvärre inget intresse för att förbättra situationen, anser Sroda, och pekar på flera 

olika faktorer som bidrar till den svåra situationen. Skolan lär varken ut kunskap om 

innebörden av föräldraskap eller om barns rättigheter. Preventivmedel är oåtkomliga, antingen 

för att de är dyra, eller också för att läkare och gynekologer alltmer ofta åberopar 

samvetsklausulen när patienter söker hjälp. Abort är illegalt. Adoptionsprocessen är svår, 

vilket kan illustreras med det ringa antalet adoptivbarn som faktiskt blir omhändertagna. 
                                                           
53 Ożadowicz, 2010 
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Sroda tror att en stängning av ”fönstren av liv” kanske skulle knuffa regeringen i en riktning 

mot en förbättring av sexualundervisningen, ett erkännande av kvinnors reproduktiva 

rättigheter, ett erkännande av barns rättigheter (inte enbart barns rätt till liv, utan barns rätt till 

ett värdigt liv) och slutligen en effektivisering av adoptionsprocessen. Men, som den 

pessimist Sroda anser sig vara, tror hon inte att regeringen har för avsikt att göra en revolution, 

och tror att ”fönstren av liv” kommer att försvaras av samma människor som försvarar den 

polska tv-kanalen Trwam (som styrs av katolska kyrkan). Slutligen skriver Sroda, att det 

kommer förbli som det är.
54

    

5.1.3. Joanna Keszka 

I krönikan med titeln ’Jag skäms över ”fönstren av liv” i Polen’ uttrycker Joanna Keszka sin 

kritiska hållning till fenomenet. Hon inleder med att beskriva den rådande situationen för 

polska kvinnor som blir oönskat gravida. Då det inte finns någon möjlighet för dem att 

avbryta graviditeten, tvingas de föda de oönskade barnen. Trots att dessa kvinnor står utan 

andra alternativ, betraktas deras beslut om att överge barnen i ”fönstren av liv” som 

omoraliska, anmärker Keszka. De kvinnor som ger upp sina barn till adoptivföräldrar, blir 

anklagade för att bedriva människohandel. Keszka menar att ”fönstren av liv” är ett resultat av 

den utbredda synen på att lämna bort barn som en omoralisk gärning. Kvinnor blir 

uppmuntrade till att föda i hemlighet och ge upp barnet så snabbt som möjligt. Det som 

återstår för dessa kvinnor är att dölja graviditeten och mot slutet göra sig redo för en 

förlossning i köket. Det är enligt Keszka, det enda sättet för de gravida kvinnorna att undvika 

att bli stigmatiserade av omgivningen, och undfly att bli offer för landets hårda lagar och 

opinion.  

Keszka uppfattar den pågående debatten om förekomsten av ”fönster av liv” som extremt 

påtaglig och viktig. Boendes i den polska huvudstaden Warszawa, händer det att Keszka 

passerar ett av ”fönstren” på väg till jobbet. Hon beskriver hur hon blir lika illa till mods varje 

gång, då ”fönstren” påminner henne om att landets kvinnor gör fel, oavsett hur de väljer att 

agera. Keszka menar att politikernas och den katolska kyrkans avsikt att rädda liv inte handlar 

om att se till barnens bästa, utan att de istället ämnar avskräcka kvinnor. Syftet är att kvinnor 

ska stänga in sig i sina hem när de är höggravida, med vetskapen om att om de går ut kommer 

de att på ett eller annat sätt bli dumförklarade och stigmatiserade.   

                                                           
54 Środa, 2012 
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Keszka beskriver i sin krönika de klassiska argumenten som används för att legitimera 

förekomsten av ”fönster av liv”. ”De räddar livet på de barnen som annars skulle blivit 

dumpade i soptunnor av sina mödrar.” Detta menar Keszka är ännu ett sätt att skuldbelägga 

kvinnor, genom att framställa dem som monster som lämnar sina nyfödda barn i soptunnor. 

Keszka finner det ironiskt att den allmänna synen på preventivmedel och sexualundervisning 

är att dessa är omoraliska lösningar, medan ”fönstren av liv” betraktas som en bra lösning. 

