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I. UVOD 

Eva Dolar Bahovec 

Abortus kot preizkusni kamen novih 
političnih razmer 

Po padcu berlinskega zidu in v času velikih političnih sprememb, 
ki so zajele vse dežele Vzhodne Evrope, je ključnega pomena, kako 
se ho tu na novo artikuliral politični prostor.! Mnoge razprave v bivših 
socialističnih deželah nakazujejo, da je ali da postaja prohlem abor
tusa pravi preizkusni kamen novih političnih razmer .. 

_Tako je tudi pri nas:·pregled izhora iz časopisne dokumentacije, 
ki smo ga pripravili za publikacijo, priča o\~eliki vlogi razpravo 
ahortusu, tako v predvolilnem obdohju kakor v času sprejemanja nove 
slt>venske ustave. In prav nič verjetno ni, da bi se lahko kmalu kaj 
histvenega spremenilo. Veriženje bolj ali manj gorečih polemik med 
zagrizenirni nasprotniki ahortusa in nekoliko holj zmernimi zagovor
niki pravic žensk in državljank, organiziranje okroglih miz, s katerimi 
ni nihče prav zadovoljen, tu in tam celo diskvalifikacije in zmerjanje 
z nič manj kot »ubijalci otrok«, »morilkami« ipd. - to je kontekst, v 
katerem so se v zadnjih dveh letih oblikovali glavni argumentacij ski 
sklop~ prav podobni tistim, ki jih poznamo iz dogajanj v drugih 
evroyskih in ameriških deželah. 

Ce vzamemo svež primer: cover story majske številke Der Spiegel 
je spet, tako kot že večkrat doslej, zloglasni člen 218, ki cepi koalicijo 
in ponovno razdvaja Nemce in Nemke Vzhoda in Zahoda: Reizthema 
- Abtreibung. »Pomagati namesto ubijati,« se glasi ulično geslo na 
eni strani, na drugi pa imamo UgovOI; ki ga zagovorniki pro-choice 
vračajo zagovornikQmpro-life: pravica ženske kot državljanke je, da 
svobodno razpolaga in odloča o tem, kaj se dogaja z njenim telesom: 
»Moj trebuh pripada le meni!« 
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Stališča obeh strani so videti izključujoča in skorajda ne omo
gočajo kompromisa. Oboji se sicer strinjajo, daje abortus negativen 
pojav - tudi za zagovornike je le izhod v sili - in da bi bilo treba storiti 
vse, da bi število abortusov zmanjšali, od tod naprej pa se poti ostro 
ločijo in obe skupini trdno vztrajata pri svojem, obe se naslanjata na 
svoj vrednostni sistem in hierarhijo prioritet. Zahodne izkušnje nas 
učijo, da antagonistična stališča do splava ne bodo izginila in da 
bomo s polemikami o splavu živeli še naprej, ne glede na to, kakšna 
rešitev bo prevladala. Najbrž je ob tem prvo demokratično vodilo vsaj 
zahteva po racionalni argumentaciji (brez nizkih udarcev, diskvalifi
kacij, osebnih šikaniranj in demagoških gesel), po uveljavitvi večin
skega mnenja s pomočjo ustreznih demokratičnih mehanizmov (to 
mnenje je sedaj nedvomno na strani zagovornikov pravice do splava, 
kot kažejo vse javnomnenjske raziskave) in po zaščiti drugačnega 
manjšinskega mnenja. 

Prav tu pa je med obema taboroma določena asimetrija, podobna 
nasprotju med tolerantnost jo in netolerantnost jo. TIsti, ki zagovarjajo 
pravico do izbire, jo zagovarjajo kot možnost, kot odsotnost prepovedi, 
ne pa kot pozitivno napotilo ali celo zahtevo, ki bi kogar koli na 
kakršen koli način prisiljevala. Pravica do splava nasprotnikov spla
va nič ne sili, da bi jo uporabili, vsakomur je omogočeno, da se ob 
tem vprašanju odloča po svoji vesti in prepričanju. Kristjani lahko 
živijo v skladu s svojim etosom, oni drugi z drugačnim vrednostnim 
sistemom pa v skladu s svojim. Nasprotno pa tisti, ki se zavzemajo 
za odpravo ali omejitve veljavne liberalne zakonodaje, s tem hkrati 
svoje stališče vsiljujejo in predpisujejo vsem državljanom, tudi tis
tim, ki so za izbiro in ki imajo o tem drugačen vrednostni sistem. Če 
si vzamemo za vodilo duha tolerantnosti in priznanje pluralizma 
različnih vrednostnih opredelitev med družbenimi skupinami, potem 
je uveljavljanje pravice do splava vsekakor manj izključujoče kot 
zahteva po prepovedi. Če že ni mogoče najti skupnega jezika in 
soglasja (in ga po vsej verjetnosti tudi ne bo mogoče), poternje najbolj 
smotrno ohraniti tisto rešitev, ki omogoča, da se vsakdo odloča po 
svoje. 

Praktično vsi razpravljalci se, kot rečeno, strinjajo, da bi bilo treba 
storiti več za zmanjšanje števila abortusov, okrepiti preventivo, vzgo
jo, informiranje o kontracepciji, predstavitve v medijlih itd. itd. A 
tudi tu se pota kmalu ločijo. Najprej se zaplete že pri sami ideji 
preventive, pri nazorih o kontracepcijskih metodah. Medicinskim 
argumentom o umrljivosti žensk, preprepevanju mazaštva in potrebi 
po nadaljnjem širjenju zanesljivih kontracepcijskih metod se po-
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stavIjajo po robu, na primer, zagovorniki naravnih metod za pre
prečevanje zanositve. Da se nam ne bi bilo treba zanašati na umetne 
metode in na vnašanje tujkov in kemikalij v še »neomadeževano« 
žensko telo, se moramo opreti na naravna znamenja plodnosti (u
temeljena, na primer, v povezavi med tipom sluzi in izločanjem 
estrogena 1). Onstran praktične uporabnosti takšnih metod se vsiljuje 
vprašanje, kakš~o podobo ženske nam ponujajo in iz kakšne perspek
tive. 

Ne glede na to, ali bi lahko takšne razprave o naravnih metodah 
kontracepcije koga bolj spominjale na znanost, drugega pa bolj na 
nekakšno šamansko poetičnost, pa pride tu na dan določena nekon
sistentost zagovornikov spoštovar~a življenja. Nobenega konceptual
nega razloga namreč ne vidim za utemeljitev razlike med naravno in 
umetno kontracepcijo, vsaj na ravni načela ne. Zlo morajo nazadnje, 
četudi implicitno, postaviti v samo kontracepcijo, v samo prepre
čevanje tega, kar je človeštvu namenila narava ali Bog. Tu bi lahko z 
vidika konsistentnosti prej pritrdili papeževemu govoru na seminarju 
Katoliške univerze v Rimu, v katerem je posredno ožigosal vsako 
spolno občevanje, ki, vsaj v intenci, ne vodi k oploditvi. »Ni mogoče 
uporabljati naravnih metod kot zakonito obliko temeljnega izbora, ki 
zapira pot novemu življenju,« pravi papež Janez Pavel II., »ker je v 
bistvu povsem enaka izhodiščem, na katerih sloni kontracepcija. 
Samo če obstaja volja po očetovstvu in materinstvu, je uporaba 
naravnih metod sestavni del odgovornosti do ljubezni in življenja. «2 
Tu pa se kaže tudi velika zagata katoliških nasprotnikov pravice do 
splava, ki v skladu s to doktrino pač ne morejo in ne smejo propagirati 
čim širše uporabe kontracepcije, se pravi poglavitnega sredstva, ki 
zanesljivo vodi k zmanjšanju števila splavov.lzkušnje namreč kažejo, 
da prepoved število spla vo v ne zmanjša kaj dosti, saj je njen poglavit
ni učinek nekontrolirano naraščanje mazaških splavov z velikim 
zdravstvenim tveganjem3

• 

Na primer takole: »videz sluzi / .. ./ se spreminja od gosle, grudičasle, rumenkasle ali 
rjavkaste v vedno bolj svetlo, prozorno in tekočo, nato n""aj v gosto, grudičaslO in 
lepljivo ...• , dr. Tone Kunstelj, .Uporabnost naravnih metod za uravnavanje rodnosli«, 
Družina, 7. maj 1989. 

2 GI. članek Mojce Drčar-Murko .Svetoskrunska kontracepcija. ,Delo, 18. december 1990. 
Med cerkvenimi dokumenti je treba, lu omenili Izjavo o namernem splavu papeža Pavla VI. 
ii leta 1974 (Cerkveni dokumenti, 1980,4, str. 21-32). 

3 Pustimo ob strani problem, da se kot edina prava človeška seksualnost kaže tista, ki je 
namenjena prokreaciji, torej tista, ki človeško se~ualnost reducira na živalsko. Prim. 
intervju s Frances Kissling, predsednico organizacije Katoliki za izbiro, v Mladini, 1991, 
25, str. 20-22. 
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Toda namesto filozofskih, religiuZIIih ali etičnih disputov o abor
tusu, ki sicer odpirajo niz premisleka vrednih dilem, bi se morali 
konec koncev vendarle zavedati, da živimo ali da bi vsaj želeli živeti 
v pravni državi. Država ni niti znanstvena niti moralna, ampak 
predvsem pravna kategorija. To je tisti prelom, ki obeleža nove 
politične razmere v bivših socialističnih deželah in ga ni mogoče 
zamenjati ne s filozofijo ne s čim drugim. Čas bi bil, da se namesto 
vse patetike in »dezideologizacije«, ki jo zdaj razglašajo z isto vehe
meco včasih prav isti predstavniki oblasti kot prej, začnemo pogovar
jati »formalno«, »suhoparno«, »odmaknjeno« in »odtujeno«, brez 
dobrih namer in intenc, ki naj bi nadomestile črko zakona. 

Ob rokohitrskem sprejemanju novega šolskega zakona je bilo na 
primer slišati ugovor, da je mogoče zakone brati optimistično ali 
pesimistično, in če seje kdo zbal za avtonomijo ravnatelja in učitelja 
(ki je bila v osnutku direktno zanikana) ,je v očeh predlagatel jev takoj 
postal »pesimist«, ki vidi le možne zlorabe, ki so nekaj naključenega 
in redkega, spregleda pa plemenitost zakonodajalca, ki ga dvomljenje 
žali in zadene prav v srce. Pomembno je, da je učite! j dober človek, 
da je pošten in se zaveda pravih vrednot, zakoni pa naj bi bili 
postranski. 4 

Tako se je zasukala tudi polemika na področju, ki ni nič manj 
pomemben preizkusni kamen demokracije kot šolstvo. Že ko je 
Althusser govoril o šoli kot o vodilnem ideološkem državnem aparatu, 
je obenem postavil reprodukcijo vladajočih razmerij med mlinska 
kamna šolskega in družinskega aparata. Novi predlogi v zvezi s 
populacijsko in družinsko politiko, ponovno oživljanje družine kot 
temeljne celice družbe, nenazadnje tudi novi poudarki na tistih 
oblikah moralne vzgoje, ki naj bi zmanjšala število abortusov - zaradi 
vsega tega bo treba Althusserja še enkrat potegniti z zaprašenih polic. 

Toda kjer so bile v začetku, v času pred »prvimi povojnimi 
demokratičnimi večstrankarskimi volitvami« v ospredju težnje po 
aktivni populacijski politiki in prepričanje, daje Slovencev premalo, 
se je zdaj glavna ost premestila še nekam drugam.5 Pravnim diskur
zom, ki ženskam priznavajo in tudi prepuščajo odločitev »v zadnji 

4 Več o tem gI. s. Gaber in Z. Kodelja (ur.), Verouk v lok?!, Krt & Zamorc, Ljubljana & Škofja 
Loka 1990, in Mirjam Milharčič-Hladnik in Mojca Šebart (ur.), Šola in učitelj na vajetih 
države, Slovensko pedagoško društvo, Ljubljana 1991. 

5 V predvolilnem obdobju so bile takšne polemike, ki so se začele z vladnim predlogom 
populacijske politike, zelo razširjene in mestoma tudi predmet širokih javnih razprav, v 
zadnjem času paje najti daljšo razpravo o tem v reviji Cerkev v sedanjem svetu, 1990,24, 
11-12. 
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instanci«, se postavljajo po robu argumenti (sprva bolj sporadično in 
v strokovni periodiki, zdaj že kot nosilni teksti na mnenjskih straneh 
Dela), ki zakonom zamerijo prav to, da so zakoni in so jih pripravljeni 
kršiti v imenu tega, da delajo dobro.!> Tu se odpira nevarnost odmika 
od pravne države (in znamenj je še več) k etiki, dobroti, dobrim 
hotenj em in namenom. Preveč dobrega so nam hoteli v polpreteklem 
obdobju, tako da si zdaj namesto intenc, smotrov, vzgoje, poštenosti 
in dobrih namenov želimo kaj holj otipljivega. 

Poleg poduhovljenih nagibov pro-life in spoštovanja življenja 
(denimo, še nerojenega, zavrtega ali prizadetega) imamo tudi filo
zofske vrednote svetosti ali religiozne vrednote nedotakljivosti člo
veškega življenja. Prepričanje v absolutne vrednote, v brezpogojno 
zaščito nebogljenega človeškega zarodka, je mnogokrat povezano z 
moralno obsodbo žensk, ki so pripravljene te vrednote kršiti zaradi 
svojih bolj ali manj sebičnih razlogov (nenazadnje zaradi sumljive 
seksualnosti, zato, ker bi rade le uživale),7 ali pa kar zaradi pretirano 
»sproščenega spolnega ži vijenja mladih«. Toda ali ni protislovno, če 
ženskam zmožnost za moralno razsojanje hkrati oporekamo, tako da 
mora vzeti odločitev v svoje roke država, strokovnjaki ali posebne 
komisije, istočasno pa smo jih pripravljeni moralno obsoditi v imenu 
prav teh vrednot, kijim tako rekoč niso dorasle? Ali so torej moralno 
odgovorne za svoja dejanja ali ne? 

Glavni problem takšnih zagovorov življenjaje v miselnem presko
ku, ki je storjen neopazno in ki bi lahko ustvarjal videz, da imamo 
opraviti s fetusom kot osebo. Od življenja in potentia do življenja v 
vsej raznolikosti in odgovornosti odrasle ženske in državljanke je pot 
zelo dolga, genotip pa je nekaj drugega kot oseba. Tudi če vsebuje 
oplojena jajčna celica še toliko genetskih informacij, je ne gre 
zamenjevati za »človeka v malem«, torej za nekakšno moderno 
varianto preformizrna (ki ima sicer svoje mesto v zgodovini biologije). 
Na drugi strani pa takšen argument, če naj bo konsistenten in 
zastavljen znotraj horizonta znanosti, ne bi smel ločevati oplojenih 
celic človeka od šimpanza ali kakšne druge živali. Genetika ne more 
služiti kot argument za potrditev človekove enkratnosti, ravno tako 

6 Dr. Anton Dolenc v Delu: »Temelj zdravniške odgovornosti in ravnanja je spoštovanje 
življenja. (16. januar 1991) in .Absolutna pravica ženske do splava je v nasprotju s 
pravico do življenja. (17. januar 1991). 

7 Prim. komentar Vinka Cudermana k stališčem ženskih skupin »Ženske pravice onstran 
zdravniške etike in krščanske morale., Delo, 6. februar 1991. 
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kot ni upravičeno govoriti o svetosti življenja, kadar imamo v mislih 
le svetost človeškega, ne pa vsakega življenja. 

Sicer pa »človekovo življenje od spočetja dalje« tudi v krščanski 
etiki ni že od nekdaj sveto ali nedotakljivo. Vrednota je povezana s 
prejšnjim stoletjem, z letom 1369, ko je postal abortus moralni greh, 
povezan z možnostjo ekskomunikacije. Seveda ne zadostuje, če pou
darjamo zgodovinsko pogojenost ali medkulturne razlike, ki so, kot 
vemo iz znane Devereuxove študije, ogromne. V času vse bolj sofisti
ciranih reproduktivnih tehnologij, umetne inseminacije, razvoja za
rodka in vilro, dajanja ženskih teles na posodo nefertilnim staršem, 
z lastnimi ali tujimi ženskim ali moškimi spolnimi celicami itd. itd., 
v času vse večje medikalizacije postopkov (a žal tudi človekovih 
pravic), je treba tudi vračanje nazaj k naravi in k obujanju življenja 
kot vrednote razumeti v novem kontekstu. O tem ni mogoče veliko 
zvedeti iz dobrih namenov ali iz performativne pozicije, po kateri je 
absolutna pravica do življenja tudi absolutna vrednota tistega, ki jo 
zagovarja. Bolj je tu zgovoren način, konkretne vsakdanje prakse, 
kako novi diskurzi o ženskah in o življenju, ki ga nosi v sebi, 
»zagrabijo subjekte«, kako se lahko v njih prepoznajo. 

Večji del imaginarija pro-life je usmerjen v to, da bi predstavil 
zarodek kot »otroka«. Pojem osebe kot pravne kategorije je v teh 
vsakdanjih praksah preveden v vizualne podobe, ki se obilno po
služujejo ravno znanstvenih, anatomskih in fizioloških načinov pri
kazovanja. Tehnike, ki so v rabi za takšno vizualno »dokazovanje«, 
da je zarodek od spočetja dalje otrok, so številne: od serij fotografij 
fetusa v raznih razvojnih stopnjah in fotografij abortiranih, krvavih 
fetusov (posebej tistih, ki so bili abortirani pozno), do kliničnih 
opisov razvoja zarodka, v katerih je posebej poudarjeno pojavljanje 
srčnega utripa, prstov na roki in nogi, občutka za bolečino itd. Težava 
je seveda v tem, da naj slika nastopi tam, kjer umanjka argument. 
Slika poskusi vzbuditi videz, da tam neposredno »sama realnost 
spregovori«, onkraj diskurzivnih argumentov. Zanašanje na prepri
čljivost slike pa je lahko zavajajoče in je z njim mogoče dokazovati 
marsikaj. Primerjava slik zarodka s slikami otrok, ki naj krepi idejo 
o njihovi podobnosti, spominja npr. na vzporejanje podob šimpanzov 
in majhnih otrok, ki se jih posluževali v psihologiji in etologiji za 
znanstveno potrjevanje podobnosti primatov in človeka v zgodnjih 
razvojnih stadij ih. Takšne metode prikazovanja imajo nmoge pre
cedense tudi v zgodovini znanosti in v znanstvenih ideologijah, 
posebej pa so zanimive ravno takrat, kadar imamo opraviti z meta-
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fizičnimi razsežnostmi položaja človeka v svetu, se pravi takrat, ko 
naj podoba stopi na tisti kraj, do koder znanost ne seže.8 

Ves ta vizualni imaginarij tudi v primeru znanstvenega utemelje
vanja zahteve po prepovedi abortusa spremljajo novi diskurzivni 
mehanizmi. Od tod značilno besedišče, ki ga dobro poznamo iz naših 
časopisniIt polemik in kjer postanejo zarodki »otroci«, »nerojeni 
otroci«, »najbolj pozabljeni, zatirani, brezobzirno uničevani« itd., 
abortus pa nastopa kot »uboj«, »beli umor« (in kdor je z njim povezan 
kot »morilec«), ki naj bi ga bilo mogoče umestiti na kontinuum z 
nacističnimi taborišči in plinskimi celicami. Pri takih opredelitvah 
ne gre več le za različnost mnenj, temveč v njih tiči poziv, da naj se 
problema ne rešuje po poti demokratične diskusije. Zagovornika 
nasprotnega mnenja ne obravnavajo več kot partnerja v diskusiji, s 
katerim je mogoče in potrebno doseči določen kompromis - kako naj 
bi demokratično in enakopravno diskutiral z morilcem in nacističnim 
zločincem? 

Ko govorimo o pravni državi, je treba omeniti še nek drug, tudi 
pri nas vse bolj aktualen problem. Poleg formalnih pravic, ki lahko 
državljankam načeloma pripoznavajo pravico do odločanja o rojstvu 
otrok, mora država poskrbeti tudi za to, da je te pravice mogoče 
udejanjiti. Pravica do zdravnikovega ugovora vesti, ki bo, kot je videti, 
v bodočih razpravah o abortusu v središču pozornosti, je načeloma 
ravno tako pomembna državljanska pravica kot pravica do abortusa 
(ali pravica do zasebnosti, v kateri so jo utemeljevali kar nekaj časa). 
Lahko da med njima ne pride do kolizije, tako kot v nekaterih 
zahodnoevropskih deželah, mogoče pa je, da bodo ravno zaradi 
ugovora vesti omejene dejanske pravice žensk, kot se že dogaja v 
rimskokatoliških deželah, katerih notorični primer je Italija v vsem 
povojnem času. Pojem pravice vsebuje tudi možnost njene konkretne 
uresničitve in univerzalne dostopnosti. Ugovor vesti, večja finančna 
partici paci ja kot za druge zdra vs t vene stori t ve, možni administrati vni 
ukrepi, pri mladoletnicah eventualna zahteva po privolitvi staršev, 
vse to lahko, kot vemo iz prakse drugih dežel, močno omeji pravico 
do odločanja o rojstvu otrok, tudi če bo ostala zapisana v ustavi. 

Socialne skupine, kjer je abortusov največ, so nemara v večini 
dežel mlajše ženske, revne, pripadnice marginalnih skupin, mlado
letne; In prav te lahko tudi najbolj prizadenejo razni administrativni 

8 Več o tem gI. npr. S. 1. Gould, The Flamingo'" Smile. Reflections in Natural History, 
Penguin, Harmondsworth 1985, str. 268 ff. 
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ukrepi. Najnovešji dokaz za to ponujajo dogodki v Združenih državah, 
kjer je bilo, ob ohranjeni ustavni pravici do abortusa, leta 1988 
ukinjeno državno subvencionirano (t.i. Title X funding) svetovanje 
ženskam, ki želijo abortirati. Predpis, ki klinikam prepoveduje ustne 
ali pisne informacije o abortusu (ki bi »spodbujale, pospeševale ali 
zagovarjale abortus«), je stopil v veljavo že pred časom, s primerom 
Rust v. Sullivan, nedavno paje znova polariziral ameriško javnost. Po 
mnenju sodnika Harryja Blackmuna je predpis »vsaj tako škodljiv, 
kot če bi kar naravnost preklicali primer Roe v. Wade,« (znani 
precedens za liberalno odločitev o abortusu iz leta 1973), po mnenju 
nekaterih drugih je tudi v navzkrižju s strokovno etiko, ki zahteva, da 
povemo pacientu vso resnico o njegovem stanju in o mogočih alterna
tivah. Nenazadnje pa je tako ogrožena tudi svoboda govora, kot 
poudarja predsednica Planned Parenthood Federation of America.9 

Zgrešeno pa bi se bilo pretvarjati, da tu ne gre za antinomičnost 
samega izhodišča. Med legalnost jo in legitimnostjo obstaja neka 
temeljna in nezvedljiva napetost, toda ravno zato si v njenem imenu 
nihče ne bi smel vzeti vajeti v svoje roke. Pri nasprotnikih splava pa 
se nenehno čuti tendenca, da bi »ženskam« zanikali ravno njihov 
status moralnega subjekta, namesto katerega ne more odločati prav 
nihče drug. Če hočemo vzeti sintagmo »pravica ženske do izbire« 
zares, potem moramo poudariti vsak člen v njej: pomembno je, da 
ima legalno pravica ženska, da je to res pravica (država mora zagoto
viti, da jo lahko uresničimo), da je to res izbira (zagotavljanje eko
nomskih in socialnih pogojev, stanovanjskih razmer, otroškega var
stva itd.).lO 

Splav ni samo zasebna zadeva, beremo v polemikah v dnevnem 
tisku. Toda ali je mogoče pomen pravice do zasebnosti sploh pre
ceniti, ko pa živimo v času »post-kolektivizma«, ko se še niso 
dokončno zlomili mehanizmi form ideologije, ki prežema vsakdanje 
življenje in ko se že pojavljajo nove oblike kolektivizmov, nacional
nih, verskih in še kakšnih? 

Potem pa so tu še argumenti v zvezi načrtovanjem družine in 
pomenom spolne vzgoje. Tako zagovorniki pro-life kot zagovorniki 
pro-choice poudarjajo, da mora dobiti preventiva prednost pred spla
vom. Seveda pa je bistveno drugače, če gre tu za infonniranje in 

9 GI. .Supreme Court: Gagging the Clinics., Time, 1991, 137,22, str. 34·35. 
10 Prim. Clarke, L., .Abortion: a rights issue? «, v Lee, R. & Morgan, D. (Eds.), Birthrights: 
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izobraževanje, za seznanjanje z oblikami kontracepcije in z njeno 
dostopnjostjo, ali pa za Vzgojo, za tisto nujno moralno in morali
zirajočo komponento, ki naj bi potegnila za sabo tudi prav določeno 
naravnanost osebnosti in za katero so se navadno zavzemali prav v 
času totalitarnih režimov. Informiranje in izobraževanje o različnih 
vidikih spolnosti je nekaj čisto drugega od moraliziranja in poskusov 
nadzorovanja spolnega vedenja populacije, ki jih je mestoma prav 
težko ločiti od dobronamernega zavzemanja za pravice »še neroje
nega otroka«.In tudi pri nas se je v šolski praksi že začelo uveljavljati 
kazanje raznih videotrakov o abortusu. 

Publikacija poskuša vse te probleme in argumente prikazati 
objektivno in čimbolj kompleksno, tako da so poleg časopisne doku
mentacije in komentarjev zajeti tudi pravni, medicinski, sociološki 
in politični vidiki abortusa, med drugim tudi stališča strank, verskih 
skupnosti in ženskih skupin. lako na eni kot na drugi strani se isti 
argumenti kar naprej ponavljajo; znamenja se torej spreminjajo v 
simptom. Je to morda že simptoin, čeprav ne v tako zaostreni obliki, 
kot na Poljskem, kjer zahtevajo zakonsko prepoved abortusa hkrati z 
obveznim veroukom v šolah, simptom zapiranja novega političnega 
prostora? Je to že »splav demokracije«? 

Državljani in državljanke demokratične dežele, z obilnimi iz
kušnjami iz polpreteklega obdohja in dobro opremljeni za boj z 
vsakršno propagando, si bodo lahko o tem ustvarili svoje mnenje 
sarru. 
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Uredniška uvodna opomba 

Pri izboru iz časopisne dokumentacije, ki naj bi osvetlil javne polemike in 

komentalje dogodkov, si moramo seveda postaviti za izhodišče zahtevo po čim večji 

objektivnosti in nepristranosti. S tega vidika so kriteriji za izbor jasni: predstaviti je 

treba različne poglede, za in proti, različna strokovna področja, razlike glede na vrsto 

tiska (dnevni, tedenski in revijaini, verski, »ženski« tisk), stališča različnih strank, 

skupin in združenj. In vse te poglede je treba poskusiti na nek način uravnotežiti. 

Gotovo paje že zaradi omejitve obsega v določeni točki treba potegniti arbitrarno mejo, 

za katero nosi odgovornost urednica - to in ono bi bilo nemara mogoče še vključiti ali 

kaj izpustiti, a polemika se bo tako ali tako zanesljivo še nadaljevala. 

Kakorkoli že, odločili smo se, da bralcem predstavimo javne polemike o abortusu, 

za tisti čas, ko so te polell1ike res postale »javne« in niso bile več le predmet prikazov 

v strokovnih (medicinskih, pravnih itd.) revijah. Razprave o abortusu so se začele 

jeseni 1989 in kll1alu so dobile nesluteni razll1ah. Vladni predlog populacijske politike 

je razburil duhove na vseh straneh, vse .več olja na ogenj pa so prilivale bližajoče se 

večstrankarske volitve. Janualja 1990 so na Teološki fakulteti organizirali okroglo 

mizo, ki ji je sledila prava poplava odmevov v javnosti, in duhovi so se le počasi umirili 

- potem ko sta »obe strani« in na raznih koncih večkrat povedali svoje; v marcu in 

aprilu pa je problematika počasi izzvenela. Naslednji večji sklop je izzval članek v 

sobotni prilogi Dela z naslovom »Preventiva naj dobi prednost pred splavom«, ta se 

je nadaljeval skoraj do konca leta. Preambula k novi slovenski ustavi, ki govori o 

svetosti življenja, paje predmet razprav zadnjega daljšega sklopa: »Razpraveo svetosti 

življenja«. 

Večji del gradiva, ki smo ga vključili v prikaz javnih polemik, sta pod mentorstvom 

mag. Tanje Rener (iz dokumentacije Dela in od drugod) zbrali Smiljana Černezel in 

Jasna Pucal'. Dl'. Lidija Andolšek nam je pomagala s svojim osebnim arhivom, kjer 

smo našli marsikatero prepotrebno dopolnilo. V pomoč so nam bila tudi opozorila dI: 

Ra[ka Valenčiča na nekatere objave v verskem tisku. Predsednica skupščinske 

Komisije za žensko politiko Metka Mencin je s svojim temeljitim poznavanjem 

problematike Plipomogia k objektivnejšemu končnemu izboru besedil. 

Najlepše se zahvaljujemo vsem pl'edstavnikom političnih strank, verskih skup

nosti, ženskih skupin, Svetu za varstvo človekovih pravic in Komisiji za žensko politiko 

Skupščine RS, ki so se prijazno odzvali in odgovorili na naša vprašanja o abortusu. 

Zelo pa nam je žal, da nam ni uspelo dobiti stališč Slovenskih krščanskih demokratov 

in Slovenske kmečke zveze -ljudske stranke, saj smo želeli predstaviti čim bolj široko 

paleto tstališč o tem tako kontroverznem problemu. 

Več Plispevkov, ki jih objavljamo v poglavjih o pravnih in medicinskih vidikih 

abortusa, je bilo že objavljenih v strokovnih revijah ali predstavljenih na domačih in 

mednarodnih strokovnih tel' znanstvenih posvetovanjih. Prispevki o socioloških vidikih 

pa so bili pripravljeni posebej za to publikacijo. 
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II. CASOPISNA DOKUMENTACUA 

l. Predvolilne razprave o abortusu 

1. 1. Dnevni tisk: 

DELO 

Delo, 8. februar 1990 

I SIMPTOMI SLOVENSKEGA MORALNEGA 
PATRIOTIZMA 

V evforičnem predvolilnem času se je zelo povečala moralno
dušebrižniška skrb za slovenski rod, ki po vseh statističnih podatkih 
počasi izumira. V »neodvisnem« Dnevniku smo lahko prebrali, da je 
tovrstna težnja katastrofalna za »našo ljubo deželo pod Triglavom« ... 

Prav gotovo je simptomatično, da težnje demografske politike 
sovpadajo s prohibicionizmom abortusa. 

Vse te težnje kažejo na dvoličnost domnevnih slovenskih liberal
cev oziroma demokratov. 

Torej temeljno načelo liberalizma temelji na etični zahtevi po 
avtonomiji subjekta, ki vključuje pravico posameznika do svobodne 
izbire. 

Zmernim in radikalnim nasprotnikom abortusa je skupno to, da 
odstopajo od tega temeljnega liberalnega načela oziroma maksime 
liberalizma. 

Tako tisti, ki moralno obsojajo abortus, in tisti, ki zahtevajo 
prepoved ab0l1usa, dejansko nasprotujejo enakopravnosti žensk, 
predvsem njihovi temeljni starševski pravici, po kateri se lahko 
svobodno odločajo o rojstvu otrok. Ta starševska pravica ne more biti 
dana izključno moškemu, kar pomeni, da je simbolna in dejanska 
prepoved abortusa ženskam že odvzela to starševsko pravico. 

Simbolna prepoved abortusa je celo učinkovitejša od zakonske, s 
tem pa se izvede tudi simbolni umor ženske kot »enakopravnega« 
subjekta družine in družbe. 
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Omenjeni diskurz prepovedi abortusa zreducira žensko na pro
dukcijsko sredstvo za rojevanje otrok, kar ustreza ponovni afirmaciji 
pozne patriarhaine ideologije, ki pa je na Balkanu in tudi v Sloveniji 
še kako prisotna. 

Simptomatičnost diskurza reprezentira fetišistično razsežnost, ki 
glorificira fetus, in sicer tako, da utaji subjekt (matere). To, kar 
vzpostavlja diskurz prepovedi, je ravno fantazrna o nesmrtnosti. Tako 
je fetus postavljen nad subjekt, torej na privilegirano mesto patriar
halnega suverena (SI). 

Diskurz prepovedi abortusa torej daje prednost fetusu pred eksis
tenco »subjekta« ali bolje rečeno relictus subjekta, ki je pravzaprav 
zveden na objekt za rojevanje zaradi rojevanja. Privilegirano mesto 
fetusa deluje kot simbolno investiranje v pozicijo patriarhalnega 
suverena. 

Nove zdrave sile slovenskega moralnega patriotizma so torej 
posodobile »svojo« patriarhaino diskurzivno obliko, tradicionalne 
vrednote z estetskimi učinki vred kažejo bodočo naravo »liberalne« 
slovenske države. 

Z zmago zdravih moralnih sil na volitvah bomo imeli postfestum 
spet priložnost poslušati stare oblastniške diskurze o tem, da imajo 
nekateri subjekti preveč demokracije. 

Brane Koncilja 

Delo, 9. februar 1990 

I MAR NI TO GOVORIČENJE HINAVSKO? 

Z zamudo mi je prišla v roke številka Dela, v kateri je poročilo o 
kongresu Slovenskih krščanskih demokratov in njihovih tez o natali
teti oziroma splavu. Pa se mi njihovo govoričenje zdi precej hinavsko. 
Problem splava obravnavajo s pričetkom zanositve, pri tem pa moški 
del govornikov, ki je tako ali tako v večini, egoistično zamolči, da (naj 
mi goreči verniki oprostijo) seks poleg reprodukcijske funkcije pri
naša tudi užitke (za katere se tudi marsikateri župnik ne pusti 
prikrajšati). Pri tem sem si ustvaril podobo slovenskega krščanskega 
demokrata iz pripovedovanja resnične zgodbe iz mojega domačega 
kraja. Glasi se pa tako: Neki zakonski par se je po volji in želji moške 
polovice vsako leto enkrat ob predhodni pripravi in založitvi s hrano, 
za en teden zaprl v sobo in po božji volji, kot mu je razložil gospod 
župnik, »delal otroke«. Pri tem je v svoji verski gorečnosti strogo 
pazil, da se pri »božjem poslanstvu« ni izgubila niti kapljica njegove 
»tekočine, ki življenje pomeni«, bil je celo tako natančen, da je z 
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žličko lovil ostanke, ki so pritekli iz od boga ustvarjenih reprodukcij
skih organov ženske. In vse te zbrane kapljice je po končanem 
enotedenskem obredu odnesel v cerkev blagoslovit in nato zakopat v 
posvečeno zemljo. Najbrž ni treba omeniti, da se je njegova družina 
vsako leto povečala za enega člana. Kljub temu, da se ob tej zgodbi 
vedno po malem zabavam, pa do tega človeka čutim spoštovanje, ker 
je bil v svojem verskem zanosu zelo pošten. Spolnost je omejil strogo 
namensko na en teden v letu. Pri tem pa s svojim prepričanjem ni 
»posiljeval« drugih, ali kot je navada, govoril in pridigal eno, delal 
pa drugo. 

In če so naši krepostni slovenski krščanski demokrati podoba tega 
človeka, se opravičujem za pregrešne predstave, ki sem si jih ustvaril 
o njih. Pa mi kljub temu ostaja grenak občutek, da si nekdo želi le 
»oblasti«, otroke bodo morali delati drugi, ker »oblast« za to ne bo 
imela časa. Ali bolj konkretno: naj mi delegati - krščanski demokrati, 
kot so Franc, Štefan, pa Matjaž, Lojze in Jože, povedo, koliko otrok 
imajo in zakaj jih nimajo še več. 

Včasih se mi dozdeva, da se nam bo v določenih primerih še 
krepko stožilo po stari »nečloveški komunistični« oblasti. 

Drago Jerčič 

Delo, 10. februar 1990 

I »DEMOKRATI« ŽENSKO SPET PORIVAJO V OZADJE 

Čeprav nisem članica nobene stranke ali zveze, sem pa žena in 
mati, sporočam svoje mnenje o splavu. Pustimo ob strani demo
grafske zagate slovenskega naroda in se osredotočimo zgolj na pra
vico ženske, da sama odloča o svojem telesu oziroma o tem, ali bo 
rodila. Revija Mladina navaja, daje leta 1987 splavil o 17.742 žensk, 
rodilo pa 25.736. Prav zato, ker je cena, ki jo plača ženska za 
uveljavljanje z ustavo zajamčene pravice do svobodnega odločanja o 
rojevanju otrok, visoka, bi se morala izogniti kasnejšim duševnim 
travmam in uveljavljati predvsem pravico do odločanja, ali bo sploh 
zanosila. Dandanes, ko imamo na voljo toliko različnih vrst kontra
cepcije, to ni noben problem. Strinjam se z Zoro Štok, ki je zapisala, 
da ljudje ne seksajo samo zato, da bi dobili otroka. Menim, da je 
spolnost enako potrebna za duševno in telesno ravnovesje kot hrana 
in pijača. Prepričana pa sem, da se danes vsaka ženska, celo mlado
letnica zaveda, kakšne so lahko posledice takšne poslastice. Vendar 
pa se mora ženska zavedati, da bo morebitne posledice nosila sama, 
zato se mora ustrezno zaščititi. Tistim pa, ki rade skočijo v posteljo z 
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naključnimi znanci, priporočam, da vsej drugi nepotrebni krami, ki 
jo najdemo v ženskih torbicah, pridenejo še kakšen kondom ali dva. 
Vsaka ima pravico enako brezskrbno uživati v spolnosti, hkrati pa 
tudi odločati, ali bo zanosila ali ne, zato ima tudi pravico zahtevati 
od partnerja, da se zaščiti on. Če partner to odkloni, pomeni, da 
ženske nima za enakovreden subjekt pri tej stvari, ampak samo za 
objekt, na katerem bo potešil svoj spolni nagon. Hvala lepa za 
takšnega partnerja. Poleg tega je kondom tudi edina kontracepcija, 
ki hkrati varuje pred aidsom. 

Kot vzrok za veliko število splavov navajajo naslednje ženske 
stiske: brezposelna, brez stanovanja, mož pijanec, je prestara ali 
premlada itn. V se to je vsaka izmed njih vedela že prej. Zakaj se torej 
ni zavarovala? Zakaj imenujemo žensko, ki je iz zgoraj navedenih 
razlogov umorila dete takoj po rojstvu, detomorilka in jo sodno 
preganjamo, če pa bi isto storila nekaj mesecev prej, bi to naredila z 
blagoslovom države, ker je to njena ustavna pravica? 

Splav bi moral biti zares izhod v skrajni sili (zdravstevni razlogi, 
posilstvo ali če ženska kljub pravilni in redni uporabi kontracepcije 
zanosi in otroka iz objektivnih razlogov ne more obdržati). Res je, da 
nobena kontracepcija ni popolnoma zanesljiva, ne verjamem pa, da 
bi v 17.000 primerih odpovedala. 

Naprednost in civilizacija družbe se zagotovo ne kaže v tem, ali 
je splav dovoljen ali prepovedan, ampak z ozaveščenost jo žensk, da 
se zaščitijo pred nezaželeno nosečnostjo. 

Mariča Brezigar 

Delo, 27. marec 1990 

I SPLAV NI SAMO ZASEBNA ZADEVA 

Zadnje čase mnogo govorimo in pišemo o splavu. Nekaterim 
ženskam je to njihova zasebna zadeva, podobno kakor partiji vera. 
Vendar pa to ne drži, vsaj ne v absolutnem merilu. Pozablja se, da je 
človek del narave, kjer nobeno živo bitje ne uničuje namenoma 
lastnega potomstva razen človeka, ki pa ima namesto nagona razum. 
Nekatere ženske pojmujejo emancipacijo tako, da hočejo biti moškim 
enake v vsaki stvari, dejansko so enakovredne in enakopravne (?), 
niso pa enake. Ne zavedajo se, da jim je narava (ali Stvarnik - kakor 
katera to hoče vzeti) določila najbolj zvišeno nalogo predajanja 
oziroma prenašanja življenja iz roda v rod, nikakor pa ne smrti. 
Mnogi menijo, da oplojeno jajčece oziroma zarodek ni človek, toda 
zdravniki, ki presajajo oplojena jajčeca, očitno drugače mislijo, ker 
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vedo, da bo iz oplojenega jajčeca zrastel človek. V zarodku ima vsaka 
celica določeno nalogo in cilj. 

