
Argument som de som är 
FÖR abort för fram:

•Det handlar om ”kvinnans kropp”
•Endast kvinnan (modern) ska bestämma över om 
barnet ska leva eller ej!
•Alla barn måste har rätt att vara ”önskade” (välkomna)
•Det är bättre att göra abort än att barnet skall vara •Det är bättre att göra abort än att barnet skall vara 
olyckligt
•Abort kan bli bra för kvinnans ekonomi
•De som är våldtagna vill helst inte ha barnet
•Bättre att inte födas än att födas med genetiska 
defekter eller handikapp!
•Det är inte en människa och därför är det OK



Argument EMOT abortArgument EMOT abort
•Det handlar INTE om ”kvinnans kropp”. Barnet är inte en del av kvinnans kropp 
utan en egen individ!
•Varför ska endast kvinnan (modern) ska bestämma över om barnet ska leva 
eller ej? Är hon ensam om att för denna till denna värld? Feministiskt trams!
•Att barnet är ”önskade” är inte skäl nog eller berättigar inte barnets dödande på 
något sätt
•Det är bättre att göra abort än att barnet skall vara olyckligt
•”Abort kan bli bra för kvinnans ekonomi”Mycket själviskt att fundera i de här 
banorna angående en människa!
•Är det säkert att ”De som är våldtagna vill helst inte ha barnet”?•Är det säkert att ”De som är våldtagna vill helst inte ha barnet”?
•”Bättre att inte födas än att födas med genetiska defekter eller handikapp!”:Alla 
människor är skapade i Guds avbild och har rätt att leva! Ingen kan eller ska 
avgöra om någon annans liv är värt eller ej värt att leva! 
•Det är inte en människa och därför är det OK. Det är både medicinsk och 
teologiskt bevisat att det är en människa från allra första ”konceptions” 
(havandets) stund!
•Det handlar om människovärde! 
•Vad säger Bibeln om Abort?  (Luke 1:35-44) ”43 Men varför händer detta mig, 
att min Herres mor kommer till mig?” (barnet kallades ”min Herre” efter bara 
några dagars havandeskap...
•Länkar: http://www.abortnej.se/fragor-och-svar/#_Toc156552125



Moder Théresa, när hon tog emot Nobels 
fredspris 1979 

•Det är en sak jag känner att jag måste dela med er 
alla. Det största hotet mot freden i dag är det 
oskyldiga ofödda barnets rop. För om en mor kan 
döda sitt eget barn i sitt eget sköte, hur mycket mer 
kan då inte du och jag döda varandra?kan då inte du och jag döda varandra?

Andra citat från Moder Théresa:

•Abort ä’r ”mord i skötet”...ett barn är en Guds gåva. 
Om Du inte vill ha barnet ge den till mig!