Hjälpen, som enligt kyrkan tillhandahålls kvinnor i och med ”fönstrens” förekomst, syftar till 

möjligheten för kvinnorna att dumpa sina oönskade barn i smyg, och därmed undgå att bli 

anklagade för att ägna sig åt människohandel. Detta förutsätter att kvinnorna föder i hemlighet, 

för om de upptäcks riskerar de att demoniseras av omgivningen, skriver Keszka. 

Förekomsten av ”fönster av liv” är oetisk, anser Keszka. Hon tycker att det i normala 

samhällen borde finnas stöd åt mödrar som inte har möjligheten att omhänderta sina barn. 

Dessa mödrar borde få känna att det är ett bra beslut att lämna ifrån sig sitt barn till en familj 

där det istället är önskat, där barnet kommer att få det bättre. Förekomsten av ”fönster av liv” 

insinuerar tvärtemot, att dessa kvinnor gör något felaktigt, då de väntas lämna ifrån sig barnen 

anonymt mitt i natten. Det är en sjuk lösning, som inte ens är värd att kallas en lösning, anser 

Keszka. Det är ingen som intresserar sig för dessa kvinnors trauma eller för deras sociala 

förhållanden som gjort att de tvingats ge upp sina barn. Det beror, enligt Keszka, på att dessa 

kvinnor betraktas som omoraliska individer som gjort något väldigt fel, och därför bör de 

skämmas över sina beslut.  

Avslutningsvis ifrågasätter Keszka vad det är för fel med att en kvinna som inte har 

förutsättningarna till att omhänderta ett barn, väljer att ge bort barnet till en familj där det är 

önskat. Hon undrar varför kvinnor ska behöva lämna bort sina barn i ”fönstren” i hemlighet, 

samtidigt som de som är verksamma vid luckorna har rätt att känna att de gör en god gärning. 

Hon ställer sig även frågande till vad för typ av lösning det är, och vilket problem det är som 

har blivit löst av fenomenets uppkomst. 

Istället för ”fönster av liv”, borde det enligt Keszka finnas kampanjer som informerar 

människor om att det inte finns något fel i att kvinnor som befinner sig i en situation där de 

saknar möjligheten att ta hand om sina barn, lämnar bort dem till familjer som önskar dem. 

Det här ska kunna göras mitt på ljusa dagen, och kvinnor som går igenom den här svåra 

processen ska veta att omgivningen kommer ge dem stöd, förståelse och hjälpande händer. 

Det vore, enligt Keszka, värt att kalla en human lösning. ”Istället har vi kvar en patriarkal 
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mentalitet som härstammar från medeltiden. Jag skäms över ”fönstren av liv” i vårt land”, 

avslutar hon.
55

  

5.2. Förespråkare för ”fönstren av liv” 

5.2.1. Brygida Grysiak 

Grysiak anser att tanken på att stänga ”fönstren av liv”, som föreslagits av FN:s  

barnkommitté, är fruktansvärd.  Grysiak är djupt bekymrad över kommitténs ståndpunkt, som 

består i att ”fönstren av liv” kränker barnets rätt till att känna till sitt ursprung. Det är för 

Grysiak beklämmande, att föreställa sig var barnen som inte räddas av ”fönstren” skulle ta 

vägen, och för att förstärka sin hållning tillägger hon att media vid flertalet tillfällen 

rapporterat om barn som mist sina liv pga avsaknad av skyddsnät som kunnat rädda dem. Hon 

hävdar att det finns en överhängande risk för att dessa barn ska få sätta livet till om en sådan 

praktik förbjuds.  

På frågan om huruvida det finns alternativ till ”fönstren” som lösning på hur oönskade barn 

bör tas om hand, förklarar Grysiak att förespråkare för ett förbud av ”fönstren” anser att staten 

borde ta sitt ansvar och identifiera orsaken till varför barnen överges, om det exempelvis sker 

av socioekonomiska skäl. Grysiak hävdar dock att ”fönstren” måste få finnas utifall att staten 

misslyckas med att tillhandahålla ett skydd åt föräldrar i riskgruppen, så att det inte resulterar 

i att ett liv går förlorat.  