Naši zakoni o abortusu so ukrojeni čisto po moškem mišljenju in 
prav nič ne obvezujejo drugega partnerja. Vsa zakonodaja o med
človeških odnosih je človeka pravzaprav obravnavala kakor čredno 
bitje: od rojstva do šole jasli in vrtec - otroška kasarna, nato celo
dnevna šola, zopet nekakšna kasarna, pa vojaščina in nato delovni 
kolektiv z družbeno prehrano itd. Saj se odkrito piše o spalnih 
naseljih! Ženam oziroma materam ni bilo nič prizanešeno, razglašene 
so bile za enakopravne, kar so bile v glavnem že prej, nalože~o jim 
je pa bilo dodatno breme: služba namesto da bi negovale in vzgajale 
z možem svoje otroke. Koliko manj nevrotičnih otrok, nekulturnih 
mladincev in mladink ter mladostnih izprijencev bi bilo?! Z moralne
ga in še posebno demografskega stališča je splav skrajno krivičen. 
Tako malo nas je, pa se še sami uničujemo! Čemu vse govoričenje o 
suverenosti naroda, ki je zaradi mnogih lastnih in tujih vzrokov 
izgubil več kot polovico svojega ozemlja in rojakov. Da bi res postali 
sami svoji gospodarji, je treba spremeniti mišljenje o splavu in 
seveda uvesti ženam, družinam in narodu koristno zakonodajo, ki bo 
omogočala pravično zaposlitev možem in ženam, pravična stanovanja 
in osebno svobodo. 

V se pa kaže na to, da je evropska prihodnost muslimanska! 
Opomba: Ne kandidiram! 

Dr. Avgust Hribovšek 

DNEVNIK 

Dnevnik, 17. januar 1990 

I O SPLAVU LAHKO ODLOČA LE ŽENSKA 

Slovenski bogoslovci so z okroglo mizo o splavu spet načeli 
vprašanje (ne)etičnosti in (ne)medicinskega ravnanja ob splavu ali 
umetni prekinitvi nosečnosti. Da so ga sprožili bogoslovci, ni prav 
nič čudnega, saj je stališče Cerkve do splava jasno. Cerkev splav 
zavrača in obsoja, tako kot kontracepcijo. 

Lahko je cerkvenim dušebrižnikom vztrajati pri takšnem stališču, 
ko pa se v svojem tuzemeljskem življenju odrekajo družinskemu 
oziroma zakonskemu življenju. Soditi iz višav, ne da bi sami okusili 
grenke pa tudi sladke strani družinskega ži vijenja, zlasti ko se ženska, 
nemalokrat skupaj z njo pa tudi partner znajdeta pred usodno odločit
vijo - otroka da ali ne. Cerkvenim dostojanstvenikom, ki so VSI 
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izključno moškega spola, je preprosto reči, da je človeško življenje 
sveto in absolutno nedotakljivo, tudi nerojeno, saj tako vse breme 
odgovornosti preložijo na žensko. Če se bo le-ta odločila za splav, bo 
do konca življenja grešnica in se bo v posmrtnem življenju cvrla v 
pekI u, v nasprotnem primeru pa bo mati pankrta, s strani Cerk ve spet 
obsojena na večni greh. 

Pravica do splava je izključna pravica ženske in le one same lahko 
odločajo o tem, ali bodo rojevale ali ne. Omejevanje te pravice bi 
pomenilo, da želimo žensko potisniti v obdobje mračnega srednjega 
veka. Že zdravniki bi znali povedati, da ženske večinoma Ile.. zlo
rabljajo splava kot univerzalnega kontracepcijskega sredstva; naj
večkrat gre za splet nesrečnih okoliščin, v katerih bi bil otrok obsojen 
na bedno življenje, kjer mu ne bi mogla pomagati niti Cerkev. Večina 
žensk, ki se odločijo za umetno prekinitev nosečnosti, je v svojih 
dušah zaznamovanih do konca svojega življenja. 

Nizanje podatkov, da se zaradi splavov zmanjšuje število Sloven
cev in da je naš narod zaradi tega ogrožen in da bi morali poskrbeti 
za boljši gmotni položaj družin v naši družbi, je le prazno besedičenje. 
Žensko je narava (ali pa tudi Bog) obdarila z nalogo reprodukcije 
človeške vrste, kar pa ne pomeni, da je zato le stroj za rojevanje. V 
živalskem svetu samice živijo izključno za ohranjanje svoje vrste, 
vendar je takšna primerjava z ženskami skrajno žaljiva in nazadnjaš
ka. Ženska se od živalske samice razlikuje prav po tem, da sama 
odloča o tem, ali bo stroj za rojevanje ali ne. Tudi po tem se človeško 
bitje razlikuje od živali. Prepoved pravice do splava bi pomenila le 
uveljavitev moškega šovinizma. 

Dnevnik, 23. januar 1990 

I SPLAV - BELI UMOR 

Emil Lukančič-Mori 

V sredo, 17.1.1990 je v rubriki Stališča - mnenja - odmevi Emil 
Lukančič-Mori objavil članek z naslovom O splavu lahko odloča le 
ženska. V članku trdi, da cerkev, ki jo zmotno enači izključno s 
hierarhijo, nima nobene pravice obsojati splava, ker moški pač 
nimajo izkušenj zakonskega in družinskega življenja zaradi celibata. 
Pravi, da cerkev obsoja ženske, ki naredijo splav, na cvrenje v peklu, 
tiste ki pa rodijo, pa da obsoja skupaj s pankrti na večni greh. V 
nadaljevanju zagovarja mnenje, da imajo samo ženske pravico odlo
čati, ali bodo rodile ali ne. V sako drugo možnost označi kot vračanje 
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v srednji vek in prelaganje vse odgovornosti za prihodnost Slovencev 
na ramena žensk. 

Ker neodvisni Dnevnik pomeni to, da imajo bralci pravico slišati 
in izvedeti (pa tudi napisati) obe plati zvona, trdim: 

Cerkev smo vsi kristjani - katoliki, najprej laiki ozir. božje ljud
stvo, ki živimo v družinah, hodimo na delo itn. Cerkev je ustanovil 
Jezus (Bog in človek), zato je hkrati božja in človeška ustanova, v 
kateri je hierarhija v službi ljudstva in zaradi njega in ne obratno. 
Zato imamo kristjani - pravico oznanjati nedotakljivost in svetost 
človeškega življenja; to izhaja iz nedotakljivosti in svetosti Boga, ki 
je človeka ustvaril. Da to smejo tudi neporočeni duhovniki, je ra
zumljivo, saj jim to poslanstvo daje Bog. Nikjer ne piše, da mora 
zdravnik za ženske bolezni najprej sam preboleti le-te, da bi mogel 
pomagati bolnim ženskam. 

Človek je od spočetja naprej avtonomno, nedotakljivo in ne
ponovljivo bitje in ne del matere ali celo tujek v telesu. Ima vse (po 
veri kristjanov tudi dušo), kar potrebuje za razvoj in rojstvo. Zato nima 
nihče pravice uničiti tega življenja. Spekulacije o tem, kdaj naj bi 
človek v prenatalnem razvoju veljal za človeka in kdaj to še ni, so 
nekaj podobnega, kot če bi spekulirali, kdaj je neki umirajoči še 
človeško bitje ozir. kdaj je to nekdo na smrt obsojen. Zanimivo je, da 
mnogi nasprotniki smrtne kazni in evtanazije jemljejo splav za pre
kinitev nosečnosti - za nekaj normalnega, vendar pa med temi tremi 
umori ni nobene razlike. Vsi so v »službi« živečih ostalih in ne 
umorjenih, kot bi radi nekateri dokazovali. Najdlje v odobravanju 
uničevanja nerojenih, pohabljenih, prizadetih in umirajočih je šel 
nacizem. Upam, da mi o tem ni potrebno posebej pisati. Dovolj 
zgovorno pa je tudi dejstvo, da se z največjimi »profesionalnimi 
splavalnicami« po svetu ukvarja izključno mafija, ki si s splavi -
umori - kuje miljardne dobičke (v dolarjih seveda). 

Po vsem tem je zame na dlani, kdo želi potisniti ženske v obdobje 
mračnega nacizma in holokavsta vojn. Kristjani smo prepričani, da 
je mogoče uravnavati rojstva na naraven način in z zdrinostjo, pri 
kateri pa morata sodelovati moški in ženska. Seveda pa je to navidez 
težje, kot pa goltati tablete ali razširiti noge, da ti izpraskajo iz telesa 
»nebodigatreba«. To namreč zahteva nesebično ljubezen med zakon
cema, določene odpovedi in žrtve, vse to pa je za nekatere očitno 
srednji vek in larifari cerkve. Ravno takšni »napredni misleci« želijo 
žensko ponižati v stroj za nebrzdano spolno izživljanje, v zastonj 
prostitutko ozir. samico, ki ti je vedno na razpolago (pa naj bo tvoja 
žena ali ne), samo pogoltniti mora tabletko, vstaviti kaj v nožnico, pa 
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morda še kondomček in stvar je urejena - pravim za nekatere. Če pa 
se kaj ponesreči, je tu še vedno za takšne ljudi »prekinitev no
sečnosti«. Kakšen cinizem in sarkazem obenem. Pa naj ženske same 
zaključijo, kaj jih bolj ponižuje. 

Nepoučenim, ki poznajo samo cerkev iz srednjega veka, bi torej 
svetoval, naj vzamejo v roke dokumente 2. vatikanskega cerkvenega 
zbora in vse knjige, ki so po Koncilu izšle pri nas v verskih založbah 
na to temo, potem pa naj se razpišejo o stvari. Če bodo vse premislili 
v svoji pravilno (!) oblikovani vesti, bodo zagotovo prišli do pravih 
zaključkov. Do takšnih, kot so prišli strokovnjaki za aids, ki so 
ugotovili, da samo življenje po katoliškem moralnennlauku človeka 
stoodstotno obvaruje pred aidsom. Vsako mahanje s kondomi pred 
nosom je bolj podobno neokusni šali. 

Posledice belih umorov v duševnosti žensk in moških, ki so krivi 
za smrt nerojenih otrok, so enake posledicam umorom kriminalcev. 
Oboji lahko vest utišajo in se razglašajo celo za dobrotnike človeštva 
(to sta trdila zase tudi Crowley inAl Capone), ne morejo pa spremeniti 
dejstva in posiliti Resnice. Splav je umor nerojenega in nemočnega 
otroka, ki se ne more braniti, zato je nesprejemljiv, pa naj ho in
dikacija zanj še tako profesionalno sestavljena in napisana. Enaka je 
indikaciji za umor na smrt obsojenega ali umirajočega človeka. 

Vidko Podržaj 

Dnevnik, 30. januar 1990 

I ABORTUS IN NACIONALNA OGROŽENOST 

V pričakovanju še težjih ekonomskih razmer in povečane brez
poselnosti, ki jo napovedujejo Markovicevi ukrepi, deluje dejstvo, da 
je postal najpomembnejši problem Slovencev premajhno število roj
stev, anahrono. Če ne bi živeli v pregreti nacionalni evforiji, bi ob tem 
pač ugotovili, da se vsaj s številom rojstev približujemo Evropi, 
čeprav smo od nje še daleč po kvaliteti življenja in z njo povezani 
dolžini življenjske dobe. Borcem za večje število otrok mora biti 
jasno, da v zdajšnjih ekonomskih razmerah zahteve po višji nataliteti 
ne morejo naleteti na plodna tla: ne glede na ponujene socialne 
ugodnosti lahko pričakujemo večje število rojstev le kot stranski 
produkt ekonomske in politične stabilnosti. 

Omejitev pravice do ahortusa je represiven način povečevanja 
števila roJstev. Ob tej zahtevi se je v Sloveniji oblikovala nova 
ideologija »moralne večine«, v kateri so združeni tradicional
ni krščanski ugovori proti abortusu s tezo o narodni ogro-
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ženosti. Lahko rečemo, da je prišlo do edinstvene mešanice konzer
vativne krščanske dogme z ideologijo, znano iz Ceaucescujevega 
režima, po kateri je omejitev abortusa nujna za moč države. Tako je v 
Sloveniji abortus postal hkrati moralni in politični problem, prav 
kolikor naj bi ogrožal slovensko narodno suverenost. 

Tradicionalna »moralna večina«, kot jo poznamo v zahodnih 
državah, se proti abortusu ne bori zaradi nacionalne ogroženosti, 
marveč v imenu krščanskih vrednot svetosti življenja, božjega po
mena spočetja itd., iz česar spelje tezo, da je abortus umor. Isto 
poudarjajo tudi naši borci proti abortusu, toda takoj, ko to podkrepijo 
še s tezo o narodni ogroženosti, mora ostati njihova krščanska morala 
nedorečena: tako se npr. ne morejo zavzeti še za omejitev pravic 
nezakonskih otrok, ker slednji ne glede na »grešni« status povečujejo 
število otrok. Med slovensko »moralno večino« in npr. ameriško pa 
obstajajo še nekatere zanimi ve razlike. Prva očitna razlika je, da so v 
Sloveniji glavni akterji boja proti abortusu moški. Če so v Ameriki 
ženske tiste, ki prirejajo bučne demonstracije, zasede okoli gineko
loških klinik in sploh vodijo propagandno vojno v imenu »pravice do 
življenja«, pri nas te zahteve javno izražajo moški, nasprotno pa se 
ženske v javnomnenjskih anketah zavzemajo, da ostane tako, kot je. 
(Ob tem je zanimivo tudi dejstvo, da se v novih programih za socialno 
pomoč govori le o pomoči materi, nič pa o očetu, npr. o možnosti, da 
oče do tretjega leta starosti otroka dela le štiri ure.) Naslednja razlika 
pa je v tem, da so akterji boja proti abortusu iz vrst intelektualcev, 
m~dtem ko je v Ameriki večinoma nižji srednji razred. 

: Dejstvo, da se je podobi abortusa kot zločina nad človekom pri nas 
pridružila še podoba ogroženosti naroda, pa proizvaja nevarno ideo
logijo, po kateri pomeni biti proti abortusu tudi biti za Slovence--:' 
Za kaj gre? Najprej je potrebno poudariti, da moč borcev za pravico 
do življenja temelji na specifični fantazmi. Teza, daje abortus umor, 
je namreč v njihovem diskurzu podprta s podobo fetusa kot drobnega 
živega bitja, ki ga nasilno preženemo iz maternice. Predstava, da smo 
ubili otroka, ki iz te podobe izhaja, pa od nas zahteva, da se iden
tificiramo z žrtvijo ali morilcem. Kot ugotavlja Mark Brache!; se 
večina nasprotnikov abortusa identificira z žrtvijo; »v podobi abor
tiranega fetusa se srečajo s svojim najglobljimobčutenjem, ki temelji 
v najzgodnejših mnemičnih sledovih, ki jh je zapustila njihova lastna 
otroško telesna izkušnja kosanja in razkosavanja, kar po Lacanu 
konstituira končen (imaginarni) referent naše predstave o smrti ... V 
njihovi nezavedni fantazmi podoba abortusa ponavlja izgubo ne-
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smrtnosti, ki so jo sami utrpeli, ko so bili ob rojstvu nasilno pregnani 
iz maternice.« (Mladina, 8.5.1989) 

Tej fantazmi se v diskurzu slovenske »moralne večine« pridruži 
še nacionalna ogroženost, kar ji bistveno razširi prostor delovanja. Ko 
se nacionalno suverenost postavlja za centralen političen problem in 
se pravice naroda postavlja pred pravice posameznika, je s tem 
prostor strukturiran tako, da postane izjasnjevanje o abortusu iz
jasnjevanje o prihodnosti slovenskega naroda. Tudi omahovanje »ne 
za, ne proti« je voda na isti mlin. Tako npr. tudi tisti, ki se o abortusu 
ne želijo popolnoma izreči in poudarjajo, da je odločitev o abortusu 
intimna odločitev vsakega posameznika, s tem ka.. v nadaljevanju 
tožijo o premajhni nataliteti, povsem očitno proizvedejo podmeno, da 
bo omejitev abortusov nataliteto povečala. -To proizvajanje fan
tazme nacionalne ogroženosti moramo seveda gledati v luči 
predvolilnega boja. Njegova strategija je, da prevede politično 
grožnjo totalitarizma z »juga« V nacionalno ogroženost, ki jo 
lahko reši le večje število rojstev - torej omejitev pravice do 
abortusa. Tako se proizvaja podmena, da pomeni biti dober 

, Slovenec dober krščan, kajti slovensko ogroženost lahko reši 
le krščanska morala. Ob tem postane znanstveno dokazo
vanje, da prepoved abortusa nima vpliva na večjo nataliteto, 
ker legalni abortus nadomesti ilegalni, nemočno. Proti fan
tazmi, da abq.rtus povečuje nacionalno ogroženost, se lahko 
borimo le tako, da izrečemo njeno politično ozadje in po
litične konsekvence, ki jih proizvaja: jasno je potrebno reči, 
da pomeni omejitev pravice do abortusa kršenje svoboščin 
posameznika. Kam takšno kršenje v imenu naroda vodi, je dovolj 
zgovoren primer Romunije. Državno dušebrižništvo nad razmno
ževanjem je zadnje, kar slovenske ženske potrebujejo, o tem se bodo 
borci za pravico do življenja najlažje prepričali tako, da pustijo 
ženskam, da o svojih pravicah spregovorijo same. 

Sicer pa se postavlja vprašanje, kaj bodo storili borci proti nacio
nalni ogroženosti, če bodo predvidene socialne ukrepe za zvišanje 
natalitete, ki jih je pripravil slovenski izvršni svet in glede katerih se 
strinjata tako oblast kot opozicija, s pridom izkoristili predvsem v 
Sloveniji stalno prijavljeni neslovenci. Pričakc;>vati je namreč, da se 
Slovenci kljub družbeni pomoči ne bodo odločali za bistveno večje 
število otrok, da pa bodo - zaradi različnih civilizacijskih obrazcev -
ponujeno pomoč obilno izkoristili »južnjaki«, proti katerim so ti 
ukrepi vsaj implicitno naperjeni. In če se bodo tako Slovenci prav po 
zaslugi ukrepov za svoje hitrejše plojenje znašli v manjšini, bodo 
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uvedli nacionalno diferenciacijo ob pomoči družbene pomoči za 
otroke? 

Renata Salecl 

VEČER 

Večer, 17. februar 1990 

I SPLAV JE PREDVSEM SMRTNA OBSODBA 

V zadnjem času se sorazmerno s preteklostjo veliko piše o splavu, 
pri čemer dobiva ta razprava izrazito izključujoča se obeležja. Ob tem 
kompleksnem vprašanju se poudarjajo različne posamezne dimen
zije problema, ki postanejo največkrat odločujoči kriterij, ko se 
posamezniki opredeljujejo za preprečitev pravice do legaliziranega 
splava ali proti njej. 

Pojavijo se različna stališča do splava, ki temeljijo na trditvah,.s 
katerimi ne morem soglašati: 

Splav je izključno intimna stvar posameznika. 
Res je, da je intimna, vendar ne samo intimna. To pa zato, ker se 

dogaja na organiziran (družbeni) način, v katerega je vključen zuna
nji »izvajalec« (zdravnik), ki ni v intimnem odnosu do nosečnice. Pa 
tudi zato ne, ker ga družbena skupnost ureja s splošno veljavnimi 
zakonskimi določili. 

Splav je samo žensko vprašanje, moški nimajo pravice 
odločati ali niti razpravljati o njem. 

Tudi s tem ne morem soglašati, čeprav je nedvomno res, da dobi va 
spočeto bitje v prvih devetih mesecih svoje vire za življenje iz 
ženskega telesa. Vendar je bila za začetek tega novega življenja nujna 
udeležba moškega in s tem si je pridobil odgovornost in pravico zanj. 
Toda verjetno ni dvoma (še posebno v izrazito materialističnem 
gledanju na svet in smisel življenja), da veliko moških, ki niso bili v 
spolnem odnosu z žensko z namenom, da jo oplodijo, to pravico in 
odgovornost ignorira. Bodisi z moralnega ali/in socialno-ekonom
skega vidika. Toda to še ne pomeni, da moški apriori ne more biti 
udeležen v odločitvi za abortus ali življenje otroka ali celo v izražanju 
svojega mnenja o tem. To se v konkretnem primeru najbolj izostreno 
kaže, če moški želi, da se otrok, ki ga je spočel, rodi, ženska ga pa ne 
želi donositi in mu ga predati v nego in vzgojo. Torej v primeru, ki je 
seveda redek, moški ne more preprečiti smrti otroka, ki ga je spočel 
in je tudi pripravljen zanj skrbeti. Ne glede na tak primer mislim, da 
so prav spolnost, rojstvo, vzgoja otroka področje, kjer sta ženska in 
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moški najbolj nujno povezana, in ne morem pristati na to, da je moški 
pri abortusu, torej preprečitvi rojstva, izključen. 

Splav je predvsem stvar narodnostne politike, vezan na 
vprašanje rodnosti in narodovega obstanka. 

Utemeljevati ~bstoj življenja - rojstvo - z vidika aritmetike, odgo
vornosti do naroda, zreducirano celo na pojmovanje ženske kot 
»stroja za rojevanje«, je bolan izrastek večplastnega šovinizma in 
egoizma. Govoriti o tem, koliko rojstev in koliko abortusov je pravilno, 
je hkrati izraz človekove pomilovanja vredne nadutosti, ko temeljno 
vrednostno kategorijo življenje - smrt zreducira na računstvo in si 
domišlja, da lahko ureja in nezmotljivo nadzira naravne zakonitosti. 

Splav je edini (ali eden redkih) pozitivnih dosežkov civili
zacije. Pravica do splava je izraz svobode ženske, da odloča 
o svojem telesu. 

Nedvomno je odločitev za splav za veliko večino žensk težka, 
boleča, stresna ali celo travmatična. Hkrati pa tudi ni res, da je za 
(vse) moške ta odločitev brezpredmetna, lahka, nepomembna. Po
znam moške, ki jo doživljajo kot veliko bolečino, ki jih zavest, da so 
bili udeleženi pri nasilni smrti spočetega človeškega bitja, muči in 
spremlja kot nepopravljiva napačna odločitev, ko so zatajili svojo 
človečnost. Vprašanje, ali je splav pozitiven dosežek civilizacije in 
izraz svobode ženske, da odloča o svojem telesu, je neločljivo pove
zano z vprašanjem zarodka. 

Ali je zarodek človeško bitje? 
Zame tu ni dvoma. Spočeto bitje nosi v sebi v vsakem trenutku od 

spočetja svojo enkratnost in neponovljivost, želi živeti, čuti bolečino 
in se brani nasilne smrti tudi ob najzgodnejših usmrtitvah. 

Torej ko se odločamo za abortus ali življenje spočetega bitja, to ni 
odločitev za amputacijo zagnojenega prsta ali katerega koli dela 
ženskega telesa (ki je njena last), temveč je to predvsem odločitev za 
življenje drugega človeškega bitja ali njegovo smrt. To je zame bistvo 
tega fenomena, ki se mu marsikdo izogiba, ker je kristalno jasno, 
obremenjujoče in se je grozljivo soočiti z njim. Še posebno, če imaš 
abortus za seboj. Izogibati se mu, je strategija racionalnega ohranja
nja miru z obrambni mi mehanizmi, ki jih človek ustvari, da svoja 
boleča spoznanja ali doživetja potisne v pred- ali nezavedno. Toda 
takšen manever je v resnici samoprevara, saj stem spoznanja oziroma 
doživetja ne odstranimo, temveč ga le uklenemo v verige podzavesti. 
Svobodno spoznanje, torej v zavesti, nevarno za ohranjanje duševnega 
miru, uklenemo. V bistvu pa s tem ravnanjem postavimo enačaj med 
seboj in nojem. 
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Ali smo humana in demokratična Slovenija, ker »smo odpravili« 
smrtno kazen? Saj je nismo! Pri abortusu si namreč posameznik lahko 
vzame pravico, da brez porote in razsodbe, celo brez obtožnice obsodi 
najbolj nebogljeno človeško bitje na smrt. Pri tem družbena skupnost 
omogoča, da se najame zdravnik, ki mora eksekucijo strokovno 
opraviti. Glasu žrtve pa ne slišimo, ne vidimo njene bolečine, ker 
gledamo stran in si mašimo ušesa. Česar pa ne vidimo in ne slišimo, 
tega ni?! 

Torej nevednost ali hinavščina je govoriti o abortusu, nasilnem 
posegu v žensko telo, brez upoštevanja tega, kaj (oziroma koga) 
izpraskamo ali posesamo. To ni odločitev med dobrim in zlom, temveč 
med manjšim in večjim zlom. Če je manjše zlo ubiti nerojeno 
človeško bitje kot »spraviti na svet« nesrečnega (?) otroka, ki nima 
(?) perspektive, potem je ta. civilizacija izrazito nekrofiIna, 
samouničevalna in svojo »srečo« gradi na legitimnem geno
cidu, še posebno zato, ker naredi zelo malo ali skoraj nič, da bi 
preprečila abortus vsaj iz ekonomsko-socialnih motivov. Ker je v 
odnosu do spolnosti in ljubezni bodisi svetohlinska ali vulgarno 
materialistična. Ker je zreducirala življenje, ljubezen in spolnost na 
instrument užitka in je brezbrižna do moralnih, etičnih, duhovnih 
vrednot. To ne pomeni, da naj bi bila moralizirajoča (saj to že je) ali 
naj bi se bala Cerkve, temveč usmerjena v to, da v človeku udejani 
človečnost. Ko pa so postale temeljne vrednote življenja sredstvo 
političnega boja vseh vrst razglašajočih se demokratičnih strank, se 
je med nas razrasel gnus, ki mu zelo verjetno sledijo »kri in solze«. 

Skupnost, ki temelji na tolikšni hinavščini, dvojni morali, kjer se 
ženska in moški že stoletja spopadata in je v tem boju že precej časa 
(vsaj v naši ci vilizaciji) žrtev nerojen in tudi rojen otrok, je tudi naša 
skupnost. Vprašanje abortusa je le eden od simptomov človekovega 
egoizma, narcisoidnosti, zaslepljenosti, izraz tega, da možnost za 
rojstvo ČLOVEKA brezbrižno, infantilno ignoriramo. V tem kontekstu 
je tudi ves žolč ob hamletovskem vprašanju ABORTUS DA ALI NE 
kljub vsej temačnosti, razsežnosti ,in večplastnosti tega problema 
umetno privzdignjen problem. Je le manifestacija ozkosrčnosti, pa 
vendar spodbuden dokaz, da se z vstopom tega vprašanja v javnost 
nekaj prebuja, da smo spočeli vprašanje odgovornosti. Odgovornosti 
vsakega spolno zrelega posameznika in preizkušnje človečnosti in 
modrosti slovenske skupnosti. 

Mag. Bojan Brumen 
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Večer, 3. marec 1990 

I PREDVSEM MORAJO SPREGOVORITI ŽENSKE 

Le dober mesec je minil, odkar je Mladinin intervju z naslovom 
Splav je umor sprožil plaz člankov, ko so glede splava prehajali iz ene 
v drugo skrajnost te nadvse občutlji ve problematike. Zakaj nenadoma 
toliko besed, pa tudi »vročih glav« v zvezi s splav om? 

»Gibanje za življenje,« ki v svetu od časa do časa močneje 
vzvalovi, je tokrat našlo plodna tla tudi pri nas, zlasti v katoliških 
krogih. Pinterjeva komisija s Podlagami prebivalstvene politike v 
Sloveniji, ki je na osnovi spoznanj o padajoči rodnosti, demografski 
krizi in nasploh o eksistenci Slovencev zagnala vik in krik za 'pove
čanje števila rojstev »za vsako ceno«,je bore em »gibanjaza življenje« 
prilila olja na ogenj in jim dala dodaten polet. Svoje pa je prispevala 
tudi predvolilna vročica, ki se tako v tujini kot doma v trenutku 
pridobivanja volivcev ne želi iwgniti še tako intimnim človekovim 
pravicam in urejanju le-teh. 

Med razmišljanji o splavu je tudi članek B. Brurmla Splav je 
predvsem smrtna obsodba (VečeJ; 17.2.1990), ki že z naslovom obeta 
vročeglavost avtorja. Čeprav iz sestavka veje krčevito intimen odnos 
do vprašanj abortusa in o dobronamernosti ni dvomiti, pa se avtor 
zaradi nedorečenih razmišljanj sam zaplete v nekatere nesprejem
ljive zaključke. 

Pravi, da v Sloveniji smrtne kazni nismo odpravili, saj trdi: »Pri 
abortusu si namreč posameznik lahko vzame pravico, da brez porote 
in razsodbe, celo brez obtožnice obsodi najbolj nebogljeno človeško 
bitje na smrt. Pri tem družbena skupnost omogoča, da se najame 
zdravnik, ki mora eksekucijo strokovno opraviti.« Torej, abortus je 
smrtna obsodba in izvrši jo <zdravnik. 

Smrtne obsodbe brez porote, obtožnice in razsodbe pa ne moremo 
in zakonsko ne smemo dopustiti. Takšno smrtno obsodbo in ekse
kucijo, uboj, je treba preprečiti. Da pa to preprečimo, moramo kot 
družba posamezniku odvzeti pravico do smrtne obsodbe in ne smemo 
več najemati eksekutorjev. To pa je možno le, če posamezniku odvza
memo pravico do odločanja o abortusu, da torej abortus omejimo, in 
še več, da ga prepovemo. Skratka, prepoved abortusa! 

Vse velike besede o ženski, o pravicah in svoboščinah žensk, o 
pozitivnih dosežkih civilizacije in podobne so avtorju španska vas, 
saj za njega zanosi posameznik in ne ženska, posameznik si vzame 
pravico in temu posamezniku, ki se je odločil za »smrt človeškega 
bitja«, je na koncu treba obesiti še vso odgovornost za to. Treba mu 
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je krivdo kar se da poglobiti in naj se scvre v peklu. In ta pozaba, ki 
jo ženska tako in tako po splavu težko doseže, je po avtorju »MANE
VER SAMOPREVARE(?)«, »saj s tem spoznanja oziroma doživetja 
nismo odstranili, temveč smo ga uklenili v verige podzavesti«. Temu 
fenomenu se marsikdo, kot pravi avtor, izogiba. 

Posamezniku prepovedati svobodno o810čitev o splavu in ga glo
boko moralno kaznovati, saj se je marsikdo temu doslej izogibal, to 
je torej moto tega članka. »Ta civilizacija je izrazito nekrofilna, 
samouničevalna in svojo srečo gradi na legitimnem genocidu,« pou
darja avtor in nadaljuje, »ker je naredila zelo malo ali skoraj nič, da 
bi preprečila abortus vsaj iz ekonomsko-socialnih motivov.« 

Globoko bom razočaran, če ob meni in za mano o »genialnem 
konstruktu« B. Brumna ne bo še kdo spregovoril, prevsem pa ženske, 
saj članek ni le razmišljanje, ampak tudi groba žalitev žensk. 

In na koncu ne moremo mimo dejstva, da je ta isti B. Brumen tudi 
predsednik Zelenih Maribora in da hočeš-nočeš senca njegovega 
članka pada tudi dlje od njega. Toda česa podobnega kot pri Brumnu 
program Zelenih ne vsebuje. Zelene sicer sk.t;bi zmanjševanje nata
litete, toda izhoda ne vidijo v prepovedi splava ali v drugih admini
strativnih ukrepih, temveč v izboljšanju kvalitete življenja. Ob tem 
pa je seveda neizogibna moralna obveza vseh članov Zelenih Mari
bora (in simpatizerjev), da temcl ji to razmislijo o s vojem predsedniku. 
Temeljit razmislek o zgoraj napisanem pa ne bi škodil tudi vam, B. 
Brumen. 

1. 2 Revijaini in tedenski tisk: 

MLADINA 

Mladina, 19. januar 1990 

I KRIKI IN ŠEPETANJA 

Zoran Kus 

Poleg eksplicitne prepovedi obstajata dve pravni rešitvi 
vprašanja abortusa: ta je ali legalna možnost, katere ures
ničevanje je pogojeno z obstojem določenih indikacij, ali 
sestavni del pravice svobodnega odločanja o rojevanju otrok. 
Kot slednje je bila nedeljiva in neodtujljiva pravica do abortu
sa ena redkih človečanskih svoboščin, ki smo jo imeli dr
žavljani komunistične jugoslovanske države. Ali jo bomo s 
padcem komunizma tudi dokončno izgubili? 
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Samo milijon nas je. Ponarodeli krik slovenskega pesnika, pobran 
iz čisto druge zgodbe, seveda, kot vse tovrstne reči, nima nobene 
zveze z realnostjo. En sam milijon bi nas bilo po predvidevanjih 
demografa dr. Malačiča šele čez kakšnih petdeset do sto let, in to 
samo v primeru, če bi rodnost v Sloveniji padla na ytven rodnosti v 
severni Italiji, kjer je najnižja na svetu. Kar z drugimi besedami 
pomeni, da tam ena ženska v svoji reproduktivni dobi rodi v pov
prečju O,;j deklice. V ZR Nemčiji rodi ena ženska v povprečju 0,6 
deklice, v Sloveniji pa je ta, kot pravi dr. Malačič, najzanesljivejši 
demografski kazalec rodnosti 0,8. Ena Slovenka torej rodi le 0,8 
deklice. Za ohranitev enostavne reprodukcije bi sicer morala, da bi 
se po kriterijih demografije nadomestila, roditi vsaj eno deklico, 
vendar je to še vedno precej več, kot denimo v ZR Nemčiji. Oziroma 
kot pravi dr. Malačič: »Pri nas se rodnost ni talro zelo znižala Irot v 
večini najrazvitejših industrijskih držav. Za kakih 10 do 20 odstotkov 
je višja Irot v večini teh držav in mogoče za 30 odstotkov višja Irot tam, 
kjer se je najbolj znižala.« Skratka, rodnost Slovencev za rodnost jo 
Albancev na Kosovu zaostaja skoraj za celo stoletje, vendar je rast 
prebivalstva v Sloveniji še vedno pozitivna, medtem ko je na primer 
v Vojvodini negativna. Menda je problem v tem, da se letno v 
Slovenijo priseli okrog devet tisoč ljudi, medtem ko se rodi samo 
okrog šest tisoč ljudi več, kot jih unue. Pa še to predvsem zato, ker je 
zdaj v obdobju optimalne rodnosti dokaj številčna generacija. ln čez 
nekaj let bo mt<l!da drugače. 

Na kratko: (Slovence je strah, da bodo izumrli. ln kot je 
ženska, povprečna ženska v obdobju rodnosti, glavnq zvezda demo
grafske znanosti, ji je namenjena glavna vloga tudi v demografski 
paranoji. Podatek o tem, da Slovenke splavijo skoraj tolikokrat kot 
rodijo, je v zadnjih tednih pretresel javnost. Janez Kvaternik, študent 
teologije, ki je ta podatek ponovil v intervjuju za Mladino, ga je 
prebral v pismu demografa dr. Lojzeta Gosarja, ta je o njem sklepal 
na podlagi podatkov, objavljenih v katoliški propagandni brošuri 
izpod peresa zdravnika dr. Toneta Kunstlja, ta pa je za objavo izbral 
statistični podatek iz leta 1984, in to tistega, v katerega so bili poleg 
tako imenovanih dovoljenih splavov vključeni še spontani splavi, 
mrtvi zarodki in podobni medicinski pojavi. Dr. Dunja Obersnel
Kveder, ginekologinja, zaposlena na Uni~erzitetnem inštitutu za 
socialno medicino in socialno varstvo: »Cas je, da presežemo te 
manipulacije v .zvezi z nizIro rodnostjo in splavnostjo in začnemo 
govoriti o realnih podatkih.« Te lahko preberete v objavljeni tabeli. 
Direktorica inštituta dr. Mateja Kožuh-Novak je »trdno prepri
čana, da sta problematika splava in problematika nizke rodnosti dve 
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med seboj neodvisni stvari«. Dr. Gosar pa je svoj apel ponovil: 
»Slovenski narod je v zadnjem času pokazal, kako zna biti dosleden in 
odločen, če gre za zunanjo ogroženost, žalostno pa je, da se notranje 
ogroženosti, ki je bistveno nevarnejša od zunanje, praktično sploh ne 
zavedamo.« Na okrogli mizi o abortusu, seveda. 

Leto Število rojenih Število dovoljenih 
abortusov 

1964 29471 9372 

1965 30913 9904 

1966 31252 9465 

1967 30111 9761 

1968 28832 9109 

1969 28159 8516 

1970 27654 8505 

1971 28479 9025 

1972 28947 9087 

1973 29753 9350 

1974 28818 8825 

1975 30000 9063 

1976 30532 11108 

1977 30138 14498 

1978 30542 16714 

1979 30782 17698 

1980 30087 19339 

1981 29397 20509 

1982 29063 21185 

1983 27883 19725 

1984 26413 19512 

1985 26069 18956 

1986 28727 18911 

1987 25736 17742 

Število rojstev in število splavov od leta 1964 
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Soha 7 

V sobi 7 stavbe na Ulici stare pravde, kjer je bil nekdaj Inštitut 
za načrtovanje družine, danes pa je to del Univerzitetne ginekološke 
klinike, se vsak dan v tednu zgodaj zjutraj zbere okrog dvajset žensk. 
Pražnje oblečene se, po tem, ko pri sestri zdr~vstveno izkanico 
zamenjajo za list papirja, zadržano odpravijo v klet, kjer v laboratoriju 
oddajo urin. In čakajo. Tiste, katerih test bo negativen, bodo že čez 
nekaj minut odšle domov. A teh je malo. Večina bo ob pogledu na list, 
na katerem bo izpisan pozitiven rezultat testa, zgroženo onemela. To 
namreč pomeni, da bodo morale v improvizirani ambulanti ob sobi 7 
druga za drugo prestati endometrijsko aspiracjo, kot se v tej hiši 
sramežljivo pravi zgodnji prekinitvi nosečnosti. Med ženskami, ki se 
odločajo za abortus, je, nasprotno od podmene moralistov, samo 20 
odstotkov tistih, ki še niso rodile, in samo petina teh je 
mladoletnih. Tiste med njimi, ki pridejo na bivši inštitut pravo
časno, imajo tako rekoč srečo. To, za mnoge bolečo, saj se opravlja 
brez anestezije, vendar pa hitro in dokaj enostavno metodo od
pravljanja nezaželene nosečnosti namreč v Sloveniji redno in si
stematično opravljajo samo na tem mestu. Kar 80 odstotkov žensk pa 
je obsojenih na pregled pri lokalnem, včasih neznosno zopmem 
ginekologu, na obisk socialne delavke, ugotavljanje krvne skupine, 
prihod v bolnice, kjer ponekod lahko srečujejo ženske s trebuhi in 
poslušajo jokanje otrok, na odrezava navodila medicinskih sester ter 
zdolgočasen cinizem in včasih brutalno zajedljivost zdravnikov, zgu
bljen delovni dan in več dni dopusta ... 

