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Texas nya abortlag djupt kvinnofientlig
En ny abortlag som förbjuder abort från 6:e veckan har klubbats i staten
Texas. Detta är oftast innan kvinnan ens själv vet att hon är gravid. Våldtäkt
eller incest spelar ingen roll, bara om kvinnans liv är i fara tillåts en abort.
Detta är en djupt inhuman och kvinnofientlig lag som tar ifrån kvinnan
hennes rätt att bestämma över sin egen kropp och ett hårt bakslag för
kvinnor i USA som haft rätt till fri abort i 48 år. Flera andra amerikanska
stater- till exempel Florida, Indiana och Arkansas - signalerar att de nu ligger
i startgroparna för att införa liknande restriktiva abortlagar.
Genom en finurlig juridisk skrivning i Texas är det nu inte kvinnan själv som
bryter mot lagen om hon genomgår en abort, utan de som har hjälpt till.
Läkare och vårdpersonal och även t ex taxichaufförer som kör kvinnor till

abortklinikerna är de som ska straffas. Rättskipningen ska också ske genom
ett angiverisystem. Den som tipsar om att någon hjälpt en kvinna till abort
kommer att få rätt till bötesbeloppet, upp till 78 000 svenska kronor. Detta
öppnar för ett rättsvidrigt och högst osäkert förfarande där ord kommer att
stå mot ord och det är kvinnorna som blir förlorare. Genom att Texas´
lagstiftare inte blandar in några myndigheter för att upprätthålla lagen var
det också lättare för USA:s högsta domstol att strunta i att stoppa
lagförslaget. Enligt ett beslut i HD från 1973 är abort tillåtet med hänvisning
till kvinnans rätt till privatliv men den nya lagen rundar alltså detta. Trots
president Joe Bidens hårda fördömanden av Texasbeslutet kan han inte
påverka vare sig HD eller delstaten.
Utvecklingen i USA är resultatet av de religiösa och konservativa strömningar
som arbetat länge för att begränsa för kvinnor och trycka tillbaka dem i
traditionella roller som mammor och hemmafruar. Den nya lagen i Texas
kommer framför allt att drabba fattiga kvinnor som inte har möjlighet att resa
till en annan stat som fortfarande har liberalare abortlagar. Antalet osäkra
aborter kommer också att öka med risk för liv och hälsa.
Det är djupt tragiskt och upprörande att världens mäktigaste land så flagrant
går i täten mot aborträtten. Det är också stor risk att abortmotståndare i
andra länder nu vädrar morgonluft.

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. För varje
kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Idag är Kvinna till Kvinna
en av världens främsta kvinnorättsorganisationer med över 130
partnerorganisationer i mer än 20 länder runt om i världen.
Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krigs- och konfliktdrabbade områden på
Balkan, i Mellanöstern, södra Kaukasien, Liberia, Rwanda och Demokratiska
Republiken Kongo. Kvinna till Kvinna fick Right Livelihoodpriset 2002 för sitt
framgångsrika stöd till kvinnors freds- och försoningsarbete.
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