Waldemar Kompala frågar på vilka sätt ett sådant misslyckande från statens håll skulle kunna 

se ut, och Grysiak svarar då med utgång i ett individfall som hon personligen ha fått ta del av:  

”Mödrar som lämnar sina barn i ”fönstren av liv”, vill av olika skäl vara anonyma. 

Detta vet jag för att en karaktär i min bok valde att lämna sitt barn i ett ”fönster”. 

Det är extremt dramatiska berättelser. Dessa kvinnor är desperata. Vad skulle de 

göra om ”fönstren” försvann?”  

Grysiak ifrågasätter pro-choice-aktivisters kamp för att svåra levnadsförhållanden borde vara 

ett tillräckligt skäl för att få abort beviljad. I dessa fall anser Grysiak att staten snarare borde 

ta sitt ansvar, och åtgärda de svåra förhållandena istället för att ta den enkla vägen ut, 

nämligen abort, som enligt Grysiak ”inte tjänar det bästa för varken barnet eller mamman”, 

och citerar därmed den ungerska medlemmen i FN:s barnkommitté, Maria Herczog.  

                                                           
55 Keszka, 2013 
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Slutligen tillägger Grysiak att ”fönstren av liv” inte är en idealisk lösning. Hon anser att det 

önskvärda vore att alla barn fick växa upp i en kärleksfull familj.”Fönstren” riktar sig inte 

bara till kvinnor, hävdar Grysiak, som återigen refererar till karaktären i sin bok vars make 

samtyckte till att lämna bort barnet. Det handlar inte bara om att föräldrar saknar de 

ekonomiska förutsättningarna att ta hand om sitt barn, utan att de befinner sig i en svår 

situation rent allmänt. Trots att Grysiak är medveten om att det inte är en perfekt lösning, 

anser hon att det är en nödvändig sista utväg för de desperata föräldrar som befinner sig i en 

svår situation.
56

 

5.2.2. Marian Subocz 

Subocz inledande kommentar till FN:s kritik mot ”bebisluckorna” är ett ifrågasättande av 

vilka alternativ som finns till luckorna. Subocz anser att det inte finns någon rättighet som är 

viktigare än rätten till det mänskliga livet.  

Det är, enligt Subocz, orimligt att rätten att få veta sin identitet skulle vara viktigare än rätten 

till liv. Han hävdar att de barn som lämnas i ”fönstren” undersöks av sjukvårdpersonal och 

omhändertas under en kort tid, för att sedan omges av en adoptivfamiljs kärlek och omsorg. 

Subocz anser att det är viktigt att överväga vilka alternativ det finns, till ”fönstren”. Subocz 

ifrågasätter om det tänkta alternativet är abort, vilket enligt honom är synonymt med att döda 

en nyfödd. Därefter förtydligar Subocz att Caritas, oavsett om FN:s barnkommitté stipulerar 

ett förbud mot ”bebisluckorna”, kommer att se till att verksamheten fortsätter. 

Subocz betonar vikten av att rädda livet till varje pris. Subocz påminner om att uppkomsten 

av ”fönstren” från början legitimerats genom en intensifierad spridning av information om de 

nyfödda barnen som lämnats i soptunnor, eller dödats av sina mödrar. Till följd av 

spridningen av dessa barns tragiska öden, kunde ”fönstren av liv” öppnas i samtliga distrikt i 

Polen. Subocz anser att det är viktigt att väcka opinion, så att samhället återigen reagerar och 

motsätter sig en stängning av ”fönstren”. 