Cena, ki jo plačajo ženske za uveljavljanje z ustavo zajamčene 
pravice svobodnega odločanja o rojevanju otrok, je visoka. Dr. Karel 
Zupančič, pravnik, ki je sodeloval pri oblikovanju zakona o na
črtovanju družine iz leta 1977, je na omenjeni okrogli mizi 
opozoril, da je za žensko izbira med nezaželeno nosečnostjo in 
abortusom izbira med dvema neugodnima možnostima. Dr. Oh er
snelova sicer zagotavlja, da je kakovost tovrstnih storitev na zelo 
visoki ravni. In našteva kazalce, ki to dokazujejo. Smrtnosti žensk 
zaradi umetne prekinitve nosečnosti praktično ni, obolelost žensk je 
minimalna ... Dr. Kožuhova pa: "Če se to dela tako kot v Ljubljani 
ali Mariboru, trideset žensk na dan,je to brezosebno ... Nekateri hočejo 
prikazati, da se me kar tako odločamo za splav, da gremo tja, kot da 
bi šle na sprehod. Ženska je v stiski in bi rabila več pomoči, tako od 
sestre kot od zdravnika, po mojem mnenju pa tudi pomoč psihologa.« 
Direktor Univerzitetne ginekološke klinike dr. Vasilij Cerar pa 
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je na okrogli mizi mimogrede navrgel, da grejo zdravniki »z nejevoljo 
to delat« in da »to ponavadi prepuščamo tistim, ki le to lahko nare-
dijo«. _ 

V vsakem primeru pa je od ustave iz leta 1974, ki določa 
svobodo odločanja o rojevanju, in od leta 1977, ko je bil z omenjenim 
zakonom v naši republiki splav liberaliziran, ženskam neprimerljivo 
bolje, kot jim je bilo dotlej. Prvo sprostitev zakonskih določil glede 
umetne prekinitve nosečnosti v Jugoslaviji pomeni odredba o po
stopku za dovoljeno odpravo plodu iz leta 1952. Ta je pred
pisovala neznansko zapleten in za ženske ponižujoč postopek uve
ljavljanja možnosti abortusa pred posebno komisijo. Dr. Cerar: 
»Komisija je bila križ božji za vsako žensko ( ... ). Brati tiste prošnje je 
bila prava groza.« Zato se je kot druga možnost še naprej obdržal 
kriminalni splav. Dr. Cerar se spominja, kako je policija v bolnici 
zasliševala žensko, ki je umirala zaradi nelegalno opravljenega ~bor
tusa. »Poznam 1j1Ldi, ki so si na ta raČlLn sezidali vile. Lahko vam jih 
pokažem.« Dr. Kožuhova navaja, da so še leta 1970 štiri ženske 
umrle zaradi kriminalnega splava. 

Omejevanje ali odprava pravice do svobodnega odločanja o ro
jevanju - in splavljanju - bi pomenila vrnitev na staro. Dr. Kožuhova: 
»Svet je dokazal, da z ZlwstritVijo kriterijev splava ne zmanj
šaš, pač pa ga spraviš v ilegalo. Danes je to sploh nevarno, 
ker prihaja privatna medicina. Veste, pri nas smo še v šest
desetih letih imeli aborterje, ljudi, ki so delali abortuse za 
denar. ln ti ljudje so danes živi.« 

Oporečniki vesti 

Okrogla miza o alternativah abortusu, ki so jo prejšnji teden 
organizirali študentje teološke fakultete, se je odvijala med dvema 
skrajnostima: tezo, da je »pravica do odločanja o rojstvih tudi 
na ta način, da se opravi splav, civilizacijski dosežek«, ki jo 
je zastopal pravnik dr. Karel Zupančič, in tezo, da >>je vsako 
življenje, brez izjem, sveto in nedotakljivo, absolutno ne
dotakljivo«, zdravnika in katoliškega duhovnika dr. Šefa. Vendar 
so predstavniki cerkve predstavili tudi skrbno pripravljene predloge 
»alternativ«. Spremeniti »karitativno miselnost kristjanov, ki je bila v 
preteklosti negativna glede nenačrlovane nosečnosti«; družina naj 
postane »svetišče družbenega življenja«; spremeniti zakonodajo tako, 
da bo ščitila otroka in ne žene, družinam z več otroki pa nuditi 
materialno in drugo podporo; pomagati ženam, ki se odločajo za splav, 
tako da se zanj ne bodo odločile; vzgajati ljudi na vseh ravneh (od 
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družine do šole) in v vseh pogledih (od spolnosti do morale), ne pa 
samo »ponujanje kontracepcije« (dr. Kunstelj), in podobno. O tem, da 
se v teh krajih v bodoče polemika ne bo odvijala samo na ravni 
pro-kontra abortusu, pa je, poleg uvodoma citirane Gosa!Jeve ugo
tovitve o »notranjem sovražniku«, napovedal tudi sam dr. Sef: »Dol
go nismo smeli javno delati. V teh novih okoliščinah, če bomo .lahko, 
smo pripravljeni pomagati.« Na ponujeno roko sprave je odgovoril dr. 
Cerar: »Verjetno bomo morali, ne samo zaradi katoLiške, tudi zaradi 
muslimanske cerkve vpisovati na naše dokumente versko pripadnost, 
kar je v VB ali v ZDA, kjer vpisujejo tudi rasno pripadnost, nonnalno. 
In šele tedaj, ko bom kot zdravnik vedel, kateri veri aLi neveri pripada 
pacientka, tedaj jo bom tudi vprašal, če žeLi posvet s predstavnikom 
svoJe vere.« 

Čeravno je dr. Cerar vseskozi opozarjal, da je zdravnik znan
stvenik, ki mora pri svojem delu in svetovanju pacientom upoštevati 
objektivna dejstva in podatke, nas je okrogla miza opomnila na resno 
zadrego strokovne srenje. Namreč problem oporečnikov vesti. Ver
nih zdravnikov, ki jih katoliška vera zavezuje k spoštovanju svojih 
etičnih pravil. Značilno »italijanski fenomen«, kjer kar dve petini 
vseh zdravnikov odklanja izvajanje abortusa iz verskih razlogov, se 
lahko ponovi v Sloveniji. »Zavrnitev delanja abortusa pomeni po 
sedanji zakonodaji kršitev delovne discipline« (dr. Zupančič), zato se 
verni zdravniki temu izognejo tako, »da ne specializira jo gineko
logije« (dr. Kunstelj), sodeč po dogajanju na okrogli mizi in resnih 
predlogih za spremembo zakonodaje pa tega niso več pripravljeni 
dolgo početi. Se bolj nerodna je stvar glede kontracepcije. Edino 
kontracepcijsko sredstvo, ki ga priznava katoliška cerkev, je naravna 
kontracepcija. Dr. Kunstelj, zdravnik, ki je navzoče na okrogli mizi 
zabaval z napadi na Večerov Vroči kaj (»Ali je preživetje nekega 
podjetja stotih delavcev, ki služijo s tem kruh, stvar, zaradi katere lahko 
trpi ves narod? «) in IMVjevo reklamo za Renault 5 (»Kaj ima reklama 
za avto opraviti z golim ženskim telesom? «), je z osebnimi izkušnjami 
jamčil, da je naravna metoda popolnoma zanesi ji va. Po objektivnih, 
obče priznanih merilih med zanesljivimi kontracepcijskimi meto
dami ni naravne metode. Dilema, ali bo zdravnik svetoval kot znan
stvenik ali kot vernik torej, ni zgolj hipotetična. Dr. Ivan Imenšek, 
bežigrajski ginekolog, ki pacientki ni hotel napisati recepta za hor
monske tablete, katerih pravočasna uporaba bi ji omogočila odpravo 
eventualne nenačrtne nosečnosti, in ki prepoveduje, da bi se njegove 
pacientke brez njegovega soglasja prepisale h ginekologinji, ki dela 
v isti ambulanti, gotovo ni edini te vrste. Tak odnos do pacientk, 
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predvsem pa propagiranje naravne metode - je ob vsem priseganju 
na »boj proti splavu« - slednjič lahko tudi razlog večanja števila 
abortusov. 

Dar božji narodu 

V Srbiji se pripravljajo ha sprejetje petletnega demografskega 
programa, da bi zmanjšali število rojstev na Kosovu in povečali 
število rojstev v Srbiji, časopisi so polni pisem, tudi takšnih, ki 
predlagajo absolutno prepoved abortusa, da bi se rodilo čim več 
mladih Srbov, v pripravi je nov, restriktiven zakon o načrtovanju 
družine, »skupina petdesetih žensk«, kot poroča naš dopisnik Veran 
Marič, pa že protestira proti kakršnimkoli »restrikcijam, kadar gre za 
vprašanje žensk«. Na Hrvaškem pa prav zdaj poteka intenzivna 
»vojna z letaki«. Katoliška organizacija Karitas tiska in raz~čuje 
letake z neokusnimi fotografijami človeških zarodkov, pri Študent
skem centru se je nedavno pojavil grafit »Tudi nerojen Hrvat je 
človek«, feministična organizacija SOS telefon pa je pravkar na
povedala tiskanje protiletakov. Razen redkih izjem (Zeleni, UJDI, 
evropski federalisti, ... ) vse novoustanovljene hrvaške stranke agiti
rajo za intenzivnejše rojevanje mladih Hrvatov. V anketi o abortusu, 
ki jo je dijakinja srednje šole v Ivančni Gorici opravila med dijaki 
in profesorji te šole, je bilo samo 9 odstotkov vprašanih brez zadržkov 
»za« abortus, absolutno in v vseh primerih »proti« pa kar 40 odstotkov 
vseh vprašanih. Ustava iz leta 1974, ki je tako dosledno razdelila 
Jugoslavijo, je zdaj deležna popolnega konsenza. Mnenje je enotno 
od Triglava do Vardarja: pravico človeka, da svobodno odloča o 
rojstvih otrok, ki jo državljanom SFRJ zagotavlja 233. člen ustave, je 
treba odpraviti ali omejiti. 

Opozarjanje znanstvenikov, da med abortusi in rodnost jo ni ne
posredne zveze, je zaman. Dr. Malačič: »Popolnoma neupravičeno bi 
bilo misliti, da bi bilo pri nas, če bi bil abortus prepovedan, toliko 
otrok, kot je vsota živorojenih in splavov. Osebno sem prepričan, da 
z restriktivnimi ukrepi demografskih razmer v Sloveniji ne bi bi
stveno izboljšali.« Dr. Obersnelova: »Imamo polna usta besed o 
narodu, na žalost pa mu s takšnimi ukrepi lahko zelo škodujemo. Čez 
deset let nas bodo naši zanamci spraševali, ja kaj ste pa za božjo voljo 
delali?« Zaman opozarjajo na Romunijo. Tam so leta 1%6 absolutno 
prepovedali abortus, s posebno policijo so redno pregledovali ženske 
in jih prisiljevali v to, da obdržijo otroka, število splavov pa se je 
neverjetno povečalo (po podatkih Newsweeka je Romunija z 90 
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abortusi na tisoč rodnih žensk druga na svetu), ob tem pa tudi 
smrtnost žensk. 

Zmernejši se zgledujejo po evropskih državah in navijajo za trezno 
demografsko oziroma prebivalstveno politiko: izboljšanje material
nih razmer, spremembo rodnostnih navad v prid družinam z več 
otroki, apeliranje na narodno zavest. »Individualnost, ki je doslej 
nismo mogli izraziti, bo zdaj dobila svoj pravi razmah. Razmah, ki se 
je v Zahodni Evropi zgodil pred dvajsetimi leti. Bo apeliranje na zavest, 
da je treba kaj storiti tudi v korist naroda, imelo v teh okoliščinah 
kakšne učinke? Ne vem,« pravi dr. Obersnelova. Celo v državah, na 
katere se zagovo\niki nove demografske politike sklicujejo, v ZRN, 
na Švedskem ... , programi za zvišanje rodnosti, sodeč po demograf
skih podatkih, nimajo večjih uspehov. Vseeno pa smo lahko veseli, 
daje bil iz gradiva Podlage prebivalstvene politike v SR Sloveniji, ki 
gaza sedanjo vlado pripravlja posebna komisija z Emilom Milanom 
Pintarjem na čelu in ki med drugim ponuja »kazensko« obdavčitev 
vseh zaposlenih brez otrok, prejšnji četrtek izključen predlog o 
omejitvi pravice do splava. Da, omejitev so predlagali. Čeprav gre še 
vedno za komunistično vlado in je bivši šef komunistov na našo 
anketo jasno odgovoril: »Sklep, da Slovenci izumi ramo, je preura
njen.« In čeprav je v komisiji delagat ZSMS, katerega predsednik je 
bil enako jasen: »Mi ne bomo pridobivali volivcev s preganjanjem 
abortusa.« Črtanje predloga je namreč dosegla dr. Kožuhova. 

Mnenja frontnih mož drugih strank so taka. Jože Pučnik, DE
M OS: »Vprašanje abortusa predstavlja konflikt različnih vrednot v 
družbi. Tu se ne smemo odločati samo v imenu ene vrednote, ampak 
moramo na nek način iskati ravnotežje. Država mora z zakoni omo
gočiti tudi abortuse, pogoji za to pa morajo biti določeni na bolj 
senzibilen način.« Hubert Požarnik, SDZ: »Gotovo bi bil danes 
nemoderen pogled, če bi rekel, da bi bili proti splavu. Populacijska 
politika pa tudi pomeni, da tega ne bomo prepuščali neki divji pro
miskuiteti, kot je sedaj.« Dušan Plut, Zeleni: »Ni vseeno, v kakšni 
družbi, z demografskega vidika, se pogovarjamo o splavu. V družbi, 
kjer je število rojstev tako majhno, kjer se bomo leta 2006 srečali s tem, 
da bo število rojstev manjše lwt število umrlih ljudi, je treba tudi na 
abortus gledati drugače.« Ivan Oman, Kmečka zveza: >,jaz sem 
proti abortusu, sem za človeka. Naj država, družba, kdorkoli že to je, 
najde možnost, da se za vsakega človeka, ko enkrat človek je, najde 
primeren prostor na tem svetu. To je naloga države. Tista oblast, ki ne 
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zna tega opravljati, ni primerna za to, da je oblast.« Kot je napovedal 
duhovnik dr. Šef: "y sak otrok je dar božji narodu.« 

Melita Zajc 

Mladina, 19. januar 1990 

I BOljŠEVIKI MATERE BOŽJE 

S prepovedjo abortusa n~m ponujajo povsem specifičen model 
države: ta je, prvič, patriarhalen, saj ženskam jemlje pravico odločati 
o tako eminentno ženski zadevi, kot je prekinitev ali nadaljevanje 
nosečnosti, in jih zato ne priznava za polnoletna in razumna bitja; 
drugič, antiindividualističen, saj s svojim zapovedovanjem družin
skega življenja državljanom jemlje pravico svobodno odločati o tem, 
ali bodo svoje življenje preživeli bodisi na koruzi bodisi kot or
todoksni samci, ali pa kot družinski očetje in matere; tretjič, nosi v 
sebi elemente policijske države, saj bi si s prepovedjo abortusa in 
eventualno uvedbo davka na samsko življenje država prisvojila pra
vico poseči v najintimnejšo sfero posameznika: v najbolj črni varianti 
bi to pomenilo brutalne in napol javne zdravniške preglede žensk v 
Ceausescujevi mani ri ter policijsko preganjanje pedrov, lezbijk in 
sploh tistih, ki spolnosti ne razumejo zgolj kot funkcije razmnoževa
nja Slovencev; v najboljšem primeru pa izjerrmo mučne prizore pred 
uradniškimi okenci (si lahko predstavljate občana, ki mora n&l)ol 
gluhi uradnici na občini razložiti, da je impQtenten in zato oproščen 
plačila davka na samsko življenje, medtem ko se vrsta za njim na 
smrt zabava na njegov račun?). 

Država, ki ne priznava abortusa, je torej država, ki ne priznava 
loč nice med državo in civilno družbo; spolne navade in moralna 
vprašanja zato niso domena civilne družbe in človekove zasebnosti. 
Država tu ni servis svojih državljanov, ki jim v skladu z njihovimi 
svobodnim: odločitvami nudi svoje storitve, gradi stanovanja in s 
fiskalno politiko stimulira nastajanje mladih družin; država si tu lasti 
pravico, da v imenu svojih državljanov moralizira in jim predpisuje 
obrazce seksualnega obnašanja: in skoraj povsem vseeno je, ali to 
počne v imenu Svetega Duha ali v imenu Proletarske Revolucije. 

S kampanjo za prepoved abortusa se torej v Sloveniji rojeva 
ideologija, ki, tako kot nekoč boljševiki, skuša nadzorovati vse pore 
družbenega ži vIjenja, zato mora svoj pohod začeti z obračunom z enim 
redkih zares liberalnih segmentov dosedanje zakonodaje: tako kot sta 
ekonomski kaos in odsotnost politične demokracije temna plat samo
upravnega socializma, bodo postali mazači, ki za velik denar ilegalno 

39 



opravljajo splave, temna plat moraliziranja o svetosti življenja. Ker 
hkrati ta ideologija prepoved splava utemeljuje s preži vet jem slo
venstva, bodo v primeru njenega zmagoslavja vsi tisti Slovenci, ki ji 
nasprotujejo, postali slabi Slovenci: med klerikalno, trdno družinsko 
in odcepljeno Slovenijo na eni in Srbislavijo na drugi strani ne bo 
dovolj prostora niti za ugotovitev, da smo na Balkanu za civilno 
družbo. 

Miha Kovač 

Mladi~a, 26. januar 1990 

I NA ROB »KRIKOY IN ŠEPETANJ« TER V PREMISLEK 
TISTIM, KI NAS IMAJO ZA BOWSEVIKE 

Izhajam iz prepričanja, da se je o problemu, ki ga želimo v nekem 
pogovoru razčiščevati, potrebno pogovarjati iz vseh možnih vidikov, 
to pa seveda zahteva od udeležencev dialoga, da v pogovor vstopijo 
odprto in z argumenti, ki so izpostavljeni protiargumentaciji in mo
rebitni korekturi dosedanjih stališč. Sam vidim največ možnosti za 
odprt in osebno neprizadet pogovor prav na področju pravne ureditve 
urejanja spočetij in legalizacije splava. Nek sicer splošno veljaven 
zakon je namreč vedno podvržen novim presojam njegove utemelje
nosti in upravičenosti. Argument, da gre za določeno civilizacijsko 
pridobitev, od katere ni odstopa, ne vzdrži, dokler ne uvidimo, katere 
dobrine ali vrednote bi naj veljale za civilizacijsko pridobitev, ki bi 
jo bilo potrebno zakonsko zaščititi. Y primeru splava je namreč ta 
civilizacijska pridobitev mišljena s pravico žene - matere, ki ima 
absolutno pravico odločanja o življenju in smrti spočetega otroka. Gre 
za zakonsko odločitev, ki predpostavlja absolutno svobodo matere v 
odnosu do svobode otroka, ki zaradi njegove nesposobnosti uvelja
vitve te svobode preprosto ni upoštevana, kaj šele zaščitena. 

Takšen podrejeni položaj nerojenega otroka je omejen z desetim 
tednom starosti kot zgornjo mejo, ki dovoljuje splav. Danes je prav 
takšna ali kakršnakoli druga časovna določitev, s katero se indirektno 
opredeljuje človek kot oseba, znanstveno popolnoma neutemeljena. 
Tako emhriologija kakor biogenetika nam dokazujeta, da oplojeno 
jajčece od trenutka oploditve naprej vsebuje vse možnosti za razvoj 
človeka, v določenih primerih tudi večih ljudi. 18 pozitivno znan
stveni podatek nalaga zakonodajalcu dolžnost, da ravna z največjo 
možno gotovostjo, kako zaščititi potencialnega človeka - to je najmanj, 
kar lahko rečemo. 
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Povrh vsega gre za človeško bitje, ki si samo absolutno ne more 
pomagati, zato ga je dodatno potrebno zaščititi pred vsako močno 
agresijo, tudi lastne matere. Splav tako ne more priti v poštev kot 
sredstvo za urejanje rojstev. To, kar se lahko tolerira, je legalizacija 
splava zaradi črnih splavov. Legalizacija je tako zgolj v funkciji 
zajezitve zla, ker se zavedamo, da se tega zla v celoti ne da odpraviti. 
S teološkega vidika je in ostane tako splav ne glede na pravno ureditev 
neko zlo, ki je popravljivo samo z božjo milostjo. Največ, na kar lahko 
kristjan pristane je pravna legalizacija splava zaradi manjšega zla kot 
ultima ratio, gtltovo pa ne v smislu sredstva za urejanje rojstev. 

Zakonodaja takšna, kakršna je, dejansko sili zdravnike v takšne 
situacije, kakršno je opisal primarij dr. Cerar na okrogli mizi, ko se 
kot ginekolog dnevno srečuje z odločitvami izbire med življenjem in 
smrtjo. Dejstvo je, da se noben zdravnik takšnih konfliktnih situacij 
nikoli absolutno ne more izogniti. Ob tem se postavi vprašanje, ali 
absolutizacija ženine svobode ne ogroža tudi svobode zdravnika? V 
primeru splava nastopajo tako najmanj tri svobode treh različnih 
subjektov, ki se med seboj omejujejo, zato je vsako vnaprejšnje 
privilegiranje ene na račun drugih dveh v konfliktnih situacijah 
vprašljivo. 

Možnost skupnega nastopa različnih nazorskih skupin tako vidim 
v postavljanju zahteve, da se zakonodaja spremeni. S tem pa še daleč 
ne bi bilo vse rešeno. Odločilnega pomena je, kakšen odnos imamo 
do življenja v njegovi duhovno-telesni pojavnosti, kako različni spoli 
gledajo drug na drugega in kakšen pogled na človeka nas osebno in 
druge dejansko opredeljuje. Naše konkretne odločitve so namreč 
odvisne od našega pogleda na človeka in na svet, na podlagi česar si 
ustvarimo svet vrednot in iz njih izhajajočih norm, ki nas moralno 
zavezujejo. V kolikor bi vse socialne in vzgojne ustanove omogočile, 
da se ljudem približa veselje do življenja, sem prepričan, da bi se 
strahotna številka splavov bistveno zmanjšala, s tem pa tudi neljubo 
delo ginekologov in tiste brazgotine na srcih mater, ki so v stiski iskale 
najslabšo možno rešitev. 

Pripis: 
Upam, da moj prispevek vsaj nekoliko osvetli grobe sodbe Mihe 

Kovača, ki v tistih kristjanih, kateri zahtevajo po njegovo »prepoved 
abortusa«, vidi »boljševike matere božje«. Njegov preplah pred ideo
logijo, »ki ... skuša nadzorovati vse pore družbenega življenja«, je 
vsekakor na pragu demokratičnih in pluralističnih poskusov pri nas 
popolnoma odveč, saj nekaj samotnih jezdecev, ki na problem splava 
gledajo drugače kot on in še kdo, nimajo in tudi še ne bodo imeli jutri 
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vse zakonodaje v svojih rokah. Zato le mirno kri in demokratičen 
pogovor z argumenti, ne pa klestenje po vetru, kot je odrekanje državi 
vseh pravic za urejanje medosebnih odnosov (zakonska zveza in 
področje spolnosti). Žal nas zgodovina človeštva v celoti uči, da so 
vse družhe tako ali drugače urejale področja spolnosti in partnerstva 
in da to nikoli ne more biti zgolj individualistična stvar. Saj je pni v v 
odnosu do drugega, razen vavtizmu, ki pa je seveda izraz in
dividualizma. Poroka med individualizmom in liberalizmom, ki je v 
f'zadju Kovačevega članka, pa je seveda najtežja oblika avtizrna, zato 
pa je tudi popolnoma neideološka in nedemokratična, zato je dis
kvalifikacija drugega. Ali ni takšna poroka najhujša oblika avtoritar
nosti in policijskosti? Ali ni prav Causescu tipičen primer individua
lista in liberalista, ki si je dovolil vse, kar se je spočelo v njegovem 
avtističnem »duhu«. Prav je, da smo žalovali za tisoči mrtvih na 
romunskih ulicah, ne vem, zakaj bi morali molčati o tisočih mrtivh, 
ki končujejo tudi v tovarnah kozmetike. Če sem kot vaš državljan 
lahko toleranten do vašega indi vidualizrna, to še ne pomeni, da ste 
vi lahko edino merilo družbe, kakor se tudi sam dobro zavedam, da 
to ne bodo moja stališča. Upam, da čutite, da se stvari na družbeni 
rani v pluralizmu ne bodo mogle reševati samo na podlagi enega 
mnenja. 

Dr. Ivan Štuhec 

Mladina, 26. januar 1990 

I SPLAV DEMOKRACIJE 

l .. .! Uničenje temelja morale 

Ta politika, ki v imenu trdnih moralnih vrednot napada ženske, 
ki si jemljejo pravico odločati o svoji nosečnosti, za nemoralne, je 
sama fundamentalistično nemoralna. V imenu morale, na kateri da 
temlji življenje naroda, izriva ženske iz moralnega življenja. Odlo
čanje o splavu je namreč neogibno posamezničin konflikt vrednot, je 
nujno njena moralna dilema. Prepoved splava jemlje ženski pravico 
do moralne dileme - in če ženska pri tej pravici vztraja, je že 
prestopila mejo zakonitosti in zabredla v svet kriminalnega splava. 

Aholicionisti moralno obsojajo žensko, ki ji odrekajo pravico do 
moralne presoje in moralnega delovanja. Njihova politika hoče nare
diti žensko za nemoralno bitje. Cena za uveljavitev njihovega mo
ralnega fundamentalizma je razdejanje tistega, čemur lahko rečemo 
temelj morale. 
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Zagovarjanje pravice ženske do razpolagar~a s svojim telesom, se 
pravi tudi pravice do splava, bi bilo morda mogoče opisati kot 
zagovarjanje »brezpogojne svobode«, kot vztrajanje pri konstitutivni 
zmoti moderne dobe - in moderne svobode. Menim pa, da pravica do 
splava - že s tem, da se ne more ogniti moralnim dilemam - ni zgled 
take »brezmejne svobode subjekta«. Prav ko lahko razpolagamo z 
lastnim telesom, lahko tudi spoznavamo, kako omejena je naša 
svoboda, se pravi, kako različne meje in omejitve konstituirajo našo 
svobodo. Naposled je »svoboda modernih« (če uporabim izraz libe
ralnega kritika Revolucije) prav v postavitvi meja samovolji. 

Razpolaganje z lastnim telesom še ni samovolja. Samovolja in 
samodrštvo pa sta tam, kjer pravica do tega razpolaganje ne obstaja. 
Če bi odvzeli to pravico, ne bi odpravili moderne svobode: po merilih, 
ki jih je izoblikovala ta ci vilizacija, bi odpravili svobodo sploh. Težko 
zamišljam, da bi bili subjetki postmoderne svobode tlačani - denimo 
- narodne skupnosti. Ženska, ki ji je odvzeta pravica do splava, je 
prototip tlačana pod gospostvom (suverenega) naroda. 1 .. ,/ 

Tomaž Mastnak 

DEMOKRACIJA 

Demokracija, 6. februar 1990 

I Z NEROJENČKI NAD OPOZICIJO 

Šele govor Lojzeta Peterleta (na kongresu SKD!) je do
končno razjasnil nepošten poskus, da bi v preovolilnem boju 
pripisali delu DEMOSA neizrečena stališča o splavu. 

V vsaki normalno pluralizirani civilni družbi se v predvolilnem 
merjenju moči stranke opredeljujejo do večnih političnih tem: med 
drugim povedo svoje mnenje tudi o SPLAVU. Nič spornega. Držav
ljanka ali državljan, ki se pripravlja na volitve, ima pravico izbirati 
med kandidati, na podlagi njihovih programov in njihovih P!ed
stavitev. V okoljih, kjer si odsotnost politične konkurenčnosti težko 
predstavljajo, skušajo volilci upoštevati prejšnje volilne izkušnje in 
svojo politično naravnanost ter oceniti, kateremu politiku gre verjeti 
in čigave pomanjkljivosti lahko spregledajo. Volitve so zanje po
trebne, da bi država še nadalje nemoteno funkcionirala. Kdor želi, 
da bi bili učinki dnevne politike po njegovem okusu (in »meri«) ter 
ne po okusu političnih nasprotnikov, bo enostavno zagovarjal, pri
poročal in končno volil najbolj priljubljene (morda najmanj oso
vražene) kandidate za sedeže v parlamentu in druge položaje v 
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ddavnih organih. Seveda se lahko zgodi, da ho kak,':', 'II .. 1 111111'" "~II'"I 
uporabiti zvijačo, majčkeno pogoljufati in pri 1"111 "1,, 1"""'I'i 1"' 
nezakonitih !Sredstvih. Take možnosti ni mog()(~.· i/.k 11'1' III 

Pasi oglejmo, kako je SPLAV postal naša najb .. 1 il" el 1111.1 1"1111 h'"11I 
pogovorov, še prej pa pisanj. Z večplastno za,.;lavlj"1I1I1I1 1, .. I""II~nllli 
o tej problematiki smo se na Slovenskem po »o,.;v .. I .... III VI" 1 .. vl','kl-1I1 
srečali. Ko je sedanja republiška vlada ugol .. villl, 01,1 1" 1"'IIt.11I11I 
tormirati posebno komisijo, ki naj strokovno priplllvi w"dlVIIO /In"· 
bivalstveni politiki v Sloveniji, ni nihče predvidl'VlIl, .1'1'''' IlO I'IIVIIII 

vpliv SPLAVA najdlje premleval. Predsednik klll .. i"ij,' 1':,"i1 MiiIIII 

Pintar se je s svojo četico vestno lotil dela in prit'"l i ,.." lIiwli poollllkl1, 
predloge pa tudi določene kontroverze. No, iz gnil li VII I',,, 1I1IJ(t' 1'1'11-
bivalstvene politike v SR Sloveniji je bil p ... ·dl .. g " o" ... jilvi PI'IIVil~11 
do splava 11.1.1990 črtan. Pred črtanjem ga j,' , ... v,· , ... kdo "'01'111 
predlagati (kot je nekdo sugeriral »kazen,.;ko« ol"llIv"·ih-v V>l,.It 1.111'0-
slenih brez otrok). Kdo bi verjel, predlagat"'-j Ili I,i I h':;,~nll>lki .1"1110-
krat. Slovenska javnost ni zahajala na seje Pi IIlmj.·v,· ko"'iHijc. 

MLADINA, 12.2.1990 objavi intervju z .Ja'lI'zolll KVllt"ruikom, 
študenotm teologije - naslov: SPLAV .J[ !IMOIL ./. KVllternik o tem, 
ali je on pobudnik napovedane okrogle lIIiz., () ahortusu, Meliti Zajc 
pove: »Ne morem reči, da sem se spomnil jaz, ideja je enostavno 
prišla do mene.« 

Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev in UK ZSMS sta pri
pravili Okroglo mizo o alternativah splava, ki se je je udeležilo 
11.1.1990 okrog štiristo (400) ljudi. Predsednik Cirilskega društva 
Miha Kramli je 23.1.1990, že v jeku vroče polemike, pojasnjeval, da 
je bila v MLADINI okrogla miza »napačno in enostmnsko pred
stavljena« ter da je »podtikllnjc zlollllih rIIunenov« »neetično de
janje«, saj je bila prepoved, oz. omejitev pmvicc do splava, v poltretji 
uri pogovora le dvakrat (2) omenjena,.; !Strani poslušalcev. Na okrogli 
mizi so udeleženci izpovedovali različne poglede (kakšen bi bil sicer 
smisel okrogle mize?): a) splav je ci vilizacijska pridobitev; b) proble
matika splava in problematika nizke rodnosti sta dve med seboj 
neodvisni stvari; c) vsako življenje, brez izjem, je sveto in absolutno 
nedotakljivo, če le nekatere naštejemo. 

Bojevite razprave so se pričele nizati v tisku, in to z zgovortli liii 
naslovi: Melita Zajc KRIKI IN ŠEPETANJA, 19.1. v MLADINI; Mihn 
Kovač BOWŠEVIKI MATERE BOŽJE, 19.1. v MLADINI; MIII,';" 
Kožuh-Novak in Dunja Obersnel-Kveder »DEMOKBATI .. ŽI':NSI\() 
SPET PORIVAJO V ILEGALO, s podnaslovom ALI .II': VllI':IINO 
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VOLITI STRANKO, KI SPLAV OBRAVNAVA KOT GREH, 20. 1. 
1990 v Delu; Darko Štrajn SVETOVNA ZAROTA PROTI SPLAVU, 
20. 1. v Delu; dr. Rudi Koncilija KRVAVA GVERILA ZOPER NE
ROJENE, podnaslov »GREŠNICE« NAJ UMREJO (podnaslov je 
izbrala redakcija Dnevnika), 20. 1. v Dnevniku; intervju Marjane 
Vončina s Francetom Miklavčičem, Demosovim kandidatom za člana 
predsedstva Slovenije, ZAKON O SPLAVU JE ZAKON DŽUNGLE!, 
21.1. v Nedeljskem Dnevniku; Vidko Podržaj SPLAV-BELI UMOR, 
23.1. v Dnevniku. Spopad mnenj skoraj bolj razgreje strasti kot 
napovedani »miting resnice« lani. Očitno je, da so bralci večinoma 
prepričani, da DEMOS začenja kampanjo proti splavu, ki baje prihaja 
iz versko inspiriranih krogov opozicije. Avtorji člankov opisujejo 
demosovce kot »politične gladiatorje«, ki »podobno Causescu ute
meljujejo prepoved«, saj so »sovražniki žensk«; ker »hočejo žensko 
ponižati v služkinjo narodne volje«, »zahtevajo obvezno rojevanje«. 
No ja, »hlepijo po zatiranju pornografije« in jasno »želijo uvesti 
menstruaino policijo«. Tomaž Mastnak je za MLADINO objektivno 
poročal s shoda Prihodnost Slovenije v Cankarjevem domu SPLAV 
DMOKRACIJE, navaja: » ... dovoljevati, da je zasebni lastnik, in 
prepovedovati, da bi bil lastnik svoje zasebnosti, ni le nekonsis
tentno. Huje: ta nekonsistentnost grozi, da bo združila eJrmenta 
demokracije in liberalizma v novo totalitarno sintezo.« 

Ne smemo pozabiti estetske (kar je res, je res) naslovnice MLA
DINE s pripisom: Abortus SLOVENCEV - SAMO MILIJON NAS 
JE. .. , ki smo si jo lahko ogledali 17.1.1990. Take naslovnice se 
običajno naročijo tri tedne pred izidom revije. 

Združena opozicija je delovala tokrat nekam nepripravljeno, če 
ne celo presenečeno - dokaz več, da ni dvolična, temveč poštena. 
Člani petih zvez, ki sestavljajo koalicijo DEMOS, so ugotavljali, da 
takih, lahko rečemo ekstremnih, zahtev glede splava, kontracepcije, 
obdavčevanja niso zasledili ne v programu in zavzemanju DEMOSA 
- ZDRUŽENE OPOZICIJE na skupnih predstavitvah ne na ločenih 
strankarsko izklesanih predstavitvah vodstev posamezne zveze (po 
čeravno krščanskih demokratov). Najprej so menili, da bodo dr
žavljani Slovenije sami od sebe razkrili, da se konec koncev nekateri 
na svojstven način pripravljajo na volitve, papir pač vse prenese. 
Dejstvo je, da smo v prehodnem obdobju, ki naj bi družbo pI ura
liziralo. Slovenija bo volila, vendar se je treba hitro učiti, kako 
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odkrivati pasti na »poti v SkllpŠ(~illll" iII ,mklIvII" v"ld"'·II'. kdo jih 
postavlja. 

Opozicija ni imela le »s ... ·l'('«, dII hi >1,' v "vIIII·"'lIit. .. , .. "il, iz
poptalnjevala s prakti(~nilll-prllf("sill""ll1i,,, d.·I"1I1. Ap,il j,' (iII Ili) 
daleč, volilno rajanje s" j,' kOlllaj prit'"I", di"kvlllili"ill,"j,' dnaJ(ih z 
dobro znanim scenarij"1II dikl'lirnlljll III, j""i ",,11110 1,· kol I,rid"k 
spomin na tiste čase, ki s,' IH' Sll ... ;O v,· .. · vnrili. 

Demokracija, 6. fehnaal' 1<)<)0 

I ALTE}{NATIVE SPLAVU 

.111,1,,", V .. lov,,(, 

MLADINA 3 (1990) se jc lotila prohl'·lIIl1lik,· spilIva. V I"j zv .. zi 
je bila večkrat omenjena tudi okrogla miza o ahel'llalivalr splava, ki 
jo je na Teološki fakulteti organiziralo Cirilsko društvo slov",lskih 
bogoslovcev s pomočjo UK ZSMS. Ker je bila enostransko in IIapaeno 
predstavljena, organizatorji čutimo dolžnost, da bralce seznanimo z 
dejansko vsebino pogovora. 

Okrogla miza je bila organizirana z namenom, da se odkrito in 
argumentirano govori o tem, kaj storiti, da se ženske ne bi odločale 
za splav, in kako pomagati tistim materam oziroma nosečnicam, ki 
potrebujejo kakršnokoli podporo. Stališče, ki so go podprli vsi na
vzoči, je, da je splav z medicinskega in moralnega stališča neetičen 
poseg. Kristjani smo še posebej poudarjali pravico nerojenega otroka, 
da živi. 

Udeleženci so poudarjali različne vidike reševanja tega problema. 
Da splav ni rešitev, je že odveč ponavljati. Konkretni predlogi so bili 
navedeni v Dnevniku in v Družini: potrdlH, da se spremeni stano
vanjska politika in se gradijo večja slanovanja; da se večjim druži
nam omogoči materialno ugodnejši položaj; da se študelltkam -
materam omogočijo boljše bivanjske, lIIah,riallll' in šl"dijske mz
mere, da se ustrezno spremeni in ohogali spolIla vzgoja 1111 šolah - k 
spolnosti naj se pristopa bolj celostno. Iz (~Iankov v 1.g01'llj om""j",,i 
MLADINI bi se dalo razbrati, da je bila poglavillla 1"lIIl1lika v .. (~"m 
prepoved oziroma omejitev pravice do splava. '1(, j,' (~islo podlik .. ".j,' 
in klevetanje. V več kot dveinpolurnem pogovoru j,' hilll plq,ov"d 
splava oz. omejitev pravice omenjena le dvakral, iII š,' III IId po
slušalcev. Jasno pa je bilo rečeno, da samo v sprejetju si rllžj,· ZlIlwlIO
daje ni rešitve za ta problem. 
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Kot je bilo že rečeno, je bil namen te okrogle mize odkrito in 
argumentirano iskati odgovore na ta vprašanja. Da je zadeva pereča, 
je pričala tudi nabita dvorana in veliko interventov s strani poslu
šalcev. Kristjani smo se čutili poklicane, da damo svoj prispevek k 
njenemu reševanju. Zato je enostransko prikazovanje dogodka in 
podtikanje zlobnih namenov, še posebej pa poigravanje s čustvi toliko 
ljudi, ki se zavedajo resnosti in teže te problematike, neetično de
janje. Bojimo se, da je tak pristop MLADINE samo otežil iskanje 
rešitve. 

TELEKS 

Teleks, 25. januar 1990 

Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev 

Miha Kramli, predsednik 

I EVERYSPERMlSSACRED 

Partijska sedala se niti ohlajati še niso začela, že je združena 
opozicija privlekla iz zaprašene domačijske skrinje demografsko 
politiko, njen del pa začenja pravo medijsko gonjo proti enemu izmed 
liberalnih zakonov, sprejetih v času partijske vladavine, namreč 
zakonu o legalizaciji abortusa. 

Ni tako dolgo, ko smo se v kinu hahljali robatim šalam skupine 
Monty Pyton; med drugimi so peli tudi pesmico, ki smo jo uporabili 
za naslov. Zdaj, pred volitvami, ko je dodatek v oklepaju postal 
aktualen, je veselje do smeha splahnelo. Ko odhaja »z oblasti« 
stranka, ki je odgovorna za ekonomski kaos in odsotnost politične 
demokracije, bi nas moralo razganjati od radosti, nas, narobe, tlači 
mora. 

Partijska sedala se niti ohlajati še niso začela, že je združena 
opozicija privlekla iz zaprašene domačijske skrinje demografsko 
politiko, njen del pa začenja pravo medijsko gonjo proti enemu izmed 
liberalnih zakonov, sprejetih v času partijske vladavine, namreč 
zakonu o legalizaciji abortusa. 

Volilni golaži seveda brbotajo po takih in drugačnih štedilnikih 
in vsak ima pri tem svoje račune, kar je v politiki, ki se je otresla 
višjih ciljev in moraliziranja, normalno in prav. A komaj smo se 
znebili proletarskega katekizma, že nam vsiljujejo fadko moral ko. 
Opozicija sklepa takole: 
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1. politična situacija v Jugoslaviji je taka, da Slovl'lw(' ... krl,i usoda 
- tudi demografska - Slovenije kot republike, v klllt~ri ... (~ vc(~jna 

zavzema za demokratizac ijo pol i tič nega in ekonoms kega živ l jcnja, in 
2. po anketah, narejenih v letih 1988, 1989 in januarja 1990, je 

vernih dobrih 60 odstotkov Slovencev; stališča cerkve do kontracep
cije in splava so znana, torej so verniki, če jih spolitizira »dobra« 
tema - in splav je v tej politični situaciji - pravzaprav v vsaki, ker je 
tako čustveno nabit - dobra tema, zelo koristen del potencialnih 
volivcev. Še zlasti tisti del apolitičnih vernikov (ženske), ki sicer ne 
bi prišel na volišča. 