Subocz påpekar också att ”fönstren” inte bara är till fördel för barnen som räddas av dess 

existens, utan att de även utgör en räddning för desperata mödrar. Subocz hävdar att ”fönstren 

av liv” räddar kvinnor från att utsättas för postabortstress, och tanken på att ha dödat sitt barn 

eller lämnat det på en farlig plats. Slutligen tillägger Subocz att han hoppas att FN med sin 
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kritik har för avsikt att undersöka hur den allmänna opinionen i frågan ser ut, och att dess 

uttalanden inte bör ses som ett reellt hot mot ”fönstrens” förekomst.
57

 

5.2.3. Anna Benszidziak 

I artikeln med titeln ’Fönstren räddar liv’ utgår skribenten Benszidziak ifrån samma 

ståndpunkt som direktören för Caritas Polska, Marian Subocz, att den fundamentala rätten till 

liv bör skyddas till varje pris. ”Fönstren” beskriver Benszidziak, är speciellt utformade för att 

hjälpa obenägna mödrar, som antingen saknar förutsättningarna eller viljan för att kunna 

omhänderta sitt barn, att överge sina barn anonymt och säkert. Benszidziak anser att syftet att 

hjälpa mödrar speglas av valet av att placera ”fönstren” på platser som är lättillgängliga för 

dem, samtidigt som de garanterar anonymitet åt mödrarna.  

Benszidziak betonar att syftet med ”fönstren” inte är att underminera möjligheten för mödrar 

att överge sina nyfödda barn direkt vid sjukhus, där adoptionsprocessen vanligtvis äger 

rum. ”Fönstren” är istället ett alternativ till de kvinnor som föder i hemlighet, och som 

överväger att dumpa sina barn i soptunnor eller på andra osäkra platser.  

Avslutningsvis beskriver Benszidziak fördelarna med ”fönstren av liv” i Polen, vilka räddat 

livet på 44 barn. Hon medger att dessa barn inte känner till sina biologiska föräldrar, men 

understryker att de åtminstone sluppit samma öde som de andra övergivna barnen som 

dumpats i soptunnor och andra ställen där de inte funnits någon chans för dem att överleva. 

Barnen lever idag tack vare ”fönstren”, skriver Benszidziak, och de har fått en chans att 

utvecklas och omges av människor som älskar dem.
58

  

6. Argument för och emot ”fönstren av liv  

6.1. Argument för ett avvecklande av ”bebisluckorna” 

Nowicka belyser den problematik som förbises i och med ”bebisluckornas” existens. Kvinnor 

som av olika skäl inte har möjligheten att omhänderta sina nyfödda barn tvingas överlämna 

dem. I och med ”bebisluckornas” fortsatta existens tror Nowizcka att statens ansvar för den 

rådande situationen kommer att förskjutas ytterligare. Så länge ”fönstren av liv” betraktas som 

en hållbar lösning på problemet med oönskade barn, kommer aldrig kvinnors rätt till att 

bestämma över sitt moderskap erkännas. Staten ifrånsäger sig även ansvar för att utreda de 
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sociala problem som ligger till grund för att kvinnor försätts i en så svår situation att de 

tvingas ge upp sina barn. Så länge ”bebisluckorna” fortsätter att vara verksamma kommer inte 

heller de övriga problemen som orsakar oönskade graviditeter tas omhand, den restriktiva 

abortlagstiftningen, den bristfälliga sexualundervisning och tillgången till preventivmedel.
59

 

Sroda är inte emot ”bebisluckorna” i sig. Hon tror snarare att en stängning av ”fönstren av liv” 

skulle kunna innebära ett steg i riktning mot ett fullt erkännande av kvinnors sexuella och 

reproduktiva rättigheter. Utan ”bebisluckorna” i det polska samhället skulle staten bli tvungen 

att se över den allvarliga situationen som orsakats av dess bristfälliga tillgodoseende av 

befolkningens sexuella och reproduktiva rättigheter. De skulle då tvingas legalisera abort, 

göra preventivmedel tillgängliga för alla och begränsa möjligheterna att åberopa 

samvetsklausulen. Staten skulle även tvingas se över sexualundervisningen och se till att den 

förbättrades, och tvingas effektivisera adoptionsprocessen. Sroda är dessvärre inte särskilt 

hoppfull, och har inte höga tankar om den polska statens vilja att förändra den aktuella 

situationen. Hon tror att situationen kommer att förbli densamma tills det sker en revolution, 

och för att det ska bli verklighet tror hon att ”bebisluckeverksamheten” måste upphöra.
60

 