Račun je torej tak, vprašanje je, ali se bo obnesel, opozoriti pa je 
treba na dva paradoksa, ki izhajata iz teh sklepov: 

l. 
Opozicija se je vzpostavila kot nasprotje prejšnji avtokraciji in se 

je s srcem in jezikom zapisala demokraciji, civilni družbi in držav
ljanskim pravicam; a že v prvi predvolilni paket svojih političnih 
dejanj je vključila demografsko politiko, njen del pa je bil z zahtevo 
po prepovedi splava še konkretnejši: s tem so implicite izključili 
zahteve 50 odstotkov tistega ljudstva, v imenu katerega naj bi se bili 
izoblikovali - izključili so ženske. 

Ankete so namreč čisto nedvoumne: Varianta je pravkar končala 
mnenjsko raziskavo Ženske in politika med t.i. »mnenjskimi vo
diteljicami«, se pravi ženskami, ki so na vodilnih mestih v v~eh 
sferah družbenega življenja in ki živijo - to lahko sklepamo - vsaj kar 
zadeva materialne ugodnosti, v ustreznejših in rojevanju otrok bolj 
naklonjenih razmerah. 90,2 odstotka se jih je izreklo za ohranitev 
pravice do splava. 

In ker gre za demokracijo, je treba omeniti še dve pomembni 
stvari: a) da imajo v na novo nastalih strankah moški absolutno 
večino in da potemtakem o izključno ženskih vprašanjih odločajo oni 
in ne ženske; in b) da je zakonska pravica do splava pravica, ne pa 
dolžnost, kar pomeni, da ga ženske opravljajo le, če se same tako 
odločijo, nihče pa jih v abortus ne sili. 

In ker gre še zmerom za demokracijo, še nekaj pripomb: za zdaj 
so besede o drugačni demografski politiki še besede, toda recimo, da 
opozicija zmaga: potem bo treba od besed k dejanjem, sezidati bo 
treba velikansko število stanovanj, najti denar za podaljšan porod
niški dopust, skrajšano delovno dobo za matere, pa za otroški dodatek 
itn. Ni treba biti posebno bistCJ; da ugotoviš, da bo najmanj stal novi 
zakon o omejenih pravicah do abortiranja in da ga bo mogoče naj-

48 



hitreje uveljaviti, pa naj zdravniki še tako vpijejo, da 20.000 aho/"
tusov na leto v primeru prepovedi splava ne pomeni 20.000 novih 
Slovencev, ampak 20.000 ilegalnih abortusov. 

Seveda je mogoče potrebni denar dohiti od davka na samsko 
življenje, ki se je že znašel v gradivu Podlage prebivalstvene 
politike v SR Sloveniji (ISS), in preganjati samce in samke, še 
homoseksualce in lezbijke za povrh (se bodo duhovniki in nune 
odkupili za svojo populacijsko neproduktivno življenje z vzdržnost
jo?). Sprašujemo se lahko, ali se bodo narodovi skrbniki še naprej 
navdihovali pri zgodovinskem vodji in od vojakov prihodnje slo
venske vojske zahtevali, da nosečnice pozdravljajo con saluto ro
mano? 

2. 
Kot vsi verni pisci, ki se oglašajo v zvezi s to problematiko in v 

skladu z doktrino Cerkve ponavljajo, da pri abortusu vprašanje 
morale postavljajo pred vprašanje izumrtja nacije, bi morali v skladu 
's to isto doktrino postavljati Človeka pred Slovence. Bog je namreč 
rekel: »Rodita in se množita in napolnita zemljo«, ne da bi dodal, 
»vendar ne vse zemlje, ampak samo nekatere njene dele, in če je le 
mogoče tako, da se bodo te množbe dogajale znotraj nacionalnih 
meJa«. 

Z drugimi besedami: Ljudi, za·katerih življenja svetost se bojuje 
Cerkev, je na zemlji ta trenutek čisto dovolj, demografi pravijo, da 
celo preveč; res pa je, da jih je ponekod veliko, drugpd malo, v Indiji, 
na primer, veliko, v Sloveniji po mnenju nekaterih premalo. (S tem, 
da tam, kjer jihje veliko, živijo praviloma slabše, tam pa, kjer jihje 
malo, pa bolje, se na tem mestu ne bomo ukvarjali.) Pa ni dovolj samo 
Zemljanov na Zemlji, dovolj je tudi ljudi v Sloveniji, samo da niso 
vsi Slovenci. In v tem je bržkone kleč. 

Kot vemo, se v Slovenijo preseli na leto kakšnih devet tisoč 
delavcev iz drugih republik, ki si poiščejo zaposlitev in potem 
pripeljejo s seboj še družine; žene, ki se tudi zaposlijo, in otroke, ki 
začno tukaj hoditi v šole in se - eni bolj, drugi manj - asimilirajo. 
Priseljenci iz drugih republik imajo, kot vemo, praviloma višjo 
rodnost kot Slovenci in po tej logiki Slovence ogrožajo (vsi poznamo 
vic, da bodo leta 2000 anketiranci na vprašanje o nacionalnosti 
odgovarjali: Ja sam Slovenac). 

Vendar: ne samo, da mora kristjan postavljati človeško pred 
nacionalno, da mora biti za dobrega kristjana torej popolnoma vse
eno, ali se v ljubljanski porodnišnici ta hip rojeva Albanec ali 
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Slovenec, da je le človek, ŠI' VI,t·: IlIk"j s,' odpilil 1:1" IIIdIIfizično 
vprašanje, kdaj človek poslmw Slovl'lw(·. I ) mg""'" : kol i ko rodov mora 
nekdo tlačiti slovensko zemljo, .1" ga IIj"lIi sillovi "'Pl'I'jllwjo v svoje 
naročje, Se bo združella opozi('ijll IIkvmjalll IlIdi li krilt'riji Zli pri
dobitev statusa Slovenca? 

(Iz »polpretekle zgodovine«, kakor zdaj radi n'(~I'IIIO, S" spomni
mo, koliko rodov je bilo dovolj za trdji raj!.. Da ho odl(J(~itl'v še lažja, 
povejmo tudi to, da bi morali biti BOllli nil slovl'nski!. tlc!. tako rekoč 
pred neandertalci, da bi jim priznali avtohtoni SilIlIIs.) 

Je demokracija res nujno vladavina hanavzov, kot je rekel Aristo
tel? 

Zoja Skušek 

Teleks, 1. februar 1990 

I SPLAV, ŽENSKE IN POLITIKA 

Da bo prišlo v začetku devetdesetih v Sloveniji do žolčnih razprav 
o splavu, je lahko zaznal že pred nekaj časa vsak pozornejši opa
zovalec, tudi tisti, ki ni sledil razvoju znotraj cerkve in ni vedel za 
notranjecerkveno kampanjo, ki je tekla po Sloveniji ob predvajanju 
filma Nemi krik, Kajti do odpiranja tega »vprašanja« nikakor ni 
pripeljala samo diskusija znotraj cerkve in sedanji nastop krščanskih 
demokratov v javnosti, temveč je to predvsem proizvod slovenske 
nacionalne enotnosti. V saj dva indikatorja, ki sta nakazovala na ta 
razvoj, sta obstajala: 

1. Najpoprej že nekaj let stara diskusija in v veliki meri medijsko 
producirano vprašanje o zmanjševanju števila rojstev v Sloveniji, ki 
pa se takrat ni nikdar eksplicitno povezovala s tezo o prevelikem 
številu splavov kot krivcu za tako »stanje«. To diskusijo so inicirali 
nekateri v veliki meri partijsko orientirani demografi in prva javna 
razprava na to temo je bila tudi organizirana pri Marksističnem centru 
ZKS. Vprašanje populacijske politike paje bilo pred prihližno dvema 
letoma eno redkih vprašanj, glede katerega je obstč~al konsenz med 
tako različnimi usmeritvami, kot so npr. slovenska partija, slovenska 
»nacionalna« opozicija, srbska partija itd ... Najholj preprosto je ta 
konsenz mogoče ubesediti takole (če rečem z besedami novinark 
Danasa, Tanje Torbarine in Slavenke Drakulič): Jugoslavija potrehuje 
več malih Slovencev ali Hrvatov ali Srbov, toda manj malih Allllln(,,'v, 
Bosancev itd ... Govor demografov je bil seveda previdno zagrujl'lI v 
katastrofi čne projekcije o izumiranju narodov in o posh,di"lI!. ,11'''
velikega števila nekaterih za »njihov« in »naš« razvoj, politika, ki liII'; 
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bi iz demografskih projekcij sledila, pa se je imenovala »urav
notežena demografska rast«. Ze takrat pa so obstajale tri strujc, ki so 
zagovarjale različne poti za »reševanje« tega vprašanja: represivno 
usmerjena, ki je zagovarjala posege z vsemi sredstvi, t.i. nerepresivno 
usmerjena, ki je predlagala »mehke« rešitve (t.i. poziti vno demograf
sko politiko), in tretja, ki je izrazito dvomila v kakršnekoli rezultate 
demografskih politik, tako represivnih kot »pozitivnih«, in ki je 
premeščala poudarke na vprašanja višje kvalitete življenja, boljšega 
standarda posameznika (to je bilo na diskusiji na Marksističnem 
centru CK ZKS leta 1987 stališče Katje Boh, ene izmed redkih 
opaznih žensk v današnji opoziciji - socialdemokracija -, ki pa tega 
stališča danes več ne zastopa?). 

2. Drugi indikator se je nanašal na simbolno raven razvoja po
sredovanja med partijo na oblasti in izoblikujočo se opozicijo v 
Sloveniji: tudi tukaj je prišlo do določenega »minimalnega« konsen
za, ki je bil tiste vrste, kot je bil konsenz ob sprejetju Zdravljice za 
slovensko himno. Ogroženost slovenske nacije »od zunaj« se najbolje 
manifestira v tisti kitici Zdravljice, ki govori o Slovenkah in jim 
določa mesto v slovenski skupnosti: Naj sinov zarod nov iz vas bo 
strah sovražnikov! 

V vsej tej diskusiji je kot kategorija žensk nastopala seveda 
»rodovitna« skupina žensk, s katero se demografska znanost ukvarja, 
v časopisih, od Dela do Naše žene, pa smo lahko že v letu 1987 brali 
bombastične naslove: Dva otroka sta premalo, Slovencev vse manj, 
Ali bomo kot narod izumrli?, itd ... Nekateri so celo že prej pod 
pretvezo populacijske politike zahtevali na primer stanovanja za 
mlade, boljši položaj mladih družin itd ... 

Evropska vprašanja? 

Ob nenehnem zavzemanju za Evropo, ki je postalo krilatica vseh 
starih in novonastalih političnih subjektov v tem prostoru, pa je v 
večini razprav in poudarkih manjkala neka komponenta, ki je visoko 
na prioritetni listi vseh evropskih partij, če že ni trenutno tema 
številka ena: namreč vprašanje enakosti žensk, kvotiranja, progra
mov za podpiranje žensk, zaposlovanja žensk, zakonodaje, ki bi 
omogočila tako očetom kot materam, da posvetijo več časa svojim 
otrokom, nadzorne organe v političnih strukturah pa tudi v podjetjih, 
ki preprečujejo diskriminacijo žensk itd ... To vprašanje ne samo da 
ni bilo postavljeno, temveč se ga je skušalo (in, kot kaže tudi uspelo) 
stlačiti v isti koš s prizadevanji za povečanje števila malih Slovencev. 
Postavljen je bil enačaj med populacijsko politiko in družinsko 
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politiko ter žensko politiko (o tej zadnji se sploh ni diskutiralo) ter, 
kar je po moje brez primere v demokratičnih državah, populacijsko 
politiko se je pripeljalo v neposredno zvezo s svobodnim odločanjem 
o rojstvih kot človekovo pravico. Na to izenačenje pa so (zavestno ali 
pa brez velikega razmišljanja) pristali vsi pretendenti na oblast v 
»postkomunistični eri«. In to je bilo stanje, v katerem je lahko točka 
kristalizacije pozicij postala diskusija o splavu. Napihnjenost, s 
katero se to vprašanje skuša obravnavati, kaže predvsem na to, da so 
vsi pretendenti na oblast začutili mobilizacijski potencial, ki se 
skriva v njem, in obenem noviteto, saj so vsa ostala vprašanja, od 
slovenske neodvisnosti do pridruževanja, Evropi že obrabljena in 
ljudje z njimi zasičeni. Toda koga s tem vprašanjem mobilizirati? 
Zenske? Mlade? Katolike? Najverjetneje, kajti gre za domnevno 
najbolj apolitični segment družbe. Kaj lahko ta mobilizacija prinese? 
Tega ne ve nihče, ravno zato se nekateri vprašanja bojijo, medtem ko 
drugi mislijo, da jim v predvolilnem boju lahko koristi. Popolnoma 
jasno je tudi, da so ob tem vprašanju tudi najbolj apolitične ženske 
začele spremljati diskusije na predvolilni sceni. 

Enotnosti ob tem vprašanju ni, v prostoru, v katerem živimo, pa 
imajo medijski spektakli verjetno še večji odmev kot v »provincialni« 
Avstriji. Nekateri zavestno govorijo o »razdeljenosti« slovenskega 
prostora, ki da se producira z diskusijo o tem vprašanju in skušajo 
diskusijo umiriti (izjava CK ZKS). Drugi se spet bojijo, da bodo z 
izjasnjevanjem do vpršanja splava izgubljali volilce ali vsaj skušajo 
ustvariti tak vtis in govore: mi smo načelni in se ne bojimo izgubljati 
veliko besed (ZSMS). Iniciatorji prepovedi splava so očitno sami 
razcepljeni glede tega vprašanja, kar je pokazal kongres kršeanskih 
demokratov. SDZ in socialdemokrati so proti represivnemu urejanju 
tega področja, vendar (in v tem »vendar« je njihova resnica) hi bilo 
treba zmanjšati število splavov iz »ekonomskih razlogov« (pučnik) 
oz. iz »zunanjih« razlogov (SDZ). 

Po kateri črti poteka »razdeljenost slovenskega prostora«, jP torej 
zapleteno vprašanje. Strankam se namreč ženskega sepamtizma go
tovo ne gre bati, saj je v njih premalo žensk, da bi lahko imele 
odločilen vpliv. Razcep med komunisti in Demosom tudi ni tako 
velik, kakor bi ga nekateri radi videli, kajti obstaja temeljni konsenz, 
ki je v naslednjem: Slovenke rojevajo premalo otrok. Hnzl i kn je snmo 
v strategiji, kako jih pripraviti, da bi rojevale več. Da jt~ lo res, nam 
najbolje dokazuje delo neke komisije izvršnega svetn, ki je 1I1t~lltla 
pripravila Podlage prebivalstvene politike Slovenije. Izvršni 8vd j(~ 
o teh »Podlagah« nedavno razpravljal in v medijih srno lahko w8le-
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diIi le enotno sporočilo »republiškega komiteja za informacije«, ki 
ga je treba dobesedno dešifrirati., da bi ga bilo mogoče razumeti. 
Predsednik omenjene komisije j~~ komunist Emil Milan Pinta.t; čla
nov ne poznamo, vemo le, da sta dva izmed njih bila iz ZSMS, pa sta 
iz komisije izstopila. ZSMS je torej do nedavnega v komisiji so
delovala, čeprav je od samega začetka trdila, da ni »padla na finto« 
populacijske politike, in tudi na njenem kongresu je resolucija o 
populacijski politiki izpadla. 

Nevarnost razcepa? 

Produciranje domnevnega razcepa »slovenskega prostora« ima 
neko drugo vlogo: vsaj po mojem mnenjuje »splav« geslo, ki prikriva 
ravno odsotnost debate o nekem tako pomembnem vprašanju, kot je 
ženska politika. Logika, ki v tej debati kar sama žene naprej, ni tako 

usodna v dejanski možnosti za prepoved legalnega splava, kot v tem, 
da vzpostavlja situacijo, v kateri bodo vsi pozabili na »marginalne 
probleme« socialne politike, zaposloval ne politike, učinkov trga in 
drugačnega delovnega časa na vsakdanje življenje žensk, kajti ko 
»bomo odstranili to veliko nevarnost« prepovedi splava, si bodo »vsi 
oddahnili«, zadovoljni, da so »nas« rešili pred to nevarnostjo, in si 
umili roke. ln natanko to vlogo ima (zavedno ali nezavedno) vsaka 
kampanja proti splavu in (njen nujni rezultat) vsaka kampanja proti 
kampanji proti splavu. 

Vprašanje splava je zato samo mašilo, preko katerega bodo kom
pletne zakonske ureditve, ki so danes za ženske relativno ugodne, 
demontirane. Ta demontaža pa se dogaja počasi in vztrajno in nevidno 
za vrati izvršnega sveta, v različnih komisijah, v določanju cen vrtcev, 
delovnega časa, v zasnovah za sklepanje kolektivnih pogodb, ki jih 
bi naj podpisovali uradni sindikati za vse zapolsene, v šolskem 
sistemu itd ... Vprašanje splava prikriva, da se v ledeni gori, katere 
vrh je, skriva vprašanje temeljne strategije razvoja te družbe, ki 
vsekakor nikdar ni le vprašanje »uvedbe trga in vstopa v Evropo«, 
pač pa predvsem načina, kako bo politični in socialni prostor struk
turiran. Ena od variant, kako potegniti državico Slovenijo iz neza
vidljivega položaja, je vsekakor tista, ki probleme, ki jih prinašajo 
nezposlenost, socialna beda itd ... , »preprosto« prepusti »družin
skemu« reševanju, torej tistim, ki se po mnenju nekaterih morajo 
počutiti odgovorne za družinsko sfero in preživetje. 
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Ženska politika? Nikdar :;li;;lIli! 

Odvzeti ženskam (ekonomsko) sUIII",.,I"jll""I. ki j,' "h 1,·llIlivIIO 
ugodni zakonodaji pravzaprav najv,·r·ji cI""", .. k "''''llIhllllll (11 ...... 111 
celo edina točka, v kateri je socializ"1I1 clul klik 1'·/lIillln. j,' ''''vl'dll 
korak proč od Evrope, ki ima tudi ŽI' liU IllYIIi '·YI"I'"k'·.,,1I I'".JIIIIII'IIIII 
nekatere natančno decidirane zal.lI·Y,· cl" 1"""1111"/11111 ,I.'.IIV ~I,·d" 
položaja žensk. Seveda za odvzemanj,· ,·1.."11"111"1..,· iII .. i'·'·I;'lIj,' .<1111101-

stoj nosti niso potrebni odkriti represivIli IIkll'l'i. cI"volj '''' IllUln I.olj 
premišljeni davki, težje dostopni liii dlll~.ji vrl,·i. Im.lic·'·1I d,·lovlli ,~,.,.; 

vrtcev od delovnega časa, drugiHv'I'1I 1'0 ... "llIi,;ki 0101'111'11 ild ... ŽI' ln 
lahko zadostuje, da bodo ženske vzlrlljllll' v ZV'·l.UI.. ki '''' /.II IIjil. .. il·l·r 
lahko nevzdržne. Namesto avtonomllill 1" ,,.,IIIIII·l.lIi kov iII 1" '''III1I1'ZlIi(' 
lahko tudi takšna »soft« varianta social lit'. ,I .... ži 11,.,1..,· iII 1.111" '1"1, 'Villi ... 
politike ustvari delne državljanke, 11111111',.,10 Vs,·,.,1 111111"1.. il. I' .. ~ .. jl·v Zil 

večjo politično enakost žensk pa drugorazrt'I I. ... držav I jlll"', k i Ili 1111Ijo 
drugih nalog, kot skrbeti za reprodukcijo IIl11"ocla VI'l'm I'l'vl'da v 
nobenem primeru ne počnejo, ker svoji 1. ol rok 1 ... rodi jo zal .. , 0111 hi 
ustvarjale narodno vojsko). 

Vsi tisti, ki mečejo v isti koš populacijsko iII c1 .... ~.iw;ko politiko, 
ne da bi o ženski politiki sploh resno sprt·govorili. 1"1' l0l'0glt~dllo 

oddaljujejo od Evrope. Najbolj tragično pri \IS(,III It'III PII jI' dejstvo, 
da se s tem dokazuje nezrelost tega političlI,·glI proslora. ki v lt~rn 
pogledu sploh ni političen, temveč skupllostno orieniiralI. (J)I,jstVO, 
da »ima" ZSMS v svojih kongresnih dokumenti 1. zapisIlIlo resolucijo 
o ženski politiki, zadeve nič ne spremeni, saj stvari o(~iIIlO 1I1~ jl'lIIlje 
resno, podobno velja tudi za SZDL-jevske in kompal1ijske prograllIe, 
ki se gredo Evropo zdaj). Tako kot je celotni, zdaj menda »pluralni,< 
prostor, na mah pozabil na »marginalne prohleme«, ki so zlIl~di 

javnost v Sloveniji šele strukturirati, je pozahil tudi Ila lo, da »rrulrgi
nalni<, problemi lahko postanejo tudi glavIIi, (~e jiI. posIavIjaš ob 
stran. 

Ravno zaradi tega je pravzaprav dobro, da se jI' vprašalIjI' splava 
postavilo že pred volitvami. Njegova resnica so lIamre(~ silil iŠ(~1I stllrih 
ali novonastalih političnih strank zvez o tem, kakšni hodo njil.ovi 
pozitivni programi v vseh tistih sferah politike, ki hi lahko vplivale 
na situacijo žensk - torej ne odgovor na vprašanje, na kakšen nH<~in 
proizvesti več malih Slovencev ali kako pomagati družinam, temveč 
vprašanje, ki sprašuje po politiki, ki zadeva situacijo posalllezllic, 
državljank te državice in možnosti realizacije njihovih pravic. Mo
derne države imajo v ta namen ministrstva za ženske (kar je v 
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Jugoslaviji poudarjala prejšnji teden tragično preminula sociologinja 
in raziskovalka ženskih gibanj Lydia Sklevicky), ločena od družin
skih politik, podobne zahteve pa se postavljajo tudi v državah, ki se 
otresajo komunistične preteklosti. Medtem ko je v Zahodni Nemčiji 
v Zahodnem Berlinu in v Kassl u pdlovica ali več članov mestnega 
senata žensk, ko nekatere od najmočnejših delniških družb uvajajo 
kvote in ko v Vzhodni Nemčiji Neodvisna ženska zveza sodeluje pri 
pogajanjih na okrogli mizi, skušajo v Sloveniji tako stare kot novona
stale ,;iJ.LI ke in partije ta vprašnja karseda potlačiti kot smešna ali ta 
trenutek »nepomembna«, ali pa jih pro forma vključujejo v program, 
seveda izmaličena in tako diletantsko zastavljena, da se zdi, da niti 
tujih programov, po katerih se hočejo zgledovati, ne znajo prebrati. 

Tisti, ki jim sintagma ženska politika nikakor ne gre v račun, naj 
pomislijo npr. na sintagmo, kot je emigrantska politika (ali tujska 
politika - ki pri nas, kako simptomatično, tudi ne obstaja!), s katero 
ima le-ta gotovo določeno povezavo. Gre za tisto sfero urejanja zadev, 
ki sicer spadajo v področje družbenega, tudi zasebnega, vedar pa ne 
tudi intimnega. Ženska politika je, če rečemo z drugo, pri nas ravno 
tako neznano sintagmo, podpiranje žensk, omogočanje žensk (Frau
enfoerderung v nemščini), da bi svojo enakost pred zakonom lahko 
tudi realizirale. Gre torej za sklop ukrepov, ki ustvarjajo podlago za 
enakost, ki je v samostojnosti in v zagotavljanju javnega prostora, v 
katerem lahko posameznice tekmujejo kot enake in s sebi enakimi. 
Ne gre za nobeno boljšo politiko, ki bi jo ustvarjale ženske, temveč 
za to, da so lahko v njej udeležene kot enake. Kar je ravno nasprotno 
od prevladujočega mišljenja, ki ga zastopajo nekateri kot argument 
za večjo udeležbo žensk v politiki. 

1. 3. Verski tisk 

DRUŽINA 

Družina, 21. januar 1990 

I ČLOVEŠKO ŽIVLJENJE JE SVETO 

Vlasta Jalušič 

Več kot petsto poslušalcev, predvsem mladih ljudi, se je v četrtek, 
Il. januarja, zvečer zbralo v dvorani na Teološki fakulteti v Ljubjani, 
kjer je Cirilsko društvo slušateljev TF skupaj s študentsko orga
nizacijo na ljubljanski univerzi pripravilo okroglo mizo o alternativah 
splava, pri kateri je sodelovalo več strokovnjakov različnih strok in 
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različnih pogledov. Pogovor je vodil dr. Ivali ŠIlil ... ,. l'I,'dllvII"'1i 
moralne teologije. 

Daje splav nekaj slabega, so se strinjali vsi. 'lil II!""I"VII,-v ""i hi 
služila za izhodišče dialoškega iskanja drugiU~lIill "·:III,·v i./II, 1" I.ilu 
teh bolj malo, ker so se tako nekateri sogovorlliki /,/1 1111/" 1 .... 1 IlIdi 
poslušalci v dvorani preveč zadrževali pri SpilIVII "1111"'"1. 1'"/11,,,,,,,,,, 
poslušalcu je okrogla miza kljub temu pOlIudi III v"ll k" "",,vi t\" 

razmišljanje in oblikovanje osebnih stališč o 1111." ,,"III"IId'II""1 Vl""
šanju. Naj naštejem nekatere poudarke. 

Dr. Lojze Gosar je omenjal notranjo (~I()v,'k"v" "gi,,),,'''''''' k". 
posledico neurejenih zunanjih odnosov, med kal,· ...... ,,,Ii Ilih" "1'''
danje števila rojstev, s tem pa tudi staranje in iZllllli",,"j,' .. I"v,'""~"~" 
naroda. Zavajanje žensk z ideologijo poklicrw ""I"·;'II" ... li 1.,,1 1I1t'l'il" 
njihove enakopravnosti je le-te oropalo nji hov i h 1111111 V II iII "1,, IlIIi kv, 
povezanih z življenjem in skrbjo zanj. Primarij, It: VII ... i lij ( ;, '1'111 "" j,~ 
predstavil kot porodničar, ki pa, žal, dela tudj spilIv,'. ()"iKIII j,' vwn'l\ 
svetovanja ženam, ki se odločajo za splav. POlldlllil j,' IlIdi 11I1t"~ 

posledice, zlasti psihične, ki jih splav POVZrot'lI 1."IUIIII. S"llIv .jl' 
dogodek, podoben izgubi ljubljene osebe, žalovIInj" I'''V'''~II ~,. ob
čutek krivde, vse to pa pušča brazgotine v duševnosli. 

Prof. dr. Karel Zupančič je na dolgo pojasnjeval slov"II .. ko ZI\

konodajo o splavu kot zakoniti pravici žene in jo s"v"dll ZII~oVllljlll. 
Da je naša zakonodaja, v primerjavi s podobnimi uft·ditvllllli v dl'll~i" 
državah, med najbolj liberalnimi, je priznal tudi Silili. S'lI'illlnu 
delavka Manca Maček, ki že vrsto let sodeluje pri svetovlInj .. ž"rUllrI, 
ki se odločajo za splav, je med drugim dejala, da se žer", nil hitro 
odločajo za ta korak. Le pet odstotkov žena po pogovoru S sociIIIno 
delavko svojo odločitev spremeni in se odloči za rojstvo otroku. 
Število splavov zadnja leta upada hitreje kot število rojtev. 

Sestra Zinka Pajtler iz Družine Kristusa odrešenika je pre, IstIIvi la 
delo njihove skupnosti, ki ga v slovenski javnosti vse premalo pozna
mo. Sestre nudijo dom in oskrbo mladim nosečim mamicam, dalllhko 
v miru rodijo otroka in si kasneje primerno uredijo življenje. Kako 
toplo in ohrabrujoče so delovale besede te redovnice, ki, čeprav na 
invalidskem vozičku, tudi sama na to način služi življenju! Dr. Tone 
Kunstelj je opozoril na slabo spolno vzgojo, ki otrokom ne daje 
pravilne podobe tega pomembnega dela človeškega življenja. Boriti 
se je treba proti zlorabljanju spolnosti, zavračati pornografijo, jasno 
povedati, da gre pri splavu za umor nerojenega človeka. Pri svetovan
ju o metodah in sredstvih za urejanje spočetja je potrebno predstaviti 
tudi naravne metode. 
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Pater Marjan Šef je kot duhovnik in zdravnik opozoril na svetost 
življenja. Vsako življenje je sveto in zato nedotakljivo. Naša družbena 
zakonodaja je premalo naklonjena družini, premalo pomaga ženam v 
stiski, mačehovska je do otroka, do nerojenega pa krivična. Doslej 
kristjani nismo mogli sodelovati pri "blikovanju tovrstne zakonodaje, 
upamo, da bo v prihodnje drugače. 

PogOVO!; ki naj bi še bolj prispeval k iskanju drugačnih rešitev, 
nikakor ni stekel v zaželeno smer. Predstavniki družbe, pa tudi 
nekateri udeleženci v dvorani so zagovarjali dosedanjo ureditev, 
cerkveni so jo napadali in opozarjali na njene pomanjkljivosti. Vsi 
so soglasni z ugotovitjvijo dr. Cerarja, da je splav neetično in ne
medicinsko dejanje, da ga noben zdravnik ne dela rad, ampak ravno 
nasprotno, in še to, v prepričanju, da je s tem preprečil še nekaj 
slabšega. V medicini bo potrebno v prihodnje upoštevati ugovor vesti 
tistih zdravnikov, ki takšnega posega nočejo opravljati. V svetovalno 
komisijo bo potrebno pritegniti tudi svetovalce s strani katoliške 
cerkve, islamske verske skupnosti in še koga. Za bodoče mamice, 
zlasti študentke (letno naredi splav kar 2000 študentk) je potrebno 
omogočati primerna stanovanja. Brošure, ki jih delijo ženam v sveto
valnih komisijah, naj bodo v bodoče oblikovane bolj pluralistično. 
Pri izdaji takšne brošure je pripravljena sodelovati tudi Družina. 

Z okroglo mizo najbrž nihče ni bil povsem zadovoljen. Kljub temu 
pa sem prepričan, da je bila koristna. Vsi, ki so pozorno spremljali 
pogovor, so lahko spoznali, da gre za zapletena vprašanja, na katera 
ljudje gledamo različno. Iskanje boljših rešitev je kljub temu mogoče. 
Hvaležen sem študentom teologije in drugim, da so se odločili za 
okroglo mizo. S tem, so pokazali, da so pozorni na temeljni problem 
slovenskega naroda, na njegovo preživetje. To pa je vse kaj drugega 
kot spori med slovensko in srbsko partijo ali pluralistične akrobacije 
dovčerajšnjih stalinistov. S to pobudo so nam prinesli upanje: slo
venska Cerkev in slovenski duhovnik bosta tudi jutri, na pragu 
tretjega tisočletja, na strani življenja, v službi življenja. Okroglo mizo 
sem razumel kot povabilo, da se vsi postavimo v bran življenja: 
posamezniki, Cerkev, družba. Namesto dodatnih davkov za vojsko 
uvedi mo rajši davke za otroške doklade, namesto da družba plačuje 
stroške splavov, naj gradi brezplačne otroške vrtce. In še marsikaj 
drugega bomo lahko naredili, če bomo preživeli. Brez otrok prav 
gotovo ne. 

Janez Gril 
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Družina, 28. januar 1990 

I PO OKROGLI MIZI O ALTERNATIVAli ~I'I.AVA 
Kot udeleženec in povezovalec okrogle miz,o ,,"It, 0"1111 i vali splava 

Il. januarja na Teološki fakulteti v Ljuhljalli ,,"lim d"lžlI"sl, da 
nekatere stvari osvetlim, ker jih na kraju Salll<"lIl lIiK,om pl'<'dvs'~1lI 

zaradi vloge, ki mi je bila dodeljena. Kot pov,ozoval,o,o S,OIll s'o izogihal 
posebno izrazitemu izpostavljanju lastnega iti 111"11 ja. ,la hi lak, I "hmlIii 
možnost pretoka pogovora med različnimi slal iš,oi o !'"m.-oi lo v Družini 
upravičeno ugotavlja, da »z okroglo mizo lIil"vo,o Ili hil zudovoljl"lI«, 
vsaj zase lahko trdim, da to držio 

O problemu, ki ga želimo v nekem pogovoru rmloišto,ovali, ,.;,0 j,~ 

potrebno pogovarjati z vseh možnih vidikov, lo p" s,ov,odll zullkva od 
udeležencev, da začno pogovor odprto in z argllllll"lIli. ko so izpo
stavljeni argumentom sogovornikov in mon-hillli spnolll,olllhi do
sedanjih stališč. Pri tem je seveda vsako osdlllo pri zu .11"1 0,.;1 in 
vnaprej določeno mnenje o sogovorniku potrehIlo ,~im I.olj po,.;laviti 
v ozadje. Sam vidim največ možnosti za odprt iII os("llIIo IlI"prizadet 
pogovor prav na področju pravne ureditve urejanja ";1""~l"Iij iII le
galizacije splava. Neki sicer splošno veljaven zakoll j,o 1IIIIIInO(~ vedIlo 
podvržen novim presojam njegove utemeljenosti in upmvi(~ellosti. 
Argum~nt, da gre za določeno civilizacijsko pridohilev, od klItere ni 
odstopa, ne vzdrži, dokler ne uvidimo, katere dohrillt~ liii vrednote 
naj bi veljale za civilizacijsko pridobitev, ki hi jo bilo potrebno 
zakonsko zaščititi. V primeru splava je namreč tli civilizllcijska 
pridobitev absolutna pravica matere, da odloča o življcllju liii smrti 
spočetega otroka. Zakonska določitev predpostavlja absolutno svo
bodo matere v odnosu do svobode otroka, ta pa zaradi nesposobnosti 
uveljavitve preprosto ni upoštevana, kaj šele zaščitena. Ali drug/l(~e, 
življenje nerojenega otroka je žrtvovano zaradi zaščite »civilizacijske 
pridobitve«, ki da je v materinem svobodnem razpolaganju z njenim 
otrokom. 

Takšen podrejen položaj nerojenega otroka je omejen z desetim 
tednom starosti kot zgornjo mejo, ki dovoljuje splavo Danes je prav 
takšna ali kakršnakoli druga časovna določitev, s katero ~e posredno 
opredeljuje človek kot oseba, znanstveno popolnoma neutemeljena. 
Embriologija in biogenetika nam dokazujeta, da oplojeno jajčece od 
trenutka oploditve naprej vsebuje vse možnosti za razvoj človeka, v 
določenih primerih tudi več ljudi. Pri tem torej ni odločilno, od 
katerega trenutka naprej smemo govoriti o človekovi osebi, ampak je 
odločilno dejstvo, da ima oplojeno jajčece vse možnosti, da se ho 
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razvilo osebno bitje, torej človek. Ta znanstveni podatek nalaga 
zakonodajalcu dolžnost, da ravna z največjo možno gotovostjo, kako 
zaščititi potencialnega človeka - to je najmanj, kar lahko rečemo. 

Povrh vsega gre za človeško bitje, ki si samo absolutno ne more 
pomagati, zato ga je potrebno dodatno zaščititi pred vsako agresijo, 
tudi s strani lastne matere. Spla:1 tako ne more priti v poštev kot 
sredstvo za urejanje rojstev. To, kar se lahko tolerira, je legalizacija 
splava zaradi preprečitve črnih splavov. Legalizacija je tako zgolj v 
funkciji zaiezitve zla, ker se zavedamo, da tega zla v celoti ni mogoče 
odpraviti. Ceprav je tudi vsak tak primer kapitulacija dobrega pred 
zlom, ži vIjenjapred smrtjo. S teološkega vidika je in ostane tako splav, 
ne glede na pravno ureditev, zlo, ki je popravljivo samo z božjo 
milostjo. Največ, v kar kristjan privoli, je pravna legalizacija splava 
zaradi manjšega zla kot ultima ratio, gotovo pa ne v smislu sredstva 
za urejanje rojstev. 

Naša obstoječa zakonodaja mora svoja stališča preveriti ne v prvi 
vrsti zato, ker je kristjanom življenje sveto, ampak ker nasprotuje 
znanstvenim spoznanjem s področja biogenetike in embriologije kot 
nazorsko nevtralnim argumentom. Najmanj, kar v pluralistični družbi 
smemo pričakovati, je upoštevanje nazorsko nevtralne argurnen
tacije! Kar pa seveda ne ukinja tistega stališča, ki ga je na okrogli 
mizi izpostavil dr. Mmjan Šef, ampak ga kvečjemu potrjuje, namreč 
argument svetosti življenja. Ali drugače rečeno, zahtevati od kristja
nov ali kogarkoli drugega, da obstoječo zakonodajo sprejme, pomeni 
zahtevati nekaj, kar je proti znanstvenim uvidom r(ajbolj pristojnih 
pozitivnih znanosti na tem področju. 

Zakonodaja, kakršna je, dejansko sili zdravnike v takšne situa
cije, kakršno je dramatično opisal primarij dr. Cerar na svoji mizi, ko 
se kot ginekolog vsak dan srečuje z odločitvami izbire med življenjem 
in smrtjo. Dejstvo je, da se noben zdravnik ne more popolnoma 
izogniti takšnih konfliktnih situacij. Seveda pa mu zakonodaja lahko 
številne take situacije pripravi ali pa zmanjša. Ob tem se postavi 
vprašanje, ali absolutizacija ženine svobode ne ogroža tudi svobode 
zdravnika? V primeru splava nastopajo tako najmanj tri svobode treh 
različnih subjektov, ki se med seboj omejujejo, zato je vsako vna
prejšnje privilegiranje ene na račun drugih dveh v konfliktnih situa
cijah vprašljivo. Še posebej velja to v danem primeru, ko privilegirana 
svoboda žene-matere lahko popolnoma onemogoči, da bi se spočeti 
otrok razvil do stopnje, ko bi se lahko svobodno odločal. Podobno 
velja za zdravnika ginekologa, ki je prisiljen odločati se proti življe
nju, čepr'av je poklicno dolžan življenje varovati in ohranjati. Takšna 
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situacija preprosto zahteva od zakonodaje, da preveri svoja izhodišča, 
na katerih je zakon pred časom zgradil. Hkrati pa ne smemo pozabiti, 
da ima tudi zakonodaja veliko preventivno moč vplivanja, ki pa je 
seveda lahko pozitivna ali negativna. 

Možnost skupnega nastopa različnih nazorskih skupin tako vidim 
v postavljanju zahteve, da se zakonodaja spremeni. S tem pa še zdaleč 
ne bi bilo vse rešeno. Odločilnega pomena je, kakšen odnos imamo 
do življenja v njegovi duhovno-telesni pojavnosti, kako razli(~ni spoli 
gledajo drug na drugega in kakšen pogled na človeka nas osebno in 
druge dejansko opredeljuje. 

Dr. I van Štuhec 

Družina, Il. februar 1990 

I SPLAV, ZAKONODAJA IN KRISTJANI 

V zadnjem času veliko pišejo in govorijo o splavu. lllko oh(~utljivo 
temo je treba obravnavati z veliko mero odgovornosti, zato bi želel 
osvetliti nekatere pojme, ki ostajajo včasih zamegljeni. 

1. V demokratični državi nobena nazorska skupina (tudi kristjani) 
nima pravice vsiljevati svoje poglede s pomočjo zakonodaje drugače 
mislečim. Imajo pa vso pravico, da s svojim življenjem, dejanji in 
besedo pričujejo za svoje ideale. 