Keszka anser att ”bebisluckorna” är en skam för det polska samhället, och menar att dess 

förekomst bör betraktas som ett redskap för att avskräcka kvinnor ifrån att begå 

den ”omoraliska handlingen” att överge sina barn. Keszka tror att så länge det kommer att 

finnas ”fönster av liv” i det polska samhället, kommer den utbredda uppfattningen om att 

kvinnor som lämnar bort sina barn är monster att förbli oförändrad. Kvinnor som av olika skäl 

inte uppfyller sin roll som mödrar kommer att fortsätta tystas ner och förpassas till det 

fördolda. Keszka anser att ”fönstren” borde stängas och att staten borde driva kampanjer för 

att ändra människors syn på adoption, så att de kvinnor som vill ge bort sina barn till familjer 

där de är önskade tillåts göra det utan risk för att bli stigmatiserade.
61

 

6.2. Argument för ett bevarande av ”bebisluckorna” 

Förespråkarna för fönstren är tydliga med att lägga tonvikt på att skydda rätten till liv till varje 

pris, och det är därmed föga förvånande att de i första hand argumenterar för ett bevarande 

av ”fönstren” i förhållande till barns situation. De nämner dock även vissa fördelar som de 

anser att ”bebisluckorna” medför åt de föräldrar som berörs av dess praktik. På följande sätt 

framställs ”fönstren av liv” som fördelaktiga för mödrar ur förespråkarnas perspektiv. 
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”Subocz påpekar att ”fönstren” inte bara är till fördel för barnen som räddas av dess existens, 

utan att de även utgör en räddning för desperata mödrar. Subocz hävdar att ”fönstren av liv” 

skyddar kvinnor från att utsättas för postabortstress, och att de genom att lämna över sina barn 

i ”bebisluckorna” slipper leva med tanken på att ha dödat sitt barn eller lämnat det på en farlig 

plats.
62

 Vad Subocz inte nämner är det andra alternativet för överlämning av oönskade barn, 

eller av barn som föräldrar av olika skäl inte har möjligheten att omhänderta, nämligen 

adoption vid sjukhus.  

Grysiak hävdar att mödrar som lämnar sina barn i ”fönstren av liv”, av olika skäl vill vara 

anonyma.
63

 Grysiak anger inte av vilka skäl dessa kvinnor vill vara anonyma, men utifrån 

beskrivningen som målas upp av flera andra aktörer råder det inget tvivel om att dessa 

kvinnors önskan om att vara anonyma egentligen rör sig om att undvika att bli igenkända som 

omoraliska individer som lämnar ifrån sig sina barn, av omgivningen.  

Benszidziak anser att syftet att hjälpa mödrar kan illustreras med valet att placera ”fönstren” 

på platser som är lättillgängliga för dem. Benszidziak menar också att det hjälpande syftet 

även speglas av garantin om anonymitet som utlovas mödrar som överlämnar sina barn 

i ”bebisluckorna”.
64

   

I samtliga tre texter går det att utläsa en tonvikt av att garantera anonymitet för de kvinnor 

som kommer i kontakt med fönstren. Det är den främsta hjälpen som de olika aktörerna anser 

tillhandahålls kvinnorna i och med luckornas existens. Därmed bekräftar de också den 

stigmatiserade omgivningen som kvinnorna lever i, och att det är en nödvändighet för dem att 

föda och göra sig av med barnen i hemlighet för att undvika att bli utstötta ur samhället på 

grund av den omoraliska handling det innebär att överge sina barn. 

7. Debatten om ”fönstren av liv” – Ett uttryck för de fem 

härskarteknikerna? 