2. Pri razpravi, ki se nanaša na legalizacijo splava, nekateri 
zanemarjajo dejstvo, da s hotenim splavom zatremo življenje ne
rojenega otroka. Ne upoštevajo dognanj znanosti, kot so biogenetika 
in embriologija, ki kažejo, da je genetski zapis nove osebe odrejen v 
trenutku, ko se združita jajčece in semenčica. Oplojeno jajčece ima 
svoj ritem in dinamiko, ki je različna od materine. Francoski biogene
tik Lejeune imenuje zarodek »odrasli človek v miniaturi«. Profesor 
Blechschmidt pa dokazuje, da v razvoju oplojenega jajčeca ni bistve
nih sprememb razen zunanjega videza. Glede na dognanja znanosti 
ni logično, da zakonodaja zagotavlja pravno varnost otroku šele od 
rojstva dalje. Za pravice nerojenega otroka bi se morali zavzeti vsi, 
ki si prizadevajo za humano družbo, ne glede na nazorsko usmer
jenost. 2. vatikanski koncil označuje splav in usmrtitev otroka za 
»gnusna zločina« (eS 51,3). Navodilo o daru življenja pa dobesedno 
pravi: »Če država ne postavlja svoje moči v službo pravic vsakega 
državljana, zlasti tistega, ki je najslabotnejši, tedaj so ogroženi sami 
temelji pravne države ... Kot posledico spoštovanja in zaščite, ki ju je 
treba zagotoviti nerojenemu od trenutka spočetja dalje, mora zakono-
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daja predvidevati ustrezne kazenske sankcije za vsako hoteno kršitev 
njegovih pravic.« (CD 36, lH,b) 

3. Trditev, ki opravičuje legalizacijo splava kot manjše zlo, češ da 
s tem preprečujemo splave na črno, ni v skladu s cerkvenim moral
nim naukom. Cerkveno učiteljstvo zahteva zakonsko prepoved spla
va, kot smo pravkar videli. Z legalizacijo splava dopuščamo moralno 
zlo - usmltitev nerojenega otrolq, preprečimo pa zgolj možno smrt 
matere zaradi možnega nestrokovno opravljenega splava. Kako naj bi 
biloruanjšezlo prepustiti nemočno in nedolžno bitje njegovi kruti 
usodi,_z;~va,J;ov:~Jipl!>~n~padalca«? V tem smislu piše Vanja Križan: 
»Ni mi znano število smrtnih žrtev žena, toda prepričana sem, da bi 
bilo malenkostno, če bi ga primeljali ; tisoči smrtnih žrtev nerojenih 
otrok samo venem letu. Ne morem razumeti, zakaj ... pripisujemo 
življenju odraslega večjo vrednost kot življenju otroka, čeprav ne
rojenega.« (Družina 21.1.1990) 

Prav tako ne vzdrži kritike trditev, da je splav civilizacijska 
pridobitev za osvoboditevžene. Splav pušča moškemu vso svobodo, 
ženski pa nalaga vso težo posledic. Prerrinogokrat ostaja sama v svoji 
stiski. V tej stiski ji je treba pomagati z vsemi možnimi sredstvi, 
vendar ne z usmrtitvijo nerojenega otroka. 

4. Za borbo proti splavu samo kazenska zakonodaja ni dovolj. 
Potrebna je vzgoja v smislu humanejšega pogleda na spolnost, različ
ne oblike pomoči, izboljšanje socialne zakonodaje ipd. Skratka, 
ljudje bomo morali bistveno spremeniti svoj pogled na življenje. »To 
pa ne bo mogoče, če ne bomo spremenili odnosa do življenja - mu 
vrnili nedotakljivost, lepoto in radost, če ne bomo na novo posvetili 
odnosa med moškim in žensko in ponovno odkrili vrednoto ljubezni,« 
kakor piše Veselka Šorli-Pucova (Družina, 4.2.1990). Kristjani naj 
bi se zavedali Jezusovega naročila, naj ljubimo vsakega človeka, kot 
ga Jezus ljubi. Vendar tudi pravnih sankcij ne smemo izključiti. 

Ob koncu, pa ne na rob, naj navedem besede sedanjega papeža 
ob 6. simpoziju Sveta evropskih škofovskih konferenc: »Sprejetje 
zakona o dovoljenosti splava so imeli za uveljavitev načela svobode ... 
Toda mislim, da je v tem tako žalostnem in nazadovanjskem pojavu 
dejansko bil poražen mož in bila poražena žena. Poražen je bil 
zdravnik, ki je zatajil prisego in najplemenitejše dostojanstvo medi
cine, ki je v tem, da brani in rešuje človeško življenje, poražena je 
bila »seksualizirana« država, ki se je odpovedala zaščiti temeljne in 
posvečene pravice do življenja ... Evropa bi morala razmisliti o tem 
porazu.« 

Jože Pucelj 
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1. 4. »Ženski« tisk 

JANA 
Jana, 7. februar 1990 

I KAKO PRESEKATI HUDIČA 
Slovenska alternativa se je združila v koalicijo. To ji sicer daje več 

moči, prinaša pa tudi nekaj nevšečnosti; kar si izmisli ena stranka, 
navadno ljudstvo (pravzaprav ni nič čudnega, če je nekoliko zme
deno) pripiše vsem. Potem se pač morajo oni drugi »ograjevati in 
pojasnjevati«. 

Nekaj takega se je zgodilo z zahtevami za prepoved oziroma 
omejitev splava, skritimi pod oznako »demografija«. Skratka, prestari 
smo, preveč nas umre in premalo rojevamo, izumrli homo, (~e ... Če 
ne bomo spravili na svet več otrok, najbolj pri roki so seveda »že 
narejeni«, ki jih ženske splavijo. Recept je torej preprost - omejiti 
abol1use. Hudiču odsekati rep. Ampak hudič ima to dobro lastnost, 
da mu namesto enega zrasteta dva repa, sam pa ostane ccl. 

Nastal je vik, prišlo je do mnogih povsem čustvenih reakcij z 
različnimi predznaki - ženska je postala hkrati morilka in izdajaika 
svojega naroda, če splavi in ne rodi zadostnega števila novih dr
žavljanov, po drugi strani jo hočejo oropati edine pridobitve, ki jo ima 
od socializma, in ji odreči pravico do razpolaganja z lastnim telesom. 
Na srečo so se vmešali razwnni demografi s svojo znanostjo, ki ne ve 
za kakšne bistvene povezave med številom splavov in rojstev, in 
(predvsem) ginekologinje, ki so poleg teh naštele še nekaj drugih 
pomembnih argumentov, zakaj naj ostane splav zakonsko urejen tako, 
kot je. Pritrjevali so še drugi strokovnjaki. S podatki in dokazi se je 
težko boriti na način »samo milijon nas je«, zato se zadeve s splavom 
po tihem umikajo z dnevnega reda. Politika, stara in nova, je namreč 
doumela, da jo lahko tako drobne, a hkrati tako zelo človeške stvari, 
kot je splav, tudi pokopljejo. Tako zdaj eni pojasnjujejo, da zadeve 
niso predlagali in da je splav civilizacijska pravica ženske, tisti, ki 
so predlagali, se vlečejo nazaj, stara politika pa se zavzema, rla hi 
problem preložili »za potem« - po volitvah torej. 

Ampak kost je seveda tu. Glodamo jo, kot vemo in znamo, in morda 
bomo ob polomljenih zobeh zvedeli marsikaj o sebi in o tem, da srno 
kljub polnim ustom demokracije obremenjeni s predsodki iz zelo 
zastarele ropotarnice. Trenutno je zelo moderno (in pred volitvami 
najbrž potrebno, da bi volivci zvedeli čimveč lepega o svojih kan-
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didatih) ponujati svoj način življenja kot recept: jaz imam srečno 
družino s petimi otroki, prelepo je imeti toliko otrok. Jaz uporabljam 
naravno kontracepcijsko metodo, le brez kemikalij, plastike in kovine 
je spolnost popolnoma osrečujoča ... Jaz to, jaz ono, vse je lepo in 
popolno. Ljudje, ki pač živijo, kot vedo in znajo, imajo, žal, drugačne 
izkušnje. 

Tudi novinarji nimamo samo sijočih trenutkov. Navsezgodaj zju
traj nam radijski kolega zagnano dopov0duje, da je treba zmanjšati 
število splavov (kar je res) in »narediti« iz'njih otroke (kar je neumno 
razmišljanje, pravi znanost). Kolegica, ki se v svojem tekstu ognjevito 
zavzema za splav, pa med drugim zapiše: »In kaj menim o splavu 
sama? 11ko kot večina žensk bi ga s težkim srcem opravila, pre
pričana pa sem, da bi me najbrž do smrti preganjala slaba vest.« 

Slaba vest torej. Le kdo si je izmislil, da je ženska, ki naredi splav 
na najboljši poti, da postane zaradi slabe vesti duševna bolnica - ker 
je morila, ker ni popravila demografske podobe svojega naroda, ker 
ni izpolnila svoje dolžnosti? Mnogi bi ji to vsekakor radi naložili na 
dušo. Vendar se zdi, da ženske doživljajo najhujše trenutke pred 
splav om, od strahu in groze in kar je še takih pridevkov (prav zato je 
tako pomembno, da je postopek »odprave plodu« korekten in ra
zumevajoč), po splavu občutijo kvečjemu nekaj pobitosti in pre
cejšnje olajšanje. Drugače je seveda s tistimi ženskami, ki si otroka 
želijo, pa ga ne upajo imeti. Te se najbrž res lep kos življenja 
sprašujejo, ali so naredile prav ali ne, kar pa nima veliko opraviti z 
vestjo. 

In smo tam - koliko otrok si borno sploh še drznili roditi, ko ne 
vemo, ali bomo lahko plačevali vrtec za te, ki jim imamo, ali bomo 
obdržali službo, dajih bomo lahko redili, ali bodo otroci dobili službo, 
ko bodo odrasli, ali jih bomo še sploh lahko peljali ven, ko nam vsako 
jutro dopovedujejo, naj zapiramo okna, ali jim iz vode, ki priteče iz 
pip, sploh še lahko skuhamo čaj ... Kakšna sploh je ta naša srečna 
družina? Če sprašuješ starejšo generacijo po spominih na otroštvo, 
največkrat slišiš: lačni smo bili, bosi, zeblo nas je. Če sprašuješ 
današnjo mlado generacijo, pravi: zmeraj smo bili sami. In današnji 
malčki? S ključem, obešenim okoli vratu, se Eotikajo naokoli. Če je 
oče pomemben in dobro plačan, ga nikoli ni. Ce je manj pomemben 
in slabše plačan, ga prav tako nikoli ni, ker popoldne šušmari. Mama, 
vsekakor zaposlena, pa - pomembna ali ne - krpa, pere, pospravlja, 
vpije »a si napisal nalogo« in ponoči kuha za naslednji dan. Otrok jo 
gleda največkrat v hrbet, ko je obrnjena k štedilniku ali kam drugam. 
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Na redkih družinskih izletih in počitnicah pa SI' nIlIIi prepirajo, ker 
se sicer nimajo časa. 

Neki perici s sedmimi otroki, nazadnje je rOl li IlIlrojl'ke, je »druž
ba« ponudila, da bi se zaposlila kot varuhinja svojih otrok. Ko je 
ugotovila, da bi dobila za to pol manj plače kot v slllžhi,jl~ šla seveda 
prat. Pojdite se, no, solit! 

Nič ne pomaga - če si res tako želimo več otrok, ho treha hudiča 
presekati in urediti razmere, da bo lahko družina, kjer se otroci po 
navadi ugnezdijo, bolj sproščeno zadihala, 

Sonja Grizila 

Jana, 14. februar 1990 

I GRDE, SEBIČNE, ZLE 

Zdi se, da smo Slovenke naposled vendarle dočakale svojih pet, 
kaj pet, deset minut: v vročici prvega pravega povojnega predvolil
nega boja smo namreč postale nadvse privlačen, hkrati pa tudi hudo 
sporen medijski objekt. Zadnje čase se namreč o nas piše toliko in 
tako, da je zdaj res že vsaki Mariji, Alenki in Maji jasno, kaj vse na 
njej stoji in pade. 

Resnici kratko in malo ni več mogoče ubežati: gromovniki z leve 
in desne namreč vse bolj ihtavo ponavljajo, da je usoda slovenstva 
izkjučno v ženskih rokah. Same smo odgovorne za to, kar je, kaj je, 
l?a je vsakomur jasno: že desetletja drvimo proti svojemu koncu. 
Stevilo porodov upada že vse od začetka stoletja, že deseto leto 
zapored pa umre več Slovencev, kot se jih rodi. Razvajene, sehične, 
karieri predane ženske, če jim sploh še smemo tako reči, se vse holj 
odločno upirajo klicu boga, narave in nove politike; namesto da hi 
se radostim materinstva predajale, se jim brezsrčno odteglljejo. Ne
pregledne množice spolno aktivnih Slovenk zaradi najrazličnejših 
kontracepcijskih metod sploh ne zanosijo, devetnajst tisoč potencial-~ 
nih mater pa se že v prvih tednih po spočetju otroku odpove in splavi. 
Samo pomislite: toliko v letu dni, petdeset vsak dan! Še tiste, ki 
vendarle donosijo in rodijo, se redko odločijo za drugega, še redkeje 
pa za tretjega in četrtega otroka. Posledice so, razumljivo, katastro
falne: če se Slovenke ne bodo prav kmalu zavedle svojih dolžnosti, 
ki jim jih prinaša njihov spol, bo čez dobrih sto petdeset let umrla 
zadnja Slovenka, še prej pa pokopala zadnjega Slovenca. 

Nič čudnega torej, da so ob pomisli na tako grozovit propad 
narodovi voditelji {potem ko so zamenjali tiste narodove voditelje, ki 
so se lep čas sistematično trudili, da bi ženskam ubili željo po 
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materinstvu) udarili plat zvona. »Skušamo zgraditi humanejši sistem, 
ki bi bil prijaznejši do družine in otrok,« pravi v današnji Jani Emil 
Milan Pinta!; eden od kreatorjev nove slovenske prebivalstvene 
politike, ukrepov, ki naj bi družino, otroke in materinstvo spet po
stavili na mesto, katero jim gre. Nekaj predlogov, ki so doživeli 
največjo publiciteto: družinski dodatki, samski davek, daljši porod
niški dopust, polovična delovna obveznost do otrokovega šestega leta, 
stanovanja za pare, ki se obvežejo, da bodo imeli otroke, omejitev 
pravice do splava in državna plača 2~ matere, ki bodo zaradi otrok 
ostale doma. 

Ob vseh teh predlaganih ukrepih, ki segajao od najcenejše in 
najpreprostejše prepovedi do smele in nedosegljive znanstvene fan
tastike, bi se seveda dalo marsikaj reči. Kljub temu bi tokrat naj od
ločnejše borce za prihodnost slovenstva vprašali samo tole: kako je 
mogoče, da so ob viharni plohi besed tako popolnoma pozabili na svoj 
lastni spol, na moške? 

Zdi se nerazumljivo, pa je vendarle res, da se je med gonjo proti 
splavu samo ženskam pridala etiketa morilk, čeprav ima prav vsak 
abortiran zarodek tudi očeta. Kdaj se je ta odpovedal odgovornosti? 
S čim si je opral krivdo, ki naj bi jo nosila ženska? Morda s tem, da 
se je otroku in njegovi materi največkrat že vnaprej odpovedal? Prav 
zaradi tega, prav zaradi tega pozabljenega očeta - pa ne samo pri 
abortusu - se ob prebiranju predlogov za dvig slovenske natalitete 
počutim nelagodno in neprijetno. Vse bolj sem namreč prepričana, 
da bomo imele Slovenke več trenutno vsem tako ljubih otrok šele 
takrat, ko si jih bodo resnično in odgovorno, brez fige v žepu, želeli 
tudi moški. Takrat torej, ko bomo vedele, da bodo očetje doma 
pripravlje!\i prevzeti - da ne bomo prezahtevne - vsaj tretjino bremen. 
Takrat, ko bodo tudi moški, ne le ženske, enakopravno vodili svoje 
otroke k zdravnikom, zobozdravnikom, v vrtec in šolo. Ko bodo 
popihali potolčena kolena in prebirali pravljice. Ko bodo žrtvovali 
stopničko v karieri za nego bolnega otroka. Ko bodo z (ne)hlinjenim 
zanimanjem poslušali poročila o neverjetnih doži vet jih na domačem 
dvorišču in sosedinem rojstnem dnevu. Ko bodo, če se slučajno 
razidejo s svojo ženo, z manj nejevolje in brez socialnih skrbstev in 
sodišč za lastne otroke prispevali dovolj denarja. Z drugimi be
sedami, ko jim bo do sinov in hčera - to menda ni nerazumno -
približno toliko kot do samih' sebe. 

Prav zaradi te ženske želje, da bi v očetu svojih otrok našla tudi 
partnerja pri njihovem odraščanju in vzgoji, se bojim da bo tistim 
vizionarjem, ki gradijo prihodnost naroda - če ne drugače, pa s silo 
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- samo na materah, spodletelo. Za otrokovo spočetje sta tudi ob koncu 
drugega tisočletja še vedno potrebna dva, za njegovo rast in vzgojo pa 
sta včasih celo dva premalo. Kdor torej res želi, da bi tudi v novih 
stoletjih tod še naprej živeli Slovenci, za nobeno ceno ne bi smel 
pozabiti očetov. Ženske utegnemo kdaj res biti sebične in ambiciozne, 
tako zelo pa spet ne, da bi pri starševstvu nečimrno zahtevale zase 
prav vso pogačo. 

Maja Lupša 

OTROK IN DRUŽINA 

Otrok in družina, februar 1990 

I SLOVENKE SO REKLE »DA« 

Zakaj se ženske, a nikakor ne le vSIoveniji, odločajo za splav, za 
odpravo nosečnosti? Mar zato, ker bi hotele najprej mazohistično 
uživati v telesni in kasneje še v duševni bolečini? Ne! Pač pa zato, 
ker si otroka v tistem trenutku ne želijo ali pa si ga zaradi tega ali 
one~a vzroka ne morejo pri voščiti. 

Ze kratka anketa med njimi, med tistimi, ki čakajo na abortus, 
razkrije tistim, ki to želijo slišati, zelo široko paleto vzrokov. Nekako 
takole pravijo: Nimam službe in nič ne kaže, da bi jo kmalu dobila. 
Nimam stanovanja, še skromne sobice ne. Mož (fant) popiva in me 
pretepa - če pretepa mene, bo tudi otroka. Srednješolka sem še; rada 
bi še študirala in otrok bi mi bil ovira. Stara sem že 45 let in imam 
že odrasle otroke. Nočem rojevati otrok v ta nori svet. Že zdaj težko 
živim, še ena usta več bi nas pripeljala v popolno revščino. Mož samo 
leži, nič ne dela, sitnari in ukazuje, zato bi me tretji otrok fizično 
»umoril«, saj vse domače delo pade le name. Otrok veliko stane, 
denarja pa je čedalje manj. Otroka bi rodila, če bi mi kdo stalno 
pomagal, a staršev nimam več, fant pa je fič-firič ... 

»Menstrualna policija« 

Za našo patriarhalno družbo in državo, kjer je moški vse in ženska 
domala nič, je zares tipično, da začne v času največje krize raz
pravljati prav o splavu, torej o redki civilizacijski pravici, ki je 
ženskam v Jugoslaviji dana od leta 1976. Prav ta pravica pa je za 
nekatere čez noč postala sporna in zato bi jo radi ukinili ali vsaj 
omejili. Kaj o tem menijo ženske, jim je pač malo mar. Gradijo 
namreč družbo po meri človeka. Katerega človeka, sprašujem. Samo 
po meri moških ali pa morda tudi po meri žensk? 

Kaj torej o splavu menijo ženske? 
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Pred kratkim je Varianta, podjetje za tržno komuniciranje in 
p«?litični marketing, opravila javnomnenjsko raziskavo z naslovom: 
»Ženske in politika«, kjer so anketiranke spraševali tudi, če so za 
splav ali proti njemu. Samo 5,6 odstotka anketirank je menilo, da bi 
morali splav prepovedati. In še med temi je bilo večina takšnih žensk, 
ki še niso ali pa niso več v fertilni (rodnostni) dobi! Skoraj 90 
odstotkov anketirank pa je bilo za to, da ostane splav dovoljen!!! 

Tudi na Hrvaškem (in tudi v Srbiji) je zelo močno gibanje zoper 
splav. Morda pa bodo moški prav na tem izrazito ženskem področju 
našli vsejugoslovansko sintezo. 

Zaplankanost 

Slovensko katoliško gibanje oziroma stranko in tiste, ki so ji blizu, 
muči nizka nataliteta našega naroda. In to dejstvo seveda - povežejo 
z visokim številom splavov pri nas. 

Prepoved splavov je torej - po njihovo - humana za ženske (ker so 
splavi nevarni) in koristna za državo, ker bo tako več otrok!!! 

Edino zares pravo zdravilo zoper splav je izobraževanje moških 
in žensk ter kontracepcija! 

Nasilni ukrepi, takšni ali drugačni, dolgoročno nikoli niso uspeš
ni. Povzročijo pa mnogo gorja. 

»Moški moderne dobe« 

»Moške moderne dobe« moti tudi to, da se ženske zdaj - pri nas 
- same (in to še brez stroge inkvizicije v obliki komisije) odločajo za 
splav. Moški ima (takšna je pač narava) le to pravico, da odloča o 
morebitnem rojstvu ali nerojstvu otroka, tako da bodisi z žensko - ki 
je ne mara toliko, da bi se z njo poročil ali z njo živel, če bi zanosila 
- sploh ne spi ali pa lo počne, pa se prej zaščiti. Uporaba kondoma 
pa je že zaradi aidsa nadvse priporočljiva! Ko pa ženska enkrat že 
zanosi, kot edina lastnica svojega telesa odloča, ali bo otroka rodila 
ali ne! 

In končno. Zakaj hočejo imeti moški še pri tako izrazilo ženski 
zadevi, kot je nosečnost, splav, rojevanje, dojenje itd. prvo, zadnjo, 
edino in glavno besedo? Kdo jim daje to pravico? 

Uradna slovenska politika o teh napadih na eno redkih civili
zacijskih pravic ženske molči, alternativna - posebej katoliško obar
vana - pa ženske napada. Še huje. Proglašajo jih za morilke!? Kajti 
tudi nerojen Slovenec je že Slovenec. In nas je samo dva milijona. 

to, da je tudi že rojena Slovenka človek, zanje ni pomembno. 
Prednost dajejo še nerojenemu bitju, za katerega ne moremo z goto-
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vostjo trditi, da je res že človeško bitje, ne pa ženski in njeni osebni 
sreči, torej ne ženskemu bitju, ki je prav tako enkraten in neponovljiv 
človek. 

Splavi 

Poglejmo v preteklost. Leta 1955 je bilo pri nas zabeleženih 5450 
splavov, koliko je bilo poleg njih tedaj še črnih, lahko samo ugibamo. 
Leta 1970 je bilo 8500 splavov. Potem - po letu 1975, ko smo 
legalizirali zgodnjo prekinitev nosečnosti - je število splavov v Slo
veniji naraslo. Hkrati vemo, da črnih abortusov od tedaj praktično ni 
več. Ker pa je nataliteta že približno 20 let enaka, menimo, da je bilo 
tudi prej enako število splavov - samo črnih več. 

Res paje, da se zadnjih nekaj let - ko je kriza v Jugoslaviji iz dneva 
v dan večja - v Sloveniji rodi manj otrok. Leta 1980 se je rodilo 26 
tisoč otrok in lani nekaj nad 25 tisoč. 

Števlo splavov v Sloveniji pa od leta 1982, ko je bil dosežen vrh 
(nad 19. tisoč abortusov) pada. Leta 1987 jih je bilo še 17 tisoč . 

• Kontracepcija 

Če sta se zakonca odločila za enega ali dva otroka, je seveda jasno, 
da bo ženska splavila, če bo ponovno zanosila. Le redki zakonci so 
še, ki bi hoteli toliko otrok, kot jim jih daje narava (Bog). 

Seveda pa ni prav, da splavi na določen način izpodrivajo kontra
-cepcijo, saj abortus ne bi smel biti zaščita pred nezaželeno noseč
nosDo, pač pa le primer v sili, če odpove ta ali ona zaščita. 

Se posebno mlade ljudi je treba seznaniti z vsemi zaščitnimi 
sredstvi! Še zdaleč pa ne samo dekleta, pač pa tudi fante, ki v veliki 
večini mislijo, da je kontracepcija le stvar žensk. 

Cerkev je vznemirjena in zgrožena le, če dekle naredi splav, pa 
doma o tem nič ne vedo. Prav nič pa je ne moti, da je to in to dekle' 
oplodil moški . Saj sta za s početje potrebna dva, mar ne? To, da Se bajo 
fantje, spregledajo, saj posledic ni videti. Moti jih le »greh«, ki ga je 
videti. Dekleta namreč »prinesejo domov« otroka. [ ... ] 

Na področju spolnosti je sploh velika zmešnjava, pa malo pošte
nja. Ženska ima v patriarhalni družbi samo dve možnosti: da je devica 
ali prostitutka. Devica se poroči in potem, ko ni več nedolžna, rojeva 
po tekočem traku. Prostitutka se prodaja. Samo za normalno žensko 
v tem svetu ni prostora. Za tisto, ki v seksu tudi uživa, ki hoče biti 
enaka moškemu. Ženske, ki prevarajo može, še danes gledajo bolj 
grdo kot moške, ki prevarajo žene. Nasploh pa velja fant, ki ima veliko 
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deklet, za »frajerja«, dekle pa za »lahko«. Pa kaj bi vam naštevala te 
stereotipe, saj jih poznate l .. .! 

Neva Železnik 

Otrok in družina, marec 1990 

I VSE SLOVENKE NISMO ZA SPLAV 

Seveda me je zbodel že naslov: Slovenke so rekle »da«. 
Poglejmo od bliže tisti »da« (90% žensk za splav). V Demo
kraciji sem zasledila več podatkov o anketi, ki je dala tak 
rezultat; anketo so poslali 1380 ženskam, izpolnilo jo je 415 
žensk. Ali lahko mnenje 4.15 žensk prenesemo na vse Slo
venke? Pa še eno vprašanje se mi zastavlja: kaj resnično misli 
965 žena, ki na anketo niso odgovorile? Kaj pa, če niso prav 
nič v strahu za izgubo te pravice, pa se jim ni zdelo potrebno 
odgovoriti? Ali pa mislijo, da njihovo mnenje itak nič ne velja 
- kaj bi torej pisale! Po kakšnem ključu so bite izbrane anke
tiranke? 

Citiram: »Dokler bodo ljudje živeli, se bodo ljubili ... Posledice 
spolnih odnosov pa so znane.« Torej istovetenje ljubezni in spolnih 
odnosov! Beseda ljubezen je zelo zgarana in pogosto zlorabljena. 
Mnogokrat ni to, kar je med dvema človekoma, nobena ljubezen, vsaj 
taka ne, ki bi osrečevala, ki bi dajala moči in lepšala prihodnje dni. 
Resnična ljubezen nikomur ne privošči hudega, tudi nerojenemu 
otroku ne. Resnična ljubezen je polna življenja (eden od izrazov je 
tudi otrok), v ljubezni ni strahu in sovraštva ... Jasno je, da sta za 
(telesno) ljubezen in spočetje odgovorna qba, tako mož kot žena. Na 
enem mestu N. Ž. to trdi, na drugem pa pravi, da ženska kot edina 
lastnica svojega telesa sama odloča o rojstvu ali nerojstvu otroka. 
Ima~ dve pripombi. Prvič: v resnici so možje odgovorni (morejo biti), 
kar pa jim N. Ž. odreka, in drugič: telo njenega otroka ni njeno telo 
- ona je le varuhinja tega telesa. 

N. Ž. se jezi, da »politična alternativa, posebej katoliško obar
vana«, daje »prednost še nerojenemu bitju, za katerega ne moremo z 
gotovostjo trditi, da je res že človeško bitje, ne pa ženski in njeni 
osebni sreči, torej ne ženskemu bitju, ki je prav tako enkraten in 
neponovljiv človek«. V istem stavku izvemo, da je tudi nerojeno bitje 
enkraten in neponovljiv človek. In kaj je osebna sreča ženske? Biti 
enaka moškemu? Da »v seksu tudi uživa«? Ker »device, ki se 
poročijo in potem rojevajo po tekočem traku«, prav gotovo »ne uživajo 
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v seksu<<! Uživajo torej le tisti, ki nočejo biti dekle nikomur, niti 
otrokom niti moškim. 

Ena velikih ženskih zmot je biti enaka moškemu. To sploh ni 
mogoče. Me smo po naravi drugačne. Po telesu kot po duševnosti. Z 
moškimi se pa čudovito dopolnjujemo - iz tega izhaja enakoyrednost 
- ne 'pa enakost! Mislim, da smo dolžne (in sposobne) marsikaj 
doprinesti k sožitju z možem. Če vedno znova iščem v sebi resnična 
občutja, prave razloge, zakaj me je nekaj prizadelo, se ne sramujem 
svoje iskrenosti ... , se dam svojemu možu ljubiti taka, kot sem. In šele 
zdaj se lahko čutim resnično ljubljena. Seveda se mu lahko zaupam 
samo, če mi nudi varnost. 

Lahko je moj zakoniti mož moški, ki ga v svojih globinah ne 
sprejemam. Toda - ali lahko kljub temu »spim« z njim? Ali me je mož 
resnično vesel, če se srečujeva samo na tem področju? 

Ali pa so moški pretopi, da bi resnično kaj razumeli (iz članka N. 
Ž. lahko potegnem to ugotovite'v!)? Ali je torej to (posledice ... pa so 
znane ... ) - ali pa »to« potrebujem, ker sem normalna ženska!? 

Kultivirana spolnost ni vezana le na ta trenutek, na trenutno 
čustvo ... To je stvaJ; ki naj bi nam(a) pomagala, da smo bolj veseli, 
iskrenejši, bolj odprti ... Mislim, da smo ljudje predvsem zato, ker 
znamo stvari premisliti in kdaj stisniti zobe ? ali pa kolena! 

Ali je največja sreča v tem, da lahko »spiš« z ljubljenim človekom, 
kadar si zaželiš? Ali se vam ni nikoli zgodilo, da se VAM JE STVAR, 
NA KATERO STE MORALI ČAKATI, ODKRILA KOT POSEBNO 
DRAGOCENA? 

ŽENINA TEMEWNA PRAVICA IN DOLŽNOST JE, DA POZNA 
SAMO SEBE: svoje telo in svojo notranjost. In da se VESELI SAMA 
SEBE in možnosti življenja, ki spi v njej. ZAKAJ BI OBJOKOVALA 
SVOJ SPOL in skušala biti enaka moškemu, zakaj ne vidi lepote svoje 
ženskosti? Meni se zdi čudovito iz meseca v mesec opazovati dogajal\
ja v sebi. Veselim se vsake ovulacije ne glede na to, da res ne bi bilo 
pametno spočeti! Veselim se pa kljub temu! (Končno je vse to tudi 
znak zdravja!) 

POZOREN MOŽ ŽIVI Z ŽENINIM CIKLUSOM. 
V se te misli razpredam, ker ima gledanje na splav kot na »skoraj 

edino civilizacijsko pravipo« korenine v ~~ninem nesprejemanju 
same sebe. Seveda mnoga dekleta, ki splavijo, še niso toliko stara 
oziroma zrela, da bi res dojela, kaj je to splav. Mnoga dekleta in žene 
so v stiski. Vendar niso v stiski le zaradi stiske v stanovanju, 
premajhne plače ... , temveč tudi - prevsem ZARADI NEODOBRA
VANJA OKOLICE! Če žena zanosi, ne da bi želela, pa jo potem vsi 
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grdo gledajo (sosedje, znanci, sorodniki - mno~i, ki sicer za otroka 
ne dajo niti ficka), lahko pride v strašne stiske. Se tiste, ki se veselijo 
otroka, so prizadete, če jih okolica ne sprejme! Mnenje okolice pa se 
kroji tudi preko časopisov in drugih medijev javnega obveščanja. 

Mislim, da bi mnoge žene bile srečnejše, če bi rodile svojega 
otroka. Splav je kratkoročna rešitev (če smem uporabiti to besedo). 

NARAVNA METODA - ne Knaus-Oginova - temveč ovulacij ska, 
lahko kombinirana s temperaturno - ima veliko prednost pred 
vsemi drugimi, ker ima pozitiven odnos do telesa. ŽENO UČI 
WUBlTI SEBE. Če ljubi sebe, je odprta tudi za druge. 

NARAVNA KONTRACEPCIJSKA METODA NI TAKO ZELO NE
ZANESWIVA, kot trdi N. Ž., pričakuje pa DNEVNO SAMOOPAZO
VANJE, KAR PA SPADA K WUBEZNI DO SEBE. »Nimam časa,« 
bo morda rekla katera od bralk. Mnoge ženske kar nekaj časa - kljub 
temu da ga nimajo - porabijo pred ogledalom; zakaj pa ne bi četrt 
minute še za ugotovitev svojega »stanja«? Dr. 1ietze ugotavlja, da med 
sto pari, ki uporabljajo intrauterini vložek, venem letu zanosi 3 - 5 
žensk, izmed parov, ki uporabljajo tablete, 0,7 (podatki so v knjigi Z 
veseljem biti ženska ... Ingrid Trobisch), seveda ob vestnem opa
zovanJu. 

Naši ljudje imajo otroke radi, pravi N. Ž. To pa menda dokazuje 
nekaj tisoč umetnih osemenitev žensk letno ... Zelo lepo je spočeti 
otroka, ga nositi, roditi, vzgajati od malega ... Toda NE RODITI ZA 
VSAKO CENO. Če bi matere nezaželene otroke donosile in jih dale 
v posvojitev, da bi se otroci nekako prerazporedili od mateI; ki ne 
morejo obdržati otroka, k materam, ki ne morejo zanositi?! - To 
vprašanje zahteva tehtnejšo obdelavo. 

Še o zadržku, ki brani imeti otroka, ker se s tako plačo ne da ži veti. 
MERILA, kaj resnično potrebujemo za življenje, SO ZELO RAZ
LIČNA. Ali je nujno, da je naš otrok oblečen po zadnji modi in da je 
oblečen v same nove stvari? Ljudje bi že iz ljubezni do narave ne 
smeli metati stran še uporabnih stvari. Zadnjič mi je neka znanka 
rekla, da vrže igrače v kontejneI; ko jih njeni otroci prerastejo. Mislim 
da so pred l~ti mnogi otroci lepo živeli (kljub mnenju Alenke Puhar
jeve v knjigi Prvotno besedilo življenja), čeprav niso imeli vseg~, kar 
bi si zaželeli. In danes TUDI NI MERILO SREČE, KOLIKO IMAMO, 
TEMVEČ ZADOVOWSTVO S TEM, KAR IMAMO. 

Ana Kos-Plestenjak 
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Naša žena, marec 1990 

I VZAMI VOJSKI, DAJ OTROKOM! 

Zmeda v glavah 

Ženske smo hkrati čez noč postale edine krivke za (pre)nizko 
nataliteto. Še huje. Krščanski demokrati so tiste, ki so splavile, 
imenovali kar morilke. Toda krivde za številne splave, če je sploh 
treba govoriti o krivdi - nikakor ne gre naprtiti samo ženskam, saj sta 
za spočetje potrebna in odgovorna dva: moški in ženska. Zato seveda 
preseneča, da je cerkev vznemirjena in zgrožena le zaradi žensk. To, 
da seksajo tudi moški - in običajno še zelo radi - ta »greh«, ki se 
seveda navzven ne vidi, jih pač ne moti. Lep primer licemerske 
dvoličnosti, mar ne? 

Po njihovo je »kriva« le ženska, ki se - takšna je pač narava -
ubada s posledicami spolnih odnosov. Če sta moški in ženska zdrava, 
če imata spolne odnose, če nista' zaščitena, je običajno na poti otrok. 
Kaj pa zdaj? Ni veliko izbire: roditi ali splaviti. 

Cerkev in krščanski demokrati imajo ženske očitno na piki. Če 
splavi, je morilka; če pa rodi in ni poročena, je pa zaničevana in 
izobčena. Skoraj vsi še gledajo zviška na nezakonske matere, kot tudi 
na ločenke. To pa ne velja za fante, ki so svoja dekleta zapustili, ali 
za ločence. 

Pa ni zaničevana in izobčena le nezakonska mati, tudi njen otrok 
je zaradi tega kaznovan in zaznamovan. Iz tega izhaja, da deli cerkev 
ljudi na dvoje: na bolj in manj enakopravne. Bolj enakopravni so 
seveda moški in otroci, rojeni v zakonski zvezi; manj enakopravne pa 
so ženske in otroci, rojeni zunaj zakona. 

Hočem reči, da naj nihče nikomur ne vsiljuje svojega mnenja. 
Ženske, ki so prepričane, da je splav umor, naj rodijo vsakokrat, ko 
zanosijo. Toda naj pustijo drugim, da ravnajo po svoje. Teror in 
vsiljevanje pač nikomur ni po godu. 

Še o splavu 

Sicer pa se sprašujem, zakaj hočejo imeti moški še pri tako izrazito 
ženkih zadevah kot so: rojevanje, splavljanje, dojenje itd. prvo, 
zadnjo in edino besedo. Kdo jim daje to pravico? 

Toda zdi se, da jim gre v nos predvsem to, da lahko po naših 
predpisih (od leta 1976 dalje) ženske v prvih desetih tednih pre
kinejo nosečnost brez vseh formalnopravnih omejitev. To seveda 
pomeni, da o svoji usodi in usodi lastnega telesa odločajo same. Torej 
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jim celo komunistični zakoni priznavajo, da so tudi one, ne le moški, 
enkratna in neponovljiva bitja. 

Po llUlenju krščanskih in drugih »demokratov« pa bi se morale 
ženske žrtvovati za svoj narod, pozabiti na svoje življenje, ter zmeraj 
roditi, čeprav nezaželenega otroka, kajti že nerojen amorfni skupek 
celic je nov Slovenec ali Slovenka. Slovenski narod pa je številčno 
ogrožen, izumira. 

Nadalje menijo: če ne gre zlepa, bo šlo pa zgrda. Prepričani so, 
da bi imele ženske več otrok, če bi bile samo gospodinje, zato jih je 
treba iz služb izriniti! In najbolj elegantno se to stori, pa še sumljivo 
ni, z uvajanjem evropskega delovnega časa. To pa se že dogaja danes 
in zdaj! 

Če bodo ženske množično ostajale doma, bodo tudi vsi nezapos
leni moški čez noč imeli delo ... 

Razum, kje si? 

V Naši ženi smo že večkrat zapisali, da splav in kontracepcijo 
prepovedujejo le totalitaristični, represivni režimi. ln to naj bi bila 
naša rožnata prihodnost, ko nam vse stranke obljubljajo, da bo vsak 
posameznik kar najbolj svoboden. Kaj pa posameznice? 

Res je, da so krščanski demokrati kasneje svoje stališče - pred 
volitvami - omilili in dejali, da bi bilo dobro splav le omejiti, ne pa 
čisto prepovedati. Ali to zanje pomeni, da bi morale ženske spet pred 
komisije, kjer bi se morale znova poniževati in tujcem pripovedovati, 
zakaj bi one rade plod odpravile ... Naj komisije spet dobijo moč nad 
ženskami, naj znova nekdo drug - in to tik pred tretjim tisočletjem -
odloča o njih samih, o njihovi usodi? Če bi to storili, bi ženskam vzeli 
status polnoletne osebe! 

Število otrok 

Živeti brez otrok? Zakaj pa ne? To je vaša stvar, kot je zasebna 
odločitev vsakega para (ženske), koliko otrok bosta imela. Naj posebej 
poudarim, da celo v naši zvezni in republiški ustavi piše, da je pravica 
človeka, da sam svobodno odloča o rojstvu otrok. Kdor torej pare 
(ženske) sili, da bi imeli več otrok, kot si jih želijo, ravna v bistvu 
protiustavno in protizakonito! 

Končno pa je treba vedeti še tole: nasilne ukrepe za več ali manj 
otrok - ki za nameček nikoli niso bili uspešni, pač pa so povzročali 
in marsikje še vedno povzročajo veliko gorja - imajo le diktatorske 
države. 
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Država oziroma družba, ki si želi več otrok - in takšna je očitno 
t~di Slovenija - pa naj ljudem kar se da nevsiljivo in čisto neopazno 
izboljša razmere, da bodo imeli več otrok, a le, če si bodo to sami 
želeli. To pa seveda z drugimi besedami pomeni, da bo ali naj bi naša 
družba - kar bi sicer morala že davno početi, saj je baje najbolj 
»humana« na svetu - vsem, a še posebej mladim parom, zagotavljala 
vse pogoje, da se bodo sploh odločali za otroke. 

V mislih imam seveda več možnosti za zaposlitev, a tudi možnosti 
priti v normalnem času, pod normalni mi }>I?sojilnimi in drugimi 
pogoji do lastne in primerne strehe nad glavo. Žal pa predlog popula
cijske politike Slovenije ravno o tem ne govori l .. .! 

., 
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2. Razprave v času sprejemanja nove u
stave 

2. 1. Preventiva naj dobi prednost pred splavom 

DELO 

Delo, 14.7.1990 

I PREVENTIVA NAJ DOBI PREDNOST PRED SPLAVOM 

Ob mnogih družbenih spremembah je nastopil čas, da ponovno 
razmislimo tudi o splavu z vidika zakonodaje, financiranja in morda 
predvsem z vidika vzgoje in s tem preventive. 

Število splavov, po katerem se Slovenci uvrščamo v vrh svetovne 
lestvice, kliče po iskanju rešitev, da to mesto prepustimo drugim. 
Jasno je, da na ljudi ne moremo vplivati samo z zakoni, ki zahtevajo 
ali prepovedujejo. Potrebna je vzgoja oziroma preprečevanje pojavov, 
ki imajo negati vne posledice. In prav splav je po načelih humanizma 
in medicinske 

znanosti biološko-medicinsko, psihološko in socialno škodljiv 
(Kodeks etike zdravstvenih delavcev SFRJ). 

Leta 1977 je bil sprejet zakon o zdravstvenih ukrepih pri ures
ničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, kjer 17. 
člen govori: »Umetna prekinitev nosečnosti je medicinski poseg, ki 
se opravi na zahtevo nosečnice, če nosečnost ne traja več kot 10 
tednov.« Uzakonjena je torej pravica do splava, ki ima z medicino le 
toliko skupnega, da so posledice posega manjše, kot če ga opravi 
strokovno manj usposobljena oseba oziroma če je opravljen v slabših 
razmerah, kot jih nudi zdravstvena organizacija. 

Vemo, da je zakon o splavu v popolnem nasprotju z etiko zdrav
stvenih delavcev, ki v tretjem odstavku uvoda piše: »zdravstveni 
delavci brez pridržkov spoštujejo človeško življenje od samega spo
četja ... « In ker je etično načelo osnovno vodilo zdravnikovega po
klica, se čuti na tem področju nekako izsiljevanega, da dela nekaj 
proti etiki svojega poklica, v nekem smislu proti samemu sebi. 
Dr. Vasilij Cerru; direktor Ljubljanske porodnišnice, je leta 1986 to 
misel izrazil takole: »Prav nič me ne mika, dabi se vpletel v polemiko 
o splay.ih. Če bi bilo po moje, jih sploh ne bi smeli delati. Ne morem 
biti razcepljena osebnost. Vendar se mora~ ukvarjati tudi s tem. 
Zjutraj naredim šest splavov, potem serklažo (poseg, s katerim jih 
skušamo preprečiti) in nato carski rez, da bi spet rešili otroka ... Ko 
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smo bili v tujini, sem srečal porodničarja, direktorja klinike, ki še 
nikoli ni naredil splava, niti ne gre v prostore na svoji kliniki, kjer to 
delajo. Pravi, da ne more biti dvoličen. Zdravnikom so torej splavi 
odveč, a jih morajo delati, ker bi jih sicer - kdo drugi. In naj reče, 
kdor hoče in kar hoče, ni res, da gredo ženske z lahkim srcem na tak 
poseg. Malo je takih, vsaj med mojimi pacientkami ne poznam 
nobene, ki ne bi imela občutka krivde, ker se je morala odločiti za 
to. Vendar tu ne gre, kot pravijo nekateri, za nekakšno nemoralno 
dejanje. Gre za izhod v sili. Razprave gredo v napačno smet; ko se 
ljudje sprašujejo, ali ima nekdo moralno pravico, da se odloči za 
splav. Ne, nima je, nihče je nima. Dolgo smo se tolažili s tistim, češ, 
saj zarodek nima živcev, nič ga ne boli ... Ko z ultrazvokom občasno 
kontroliramo poseg, natančno ugotovimo njegove reakcije ... A tako je 
pač, tudi splave je treba delati. Če že so, naj bodo narejeni v takem 
okolju in na tak način, da bi se posledicam izognili ali da bi bile čim 
manjše.« 

Ginekolog je torej v službi' zakona in nima nobene pravice do 
odklonitve splava. Je torej degradiran z vidika zdravnika in oseb
nostne svobodne odločitve. V dejanje ga sili ta zahteva in pravica 
nosečnice do splava, kar ji je z zakonom zajamčeno. Od leta 1977 do 
danes se je število splavov izrazito povečalo (leta 1976 14769 spla
vov, leta 198422837 splavov). 

V predvolilnem času so mnogi izražali svoj odnos do splava, 
vendar večina le z moral ho etičnega in pravnega vidika. Prav gotovo 
pa splav zasluži veliko pozornost tudi s finančnega vidika. Cena 
enega samega posega z enim dnevom hospitalizacije je 1510 din. In 
zraven prištejemo še ogromne vsote denarja za ambulantne preglede 
in odpravljanje posledic splava, torej vnetij, neplodnosti, izvenmater
ničnih nosečnosti in bolniških staležev. V si izdatki bremenijo iz
ključno zdravstvo, čeprav je zelo malo splavov opravljenih po me
dicinski indikaciji. 

Nedvomno so splavi največkrat posledica neurejenih {)dnosov 
med zakoncema in partnerjema, pa tudi neodgovornosti, nevzgo
jenosti in nevednosti! 

In kako dolgo bo splav še užival tako podporo in zaščito? Ko 
vendar vemo, da zmanjkuje sredstev za mnoge medicinsko indicirane 
posege in zdravljenja? 

Kdaj bomo tudi na področju splava odkrito in zavzeto dali pred
nost preventi vi? 

Ko smo pred štirimi leti v Sloveniji odkrili nekaj primerov aidsa, 
smo nemudoma organizirali odlično zdravstveno-vzgojno akcijo, v 
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katero so bili vključeni vsi možni načini prosvetljevanja na vseh 
niv0ih in s pomočjo javnih medijev. 

Se več podpore in pozornosti je deležna preventiva kariesa. V 
zdravstvenih domovih so zaposleni zdravstveni delavci, ki se iz
ključno posvečajo vzgoji že triletnih otrok in šolarjev in dosegajo 
krasne uspehe! Cestitam! 

V programih zdravstvenih domov in šolskih dispanzerjev je sicer 
tudi tako imenovana spolna vzgoja. Vendar v praksi največkrat ostane 
pri obravnavi teme o menstruaciji in higieni in o kontracepciji. Ali 
naj še naprej ostane kontracepcija kot edina preventiva splava? 

Dejstvo je, da osrečujoča ljubezen zahteva telesno, duševno in 
socialno zrelost, ki jo dosegamo s teoretičnim poznavanjem, neneh
nim vzgajanjem in poglabljanjem. Le od zrelih partnerjev lahko 
pričakujemo odgovoren, s tem tudi pravi ljubezenski in osrečujoč 
odnos. To zdravstveno-vzgojno delo je še vedno precej prepuščeno 
posameznim predavateljem. Nekatere šole jih samoiniciativno po
vabijo in iz svojih sredstev nagradijo v prid svojih učencev. 

Med 441 učenci 7. in 8. razredov je bila po štiriurnih predavanjih 
o ljubezni, spočetju, nosečnosti, porodu, splavu in kontracepciji 
izvedena anketa. Učenci so v 98% izrazili, da so bila predavanja 
potrebna. Pod razno so nekateri napisali: 

Zelo sem hvaležna, ker sem zvedela še veliko stvari, ki jih nisem 
vedela. 

Mislim, da so taka predavanja potrebna, in želim, da bi jih bilo 
še več. 

Vsak bi moral o tem vedeti malo več, da se nekatere stvari ne bi 
dogajale. 

Upam, da bo v času družbenih sprememb zahtevana in omogočena 
tudi široka in učinkovita zdravstveno vzgojna dejavnost na področju 
splava in da se bomo te odgovornosti zavedli vsi zdravstveni delavci, 
vzgojitelji in starši! 

Doslej smo pri 18-letnih zahtevali odgovornost pred mnogimi 
prekrški, kot so kraja, neodgovorna vožnja za volanom in podobno. Z 
vzgojo za ljubezen skušajmo pri vzgojti čut za odgovornost v medseboj
nih odnosih, spolnih odnosih in njihovih posledicah. Vzgajajmo in 
opozarjaj mo torej našo mladino, da duševnemu in telesnemu zdravju 
niso škodlji vi le karies, kajenje, mamila in aids, ampak da imata tudi 
nezrela, nevzgojena in neodgovorna spolnost in splav mnoge telesne 
in duševne posledice! 

Nepošteno je, da o njih molčimo. 

Ana Sečnik, Ljubljana 
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Delo, 8. septembra 1990 

I PREVENTIVA NAJ DOBI PREDNOST PRED SPLAVOM 

V sobotni prilogi Dela se je človeško in zdravstveno prizadeto 
javila A. Senčnik z daljšim zapisom o splavu na Slovenskem. Njenim 
izvajanjem bi se moral pridružiti vsak zdravstveno vzgojeni Slovenec. 
Kako je to vprašanje prisotno med mladimi, je pokazalo predavanje 
decembra 1988 v študentskem naselju v Ljubljani, kjer je organizator 
moral preseliti skoraj tisoč glavo množico v prostore menze, da bi tako 
omogočil to srečanje. Predavatelji so vprašanje splava načeli z več 
plati (A. Dolenc, A. Trstenjak, A. Kunstelj, A. Novakova) in ta pojav 
predočili z medicinskega, moralno-etičnega, pravnega, socialnega in 
sociološkega, pa tudi populacijskega in političnega vidika. V razpravi 
(ki so jo v celoti objavili v prispevkih Medicinskih razgledov) so 
kritično sodelovali tudi prisotni, med drugimi ginekologi z ljubljan
ske klinike. Posebno pozornost je izzval nastop dr. Novak-Kožuhove, 
ki je A. Dolencu in A. Trstenjaku očitala zmoto, češ da splav ni 
škodljiv. Pri tem pa je razpravljal ka pozabila, da splav opredeljuje 
Kodeks etike zdravstvenih delavcev SFRJ (ki je v naši republiki 
vključen v Zakon o zdravstvenem varstvu in tako v celoti ni le 
moralna, ampak zakonska obveznost): »Zdravstveni delavec ima po 
načelu spoštovanja človeškega življenja od samega spočetja po na
čelih socialističnega humanizma in medicinske znanosti splav za 
biološko-medicinsko, psihološko in socialno škodljiv. Zato si za
vestno prizadeva, da bo resnična humanistična pravica do mate
rinstva nad pravico do splava. Poklic zdravstvenega delavca mu 
veleva, da se v vsakem posameznem primeru odloči za tisto vrsto 
strokovne pomoči, ki bo olajšala položaj žene in družine, hkrati pa si 
prizadeva za take razmere v družbi, da bo postal splav zaradi na
črtnega ustvarjanja družine nepotreben.« 

Neuresničljiva zahteva, če upoštevamo dejstvo, kako malo vpliva 
je imel zdravnik na dogajanje v družbi in zdravstvu,.posebej še »če 
ni bil naš človek«. 

Splav iz socialnih razlogov (ne da bi bil ustrezno kvalificiran in 
kvantificiran) je postal neodtujljiva pravica ženske v realsocialistični 
družbeni skupnosti, enako kot dolge hlače, nočno in slabše plačano 
delo, alkohol, nikotin, razporoke in še kaj, med drugim tudi družbena 
aktivnost ženske. Pridobitve so postale splošne, javne in brezosebne, 
tako da od ženske skoraj ni ostalo nič več. 

Na 110. občnem zboru SZD (Slovensko zdravniško društvo) na 
Otočcu leta 1971 so slovenski zdravniki prizadeto spregovorili o 
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specifični nacionalni patologiji, med drugim tudi o splavu, ki je 
postopoma naraščal v nasprotju z resolucijo 6. kongresa slovenskih 
zdravnikov. To pa je imelo za posledico posebno zasedanje odbora za 
družbeno aktivnost žensk pri RK SZDL, ki je vodstvo SZD dis
kvalificiralo kot klerikalno in zahtevalo njegov odstop, »ker ta ne 
uživa več družbenega zaupanja«. Nosilec razprave prim. dr. Zalokar 
pa je bil pregnan celo do daljne Avstralije. Omenjena resolucija 2. 
kongresa slovenskih zdravnikov iz leta 1968 z naslovom Splav kot 
družbeni in medicinski problem, ugotavlja: »Splav v Sloveniji je 
resen družbeni pojav, ki zasluži večjo skrb, ne samo zdravnikov in 
drugih zdravstvenih delavcev, marveč vse družbe. Ko skladno z 
načeli Kodeksa etike zdravstvnih delavcev SFRJ ocenjujemo splav 
kot biološko-medicinsko, psihološko in socialno zlo in to hkrati v 
uzakonitvi nekih oblik splava brez medicinskih razlogov gledamo kot 
zasilni ukrep, se zavedamo, da splav ni ustrezna pot k načrtovanju 
družine. 

Ta ugotovitev nam nalaga dolžnost, da se vsi, ne glede na svoje 
ožje stroke, trudimo za take razmere v družbenem zdravstvu, da bo 
splavov vse manj. Ne vidimo razlogov za nadaljnjo sprostitev splava, 
~arveč menimo, da sedanji predpisi dajejo dovolj možnosti za vse 
tiste primere, v katerih zakonodajalec šteje splav za dovoljen. Zlasti 
ne vidimo razloga za prestopanje okvirov, ki so dovoljenemu splavu 
začrtani z veljavnimi zakonskimi predpisi. 

Menimo tudi, da gospodarski, zdravstveni in družbeni razvoj 
zadnjih let že dopušča utesnitev nekaterih razlogov za splav, kar naj 
bi se pokazalo pri sprejemanju novih zakonskih predpisov, ki naj bi 
bili prepuščeni v odločanje republikam. Po tej poti bi se za korak 
približali razmeram, v katerih bo zdravnik, skladno z načelom spošto
vanja človeškega življenja od samega spočetja, lahko odločal zgolj po 
medicinskih merilih in bo za svoje odločitve mogel in moral nositi 
tudi vso moralno odgovornost.« 

Polemike, ki so temu sledile tudi s strani sekcije užaljenih 
slovenskih ginekologov, so imele za posledico, da je nedolgo zatem 
ugasnila ob »združenih družbenih prizadevanjih slovenska zdrav
niška pomlad«. 

Pravico do ugovora vesti ima sleherni zdravnik. Podlaga tega je 
deklaracija svetovnega zdravniškega združenja, ki je bila sprejeta na 
XXIV. generalni skupščini v Oslu z naslovom O terapevtski prekinitvi 
nosečnosti, tj. o splavu zaradi medicinske indikacije: »Po teh načelih 
se prekinitev nosečnosti lahko opravi le kot terapevtski poseg ... če 
zdravnik meni, da mu njegovo prepričanje ne dovoljuje, da bi sve-
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toval prekinitev nosečnosti ali da bi ta poseg opravil, ga lahko 
odkloni, vendar pod pogojem, da zagotovi za nadaljnje zdravljenje 
usposobljenega zdravnika.« 

Slovenski in jugoslovanski zdravniki smo prek Zveze zdravniških 
društev Jugoslavije člani svetovnega zdravniškega združenja in nje
gove deklaracije veljajo tudi za nas. 

O splavu zaradi socialnih indikacij pa se SZZ ne opredeljuje, tudi 
zaradi tega, ker je prepričanje dr. J. Potrča, da je splav najbolj 
barbarski način metode v državah nerazvitega sveta. Danes, ko 
poznamo številne dosti zanesljive načine preprečevanja nezaželene 
nosečnosti, je množični splav iz socialne indikacije (liberalni splav) 
odsev družbene in populacijske nerazsvetljenosti in kratkoročnega 
političnega primiti vizma. Tudi naša zakonodaja, ki ženski daje ne
omejeno pravico, da izključno sama odloča o svojem plodu, je odsev 
enostranske razlage osebne svobode, nekako tako (naj mi bo opro
ščeno) - dogodek je iz republiškega foruma - kot je visoka republiška 
funkcionarka ob razpravi o pravici do splava nestrpno in ostro za
trdila: moja maternica je moja maternica; sledil je prav tako surov 
odgovor z druge strani: če je vaša maternica res tako nedotakljivo 
privatno področje, zakaj pa zahtevate zanjo družbena sredstva. Iz 
takega neposrednega soočenja bi naša zakonodaja morala povzeti 
tole: če gre za privatno sfero, potem družba ne more nositi rizika, niti 
odgovornosti za ta pojav, če pa je to vprašanje družine in propagacije 
človeštva vrste, potem to ni več osebno, pri vatno področje. Med enim 
in drugim se bo zakondajalec moral odločiti, če bo le statistično 
prešteval letno 20.000 splavov v Sloveniji oziroma več kakor 500.000 
v Jugoslaviji; ob enakem približnem številu rojstev bo moral spoznati, 
da si takega razkošja splava Slovenci enostavno ne moremo privoščiti, 
če je za nas problem že »500 mrtvih« v prometu in » 700 samomorov«. 
Pa tudi moralno ni, če že govorimo o splavih, da smo v štirih letih II. 
svetovne in državljanske vojne (mislim le na'Kočevje) nezakonito 
pobijali politične nasprotnike nove oblasti, ugotovili okoli 15.000 
likvidiranih, to je v primerjavi z 20.000 splavi letno v Sloveniji ali 
500.000 v Jugoslaviji zanemarljivo. Sama statistika zna biti zelo 
boleča in opominjajoča stvar! Ekonomskega vprašanja splavov ne bi 
načenjali, za to so drugi bolj usposobljeni in pooblaščeni, seveda pa 
stroškovnik ne obsega samo »neposrednih zdravstvenih storitev«, 
pač pa tudi zdravljenje zgodnjih in kasnih posledic opravljenega 
splava. Ta boljševiška liberalnost stane ogromno denarja tudi v 
izpadu delovnih storitev. Thko je splav postal kontracepcija v naj-
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širšem smislu besede, saj danes niso več redke ženske, ki po večkrat 
letno zahtevajo in dosežejo ta poseg. 

Zato bo treba v bodoče urediti zakonodajo, da se bosta za splav 
odločala odgovorno oba partnerja, da bo splav dobil ekonomsko ceno, 
ki jo bo poravnal zaradi resnično socialnega stanja namesto partner
jev nekdo drug, oziroma da bo ta storitev brezplačna in da se splavi 
ne bodo opravljali osebam pod 18 let starosti brez vednosti staršev 
oziroma pravnega zastopnika v nasprotju z zakonom o zdravstvenem 
varstvu, ne glede na določbe, ki so v nasprotju z zakonom o zdrav
stvenem varstu, in ne glede na določbe, ki so v nasprotju z zakonom, 
pa so jih »splavarji« vendarle uspeli uzakoniti. 

Doseči je treba, da vzdrževalnine za otroke v razvezanih zakonih 
ne bodo le simbolične, da bomo Slovenci zmogli sile in denar, da 
bomo kot tretjemu otroku v družini dodali še kaj poleg zibelke. Brez 
vsesplošne družbene skrbi, zavesti in odgovornosti države do osnovne 
celice naroda, do družine, bomo Slovenci postali suh list, ki ga bo 
prva sapica zgodovine utrgala ali odpilmila in bo lahko pognojil le 
druga drevesa. Rad bi se spomnil na slovenskega zdravnika pediatra, 
ki je ob tem najhujšem sociopatološkem pojavu na Slovenskem 
vprašal: »Quo vadis Slovenia?« 

Na XXI. in XXIII. generalni skupščini SZZ v Madridu in Parizu 
1967 in 1969 ter na XXVI. v Benetkah 1983 je SZZ sprejelo reso
lucijo - »deklaracijo« (o načrtovanju družine), v kateri pravi: cilj 
načrtovanja družine je obogatitev in ne omejevanje človeškega živ
ljenja. Načrtovanje družine pomaga ustvarjati razmere, v katerih 
posamezniki lahko izrabijo ves svoj potencial. Starši morajo vedeti, 
kako načrtovati družino. Imeti morajo sredstva za načrtovanje svojih 
družin in možnost, da sami odločajo, koliko otrok in kdaj jih bodo 
imeli. To je temeljna človekova pravica. 

To zadnjo resolucijo bi tudi pri nas morali skrbno prebrati, v 
bodoče upoštevati in spoštovati, pa najsi bodo to naša vlada, bodoči 
starši, slovenski zdravniki (tudi ginekologi), verski predstavniki, da 
bi se zavedali svoje odgovornosti pred jutrišnjim dnem in kako bodo 
zanamci ocenjevali naš potrošniški odnos do bodočih rodov. 

Zavedam se, da je vprašanje preventive z vidika tega, kar smo 
zadnjih nekaj desetletij nabrali na tem področju, izredno pereče, saj 
sta se vsa moč in financiranje zdravstva predvsem po zgledu in
dustrije zlivala v »produkcijo«, tj. ustvarjanje zdravstvenih storitev, 
preprečevanje in rehabilitacija pa sta bila in sta še danes, bojim se, 
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da bosta tudi jutri, pastorka našega zdravstva in desetnica v socialnih 
programih naše vlade. 

Dr. Anton Dolenc 

Delo, 22. september 1990 

I PREVENTIVA NAJ DOBI PREDNOST PRED SPLAVOM 

Spoštovani gospod profesor dr. Anton Dolenc! 
Ponovno »koljete napačno svinjo«. V svojem pismu bralcem Dela 

(8.septembra) zamenjujcte vzroke in posledice in še vedno uspešno 
opravljate družbeno vlogo Poncija Pilata. 

Dr. Vasilij Cerar 

Delo, 22. september 1990 

I PREVENTIVA NAJ DOBI PREDNOST PRED SPLAVOM 

Moram reči, gospod Anton Dolenc iz Inštituta za sodno medicino 
(Delo, PP 29, 8.septembra), da neizmerno rada nosim dolge hlače. 
Tudi delam zelo rada - pa čeprav samo honorarno, ob študiju. Aktivno 
življenje. Kakšno zadovoljstvo! In vendar me še nihče v mojih 25 
letih in 9 mesecih življenja ni zgroženo pogledal in zaradi zgoraj 
navedenega rekel, »da od ženske skoraj ni ostalo nič več«. (No, moji 
prijatelji in znanci ne delajo na Inštitutu za sodno medicino in 
mogoče so tiho zato, ker niso kompetetni za dajanje tako usodnih 
izjav? !) 

Ja, gospod Dolenc, splav je res »najhujši socialnopatološki pojav 
naSlovenskem«. Številke so važne! Le kdo bi se sekiral za tistih nekaj 
otrok v starosti od O do 18 let (in njihovih mater), ki jih vsak dan 
trpinčijo »sinovi sloveče matere«, kleni, zavedni Slovenci, ki s 
psihičnim in fizičnim nasiljem vzgajajo svoje zaželene (?) potomce. 

Spoštovani gospod profesor Dolenc, zdravnik je zaradi pomoči, ki 
jo bolnik od njega pričakuje, oblastnik nad njegovim telesom in dušo, 
kar mu daje neomejeno oblast nad njim. To lahko porabi v dobro, 
lahko pa tudi v škodo bolnika. Zahtevnost svojega poklica sem vedno 
videla predvsem v tem, kako razvozlati stisko človeka, ki prihaja k 
meni po pomoč, in kako mu pomagati, da bo stiska premagana, ali 
pa, da se jo bo naučil prenašati. 

Na predavanju v študentskem naselju nisem mogla verjeti svojim 
ušesom, ko sem Vas slišala govoriti, da so dekleta, ki v prvi nosečnosti 
naredijo splav, posebej ogrožena, da bi kasneje ne mogla imeti otrok, 
česar niso mogli potrditi v nobeni znanstveno neoporečni raziskavi. 
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Ali res niste pomislili, da bi lahko katera od deklet v množici, mcd 
njimi jih je bilo prav gotovo kar nekaj, katerih prve izkušnje s 
spolnostjo in nosečnostjo so se končale s splavom, naredila zaradi 
vaših strokovno in znanstveno neutemeljenih izjav samomor? Jaz sem 
na to pomislila, pa nisem učiteljica medicinske etike. 

V moja usta polagate trditve, ki si jih kot raziskovalec ne morem 
privoščiti. Da bi omilila učinke Vaše nestrokovne izjave, sem pove
dala to, kar so ugotovili v številnih raziskavah, da strokovno narejen 
splav redkokdaj pušča posledice, da ni dokazano, da bi bil splav vzrok 
za neplodnost, sploh pa ne bolj pri ženskah, ki so naredile splav v 
prvi nosečnosti, kot pri drugih, in da se na U ni verzitetno ginekološko 
kliniko v Ljubljani po splavu zaradi težav vračajo 3 odstotki žensk, 
manj kot 1 odstotek jih ima vnetje rodil. 

Kot zdravniku, znanstveniku, fakultelnemu učitelju in razgle
danemu človeku Vam tudi ne morem oprostiti, da zavajate javnost z 
netočnimi številkami. Ne glede na to, da smo pred nekaj meseci v 
Delu objavili število umetnih prekinitev nosečnosti v Sloveniji v 
zadnjem desetletju, imate v knjižnici Inštituta prav gotovo vsakoletno 
publikacijo Inštituta za socialno medicino Zdravstveni statistični 
letopis, kjer so objavljene številke o številu splavov. Naj ponovno 
napišem, da od leta 1932 (od tedaj so številke, ki jih uporabljate) 
število splavov v Sloveniji pada. Leta 1933 jih je bilo 16.532, leta 
1939 pa le še 15.331. Strinjam se z Vami, dajihje še vedno preveč, 
toda 'užaljeni ginekologi' se v Sloveniji že štiri desetletja intenzivno 
trudimo, da bi čim več splavov preprečili, če pa jih že moramo delati, 
pa jih delajmo strokovno in s čim manj tveganja za žensko, kar nam 
tudi uspeva. 

Ne morem verjeti, da kot deontolog ne poznate zakonskih omejitev 
splava v številnih nerealsocialističnih državah, ki ne omogočajo 
ženski le, da se za splav prosto odloča do 10. tedna nosečnosti, kot 
je to pri nas, ampak ji to možnost dopuščajo tudi v višjih nosečnostih, 
ko je dokazano, da z vsakim tednom raste tveganje za komplikacije, 
tja do 23. tedna. Kljub temu je pri njih razmerje splav: porod (0,4 : 
1) ugodnejše, kot je v Sloveniji (0,69 : 1), ker so tako svetovalci kot 
ženske bolj osveščeni in prosvetljeni, del zmanjšanja pa gre prav 
gotovo na račun nezabeleženih splavov, narejenih v privatnih or
dinacijah. Čudila se bom, če število prijavljenih splavov z uvedbo 
privatne medicine ne bo padlo tudi pri nas. Res pa je, da utegne imeti 
prenos opravljanja splava iz brezosebnega bolniškega oddelka v 
privatno ambulanto tudi prednosti: zdravniki se bodo potrudili, da 
ga bodo naredili v čim nižji nosečnosti, ko je poseg v ambulanti varen, 
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v nizki nosečnosti pa ima splav tudi bistveno manj sopojavov, hkrati 
pa bo poseg napravil oba, zdravnika in žensko drugega pred drugim 
bolj odgovorna za svetovanje in uporabo kontracepcije. 

Nikakor ne morem razumeti Vašega strokovnega odnosa do za
konske sprostitve splava, saj ste kot patolog na začetku Vašega 
strokovnega obdobja morali srečevati na secirni mizi trupla ne
srečnic, ki so umirale zato, ker so se v stiski zatekle po pomoč k 
šušmarjem, ker jimje bila pot do strokovnjakov onemogočena. V letih 
1952 do 1955, ko ste Vi začeli svojo strokovno pot,je v Sloveniji umrlo 
zaradi nestrokovno narejenega splava 43 žensk, v letih 1972 do 1975, 
ko smo zakonske omejitve že sproščali, pa le še 3 ženske. Odkar je 
splav zakonsko neomejen, teh krutil. in nesmiselnih smrti ni več. 
Glede na Vaše obžalovanje za izginulimi ženskami, ki so morale biti 
oblikovane in vzgojene tako, da so čim bolj zadovoljile moško spolno 
slo, se Vašim izjavam ne čudim več. 

Sprašujem se, ali ste kdaj razmišljali, zakaj je lahko ženska po 
splavu neplodna. Zaradi pOsega? Kot veste, je neplodnost po splavu 
(k sreči je sedaj, ko splav opravljajo strokovnjaki, zelo redka), posle
dica vnetja rodil, vnetja pa ne povzroči odločitev ženske za splav, 
ampak bolezenske klice, ki se ob posegu prenesejo iz nožnice v 
maternico in jih ženski praktično vedno prinese njen moški partner 
ob odnosu. Ne ogrožajo zdravja nosečnice le ob splavu, ampak tudi 
ob porodu in po njem, predvsem pa ogrožajo zdravje novorojenca. 
Koliko žensk dobi vnetje po splavu, ker njihovi partnerji ne morejo 
počakati, da krvavitev po splavu preneha, in jim prinašajo bakterije 
tedaj, ko so zaradi posega k vnet ju rodil bolj nagnjene, ne vemo. 

Ali ste se kot patolog kdaj lotili raziskave, koliko obduciranih 
žensk z odstranjenim slepič em ima stare znake vnetja rodil in v 
anamnezi infertilnost? To bi bila zelo zanimiva raziskava, saj bi 
potrdila ugotovitve raziskovalcev, da je eden izmed dejavnikov tve
ganja za kasnejšo neplodnost pri deklicah tudi vnet slepič. Zaradi 
tega si razen ginekologov nihče ne beli las, saj vnet slepič s svojimi 
posledicami ne posega v človekovo intimno življenje in ga torej ni 
mogoče uporabiti za manipuliranje s človeškimi dušami. 

Ob suverenih nastopih zagovornikov zakonske omejitve splava, ki 
so se po števil u otrok, ki jih imajo, v rodnem obdohj umorali srečevati 
s problemom nepričakovane in nezaželene nosečnosti, se vedno 
znova sprašujem, kako neki so ta problem reševali sami. Da skušajo 
mlade pare, ki imajo v sedanjem času že tako dovolj težav, znova 
potisniti v roke brezobzirnim ilegalnim in nestrokovnim izvalajcem 
splava, je mogoče razumeti le tiste redke srečneže, ki jim je uspelo 
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imeti 30 let rodnega življenja kvalitetno, za oba pal1nerja osrečujoče 
spolno življenje z eno samo družico, ne da bi se jim bilo treba v tem 
času kdaj srečati z grozo, obupom, bolečino, in žalostjo nezaželene 
nosečnosti. Kot ljudi jih je mogoče razumeti, kot vrhunske stro
kovnjake in razumnike pa ne. 

Menim, da bi se morali vsi mi, ki imamo rodno obdobje za seboj, 
predvsem potruditi, da hi našim otrokom naredili življenje v dvoje 
tako kvalitetno, da hi se jim ne bilo treba nikoli odločati za prekinitev 
nosečnosti. V resnici pa jim s svojim početjem zadnje čase delamo 
življenje vedno manj kvalitetno. Vaš poskus, da hi jim omejili pravico 
do svobodnega odločanja o otrocih, je samo en kamenček več v 
bremenu, ki jim ga nalagamo. 

Dr. Mateja Kožuh-Novak 

Delo, 22. september 1990 

I PREVENTIVA NAJ DOBI PREDNOST PRED SPLAVOM 

Zahvaljujem se vam, dr. Anton Dolenc, za objavljeni prispevek, s 
katerim se v načelu globoko strinjam, ne nameravam pa polemizirati 
z vašimi posameznimi trditvami. Vprašanje splava je problematično, 
zato upam, da ga homo Slovenci čimprej rešili, tako z ustavnega kot 
tudi zakonskega stališča. Novo Gradivo za slovensko ustavo do neke 
mere že nakazuje ustreznejše ravnanje, vsekakor pa se mora svetost 
življenja razlagati s spočetjem in ne le rojstvom. 

Splav je že v predvolilnem času zanetil precej hude krvi, ko so 
krščanski demokrati in kmetje zahtevali njegovo prepoved. Takrat se 
namenoma nisem oglasila, danes pa se, ker upam, da bo nova 
slovenska oblast takšen zakon kmalu ponudila poslancem. 

Kako pomemhno je to vprašanje, nas seveda opozarjajo v Vzhodni 
Nemčiji, kjer se tega zakona prav tako zelo bojijo. Zakaj pravzaprav 
ta strah? Zato, ker se eni kot drugi, oboji pa iz realsocialističnih 
sistemov, bojijo demokracije in odgovornosti za lastno življenje. 
Splav je bil samo eden izmed segmentov lažne svobode, nemorale, 
krize duha in vrednot. Kolektivna zavest in podružbljanje člove
kovega vsakdanjega sveta sta povzročila neizmerno lahkost bivanja. 
Zakaj se vzhodni Nemci (tudi Slovenci) bojijo zahodnonemškega 
(našega) zakona o prepovedi splava? Zato, ker pomeni: 

- da ženske in moški svobodno načrtujejo družino ob vseh razpo
ložljivih preventivnih ukrepih (izobraževanju, informatiki, zdrav
stveni negi in posvetovanju, dostopu do kontracepcijskih sredstev, 
ustrezni socialni skrbi do otrok, mater in družin), ki jih nudi država; 
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- da državljani ločijo med svobodo spočetja, splava in rojstva; 
- da zdravniška etika ščiti in varuje življenje; 
- da poseben zdravniški kolegij vsako zahtevo po splavu indivi-

dualno rešuje v skladu z zdravstvenimi, psihosocialnimi in drugimi 
zahtevami do pacientov. 

Ni treba naštevati naprej, iz povedanega pa je očitno, da tudi 
ženske ZRN lahko imajo splave, vendar pod veliko težjimi pogoji in 
strožjim nadzorom. Zdravnik nosečnice ob pregledu ne vpraša, ali bo 
otroka obdržala, saj je to samo po sebi umevno. V primeru, da ženska 
ali par nočeta otroka, pa se mora(ta) krepko pripraviti, da zdravnika 
prepričata o potrebnosti splava. Pred takšnimi napornimi, dolgotraj
nimi, poučnimi, posvetovalno-izobraževalnimi pogovori se mora vsa
ka mati zglasiti tudi pri socialnem delavcu, ki jo izčrpno seznani z 
vsemi materialnimi in drugimi ugodnostmi, ki jih država nudi otroku 
oz. obema z materjo. Ker so postopki za odobritev splava precej mučni 
in naporni, ženske s partnerji .ali same raje uporabljajo vsa preven
tivna sredstva. Zavedajo se, da bodo morale za neodgovorno spolno 
življenje plačati visoko ceno. Nesmiselno in predvsem neplodno je 
sklicevanje in pritoževanje žensk, da so sokrivi tudi moški, ker to 
vsak že ve. Dokler bo zmožnost rojevanja dana le nam ženskam, bomo 
morale odgovornost zanj prevzemati nase, odgovornejši odnos do tega 
pa s partnerji razčistiti že prej. 

Menim, da so tudi v Sloveniji vse možnosti oz. da preventive ne 
izkoriščamo (izobraževanja, načrtovanja družine, zdravniških pre
gledov in kontracepcijskih sredstev). Več bi bilo treba ukreniti le na 
socialnem področju, z oblikami konkretnih pomoči, otroških dodat
kov itd. Ali ni že skrajni čas, da država s svojim aparatom čimprej 
ugotovi, kaj je dražje in vredneje: življenje ali splavi? 

Za konec pa še replika na poglede Ane Avšič in Mateje Kožuh
Novak: v obeh primerih se zamenjujejo vzroki s posledicami. Zdrav
niki bi vendar morali vedeti, da je uspešnejše zdravljenje vzrokov. 
Skrajno smešno je pozivanje mater k splavu, da bi se izognile oz. ne 
trpinčile otrok. Gospa Avšič, večina mater ima svoje otroke rada. 
Gospa Mateja Kožuh-Novak, iz vašega izvajanja pa sem dobila ob
čutek, da opravljate zdravniki splave zato, da bi dokazali, da so 
neškodljivi. V vsakem primeru pa si ne bi dovoljevala podcenjevati 
zdravnika, kot je Anton Dolenc, ki, četudi s pretiravanjem, ženske 
osvešča in jih odvrača od tega dejanja. Sploh ne gre za strokovno, gre 
za moralno, etično vprašanje in končno vašega osebnega odnosa do 
življenja, zdravniki pa ste ga dolžni s prisego ščititi. Ne boste rekli, 
da so od 16.000 splavov letno v Sloveniji vsi upravičeni zaradi vaših 
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strokovnih ekspertiz. Kot intelektualka si ne bi upala trditi, da se 
bodo časi šušmarstva povrnili, zame se to dogaja sedaj. Pa brez 
zamere. 

Alenka P. Lauko 

Delo, 29. september 1990 

I PREVENTIVA NAJ DOBI PREDNOST PRED SPLAVOM 

V tridesetih letih, odkar se ukvarjam z raznimi vidiki splava, sem 
zanesljivo spoznala vsaj nekaj: splav je huda življenjska izkušnja za 
večino žensk, a hkrati tisto področje, kjer se ne krešejo le strokovno 
znanje in etična načela, temveč se izrablja tudi v politične in politi
kantske namene. Zato so številna vprašanja glede splava kompleks
na, večplastna in težko rešljiva. 

Pri tako zapletenem pojavu, kot je splav, pa naredimo še dodatno 
škodo, če - namerno ali nenamerno - navajamo podatke, ki so 
strokovno napačni in zavajajoči. Žal se to pogosto dogaja zlasti pri 
tistih, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s strokovnimi vidiki tako načrtova
nja družine kot splava. prof. dr. Antonu Dolencu se je v njegovem 
prispevku (Delo, 8. septembra) pripetilo prav to, saj je o škodljivosti 
splava navajal podatke, ki danes ne veljajo več. Splav, ki ga napravi 
strokovnjak, je namreč danes mnogo varnejši poseg, sicer v prek 40 
deželah (tudi razvitih) nikoli ne bi mogel postati zakonit način 
uravnavanja rodnosti. 

V deželah, kjer so v zadnjih desetih, petnajstih letih sprostili 
zakonske predpise o dovoljevanju splava, so to storili najpogosteje iz 
dveh razlogov: zaradi naraščanja nedovoljenih splavov in njihovih 
posledic in/ali zaradi priznanja, da je prekinitev nosečnosti kot 
civilizacijska pridobitev človekova pravica. 

S sprostitvijo zakonskih predpisov o dovolitvi splava smo v Slo
veni ji praktično odpravili nedovoljeni splav ter posledično umrlji vost 
in obolevnost, zato ta čas splav pri nas (predvsem po zaslugi gineko
logov) ni tako hud problem, kot je na primer v drugih predelih 
Jugoslavije. Obenem s tem smo se zelo trudili, da bi do največje 
možne mere razvili koncept »odgovornega starševstva«, katerega cilj 
je rojstvo želenega in zdravega otroka. Pari, ki želijo načrtovati število 
otrok in čas rojstev, imajo na voljo samo tri možnosti: spolno abstinen-

. co, kontracepcijo in splav.' Spolnosti kot zelo pomembne sestavine 
človekovega življenja ne more nihče prepovedati, lahko pa mlade 
ljudi pravilno in pravočasno poučimo o tem, kdaj naj načrtujejo 
nosečnost, kako dolgi naj bodo razmiki med porodi ter kakšna 
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sredstva in načine za preprečevanje neželene nosečnosti imajo na 
voljo,-

Splav je torej bil in je eden od možnih načinov uravnavanja 
rodnosti - a ne zaradi strokovnih izhodišč zdravstvene službe ali 
pritiska realsocialistične politike, temveč zaradi zahtev in ravnanja 
ljudi. Ker je splav tako individualni kot družbeni problem, je število 
splavov odvisno predvsem od drugih dejavnikov. Najbolj učinkovit 
način za zmanjšanje števila dovoljenih splavov ni poostri tev za
konskih predpisov o dovolitvi splava, temveč zmanjšanje števila 
neželenih nosečnosti. Za dosego tega cilja je treba ustvariti ugodne 
socialno-ekonomske razmere ter doseči, da bodo ljudje predvsem 
preprečevali neželeno nosečnost, ne pa jo prekinjali. Skratka, več 
pravočasne in pravilne spolne vzgoje ter več čimbolj dostopne, brez
plačne kontracepcije, zlasti za mlade, ki se pripravljajo na življenje 
v dvoje. 