De argument som författarna använder analyseras i detta avsnitt med hjälp av Ås teori för att 

identifiera olika härskartekniker som tillämpas i och med fenomenets existens. Kritikerna 

beskriver i sina texter de problematiska aspekterna av fenomenets förefintlighet. Ås teori 

kommer även att appliceras på förespråkarna för fönstrens texter. Detta för att urskilja 

argument ur förespråkarnas texter som kan betraktas som olika typer av härskartekniker. 
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1. Osynliggörande  

Joanna Keszka identifierar flera problem med ”bebisluckornas” existens som drabbar oönskat 

gravida kvinnor hårt. Till följd av landets restriktiva abortlagstiftning tvingas kvinnorna 

fullfölja sina oönskade graviditeter. Alternativet att adoptera bort barn till familjer som önskar 

dem är inte socialt accepterat, och de kvinnor som trots stigmat väljer att fullfölja 

adoptionsprocessen blir utsatta för stigmatisering och avhumanisering av människor i sin 

omgivning.  

Det enda alternativet som återstår för kvinnor som vill undvika det sociala utanförskap som de 

andra alternativen för att bli av med sina oönskade barn innebär, är att föda i hemlighet och 

göra sig av med sina barn utan att det når allmänhetens kännedom. I ”fönstren av liv” kan 

kvinnorna lämna sina barn mitt i natten, och genom att skynda sig därifrån och undvika att 

påtala ämnet inför människor i sin omgivning kan de också slippa bli stigmatiserade. Kvinnor 

tvingas då först hemlighetshålla hela graviditeten, för att sedan genomföra förlossningen i 

smyg, och slutligen överlämna sina barn i ”fönster av liv” mitt i natten.  

I och med hemlighållandet av hela graviditeten och förlossningen finns det inte bara en 

allvarlig risk för kvinnors fysiska hälsa, utan även för deras mentala hälsa. Kvinnor som 

kanske är i behov av psykologisk hjälp och stöd från sin omgivning för att bearbeta det 

trauma det innebär att överge sitt barn, tvingas istället gå vidare som om ingenting hänt utan 

att prata om sina upplevelser, för att undvika att bli avslöjade och därmed riskera att bli 

utfrysta ur samhället. Genom att signalera att det är en omoralisk handling att överge sitt 

oönskade barn, känner kvinnor social press och skam över sig själva. Oönskat gravida kvinnor 

tvingas därmed hemlighålla hela graviditeten, och blir på så sätt förpassade till det fördolda. 

Osynliggörandet av de gravida kvinnorna blir således en nödvändighet för att undvika fortsatt 

utsatthet.  

De gravida kvinnornas behov av att vara anonyma intygas även av Brygida Grysiak, som i en 

intervju med Waldemar Kampala uttrycker att; ”Mödrar som lämnar sina barn i fönstren av 

liv, vill av olika skäl vara anonyma”.  Grysiak anger inte vad det finns för skäl till att dessa 

kvinnor föredrar att överge sina barn anonymt, men det är inte svårt att se sambandet mellan 

de omständigheter som Keszka anger som skäl till kvinnornas val av att föda och ge bort sina 

barn i hemlighet. De vill helt enkelt undvika att bli stigmatiserade. 

2. Förlöjligande 
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Direktören för den katolska organisationen Caritas, Marian Subocz betonar vikten av att 

väcka den allmänna opinionen för att vinna folkets stöd. Han beskriver hur den polska 

befolkningen samtyckte till öppnandet av ”bebisluckorna”, till följd av en intensifierad 

spridning av uppgifter om spädbarn som hittats övergivna i soptunnor och mördade av sina 

mödrar. I samband med att fenomenets existens blivit hotat av kritik riktad från FN, menar 

Subocz att det återigen är dags att sprida uppgifter om de övergivna spädbarnens tragiska 

öden, för att väcka allmänhetens opinion än en gång.  

Det som lämnas utanför den mediala debatten är att det inte finns någon statistik som pekar på 

att antalet liv som räddas faktiskt är fler i samband med luckornas förekomst. Utan någon 

hänsyn till att den propaganda som sprids i media till förmån för ett bevarande av fönstren 

sker på bekostnad av de polska kvinnornas anseende. Retoriken som förs i den mediala 

debatten framställer kvinnor som en grupp med en naturlig benägenhet att dumpa spädbarn i 

soptunnor och i skogar. Direktören slår fast att livet måste skyddas till varje pris, och anser 

således att det är värt att sprida propaganda för att vinna folkets stöd i frågan. Kvinnor 

fortsätter därmed att framställas som en grupp demoner med total avsaknad av empati för sina 

avkommor.  

3. Undanhållande av information 

Det finns vissa ämnen som inte påtalas i den offentliga debatten, annat än av de kritiker vars 

artiklar är svårtillgängliga och inte lästa i lika stor utsträckning som övrig nyhetsmedia. 

Diskussionerna som berör ”bebisluckornas” livsavgörande existens är många, men sällan 

påtalas de möjliga alternativen till att lämna bort barn i ”bebisluckorna”. Både Magdalena 

Sroda och Wanda Nowicka efterfrågar en förbättrad sexualundervisning. Den bristfälliga eller 

helt uteblivna spridningen av information om sexualkunskap och föräldraskap leder till att 

många unga inte ges någon möjlighet till att förstå dess innebörd. Genom att undanhålla den 

information som är nödvändig för att veta hur en kan skydda sig för att undvika att bli gravid, 

försätts unga kvinnor i en situation där sexuellt umgänge ofta slutar i oönskade graviditeter. 

Unga människor befinner sig i en situation där de saknar den kunskap som är avgörande för 

att förebygga graviditeter, och det är de unga kvinnorna som blir lidande. 

För de kvinnor som inte blir beviljade legal abort, finns det fortfarande en möjlighet att 

adoptera bort de oönskade barnen i samband med förlossning vid sjukhus. Då detta anses vara 

en omoralisk handling, och då kvinnor som adopterar bort sina barn på konventionell väg 

anses bedriva människohandel, är det inget ämne som påtalas i den offentliga debatten. 
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Genom att bedriva kampanjer för att komma till bukt med det stigma som omger 

adoptionsprocessen och de människor som är involverade i den, skulle kvinnor få möjlighet 

att lämna ifrån sig sina barn utan att känna skam över sin redan utsatta situation. Istället 

fortsätter ”fönstren av liv” framställas som den enda moraliskt försvarbara räddningen av de 

oönskade barnens liv.  

De aktörer som kritiserar ”bebisluckornas” existens förlöjligas i den offentliga debatten, och 

artiklar skrivna av välkända feministiska politiker är ytterst svårtillgängliga. Det kan bäst 

exemplifieras med att Magdalena Srodas krönika endast fanns tillgänglig för betalande kunder 

vid nyhetssajten Wyborcza.  

4. Dubbel bestraffning 

Precis som Keszka skriver i sin krönika, blir de polska kvinnorna lidande oavsett hur de väljer 

att agera. Först blir de förda bakom ljuset på grund av landets bristfälliga sexualundervisning, 

och den bristande tillgången till preventivmedel. Kvinnor ges inte en chans att undvika att bli 

oönskat gravida. När skadan väl är skedd, och kvinnorna blivit gravida med oönskade barn, 

har de ingen möjlighet att avbryta graviditeten legalt. De måste därför söka sig till illegala 

abortkliniker för att få hjälp, detta kostar multum och är inte ett alternativ för medelpolacken. 

När det är dags för förlossning återstår således endast alternativen att adoptera bort barnet, 

eller att överlämna det i en av landets ”bebisluckor”. Stigmat som omger adoption och de som 

är involverade i processen, gör dock att många kvinnor väljer att behålla sina barn, eller att 

föda i hemmet och istället överge dem anonymt i ”bebisluckor” nattetid. Hela detta trauma 

tvingas kvinnorna gå igenom på egen hand, ofta med total avsaknad av stöd. Om det blir känt 

för allmänheten att en kvinna inte önskat sitt barn och på ett eller annat sätt övergett det 

(antingen genom abort eller adoption) finns det en stor risk för att hon blir demoniserad av 

omgivningen och utrfryst ur sin sociala kontext.  

Den enda rätta vägen för kvinnor i Polen att gå, är att omfamna sin stereotypa roll som mödrar. 

Endast genom att föda och uppfostra de oönskade barnen blir de betraktade som individer 

med god moral. Trots att de då inte blir skändade av sin omgivning, tvingas de kanske leva 

med psykisk ohälsa under en lång tid av sina liv. De kanske tvingas ge upp sina ambitioner. 