Ideja, da bi število splavov,zmanjšali s poostrenimi predpisi, je 
namreč v praksi popolnoma odpovedala. Dovolila bi si zato opozoriti 
vse tiste, ki želijo predlagati poostritev zakonskih predpisov o pre
kinitvi nosečnosti, in tiste, ki bi morebiti glasovali zanje, da bodo 
hkrati prevzeli odgovornost za posledice, ki bodo sledile. V tem 
primeru bi postal splav zaradi zatekanja k nestrokovnjakom ter 
posledične umrljivosti in obolevnosti žensk .Jnova resen zdravstveni 
problem. 

Zdravniki, ki ob neželeni nosečnosti rešujenio velikokrat hude 
življenjske stiske, ne smemo pozabiti, »da je splav«, kot je zapisal 
humanist in zdravnik Chris 1ietze leta 1978 »predvsem človeški 
problem, ki zadeva žensko in moškega kot posameznika, kot par in 
kot člana družbene skupnosti. Tako bi ga morali razumeti, ne pa ga 
uporabljati predvsem za politični nogomet«. 

Dr. Lidija Andolšek 

Delo, 6. oktober 1990 

I PREVENTIVA NAJ DOBI PREDNOST PRED SPLAVOM 

Tudi jaz se, podobno kot pravi ga. Lauko v sobotnem Delu (20.sep-
temhra), doslej nisem hotela oglašati v polemiki o splavu, toda kar 
je preveč, je preveč! Kadarkoli preberem tak prispevek, kot sta ju 
napisala dr. Dolenc ali ga. Lauko, imam neprijeten občutek, da se 
nekateri gredo polemike tako, da enostavno prespijo tisto, kar jim ni 
všeč, in čez čas znova pogrevajo nesmisle, ki so bili že argumentirano 
zavrnjeni. Taki pisci bodo mahali s podatkom o 22 tisoč splavih, 
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čeprav je bil pravi podatek že neštetokrat objavljen. (To je med drugim 
tudi žaljivo omalovaževanje velikega dela, ki ga je v zvezi s tem 
opravila naša zdravstvena služba!) Ker so zdaj taki časi, da to šteje 
kot argument, bodo pravico do splava mirno proglasili za realsocia
listično »lažno svobodo« (glej glej, ali to ne zveni nekam znano!), 
čeprav je bilo že tolikokrat povedano, da štejejo pravico do splava kot 
civilizacijsko pravico tudi mnoge vzorno kapitalistično razvite dr
žave. Ali pa bodo hvalili modro zahodnonemško ureditev in pri tem 
seveda »pozabili« omeniti, da so se Vzhodni Nemci ob združevanju 
postavili za svojo ureditev splava (pri čemer so jih krepko podpirali 
tudi zahodnonemški socialdemokrati) in dosegli, da jo bodo ohranili 
tudi v združeni Nemčiji. (Mimogrede, kaj bodo zagovorniki prepovedi 
splava, ki dokazujejo, da pravica do splava uničuje nataliteto, u
krenili z dejstvom, da je bila kljub liberalni ureditvi splava v Vzhodni 
Nemčiji nataliteta nekaj višja kot v Zahodni, kjer je pravica do splava 
omejena?) Ali pa bodo strokovnjakom oporekali strokovne ugotovitve, 
ker oni to vedo bolje od njih. Ne verjamejo npr. raziskavi, ki je bila 
narejena v okviru OZN, kratek izvleček pa je bil pred kratkim 
objavljen tudi v Delu, in ki je direktno ,?btožila vlade držav, ki 
prepovedujejo splav, da so kri ve za ilegalne splave, poškodbe in smrti 
žensk, zlasti v resnejših državah, saj je nevarnost mazaškega splava 
sorazmerna z denarjem, ki ga klientka lahko odšteje za poseg. Seveda 
so prezrli ugotovitve raziskave, ki so jo naredili v ZDA (katere kratek 
izvleček je prav tako ohjavilo Delo), ki je nazorno odkrila usodo 
nezaželenih otrok, tj. otrok mater, ki so jih prepričali, naj ne naredijo 
splava. Ne hriga jih podatek, ki ga je še bolj pred kratkim ohjavilo 
Delo in spričo katerega so predlogi za prepoved splava v Sloveniji 
navaden cinizem: približno polovica slovenskih gosopdinjstev ne 
more pokrivati niti minimalnih življenjskih stroškov, desetina pa se 
jih bori za preživetje! Da ne govorimo o rastoči hrezposelnosti, o vse 
daljših spiskih delavk in delavcev, ki so na t.i. prisilnem dopustu ali 
opredeljeni kot presežek, pa o dejstvu, da ni znano, čez koliko let se 
bo obrnilo na bolje. Na dlani je, da bi v takih razmerah tudi komisije, 
če bi imeli tako ureditev, morale odobriti splav praktično vsem 
prosilkam. Nasploh komisije povsod, kjer so, večini nazadnje do
volijo splav. Čemu torej komisije? Ga. Lauko je odgovorila sama: da 
ženske naredijo splav pod veliko težjimi pogoji. Z drugimi besedami, 
pravi smisel komisij ni omejevanje splavov, ampak izkazovanje moči; 
gre za to, da se žensko poniža, da se ji pokaže, da je nezrela, 
neodgovorna ali celo zavržena, na vsak način pa nesposohna, da hi 
sama odločala o sehi; gre za manipuliranje z ženskami! 
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Sploh pa mi je nerazumlji va strast, ki obseda te velike demokrate, 
namreč želja, da bi urejali življenje drugim. Smisel prepovedi splava 
je prav to. Pravica do splava ni prisila, je možnost izbire; prepoved 
splava pa pomeni, da si nekdo (oblast) jemlje pravico izbirati za 
drugega. Veliko licemernost vidim v kričanju o demokraciji, v kateri 
naj ljudje odločajo o vsem, le o samem sebi ne. Kaj mi bo demok
racija, v kateri lahko odločamo o planetarnih zadevah, o zame najbolj 
bistvenem, o sebi, o svojem telesu, pa ne smem? Seveda, pravijo ti 
demokrati, to je lažna svoboda, saj je treba človeka prisiliti k »odgo
vorni spolnosti«. Vprašanja spolnosti, splava, rojstva pa so vendar 
zelo intimna, človeška, osebna vprašanja, nikar me ne pitajte s 
hipokrizijo, da se vanje vtikate v moje dobro! Prastari sen vseh 
oblasti, cerkvenih in posvetnih, obvladovati človeka prek najbolj 
občutljivih, intimnih zadev! Izgovor, da je omejevanje človekove 
svobode nujno, ker se sam od sebe ne bo obnašal »odgovorno«, je 
izhodišče, na katerem se uternljujejo vsi totalitarizmi vseh barv; 
nekdo - vodja, razsvetljena elita, neka višja struktura, oblast - mora 
odločati o človeku, da se ne bo sam odločal neodgovorno. Skratka, ga 
prijeti za roko in peljati v raj. Saj to lekcijo srno menda že vzeli! 

Najbolj pa me pogreje prozoren trik: v pismih bralcev se napiše 
»upam, da bo nova slovenska oblast kmalu ponudila takšen zakon« 
- sto proti ena stavim, da bo zakon najbrž kmalu ponujen z obrazložit
vijo, »da ga ljudje zahtevajo«! 

Marija Cigale 

2. 2. Svetost življenja in pravica do splava 

DELO 

Delo, 20. oktober 1990 

I SVETOST ŽIVWENJA IN PRAVICA DO SPLAVA 

Nasprotujem temu, da se v ustavi, pa čeprav samo v preambuli, 
omenja svetost življenja. Moji razlogi so naslednji: 

Tudi jaz mislim, tako kot mag. Matevž Krivic (v ločenem mnenju 
o posameznih rešitvah gradiva za slovensko ustavo, 31. avgusta 
1990), da ideja o svetosti življenja ne sodi v ustavo. 18 naj kot pravni 
akt vsebuje pojme, ki so zgolj posvetne narave, svetosti življenja pa 
je mesto v religiji, filozofiji in etiki. 

Drugi, še pomembnejši razlog: tudi jaz sem prepričan, tako kot dr. 
Tomaž Mastnak (Mladina, 26.sept. 1990), da bodo ob razglašanju 
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svetosti življenja potegnile človekove pravice krajši konec. Raz
pravljanje bom omejil samo na eno pravico, ki se ji po mojem slabo 
piše: na pravico ženske do splava, kot ene od možnosti - resda 
najmanj željene - za uveljavitev svobode odločanja o rojevanju. 
Razlaga dr. Tineta Hribarja (v gradivu za slovensko ustavo, 31. avg. 
1990, ki ga je sprejela Skupščina republike Slovenije 12. okt. 1990), 
da iz svetosti življenja izhaja omejitev človekove svobode, omejitev 
avtonomije njegove volje z odgovornostjo, ki jo ima do narave in do 
življenja, gre predvsem v prid zahtevi, naj se odpravi ali omeji 
svobodo odločanja ženske o zarodku ali plodu, ki ga nosi, saj ne gre 
dvomiti, da je tudi komaj oplojena jajčna celica živa in del narave. 
(Je pa tudi res, da sta živi tudi semenska celica in jajčna celica, še 
preden pride do njune združitve, in da bi bilo po tej razlagi treba 
razmisliti tudi o svobodi moškega, da razpolaga s semenom.) 

Z drugimi besedami: taka razlaga pomeni implicite podporo 
zahtevi, naj pravo prepove ali omeji možnost umetne prekinitve 
nosečnosti oz. splava, in sicer ne glede na to, ali štejemo svetost 
življenja za religiozni ali posvetni pojem. Zato se ne kaže čuditi, da 
so se ravno v zadnjem času (ki sovpada s publiciteto gradiva za 
slovensko ustavo) v sredstvih javnega obveščanja začela množiti 
sporočila s tako zahtevo. 

V religiji je docela jasno, kaj pomeni svetost življenja. V vodilu 
katoliške cerkve o spoštovanju človekovega ži vijenja v nastanku in o 
dostojanstvu rojevanja - Donum vitae se imenuje - je rečeno, da je 
človeško življenje sveto, »ker od samega začetka vključuje božje 
ustvarjalno delovanje«. Zato gre človeškemu plodu »brezpogojno 
spoštovanje, ki ga dolgujemo človeškemu bitju ... od prvega trenutka, 
ko se formira kot zigota« (od trenutka spočetja). »Od tega trenutka 
mu je treba priznati pravice osebe, med katerimi je na prvem mestu 
nedotaklji va pravica vsakega nedolžnega človeškega Litja do življen
Ja«. 

Za verujoče naj torej ne bi bilo nobenega dvoma, da zaradi svetosti 
življenja, tudi fetalnega, pomeni prekinitev nosečnosti odvzem ži
vljenja, uboj. Zato naj bi se verujoči zavzemali tudi za prepoved 
splava. 

Zahteva, naj se odpravi ali omeji pravico ženske do odločitve o 
prekinitvi nosečnosti, pomeni, naj se odpravi usmeritev našega pra
.va, da namreč zarodek ali plod ni deležen z ustavo zagotovljene 
nedotakljivosti človekovega življenja. 

Osnovno vprašanje, ki terja odgovor ob taki zahtevi, je: kdaj 
postane oplojena jajčna celica človek, oseba in kot taka imetnik 
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pravice do življenja. Enotnega odgovora na to vprašanje ni: »Različne 
kulture imajo različne poglede na življenje pred rojstvom,« pravi v 
svetu vodilna emhriologinja Anne McLaren. To trditev prepričljivo 
ilustrira z zelo različnimi stališči predstavnikov raznih religioznih 
skupin in znanstvenikov v Angliji kot deželi številnih kultur. Po 
katoliškem stališču nastane človek v trenutku oploditve. Za druge, 
tudi kristjane, znatno kasneje; ko postane sposoben živeti zunaj 
materinega telesa, za muslimane približno po 120 dneh nosečnosti, 
za konfucijance z rojstvom. 

Naravoslovci pravijo, da raziskujejo in opisujejo proces nastajanja 
človeškega bitja in opozarjajo na značilne točke v tem procesu, ki bi 
morebiti lahko služile za presojo pravnega statusa zarodka ali plodu. 
Za vrednostno sodbo in določitev statusa zarodka ali plodu na podlagi 
teh podatkov pa da niso poklicani; to je stvar etike in prava. 

Najodločnejši nasprotniki splava štejejo, kot rečeno, že oploditev 
za tisti dogodek, s katerim nastane človek kot genetični individuum. 
Iz tega pojmovanja izhajajo t~di nekatere restriktivne zakonodaje o 
umetni prekinitvi nosečnosti. 1hko je npr. v preambuli zakona o 
splavu države Missouri v ZDA rečeno, da se življenje človeka začne 
s spočetjem. Zakon je vzbudil v zadnjem času veliko pozornosti zaradi 
tega, ker je Vrhovno sodišče ZDA leta 1989 odločilo (s sicer prav 
šibko večino glasov: pet proti štirim), da zakon ni v nasprotju z ustavo, 
čeprav v znatni meri ženskam omejuje možnost splava. Odločitev 
Vrhovnega sodišča v ZDA preseneča posebej zavoljo tega, ker je bilo 
še leta 1973 nasprotnega mnenja. 

Za nekatere pravnike je mnogo pomembnejša okoliščina od spo
četja vgnezdenje oplojenega jajčeca (nidacija, implantacija), kajti 
potem se celice ne delijo ve( (ontološka individualizacija). Tako je 
npr. Zvezno ustavno sodišče ZR Nemčije leta 1975 izreklo, da je plod 
od začetka nosečnosti - ta pa nastopi z nidacijo - človek, ki mu pri pada 
pravica do življenja in človeškega dostojanstva. Pripomniti velja, da 
sodišče ni bilo konsekventno, ker je vendar menilo, da splav ni 
kazniv, če je napravljen iz zdravstveno-psiholoških, evgeničnih, pra;
vnih ali socialnih indikacij. 

V medicini prevladuje stališče, da se šele s končanim vgnezden
jem oplojenega jajčeca v materni čno sluznico (14 do 16 dni po 
oploditvi) začne nosečnost. 

Za druge spet postane plod osebnost tedaj, ko se pojavijo znaki 
možganske aktivnosti (živčni sistem začne nastajati s 4 tedni, popol
noma pa začne funkcionirati šele po rojstvu; ni še gotovo, kdaj začne 
plod čutiti bolečino) .\Mnogo je tistih, ki menijo, da dobi plod osebnost 
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tedaj, ko postane sposoben živeti zunaj materinega telesa. Zadnja 
prelomnica je seveda rojstvo. I 

Četudi pravo z nekaterimi časovnimi točkami ali obdobji v razvoju 
zarodka ali plodu ponekod povezuje določene posledice (npr. pred 
vgnezdenjem ne more priti do inkriminirane prekinitve nosečnosti, 
ker nosečnosti še ni), pa nobena pravna ureditev ne vrednoti zarodka 
ali plodu enako kot rojenega človeka, ne glede na stopnjo razvoja ali 
plodu. Konvencija o pravicah otroka, ki jo je konec leta 1989 sprejela 
Generalna skuščina OZN, sicer omenja, da vključuje skrb za otroka 
tudi ustrezno pravno varstvo tako pred rojstvom kakor tudi po njem, 
vendar je to besedilo vsebovano samo v preambuli, ne pa tudi v 
obvezujočih določbah. Očitno je, da se države podpisnice konvencije 
niso hotele vezati glede vprašanja, ali naj sploh zagotovijo zaroclku 
ali plodu pravno varstvo in kakšno naj bo. 

Za naše pravo velja, da zarodka ali plodu ne šteje za človeka, za 
osebo. Njegovo življenje je varovano samo posredno in pogojno. 
Posredno zato, ker ga v določenih situacijah varujejo pred uničenjem 
kazenskopravni predpisi o nedovoljeni prekinitvi nosečnosti, ki so 
namenjeni varovanju življenja in telesa ženske, ki ga nosi. Pogojno 
zato, ker je njegov obstoj oz. neobstoj odvisen pred vse". od volje 
ženske, ki ga nosi. 
. Kazensko pravo varuje življenje rojenega človeka; za uboj gre 

samo tedaj, kadar je žrtev živo rojeni človek.. To velja tudi v pravnih 
sistemih, ki sicer splav prepovedujejo. -

Tudi civilno pravo ne šteje zarodka ali plodu za osebo. Plod nima 
pravne sposobnosti. Vendar pa mu pravo priznava poseben pravni 
položaj tedaj, kadar gre za njegovo korist: velja za rojenega in lahko 
pridobi posamezne premoženjske pravice, ne pa tudi obveznosti. 
Pravice mu pripadajo samo, če se rodi živ. Drugače pravice odpadejo, 
kot da sploh niso nastale.( 

Mislim, da je prav, da naše pravo zarodka ali plodu ne šteje za 
osebo. Nimam namena podrobneje obravnavati pravic, svoboščin in 
sploh vrednot, ki jim stališče našega prava daje možnost uveljavitve 
in spoštovanja; gre zlasti za nedotakljivost osebne sfere, zasebnosti 
in svoboden razvoj osebnosti ženske, pa tudi za zagotavljanje mož
nosti za življenje in razvojne perspektive že rojenih otrok. 

Posta v ljati fetalno ži v ljenje na podlagi njegove svetosti na sam vrh 
vrednot, ki jih je treba varovati, in ob tem odrekati ali omejevati 
varstvo prej omenjenim vrednotam se mi zdi iracionalno in ne
humano. Pritrditi velja profesorici kalifornijske univerze Frances 
Olsen, ki pravi, da lahko obstaja »vrednotenje življenja zarodka od 
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njegovega začetka samo zato, ker je sistematično razvrednoteno živ
ljenje ženske«. 

Določena etična ali religiozna usmeritev lahko nalaga somišljeni
kom po pravu dopustna pravila ravnanja in prepovedi, ki samo njih 
(moralno) zavezujejo. Krščansko etično normo o svetosti, o absolutni 
nedotaklji vosti človeškega ži vijenja, ki da nastane s spočetjem, lahko 
verujoči spoštujejo. Toda religija naj je ne vsiljuje nevernim. Zato 
taka norma ne bi smela biti postavljena v zakon, ne bi smela postati 
del pravnega reda in tako vejati za vse, ne glede na njihovo versko 
usmeritev. Zakonodajalec umetne prekinitve nosečnosti ne bi smel 
prepovedati, ker prepoved ne bi zadela samo verujočih (ki lahko splav 
zavračajo tudi brez zakonite prepovedi), ampak tudi neverujoče. 

Iz teh razlogov sem proti sleherni taki v ustavi izraženi misli, ki 
dopušča možnost sklepanja, da je treba svobodo ženske glede odlo
čanja o splavu omejiti. To posebej velja tudi za razglašanje svetosti 
življenja. 

Dr. Karel Zupančič 

Delo, 3.november 1990 

I SVETOST IN SVETLOST ŽIVLJENJA 

Zapisati v ustavo določilo o svetosti življenja je prav tako spre
nevedavo, kot je znameniti napis na dolarsk'em bankovcu: In god we 
believe (verjamemo v Boga). Američani namreč to v šali preberejo: 
In gold we believe (verjamemo v zlato). In še kako res je to z vero v 
zlato! 

Predlagatelji tega določila uporabljajo velike besede in kličejo na 
pomoč svetost, v resnici pajim gre za nizke cilje. Če imajo s svetostjo 
ži vljenja v mislih njegovo nedotaklji vost, potem je treba to natančneje 
določiti, recimo z nedotakljivost jo človeškega življenja. Kajti kaj 
lahko se nam zgodi, da bo kdo - sklicujoč se na ustavo - dosegel, da 
se zapre vse klavnice in mesnice ter prepove uporabo jajc, ki so tudi 
življenje v določeni obliki. In še več: celo dihati ne bomo smeli več, 
ker z vsakim vdihom pomoriš ničkoliko mikrobov. In mikrobi so 
živlienje. 

Ce pa imajo predlagatelji s svetostjo v mislih samo človeško 
življenje, izražajo skrajno človekovo nadutost, aroganco do drugih 
vrst in oblik življenja ter v končni posledici tudi njegovo razdiralno 
Delo 

delovanje v naravi. Je treba v času, ko zaradi človekove destruk
cije vsako leto izgine s sveta več tisoč živalskih in rastlinskih vrst, 
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posebej poudarjati svetost človeškega življenja? In v čem se potem
takem krščanstvo razlikuje od Marxa, ki nam pripoveduje, da je 
človek v kontinuiranem procesu emancipacje od narave, dokler ji ne 
bo nekoč (skoraj) povsem zagospodaril? Se svetu, ki se bo v pri
hodnjih desetletjih zaradi prenaseljenosti, ekoloških problemov itd. 
spopadel z globalno krizo ži v ljenja, res prilega takšna naduta antropo
centrična retorika, ki je poleg tega še očitno hinavska? 

Ampak pustimo moraliziranje. Vse to s svetostjo življenja je 
predvsem plod doline šentflorjanske, ki ima polna usta Evrope in 
tretjega tisočletja, v resnici pa se je v toku zgodovine nekje zataknila, 
tako kot deblo v hudourniku. Predvsem najprej pade v oči, da imajo 
predlagatelji ustavne formulacije o svetosti življenja v mislih čisto 
konkretno stvar (prepoved abortusa), vendar je nikakor ne imenujejo 
s pravim imenom, temveč uporabljajo nesmiselne visoko doneče 
floskule. V se skupaj je dejansko svojevrstna repriza Cankarjevega 
Pohujšanja, kjer se pogovarjajo o »onem «, nihče pa ne reče naravnost, 
za kaj gre. Bi bilo za slovensko ustavo preveč nečedno, če bi imela 
takšne »umazane« besede, kot so abortus, splav, zarodek? Ah, da, 
pozabil sem: to so svete stvari ... 

To hinavstvo in svetohlinstvo sta očitno značajska ~'Jteza za
gamanega slovenstva, ki se sicer hvali s sončno stranjo Alp, vendar 
je ta pobočja in doline pogostokrat uspelo spremeniti v temen in 
hladen kot. Kardelj, recimo, je hotel povedati samo to, da ne bodo 
nikoli dopustili političnih strank, zasebnih podjetij in podobnih 
hudičevih izumov, vendar je napisal kar nekaj metrov knjig. Vse to 
je bilo namreč treba povedati in imenovati drugače, recimo kot 
»pluralizem samoupravnih socialističnih interesov«, »socialistična 
demokracija« itd. In tako se je Slovenija dvajset let pogovarjala o 
sisih, spizih, cekajih, pizdah (PIZDE - pedagoške in znanstvene 
delovne enote, predlog Frana Jermana) in podobnih »svetostih živ
ljenja«. 

Nekateri Srbi pravijo, da bi morala Slovenija plačati, ker jih je 
»osrečila« s Kardeljem in njegovim samoupravnim socializmom - in 
še kar nekam prav imajo. Nerodno je, da smo vselej tako leseni, ko 
bi bilo treba vrniti klofuto. Za šestojanuarsko diktaturo kralja Ale
ksandra bi, recimo, od njih lahko zahtevali vsaj deset milijard 
dolarjev odškodnine pa še kakšen kos ozemlja zraven ... 

»Svetost ži vljenja« je torej kardeljanstvo, ki je stalnica slovenske 
politike in duše, stara že tristo let. Spomnimo se, kaj je nekoč 
Slovencem govoril dr. Miha Krek in kaj jim je pisal Janez Bleiweis v 
Kmetijskih in rokodelskih novicah - ena sama pridiga, ena sama 
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svetopisemska metafora. In če bi bila Cerkev poštena do Kardelja, ga 
ne bi obravnavala kot rdečega odpadnika, ampak kot enega najboljših 
sinov slovenskega naroda, saj je le do končnih posledic izpeljal 
»socialne« nazore Kreka, Jegliča in drugih velikih pastirjev slo
venske črede. Kardelj je v svojih Smereh razvoja le do skrajnosti 
izvedel vizijo infantilne, nadzorovane in bogaboječe slovenske druž
be, kot si jo je vselej predstavljala duhovščina. Samo boga je izpustil 
- če je to greh ... 

S »svetostjo življenja« se je potemtakem spremenila le retorika, 
drugega pa nič. Bog, ki ga v minulih desetletjih skorajda nismo smeli 
omenjati, se je vrnil v politično terminologijo in zdaj je spet vse lepo 
po starem. Slovenska družba si znova dokazuje, da se kot bilka takoj 
upogne pod vsako sapo ideologije; prej je kot velika ideološka reč 
rezultirala tako rekoč samoumevna pritiklina življenja (samouprav
ljanje), zdaj se je v ideoloških višavah znašla še bolj samoumevna 
»svetostživljenja«. Anglosaksonski svet, kije navajen spoštovati tudi 
nepisane dogovore in uzance ?, bi ob slovenski ustavni pobudi samo 
skomignil z rameni: saj to mora biti že tako jasno! 

V končni posledici bo pravzaprav čisto vseeno, ali bo formulacija 
o svetosti življenja obveljala ali ne; če bo abortus prepovedan, bodo 
pač ženske odhajale čez mejo, tako kot zdaj po cunjice v Trst in po 
prašek v Celovec. Tisto, kar naj bi bilo sveto, bo v resnici razvredno
teno do, blago rečeno, slabega okusa. 

Nerodnoje seveda tudi to, da ni življenje v svoji resničnosti prav 
nič sveto. Ce se bo slovenska skupščina odločila za predlagano 
formulacijo, bo v nekem smislu ponovila »pustolovščino« boljše
vikov z ustavno pravico do dela: vsi, ne glede na raso, spol itd., imajo 
to pravico, dela pa ni! In tako se utegnemo sklicevati na svetost 
ži vijenja, ki je v svoji ži vljenjski vsakokratnosti pogosto čisto ničvred
no. Predlagateljem tega spornega ustavnega določila sicer ni mogoče 
odrekati morebitnega dobrega namena, vendar je za to svetost treba 
predvsem kaj narediti in ne le razsipati velikih besed. Dušebrižniki 
vseh barv so doslej Slovence osrečili že z velikimi kupi katekizmov 
in manifestov, mnogo manj uspešni pa so bili, ko je bilo treba zidati 
stanovanja, urejati zdravstvo, zagotoviti dostojne plače, odpraviti 
nočno delo žensk, omogočiti otrokom šolanje in podobno. 

Na tisoče mater vstaja ob treh, šl.irih, se v prenapolnjenih delav
skih avtobusih vozi v mesta, kjer se ob strojih peha za boren in negotov 
zaslužek, potem pa spet domov, hišna opravila, nji va ... In tako dan za 
dnem. Ora et labora! In kdo bi takšno »sveto« življenje privoščil 
svojim otrokom; če ne bi bilo strasti, mladostne zaletavosti in na-
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ključnosti, ki je spremljevalka teh reči, bi bilo na Slovenskem še 
mnogo manj otrok. Bolj bi lahko celo rekli, da se otroci Slovenkam 
»pripetijo«, kot pa da gre za premišljeno, zavestno odločitev oh 
spoštovanju »svetosti življenja«. 

Ampak slovenski družbeni inženiring ni nikoli rade volje videl 
teh stvari, raje se je ukvarjal z velikimi idejami. Pri Kardelju srno 
imeli »asociacijo svobodnih proizvajalcev« in »srečevanje samo
upravnih socialističnih interesov«, nekateri novi lastniki pa bi očitno 
spet imeli radi bogaboječo čredico, obsijano s svetostjo življenja, kar 
je pravzaprav isto. 

In naposled: če že govorimo o svetosti (ali takšen termin sploh 
sodi v pravno terminologijo ?), je treba najprej vedeti, kaj nam svetost 
pomeni. Gre za besedo, ki očitno izvira iz svetlosti, svetlobe, razsvet
litve. Svetniki so tisti, ki so doživeli božjo razsvetlitev. In zdaj se 
vprašajmo: je bolje, če imamo v preambuli ustave »zagotovljeno« 
svetost življenja, ali je bolje, če imamo že v samem življenju svetlost 
življenja, pri čemer poskušajmo svetlost razumeti kot radost, polnost, 
srečo? Imamo kot državljani pravico do svetosti življenja, ki je vse 
prej kot uresničljiva, saj je življenje še kako »dotakljivo«, kaj šele, 
da bi bilo sveto - ali imamo pravico do svetlosti življenja, do polnega 
bivanja in duhovnega izobilja? 

Ta tema se v različnih oblikah vleče skozi vso slovensko politično 
zgodovino; nazadnje se je ideološki spopad bfl med komunisti in 
klerikalci, zdaj pa se očitno znova vzpostavlja »tradicionalna« fronta 
klerikalci - liberali. V ustavni preambuli se bo namesto svetlosti 
življenja (v različnih »marksističnih« interpretacijah) pač znova 
pojavila tomistična formulacija o svetosti in pravzaprav se ne bo čisto 
nič spremenilo. Le ženske bodo še enkrat potegni le kratko ... 

CERKEV V SEDANJEM SVETU 

Cerkev v sedanjem svetu, november-december 1990 

I ~ED SVETOSTJO ŽIVljENJA IN NESVETOSTJO 
CLOVEKA 

Rad prebiram sestavke izpod peresa novinarja Borisa Ježa. Pro
doren, ostro kritičen, duhovit stilist - no, včasih malce posplošujoč, 
pač - novinar, ki mora pisati o vseh perečih vprašanjih, tudi če se ne 
kakšno ne razume povsem. 

3. novembra 1990 je v sobotni prilogi Dela pod naslovom Svetost 
in svetlost življenja odločno odklonil predlagano preambulo v osnut-
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ku nove slovenske ustave - o svetosti življenja. Naposled je tak izraz 
v pravnem aktu res problematičen, ustave razvitih narodov tega ne 
poznajo. Avtor pa zmotno domneva, da za tem izrazom stoji krščanski 
duhovni krog in najbrž ne ve, da ta predlog izhaja iz krogov »nove 
duhovnosti«. O tej je odlično razpravo napisala Alenka Goljevšček 
(CSS 1990/9-10) in tam lahko vsakdo razbere, v čem se krščanstvo 
in »nova duhovnost« globoko razhajata. Po slednji bi lahko bilo sveto 
kar vse, kar se v svetu spreminja - tud nasilje, umor, splav bi bil le 
delček procesa vesoljskega zorenja ... 

Ujet v ta precep, se lež vrti v napačni dilemi in je njegovo 
razmišljanje neprepričljivo. Seveda ne v vsem. Če je vsako življenje 
sveto, nedotakljivo - zaprimo vse klavnice, nehajmo cvreti jajca, 
nehajmo celo dihati, saj s tem uničujemo življenje mikrobov. In še 
marsikatero dobro misel ima. 

Nato pa - huda stranpot: »Če imajo predlagatelji s svetostjo v 
mislih samo človeško življenje, izražajo skranjo človekovo nadutost, 
aroganco do drugih vrst in oblik življenja.« S to ugotovitvijo se - tako 
misli - povzpne tako nad marksizem kot nad krščanstvo in žal tudi 
sam precej visokostno (da ni zdrsnil v napako, ki jo v isti sapi očita 
drugim?) razpreda svoje poglede na našo preteklost in sedanjost. 
Toda ostanimo pri etiki. 

le prepričanje o svetosti človekovega življenja res le »naduta 
antropocentrična retorika«? Kaj pa, če je o tem prepričana ogromna 
večina človeštva, morda celo sam avtoI; dasi se tega še sam prav ne 
zaveda? 

Ne le krščanstvo, vse religije sveta - velika večina človeštva -
sprejemajo neko temeljno svetost vsega stvarstva. Skozenj se svetlika 
višja resničnost, pa naj jo pojmujemo teistično ali tudi panteistično. 
Hkrati pa smo VSI prepričani, da je človek vendarle nekaj posebnega. 
To ni nadutost in aroganca, to je naše temeljno spoznanje, tako močno, 
da ga še s hotenim dvomom ne moremo zamegliti. Kdor uradno 
izpoveduje popolen materializem, bi moral dosledno enako izpo
vedovati pravice človeka kakor kenguruja ... A kdo počenja tak ne
smisel? Očitno samo človek »prebija plafon«, iz sfere bioloških 
potreb, nagonov in čutnega doživljanja raste v sfero duha, urna, 
logike, znanos~i, estetike, umetnosti, prava, svobode - z njo pa postaja 
bitje etike: šele s tem pa postaja človek, bitje, ki neskončno presega 
človeka, kot je z genialno preprostostjo zapisal že Blaise Pascal. 

Kdor tega ne bi priznal, bi moral nehati pisati o pravicah človeka 
- posameznika, o napakah tako komunizma kot krščanstva, o zgre
šenosti tega ali onega osnutka; ne bi se smel več razburjati zarad 
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mater, ki »vstajajo ob treh, štirih, se v prenapolnjenih delavskih 
avtobusih vozijo v mesta« itd. V se to so področja duha, etike, svetosti, 
nedotakljivosti človeka, ki nikoli ni le biološka, ampak duhovna 
danost - tudi če to logično ni v skladu z materialističnim svetovnim 
nazorom in tudi ne z »liberalističnim« gledanjem na svet. 

Kdor hoče živeti in misliti dosledno, bo prej ali slej spoznal: Gre 
za vse! Ali je človekovo življenje sveto in nedotakljivo ali pa imajo 
prav vsi hitlelji in lenini in stalini in so odveč vse ustave in pravila. 
Tega se je dobro zavedala OZN, ko je sprejemala človekove pravice -
ne da bi jih utemeljevala drugače kakor s splošnim konsenzom 
človeštva. 

Kjer je vse zapisano absol utnern propadu, je vse absoluten abs urd. 
Toda - kaj ima to opraviti z demografsko politiko? 
Demografska vprašanja so najprej - etična vprašanja. Etika pa 

mora imeti temelj, če ne, je vse le družbeni dogovor, ki ga sprejemamo 
s figo v žepu ... Od Antigone dalje je v človeštvu tudi zapisano, kar je 
bilo že prej v njegovo vest vžgano, da etika presega vsak dogovor, da 
moč vseh dogovorov počiva prav na etiki, ki je prvotna danost v 
človeku: brez nje »je naposled vse dovoljeno« (Bratje Karamazovi). 

Človek je odgovoren ne le za svoja osebna dejanja, tudi za stanje 
svojega okolja: ni absoluten gospodar sveta, kot je hotel Marx, je le 
božji vltnar, kot uči Sveto pismo - tega razločka tudi B. Jež ni dojel... 
Odgovorni smo ne le zase, tudi za vse svoje okolje, najprej za 
najbližje: rod in narod, nato za ves svet. Za vse njegove probleme, za 
gospodarsko stanje, za vsakdanje potrebe, kar Jež pravilno naglaša
in s tem naglaša moč etike, izjemnost človeka ... 

Zato kristjani odklanjamo »etični liberalizem«. Ne vsak libera
lizem: liber pomeni svoboden, kdo bi bil proti svobodi? Toda svoboda 
je vedno tudi odgovornost: zase in ves svet. »Liberalca« pa zanima 
le - on sam! Moj užitek, moje veselje, moj nagon ... in ta liberalizem 
danes brizga v nas od vsepovsod: 

- Ko nekatere feministke izjavljajo, da nočejo biti ponižane na 
orodje prebivalstvene politike ... Res bi bilo to možno, totalitarizmi se 
spuščajo tudi v to: v rdeči Kitajski jim je prepovedano rojevati, v rdeči 
Romuniji jim je bilo ukazano ... Toda pri nas ni nevarnosti ne za eno 
ne za drugo, zato je tako govorjenje navadno le krinka za sebičnost: 
pustite nas na miru s svojim narodom, briga nas zanj ... 

- Podobno velja, če bomo imeli otroke (rajši otroka!) le iz »emocio
nalnih potreb«: te naposled elegantneje lahko izpolni tudi kak psi
ček ... 
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- Ali: če ne bo več Slovencev, bodo prišli pa drugi ... samo da se 
jaz še dobro imam. To je slovenski prevod zloglasne: Apres nous le 
deluge ... 

Prepričani smo, da moramo ohraniti SlovelIijo in jo še bolj uve
ljaviti. Brez prebivalstvene politike to ne bo šlo. Vsakdo je sicer 
odgovoren in sam odloča o svoji družini, to naglaša tudi Cerkev (CS 
50, 2). A pri tem mora upoštevati tudi svoje okolje, svojo dobo, vse 
človeštvo (prav tam). Gotovo pride čas, ko bo Zemlja polna - vsaj v 
kakšnem področju ne bo več treba »polniti Zemlje« (1 Mz 1,28). V 
dobi očakov je bila moralna dolžnost imeti čimveč otrok, da so 
zapolnili brezmejna prostorja. Tudi danes bi bilo hrane še vedno več, 
kot je potrebno, hujši so ekološki problemi. Že slavni Rimski klub 
(Meje spoznanja, MD 1974) je sredi evforije tehničnega razvoja 
povedal vsemu svetu, da določenih meja ne bo mogoče prestopiti. 
Tudi z rastjo prebivalstva ne. Kaj naj naredi minister, je vprašal 
predsednik neke vzhodnoafriške vlade, če pride pred njegovo rezi
denco deset tisoč mater z otroki in vprašujejo, s čim naj jih preluanijo. 
Sam si je odgovoril. Če je pošten, lahko pove samo to, da hrane ni in 
je ne bo. - Katastrofalno lakoto v Sahelu so povzročili tamkajšnji 
prebivalci sami, ker so razmnožili svoje črede čez vsako razumno 
mero pašništva in tako cele pokrajine spremenili v puščavo. 

Drugje pa je nevarnost obratna: ljudi bo zmanikalo! Pokojni 
švedski predsednik O. Palme je v obupu prosil mlade Svede: Ljubite 
se, kakor se hočete, toda dajte nam otrok! Uspeh te prošnje je bil 
pičel, mladi Švedi so bili pregloboko okuženi z liberalizmom. 

Ob tem spet naglašam: izraz liberalizem mi gre težko izpod peresa. 
Liberalizem je zame nekaj lepega, prizadevanje za svobodo, enako
pravnost, spoštovanje sočloveka ... a slaba stvar se rada skrije v lep 
plašč, slaba ideja v lepo besedo. Najhujši nasprotnik liberalizma je 
pač - »liberalizem«, nauk, ki razglaša pravico do samovolje, ne
odgovornosti, svobode za vse odklone - tudi če so se v toku časov 
izkazali za pogubne. Recimo tisti, po katerem naj ženske na debelo 
spočenjajo otroke, saj imajo nato »civilizacijsko pravico« do splava 
(tudi osemkrat na leto, smo slišali iz ust socialne delavke na gineko
logiji). Moški jim bodo pri tem radi »pomagali« ... Ali ni to že popolna 
dekadenca, res »človek brez vsake svetosti«? Zgodovina spričuje, da 
se vsaka taka dekadenca konča najprej v moral nem, nato v fizičnem 
razkroju ljudstva, ki ji zapade. 

Človek mora živeti za nekaj velikega, nedosežnega, svetega. Za 
ljubezen. 
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Krščanstvo ob tem ne sme pozabiti svojega poslanstva, da je luč 
in sol človeštva. Krščanstvo priznava vsonaravno etiko, jo včlenjuje 
v nadnaravno, s tem jo neskončno presega. Ne po svoji človeški 
logiki, temveč po luči od zgoraj. Kar kot ljudje komaj slutimo o 
svetosti življenja, nam božja beseda potrjuje in naše slutnje prav 
dobesedno neizmerno presega. Človek ni le naravna podoba Boga, je 
tudi sprejet v božjo družino, postal je partner Bogu na poti skozi 
neskončne vekove. Tako velik je v božjih očeh, da je sam bog hotel 
postati človek, samo da bi bil z nami, da bi potem tudi mi lahko bili 
z nJIm. 

To ni antropocentrizem, aroganca, to je božja milost: kristjan se 
pred njo čuti majhnega, nevrednega, ponižnega. Tudi to je eden od 
paradoksov krščanstva: najvišji ponos in najnižja skromnost brez 
težave sobivata, celo sovpadata! Zato smo tem bolj odgovorni za dar 
življenja, tudi za dar, da ga smemo podarjati drugim: vsakomur s tem 
omogočimo delež pri božjem življenju, kar pa neizmerno presega 
vsako nacionalno ali celo politično korist. 

Od nikogar ne moremo zahtevati, da bi sprejel te naše nadnaravne, 
krščanske poglede. Kdor pa jih sprejme, bo o njih tudi pričeval - z 
besedo in življenjem. 