Oavsett hur de polska kvinnorna agerar gör blir de straffade på grund av sitt kön. 

5. Påförande av skuld och skam  
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Kvinnor som av olika skäl inte har önskan eller förutsättningarna att behålla sina barn och 

tvingas lämna ifrån sig dem blir avhumaniserade och utfrysta. De blir förlöjligade och 

kritiserade i sociala medier. Skuldbeläggandet gör att kvinnor sällan vågar agera på annat sätt 

än i enlighet med den katolska kyrkans lära om moral, som är så utbredd i det polska 

samhället. De väntas uppfostra de oönskade barnen och uppfylla sina roller som mödrar.  

Oavsett hur kvinnor gör, blir det fel. Kvinnor tystas ner och förväntas föda i hemlighet och 

lämna bort barnen i hemlighet för att undgå att bli stigmatiserade. Därefter kan de inte öppna 

sig och berätta om sitt trauma, då detta kan leda till utanförskap och i värsta fall utfrysning ur 

den sociala kontexten de tidigare tillhört. De kvinnor som väljer att ge upp sina barn i 

hemlighet utan att bearbeta den psykiska påfrestning det innebär, och får leva med skuld över 

sina handlingar. De kvinnor som öppnar sig och istället berättar för sina anhöriga riskerar att 

få leva med skammen. 

8. Diskussion  

Den katolska kyrkans starka roll genomsyrar hela det polska samhället. Det som till en början 

låter som en liten del av den offentliga debatten når en helt annan dimension när det studeras 

ur ett bredare perspektiv. De senaste decenniernas förändringar som gjorts för att 

tillfredsställa kyrkan och dess lära om moral har resulterat i en kausalitet som utmynnat i en 

markant inskränkning av kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter. Från den bristfälliga 

sexualundervisningen, den dåliga tillgången till preventivmedel, den i praktiken nästintill 

totalt otillgängliga legala aborten, den alltmer frekvent åberopade samvetsklausulen, den 

stigmatiserade adoptionsprocessen till det senaste uttrycket i form av ”bebisluckornas” 

uppkomst. Spridningen av kyrkans traditionella syn på familjelivet och betonade vikt på 

moral har fått allmänhetens stöd, vilket resulterar i att få människor vågar avvika från normen. 

De få röster som vågar kritisera den aktuella situationen tystas ner och förlöjligas i media.  

Den religiösa retoriken i debatten har minst sagt fått sina påföljder. När debatten kring 

fenomenet ”bebisluckor” studerats i förhållande till kvinnors situation ter det sig således föga 

förvånande att argumenten som används till stöd för fenomenet i förhållande till kvinnors 

situation är få, och att argumenten som framförs av aktörerna som kritiserar fenomenet i 

förhållande till kvinnors situation är desto fler. Det är svårt att bortse från sambanden mellan 

de olika teknikerna som tilltas för att befästa kvinnors underordnade position och stereotypa 

roll som mödrar. Kvinnor förpassas till det dolda, påförs skam och skuld för en situation som 

de inte har några som helst möjligheter att undvika att hamna i. 
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Till följd av de påtryckningar som den polska staten utsatts för i och med FN:s fördömanden 

av ”bebisluckorna” kommer argument som de som används för att förlöjliga kvinnor och 

framställa dem som demoner inom den offentliga debatten att bli alltmer vanliga, precis som 

Subocz antyder i sitt uttalande. Han förtydligar att den katolska organisationen ska göra allt 

som står i deras makt för att se till att ”bebisluckorna” blir fortsatt verksamma. Om kvinnor 

fortsätter att framställas som en grupp med en benägenhet att mörda spädbarn, vilket verkar 

vara en förutsättning för att vinna folkets stöd i frågan om ”bebisluckornas” vara eller icke 

vara, kommer det att påverka kvinnosynen till att bli än mer negativ. Trenden tycks dock inte 

vara på väg i någon positiv riktning. Katolikernas hårda grepp om samhällslivet tycks tvärtom, 

vara på väg att hårdna desto mer i och med FN:s fördömanden av fenomenet. 
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