Miha Žužek 

DRUŽINA 

Družina, 29. november 1990 

I MORALNI PROBLEMI NA ROBU SLOVENSKE USTAVE 

/ .. ./»Pravica« do odločanja o rojstvu otroka 

Vprašanje splava ali - kot hočejo nekateri to čim bolj nedolžno 
poimenovati - prekinitve nosečnosti je eno izmed tistih vprašanj, ki 
bo žal spet povzročilo veliko žolčnega razpravljanja. V osnutkuje torej 
»svetost življenja« zapisana v prvo vrstico preambule. Ko gre res za 
življenje, ki naj bo sveto - to paje predvsem človeško življenje, tudi 
človeško življenje otroka pod materinim srcem - ista ustava, ki prej 
tako slovesno razglaša svetost življenja, pravi: »Vsakdo ima pravico, 
da svobodno odloča o rojstvu otroka« (člen 52). Vsakdo: niti ni 
rečeno, da gre za starše. Pa tudi če so to starši - je dana popolna oblast 
staršem, da odločajo o rojstvu, o življenju in smrti otroka. Brez 
sleherne omejitve. 

Kljub poudarku, ki ga daje sedanji osnutek ustave besedni zvezi 
»svetost življenja« in kljub žolčnim razpravam, ki jih ta beseda 
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povzroča, moramo žal ugotoviti, da ostaja ta besedna zveza ideološka 
retorična formula. »Svetost življenja« bi naj bila novo moralno in 
zavezujoče kulturno in civilizacijsko stališče, ki naj bi vplivalo na 
človekovo konkretno ravnanje. Toda v sedanjem osnutku od te »sve
tosti življenja« v členu 52 ni več ne duha ne sluha. Ustava naj bi 
dajala pravico do najbolj hladnokrvnega in neomejenega uničevanja 
človeških življenj. 

V dosedanji jugoslovanski ustavi je bilo rečeno, da imajo starši 
pravico, da odločajo o rojstvu otrok. To se je še dalo razumeti tako, da 
imajo starši pravico odločati, koliko otrok bodo imeli. Ta pravica 
staršev je gotovo njihova moralna pravica. Staršem ruma nihče pra
vice predpisovati, koliko otrok morajo ali smejo imeti. Tendenca 
omejevanja iz političnih, demografskih ali genocidnih razlogov ob
staja danes na Kitajskem, pa tudi na Kosovu so nekateri že predlagali 
zakonske ukrepe, ki naj bi »kaznovali« tiste albanske starše, ki bi 
presegli določeno število otrok. Zato bi imelo smisel zajamčiti pra
vico staršev, da odločajo o številu svojih otrok ali da odločajo o 
potomstvu. Toda to je nekaj drugega kot dajati vso pravico ne
omejenemu prekinjanju nosečnosti. 

V tej zvezi je treba poudariti, da to, kar sedanji osnutek uvršča 
med človekove pravice, namreč pravica svobodno odločati o rojstvu 
otroka, ni nobena splošno sprejeta človekova pravica. Slovenska 
ustava bi bila verjetno edina na svetu, ki bi med človekovimi pra
vicami naštevala tudi pravico do splava. S tem bi se Slovenci čudno 
proslavili. Tako pravico o svobodnem odločanju o rojstvu otroka tudi 
zastonj iščemo v mednarodno priznanih opredelitvah človekovih 
pravic od Splošne deklaracije OZN naprej. Clovekove pravice pa so 
mednarodno in svetovno priznane pravice, zato si ne more vsakdo 
izmišljevati novih. ZakonodajaIci si ne morejo poljubno izmišljevati 
človekove pravice. Še več. Splošno sprejete človekove pravice, kot jih 
opredeljuje že omenjena Splošna deklaracija OZN ali pa oba znana 
Mednarodna pakta iz leta 1966, so danes etična in pravna norma. Če 
bi se torej kaka dežela hotela sklicevati na svoje tradicionalno pravo, 
lastno kulturno izročilo ali kaj podobnega, pa bi s tem prihajala v 
navzkrižje s katero od opredeljenih človekovih pravic, bi to ne bilo 
sprejeto. To bi se lahko zgodilo npr. v kaki afriški deželi, kjer bi v 
skladu s tamkajšnjimi tradicijami opravičevali spolnostno pohab
ljanje žensk ali nemožnost, da bi ženska dedovala. Kaj takega bi bilo 
v očitnem nasprotju s človekovimi pravicami in bi v tem primeru ne 
moglo pravno obveljati. S tem hočemo ponazoriti dejstvo, da so 
človekove pravi.ce splošno človeško opredeljene, da jih ni mogoče 
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poljubno prilagajati glede na interese te ali one politične, rasne, 
nazorske ali kake druge skupine. Zato je čisto jasno, da ni noLene 
širše osnove, da bi med človekovimi pravicami v naši prihodnji ustavi 
bila našteta tudi pravica do splava. 

Prav tako je treba postaviti pod vprašaj odločanje o rojstvu otroka 
kot pravico. Ne glede na to, kako se zdravniki opredeljujejo do splava, 
vsi priznavajo, da je to v seLi slabo dejanje. Lahko ga pač naredijo v 
prepričanju, da preprečujejo še slabša dejanja, namreč tajne splave, 
ki imajo za posledico vcčjo smrtnost žensk. Toda redko Li našli koga, 
ki bi rekel, da je splav normalno in v sebi dobro dejanje. Tudi velika 
večina žensk, ki se znajdejo pred tako odločitvijo, stori navadno to 
dejanje s težkim srcem. Veliko pa jih je tudi, ki so vesele in olajšane, 
če jim kdo pomaga, da se odločijo za to, da otroka, ki ga nosijo pod 
srcem, sprejmejo. V se to nas opozarja, da je za normalno čutečega 
človeka, zdravnika ali mater, splav skrajno proLlematično dejanje in 
da ga velika večina enih in drugih naredi nekako proti svoji najgloblji 
volji in vesti. Če pa je tako, potem ni mogoče reči, da imajo ljudje 
pravico do teh dejanj. Človek ima lahko »pravico« v polnem pomenu 
besede samo do moralno neoporečnih dejanj. Glede splava pa pri
znavajo, da je to moralno sporno dejanje. Zato splav ne more biti 
predmet človekove pravice v polnem pomenu te besede. 

Prav tako nima vprašanje o splavu nobene zveze z vprašanjem o 
enakopravnosti žensk, kot bi radi nekateri to prikazali. Otrok pod 
materinem srcem ni samo del njenega telesa, kot katerikoli drugi 
organ ali del telesa. Če ima ženska pravico razpolagati s svojim 
telesom - vprašanje je, do katere meje ima človek, moški ali ženska, 
to pravico - potem v primeru splava ne gre za razpolaganje z njenim 
telesom, temveč za razpolaganje s tujim življenjem. Gre vendar za 
novo človeško življenje. Dokler tega ne priznamo, ne moremo o stvari 
ustrezno razpravljati. Zato pa največji zagovorniki splava tega tudi 
priznati nočejo. To novo človeško življenje, ta človek, ki se oblikuje, 
pa je že nosilec svojih pravic. Zato je toliko boj nesprejemljivo 
opredeljevati teptanje njegovih pravic kot človekovo pravico. 

S tem puščamo odprto vprašanje poznejše zakonodaje o splavu. 
Zakonodajalec ima lahko razloge, da ne kaznuje, temveč skuša 
zakonsko regulirati določena početja, zato da prepreči še hujše zlo. 
Če pa se vprašamo, ali se naj splav opredeli kot človekova pravica in 
ali naj ima to mesto v naši ustavi, je treba reči: ne. Kajti nekaj 
bistveno drugega je splav legalizirati, z zakonom urediti, nekaj dru
gega pa z ustavo opredeliti kot človekovo pravico. Že zgoraj sem 
utemeljil, da splav ni in ne more biti dejanje, do katerega bi imel 
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človek tako pravico, kot jo ima do svobode, življenja, državljanstva, 
do socialne varnosti itd. 

Drugi odstavek omenjenega člena pa je pravzaprav še hujši: »Ta 

pravica se lahko omeji samo iz zdravstvenih razlogov.« Staršem se 
torej prisodi pravica, da lahko popolnoma odločajo o tem, ali se bo 
njihov otrok rodil ali ne. Če pa se starši odločijo za rojstvo otroka, za 
katerega bi obstajala možnost ali nevarnost, da bo prizadet, jim lahko 
zdravnik iz zdravstvenih razlogov ukaže, da morajo pristati na splav. 
To je seveda tako imenovani evgenizem, ki ga je med drugimi izvajal 
tudi Hitler. Ni pa treba še enkrat poudariti, da gre tu za še huše 
nasprotje »svetosti življenja«, ki je v preambuli tako slovesno po
vedano. 

Zaskrbljujoče je, da so sestavljalci tega osnutka vedeli, da je v 
Sloveniji vendarle veliko ljudi, za katere je splav nesprejemljiv. Kot 
sem že poudaril uvodoma, je .ustava nekaj drugega kot zakon, ki ga 
lahko v parlamentu večina izglasuje proti mnenju manjšine. Ustava 
po svoji naravi terja veliko močnejše soglasje. Tega soglasju v primeru 

52. člena sedanjega osnutka ne bo mogoče doseči, v skrajnem 
primeru bi lahko večina manjšini ta člen vsilila. To pa bi šlo na škodo 
ugleda in avtoritete, ki ju mora uživati ustava, da je lahko vrhovni 
zakon dežele. 

Sestavljalci ustavnega osnutka so med drugimi načeli zapisali 
tudi svobodo vesti. Zato ne bi smeli kristjanov in nekaterih ljudi 
postavljati v naslednjo težko dilemo: ali dati na referendumu svoje 
soglasje k besedilu ustave, ki vsebuje člen, ki je proti vesti dokaj 
pomembnega števila državljanov, ali pa to ustavo na referendumu 
odkloniti, s tem pa zavrniti tudi vse druge nujne dobre spremembe, 
ki jih ta ustava prinaša. Proti vsakem izsiljevanu v ustavnih vpra
šanjih je treba zagovarjati stališče, da moramo iskati kompromisne 
rešitve. Ustave se ne piše zato, da bi jo vsilila peščica ljudi drugim 
delom prebilvastva. Tako je bilo dosedaj. Očitno nekateri še niso 
razumeli, da bi moralo biti odslej drugače. 

Kompromisna rešitev bi bila tista, ki jo predlaga varianta: »Starši 
imajo pravico do svobodnega načrtovanja družine.« Verjetno pa bi 
bilo redakcijsko bolje, če bi rekli: »Starši imajo pravico da odločajo 
o številu svojih otrok.« Ali pa: »Starši imajo pravico, da svobodno 
odločajo o potomstvu.« l .. .! 

Dr. Anton Stres 
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Družina, 9. december 1990 

I NE ŽELIMO BITI SODELAVCI MORILCEV! 

V novi ustavi, kijo pripravljajo v Sloveniji,je najbrž najbolj sporen 
člen 52, ki se glasi: >,vsakdo ima pravico, da svobodno odloča o 
rojstvu otroka.« Tako površno formuliran je nesprejemljiv, tembolj ker 
je v nasprotju z naslednjim členom, ki pravi: »Otroci uživajo vse 
pravice in svoboščine, razen tistih, ki so omejene z njihovo starostjo.« 
Ali nerojeni otroci niso otroci? Kaj pa drugega vendar morejo biti? 
Ali pa so prišteti med tiste, ki jim te svoboščine odreka omejevanje 
zaradi starosti? Kdaj bomo spregledali, da kot morilci svojih otrok ne 
moremo biti prišteti med napredne in humane ljudi. Kdaj se bo to 
nekaterim Slovencem posvetilo? Ali je tema v srcih nekaterih že tako 
gosta, da se tam nobena luč več ne da prižgati in je tudi vest v njih 
praktično mrtva? Morda se bo našel kdo, ki bo znal na to pravilno 
odgovoriti? 

2. 3. Razprava o svetosti življenja * 

DELO 

Delo, 15. decembra 1990 

I RAZPRAVA O SVETOSTI ŽIVWENJA 

l .. .! Pravica do rojstva 

Vilko Šolinc 

Pravica do rojstva, ki jo ima otrok tik pred rojstvom, ni več samo 
intimna zadeva matere. Tudi na še nerojenega otroka se torej nanaša 
stavek o svetosti življenja in človekovega dostojanstva iz ustavne 
preambule. Vendar iz same preambule še ne izhaja, kakor so na 
podlagi nesporazuma o naravi in pomenu preambule sklepali ne
kateri razpravljalci, prepoved splava. Preambula kot uvod v ustavo ni 
sestavni del ustave kot temeljnega zakona (slovenske) države. Zato 
sama na sebi niti ne dovoljuje niti ne prepoveduje splava. Preambula 
kot podlaga ustave nima zakonodajne, se pravi normativne narave in 
moči; takšno moč imajo šele posamični, zaporedno oštevilčeni členi 
ustave. Iz njih bo izhajal zakonodajalec pri oblikovanju zakonov. Pri 

* Iz obširne diskusije o preambuli ustave smo izbrali le tiste dele, ki se eksplicitno nanašajo 
na splav. (Op. ur.) 
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tem se bo lahko oprl tudi na ustavno preambulo; toda kot na napotilo, 
ne pa neposredno direkti vo. 

Iz »svetosti življenja« v preambuli torej ne izhaja negativno 
določilo, se pravi zakonska prepoved splava. Izvira pa iz nje pozitivno 
napotilo. Napotilo zakonodajaleu, ki se bo ukvarjal z ustrezno proble
matiko, da predpiše državi zagotavljanje pogojev, ki bodo omogočali, 
da ženskam ne bi bilo treba delati splava zaradi nevzddnih zunanjih 
okoliščin, socialnih in drugih vzrokov. Na »svetost življenja« se bo 
lahko skliceval zdravnik, ki zaradi ugovora vesti ne bo hotel so
delovati pri splavih itn. To bo pozitivno napotilo pri vprašanjih 
bioetike in ekoetike. Že v sedahjem osnutku ustave pa se na »svetost 
življenja« opira člen, ki določa, da v Republiki Sloveniji ni smrtne 
kazni. Pravica do življenja, izhajajoča iz svetosti človekovega življe
nja, je brezpogojna. Zoper človekovo dostojanstvo pa je naperjen 
naklepni uboj, ki ga s smrtno kaznijo izvrši država; z njim ni prizadeto 
le dostojanstvo žrtve, ampak. tudi dostojanstvo rablja in vseh tistih, 
ki s svojimi odločitvami stojijo za njegovim dejanjem. I .. .! 

Dr. Tine Hribar 

Delo, 29. december 1990 

I RAZPRAVA O SVETOSTI ŽIVUENJA 

1 ... 1 Toda prava groza se začenja, ko si pobliže ogledamo, kaj nam 
ponujajo pod imenom svetosti: 

- je intimna stvar, vendar ne more biti zgolj stvar intimnosti; 
- ne pomeni prepovedi splava, pomeni pa pozitivno napotilo (za 

prepoved splava). 
Obe trditvi najdemo v Sobotni prilogi Dela. Ustavimo se pri drugi. 

To je trditev, ki ne premore niti toliko politične etike in poguma, da 
bi bila pripravljena jasno izreči in vzeti nase posledice svoje pozicije. 
Vzemimo, da dejansko pride do zakonske prepovedi abortusa. Kako 
bodo zagovorniki svetosti v preambuli odgovorili na morebitne očitke, 
da so bili med »dejavnimi vzroki« takšne zakonodaje? Mar tako, da 
bodo rekli »Ničesar nismo prepovedali, mi smo zgolj dali pozitivno 
napotilo«? Ni lepšega od lepe duše, ki zgolj »daje napotila«, potem 
pa čaka, da drugi opravijo »umazani posel«. Nekaj je zagovarjati 
prepoved abortusa in to naravnost povedati, nekaj povsem drugega 
pa je vnesti v ustavo stališče, ki lahko do take zakonodaje pripelje, 
in se pri tem že vnaprej opravi odgovornosti za takšne ali drugačne 
posledice tega stališča. 
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Nadaljnja značilnost tega »bolj odprtega« pomena svetosti živ
ljenja naj bi bila, da zamaje antropocentrizem in razglasi svetost in 
pravice vseh živih bitij, ne zgolj ljudi. Lepo, če se le ne bi že z 
naslednjo gesto spet zapletli v logiko prav tega antropocentrizma in 
izdelali cele hierarhije svetosti. Najbolj svet je seveda človek. Potem 
pa svetost (glede na različne interpretacije) postopoma upada, dokler 
nazadnje ne pridemo do npr. podgane. Življenje le-te je sicer še vedno 
sveto, vendar samo še toliko, da jo lahko ubijemo, čeprav vemo, da 
pri tem delamo narobe. Svetost ni zgolj spoštovanje ži vijenja, beremo, 
gre za to, »da se ob spoštovanju življenja zavemo, da tedaj, ko 
ubijamo, četudi ubijamo take škodljivce, kot je podgana, delamo 
narobe. ln da delamo to, če že moramo delati, zaradi zunanje nujnosti, 
ne pa zaradi notranje nagnjenosti«. (Ibid.) V skladu s svetostjo 
življenja torej lahko ubijamo, če le to počnemo po »zunanji nujnosti«, 
ne zaradi »notranje nagnjenosti«. Pa smo spet pri lepih dušah. Vsa 
poanta visokodoneče formulacije »svetost življenja« se konec koncev 
izteče v to lepodušniško melodijo. Tistega, ki mu je nekaj res »sveto«, 
nobena »zunanja nujnost« ne bo pripravila do tega, da to sveto žrtvuje. 
Bog pa nas varuj tistih svetnikov, ki »v srcu dobro mislijo«, vendar 
takoj podležejo »zunanji nujnosti« in potem svetobolno uživajo v 
svojem tragičnem razcepu med svojo čisto in nedolžno notranjost jo 
ter pokvarjenim svetom, ki jim vsiljuje takšna umazana dejanja. 

Morda se je vodilnemu ideologu svetosti prav zato zdelo potrebno 
zaključiti svojo razpravo z besedami: >>V primerjavi s svetostjo pri 
vsaki drugi besedi nekaj manjka.« Dokler nam ne bodo jasno po
vedali, kaj natanko je tisto, kar drugim besedam manjka, hvaležno 
vračam vstopnico za takšna nebesa. 

Alenka Zupančič 

Delo, 5. januar 1991 

I RAZPRAVA O SVETOSTI ŽIVWENJA 

l .. .! Na koncu še zmerom menim, da Kerševan misli resno, ko 
pristaja na svetost življenja. Žal pa s svojimi neurejenimi in protis
lovnimi stališči ustavni potrditvi svetosti življenja več škodi kot 
koristi. 

To se izkaže ob takšnih prispevkih, kakršen je prispevek (29. dec. 
1990) Alenke Zupančič, ki je namerno škodoželjen. Več ko zlonamer
no navede, da svetost življenja »ne pomeni prepovedi splava, pomeni 
pa pozitivno napotilo (za prepoved splava)«. In to ob tem, ko sem v 
spisu Razprava o svetosti življenja jasno in razločno, se pravi 
povsem nedvoumno zapisal: »Iz svetosti življenja v preambuli torej 
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ne izhaja negativno določilo, se pravi zakonska prepoved splava. 
Izvira pa iz nje pozitivno napotilo. Napotilo zakonodajalcu, ki se bo 
ukvarjal z ustrezno problematiko, da predpiše državi zagotavijenje 
razmer, ki bodo omogočale, da ženskam na bi bilo treba delati splava 
zaradi nevzdržnih zunanjih okoliščin, socialnih in drugih vzrokov.« 
Pozitivno napotilo torej izrecno opredelim kot nasprotje prepovedi, 
negativnemu določilu. A. Z. se za to ne zmeni, temveč mi, da bi se 
potem lahko znesla nad svetostjo življenja, pripiše tisto, česar nisem 
napisal in čemur v resnici nasprotujem. 

Takšno ravnanje izpričuje pomanjkanje temeljne bral ne kulture. 
Ta je pač v tem, da prebereš tisto, kar zares piše, ne pa tisto, kar si iz 
kdo ve kakšnih razlogov želiš prebrati. Smem zdaj, po ponovnem 
pojasnilu, upati, da bo Alenka Zupančič spremeila svoje razmerje do 
svetosti življenja? Ali pa je vse zaman? In bomo še naprej prisiljeni 
ugibati, kaj je v resnici tisto, kar nekatere žene v to, da se tako srdito 
zaganjajo zoper svetost življenja? 

Dr. Tine Hribar 

Delo, 12. januar 1991 

I RAZPRAVA O SVETOSTI ŽIVWENJA 

Gospod Hribar, ne vem, ali se vaš očitek o škodoželjnosti in 
zlonamernosti mojega pisanja nanaša tudi na tistih pet spornih 
momentov, ki sem jih izpostavila in na katere niste odgovorili. Če pa 
gre zgolj za tisto mesto, ki zadeva razmerje med svetostjo življenja in 
prepovedjo abortusa, vam v odgovor ponavljam poanto, ki se »skriva 
za« mojo škodoželjnost jo in ki sem jo prejšnjič očitno premalo jasno 
formulirala. 

V svojem pisanju vam nisem nikjer »podtaknila«, da zagovarjate 
prepoved abortusa. Nasprotno pa sem trdila in trdim še zdaj, da 
stališče, ki ga zagovarjate - formulacija »svetost življenja« v pream
buli -lahko pripelje do takšne zakonodaje. Odgovarjate, da ste s tem 
mislili natanko nasprotno, da svetost ži vijenja razumete kot napotilo, 
na podlagi katerega naj pristojni (zakonodajaici) zagotovijo razmere, 
v katerih ženske ne bodo več prisiljene delati splavov. Dodajate še, 
če prav razumem, da ste osebno proti prepovedi abortusa. Vsa moja 
poanta pa je v tem, da v takem kontekstu ni niti najmanj pomembno, 
kaj vi osebno mislite: svetost življenja ste lansirali v javni politični 
prostor, ki ga obvladujeta avtonomna logika in zakonitost. Če bo v 
preambuli pisalo »svetost življenja«, bo vse odvisno od tega, kako bo 
to formulacijo razumel zakonodajalec in ne, kako jo razumete vi. Kaj 
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vam jamči, da je ne bo razumel drugače? In prav zato, ker »svctost 
življenja« dopušča toliko različnih interpretacij, izmed katerih je 
prepoved abortusa v sedanji politični klimi med verjetnejšimi, prav 
zato, pravim, sem proti tej formulaciji v preambuli ustave. Poudarjam 
zadnje besede, ki jih v vaših retoričnih vprašanjih radi izpuščate. 
Npr.: »Kaj je v resnici to, kar nekatere žene v to, da se tako srdito 
zaganjajo zoper svetost življenja?« Ne vem, kdo se »srdito zaganja" 
zoper svetost življenja, veliko pa nas je, ki menimo, da ta ne sodi v 
ustavo. 

Alenka Zupančič 

Delo, 20. januar 1991 

I SVETOVNA ZAROTA PROTI SPLAVU 

Vsepovsod, kjer so se do sedaj pojavljale kampanje proti svobod
nemu odločanju žensk za možnost splava, so se navezovale na konser
vati vizem, kar pa še zdaleč ne pomeni, da je argumentacija, ki zastopa 
zahtevo po omejevanju ali celo po popolni ukinitvi svobodnega 
odločanja žensk za splav, povsod v vseh podrobnostih enaka. Vendar 
pa je skupna značilnost vseh kampanj proti splavu to, da se pojavijo 
na valovih ofenziv konservativizma, ki preko tega vprašanja posega 
v sfero civilne družbe. In zdaj smo priča nastajajoči kampanji 
proti splavu tudi v Sloveniji, ki za enkrat prihaja predvsem iz 
vrst versko inspiriranih delov DEMOSa, zdi pa se že dokaj 
verjetno, da bi utegnil celotni desni konglomerat novega 
slovenskega političnega spektra oblikovati koncel)cijo restri
ktivne politike na tem področju. Spričo narave argumentacije (o 
kateri več v nadaljevanju tega zapisa) proti splavu v atmosferi pre
grevanja političnih strasti najbrž obstaja možnost, da na gonjo proti 
splavu ne bodo ostale imune politične grupacije sredinskega profila 
tudi zunaj DEMOSa. Potencialno so torej ogrožene vse dosedanje 
pridobitve razsvetljene seksualne zakonodaje, s kakršno je Slovenija 
prednjačila tako v Jugoslaviji kot v svetu. (Pustimo ob strani vpra
šanje o tem, ali je do te zakonodaje v času vladavine partijske države 
prišlo zato, ker je šlo za kompenziranje učinkov politične represije, 
ali zaradi česa drugega.) 

Slovenski borci proti splavu v glavnem povzemajo utemeljitve 
zahodnih »gibanj za življenje« (pro-life), pri čemer jim je v oporo 
prevlada katoliške religije v Sloveniji. Npr. v ZDA versko podlago tega 
gibanja poleg katolicizma sestavlja vrsta fundamentalističnih kr
ščanskih grupacij in sekt, katerih svečeniki s svojo fanatično retoriko 
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(predvsem v okviru t.i. TeVeangelizrna) podžigajo seksualno fantazijo 
vernikov, obsojajoč Sodomo in Gomoro moderne civilizacije. Verske 
prepovedi in prepreženost religioznih diskurzov s seksualno tematiko 
seveda ni nič novega in vse to samo na sebi pač sodi v kulturno 
tradicijo v širšem pomenu besede. Religiozni nazori, ki jim pripadajo 
večje ali manjše množice, katerih število zmerno niha v daljših 
časovnih razdobjih, so pač vedno navzoči. Toda v obdobjih vzpona 
konservativizma ostanejo dispozitiv za kompletiranje (oz. totalita
riziranje) političnih ideologij, sami verniki pa postanejo objekt politi
čne interpelacije za državljansko podporo celotnemu konservativ
nemu »paketu«, ki vsebuje tudi tako »važne« zahteve, kot so zahteve 
po omejevanju ali popolni prepovedi splava, po prepovedi porno
grafi je, zatiranju homoseksualizma ipd. K svetovni zaroti proti splavu 
je nič paradoksno pripadal tudi pokojni romunski diktator kot naj
radikalnejši sodobni boljševistični konservativec. Causescujeve u
temeljitve ostrih prepovedi splava in kontracepcije se po svoji ar
gumentacijski obliki približujejo zahtevam slovenskih protiboljše
vističnih konservativcev: »Kdorkoli, ki se izogiba temu, da bi imel 
otroke, je dezerter, ki se upira zakonom nadaljevanja nacije,« 
ali: »Zarodek je lastnina celotne družbe.« 

Seveda ne trdim, da so se slovenski zagovorniki prepovedi splava 
zavestno zgledovali pri romunskem voditelju. Tisto, kar vodi k 
podobnosti med slovenskim in bivšim romunskim utemelje
vanj em prepovedi splava, je namreč njegova naslovljenost na 
kolektivno entiteto, na narod, njegova predpostavka, da sta 
obstoj in moč naroda odvisna od njegove številnosti. V tej točki 
se namreč slovenski (seksualni) konservativizem razločuje od zahod
nega, ki se v glavnem zadovoljuje z ognjevitim sklicevanjem na 
individualno moralo in se le redko opira tudi na demografske projek
cije. Ta presežni in iracionalni faktor, sicer v celoti iracionalne 
ideologije, pa hkrati predstavlja specifično potezo slovenskega »pro
life« gibanja, potezo, ki ga pripenja in vključuje v slovenski konser
vativni projekt. Le-ta si je, kot vemo, zastavil za cilj predvsem 
suverenost slovenskega naroda in je ostajal gluh na ugovore, da 
postavljanje tega cilja pred demokracijo ogroža razsežnost njene 
realizacje. Naraščajoča gonja proti splavu (na katerega se 
pripenja cela veriga zahtev, od davka na »neimetje otrok« do 
zahtev po zatiranju pornografije) nam lahko služi kot prvi 
dokaz, da bi ob možni prevladi desnega spektra Slovenci 
vstopili v demokracijo s »suverenimi« omejitvami demokra
cije, in to še v njeni najobčutljivejši sferi, v sferi civilne 
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družbe, ki je (paradoksno!?) v času »rdečega tcrorja« pred
stavljala območjc, na katercm jc bilo mogoče politični mono
litizem najprej in najodločilncjšc zamajati. Takšna vse bolj očitna 
profiliranost desnega pola slovenskega političnega grupiranja se je 
potemtakem ujela v past svojega izhodiščnega postulata - suverenosti 
naroda, ki nujno vodi k vprašanju o »kvaliteti tega naroda«, o njegovi 
»preživetveni kapaciteti« in seveda o ukrepih, ki naj bi to suverenost 
utrdili. (Ob tem nas lahko zabava to, da je že ob eni prvih javnih 
proklarnacij slovenske suverenosti dr. J. Stanovniku prišla na misel 
asociacija na nosečnost. Njegovo »tezo«, da tako kot ne moreš Liti 
samo malo noseč, ne moreš biti niti samo malo suveren, Li zdaj lahko 
~arafrazirali, da bomo toliko bolj suvereni, kolikor bolj bomo noseči.) 
Ce potem hoče doseči čim širšo podporo pri množici volivcev, katerih 
čustva je najprej razburila z idejo suverenosti, se slovenska desnica 
vse bolj zapleta v »substancialna« vprašanja obstoja naroda, kjer pa 
se sreča z zavezniki, ki ponudijo boj proti splavu in boj za »seksualno 
in moralno zdravje« naroda, ki naj jamči njegovo rast. Fantazma o 
izumiranju slovenske nacijc, ki boj proti splavu tako postavlja na 
konico juriša v »suverenost«, je seveda osnovni trik in poglavitna laž 
ponujene ideološke koncepcije. Trend padanja natalitete (po katerem 
se Slovenija čisto nič ne razlikuje od urbaniziranih družb v Evropi) 
je v zadnjem desetletju resda opaznejši, vendar pa bi bil učinek 
zmanjšanja števila prebivalcev (oL neverjetni predpostavki, da v tem 
trendu ne bo nihanj) viden šele daleč v drugem tisočletju in bi bil, 
ob podobnih trendih v celi Evropi, mnogo manj dramatičen, kot 
zagotavljajo politično profilirane demografske projekcije. Toda at
mosfera splošne krize je seveda ugodna za to, da dolgoročne za
nesljive projekcije trenutnega stanja postanejo dodatna argumen
tacija za »teorijo« ogroženosti slovenske nacije, ki jo sicer spravlja v 
nevarnost »invazija z juga«, izkaže pa se, da je najhujša ogroženost 
»v nas samih«. Gibanje slovenskega konservativizma, ki se je že 
zdavnaj v svinčenih letih začelo s trobentanjem o ogroženosti slo
venskega jezika, se lepo zaokrožuje z afektiranim pogledom skozi 
demografsko časovno lupo, ki nam zagotavlja, da »Slovencev kmalu 
sploh ne bo več«, če se ne bomo nemudoma popravili in se začeli 
čimbolj ploditi in če ne bomo tistim, ki jim seksualna dejavnost služi 
zgolj za neproduktivni užitek, s prepovedjo splava, davkom na ne
razplojevanje, z bojem proti homoseksualni perverziji in končno s 
prepovedjo nemoralnih stimulansov za vse to v obliki pornografije, 
stopili na prst. Ob tem naj »samo« dvomilijonski slovenski narod 
pozabi, da že ob sedanjem številu prebivalcev ne bo zaposlitve za vse, 
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da so slovenski šolski razredi prenatrpani z »maloštevilnimi« otroki 
itn. 

S tem seveda vsi aspekti »proslovenske« ideologije, ki postavlja 
na svoj dnevni red boj proti splavu, še zdaleč niso izčrpani, vendar 
pa se zdaj omejimo na ožje področje nelogičnosti, protislovij in 
nevarnosti same gonje proti splavu in seksualne politike, ki se nanjo 
navezuje. Slovenski pripadniki »pro-life« gibanja s sklicevanjem na 
izmišljotino o bližnjem fizičnem izumrtju naroda dopolnjujejo sicer 
znano antiaborcionistično krilatico, daje »splav umor«. Gre namreč 
za trditev, da je zarodek že otrok, ki ga s takim posegom, kot je splav, 
ubijemo. Ne glede na to, da je proglašanje mikroskopsko majimega 
amorfnega skupka celic za otroka vsekakor sila pretenciozno, ta 
krilatica implicitno proglaša žensko za »stroj za rojevanje«, ki naj bi 
v slovenskem primeru služil kot sredstvo nadaljevanja naroda (kot je 
rekel Causescu). Po tem pojmovanju namreč ženska že v prvem 
trenutku spočetja neha biti lastnica in »samoupravljalka« svojega 
lastnega telesa ter mora s tem svojim »instrumentom« služiti narodu 
in morali, ne glede na to, ali hoče roditi otroka, ali ji njena starost in 
socialne okoliščine sploh omogočajo primerno skrb za otroka itn. Na 
najbolj temeljni ravni potemtakem preprečevanje splava pomeni 
zanikanje pravice ženske, da sama razpolaga s svojim telesom. To 
torej pomeni odrekanje temeljne ženske pravice in, v kolikor gospodje 
konservativci izvolijo priznati, da ima ženska lastnost človeškosti, 
tudi temeljne človekove pravice. Druga ključna problematična točka, 
ki jo zagovorniki prepovedi splava potlačijo, zadeva sam sociološko 
preverjeni učinek prepovedi. Z največjo možno mero znanstvene 
preverljivosti je bilo že dokazano, da prepoved splava ne 
zmanjša števila splavov. Učinek prepovedi so samo ilegalni in 
mazaški splavi, ki ogrožajo življenje in zdravje žensk, še zlasti tistih 
v večinskem socialno deprivilegiranem sloju. Dokazano pa je, da je 
strokovno opravljeni splav, še zlasti če je izveden dovolj zgodaj, 
neskončno manj nevaren kot porod. Prepoved splava je torej tudi 
kriminalni akt proti ženskam. Nekateri manj radikalni prepre
čevalci splava bi želeli prispevati k njegovemu omejevanju tako, da 
bi med žensko in ginekologa postavili skrbniške organe, ki naj 
nosečnico prepričajo v napačnost njene namere. Ta dobri namen je 
seveda samo blažja oblika prve totalitarne zahteve. Na možnost 
posvetovanja je torej mogoče pristati samo kot na izbiro, za katero se 
ženska lahko svobodno odloči. Drugo vprašanje je seveda vsa družbe
na skrb za nosečnice, ki si želijo otroka. Toda· če naj govorimo o 
potrebi te skrbi, ki zaobsega medicinske, psihološke, izobraževalne 
in socialne vidike, potem kaže govoriti o skrbi za kvaliteto življenja 

112 



tistih otrok, ki se rodijo, kar ima lahko morebiten učinek na zmanj
ševanje števila splavov šele v povezavi z globalnimi družbenimi 
razmerami, kot so npr. stanovanjske razmere, materialni standard 
ipd. 

Ena najbolj norih zahtev gospodov konservativcev (ki se jim 
pridružujejo tudi nekateri demografi s slabim občutkom za politične 
interpretacije specifičnih ugotovitev svoje vede) je kajpak davek na 
»neimetje otl'Ok«. Kdo bo oproščen davka med tistimi, ki iz bioloških 
razlogov ne morejo imeti otl'Ok? Mar bodo posamezniki in posamez
nice morali prinašati »menstrualni policiji« dokaze o prchlajcnih 
jajčnikih, o nizki koncentraciji semenčic v spermi ali kaj podobnega 
in bodo tisti, ki pač nočejo imeti otl'Ok, tovrstna potrdila kupovali na 
kakšni bodoči črni borzi? Trditve zagovornikov te rešitve, da imajo 
takšne davke povsod po svetu, so izvite iz trte. Dejstvo je samo to, da 
so v povsem drugačnih davčnih sistemih od našega tisti indi vidualni 
davčni zavezanci, ki imajo otroke, opl'Oščeni ustreznega dela davka. 
To pa ni isto, kajti v tem primeru gre za relati vno ozek sloj prebi valstva 
na meji med nizkimi dohodki (ki ne morejo biti v nobenem primeru 
osnova za davek) in visokimi dohodki, na katere davčna razbre
menitev na račun otrok vpliva obratno sorazmerno z njihovo višino. 

Če bo torej prišlo do razmaha politične kampanje proti splavu (tu 
seveda ne odrekamo pravice cerkvi, da v skladu s koncilskimi 
odločitvami svetuje svojim vernikom, kar pač hoče) in če (bog ne daj) 
ne bo šlo drugače kot tako, da bo treba o tej stvari razpisati referen
dum, potem naj že zdaj opozorim, da bi bil tak referendum lahko tudi 
represiven, če bi vsi odločali o vprašanju, ki zadeva samo manjšino. 
Na takšnem referendumu, bi v skladu z elementarnimi demo
kratičnimi pravicami manjšin morali odločati samo tisti, ki jih 
prepoved splava temeljno zadeva. To pa so ženske v rodni 
dobi; npr. med šestnajstim in petinštiridesetim letom stal'Osti! 

Dr. Darko Štrajn 

Delo, 16. februar 1991 

I RAZPRAVA O SVETOSTI ŽIVUENJA 

Alenka Zupančič se zaveda, da ima priznavanje svetega veliko 
duhovno moč. To je izrazila takole: »Tistega, ki muje nekaj res 'sveto', 
nobena 'zunanja nujnost' ne bo pripravila do tega, da sveto žrtvuje" 
(Delo, 29.12.1990). Če bi bilo torej staršem življenje njihovega še 
nerojenega otroka res sveto, ga za nobeno ceno ne bi žrtvovali. 
Žrtvujejo ga, dajo ga ubiti zato, ker zanikajo svetost njegovegaživljen
ja. Zupančičeva posebej poudarja, da ga ne dajo ubiti zaradi »zunanje 
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nujnosti«. Ne dajo ga torej ubiti zaradi raznih 3333333indikacij: npr. 
zaradi medicinske ali socialne indikacije. Ne. Ubiti ga dajo zato, ker 
zanikajo svetost njegovega življenja. Če bi to svetost resnično priz
navali, ga za nobeno ceno ne bi dali ubiti. 

Tega se Zupančičeva izredno jasno zaveda. Ker pa ne mara 
obsoditi ubijanja nerojenih otrok, še več: ker je ves namen njenega 
polemiziranja osredotočen v boj za to, da zakonodajna oblast ne bi 
ubijanja nerojenih otrok prepovedala, zato se ji zdi govorjenje o 
svetosti življenja in postavljanje te sintagme v preambulo slovenske 
ustave izredno nevarno. Zupančičeva dobro ve: čeprav je preambula 
samo napotilo in nima samo zakonske moči, jo vendar zakon?ajalec 
lahko vzame popolnoma zares in ne le za nekakšen okrasek. Ce pa jo 
bo vzel popolnoma zares, če bo zakonodajalcu življenje nerojenih 
otrok zares sveto, potem je popolnoma nemogoče, da bi dovolil 
ubijanje nerojenih otrok. Dr. Tine Hribar pravi, da besede »Zavedajoč 
se svetosti življenja« v preambuli ustave pomenijo »napotilo zakono
dajalcu ( ... ), da predpiše državi zagotavljanje razmet; ki bodo omo
gočale, da ženskam ne bi bilo treba delati splava zaradi nevzdržnih 
zunanjih okoliščin, socialnih in drugih vzrokov« (Delo, 15. 12. 1990 
in 5.1.1991). Zupančičeva, ki gleda popolnoma radikalno, pa ve, da 
se zavedanje svetosti življenja ne more nanašati samo na obveznost 
državnega zagotavljanja ugodnih zunanjih razmet; ampak da za no
beno ceno ne more dovoliti ubijanja nerojenih otrok, če je njihovo 
življenje res sveto. Ker pa Zupančičeva hoče, da to ubijanje ostane 
dovoljeno, zato odklanja sintagmo svetost življenja. 

Vendar pa o tem, ali življenje je sveto ali ni, ne more odločati 
noben človek. Svetost življenja nam je darovana. Ta dar lahko samo 
odkrijemo in priznamo, ne moremo pa ga odstraniti. Če kdo reče, da 
življenje ni sveto, samega sebe vara. Tega se zelo razločno zaveda dr. 
Tine Hribar. Zato pove dr. Andreju Kirnu in tistim, ki iz zasebnih 
koristoljubnih namenov zanikujejo svetost življenja zato, da bi ga 
lahko ubijali, da svetost življenja ne more biti »šele stvar človekove 
odločitve« in da ni »odvisna od tega, ali bo prišla v ustavo preambula 
ali ne« (Delo, 26. 1. 1991). 

To razmišljanje nam razločno odkriva, da sintagma »svetost živ
ljenja« v preambuli ustave popolnoma nujno zahteva, da se v osnutku 
ustave črta člen 52, ki dovoljuje ubijanje nerojenih otrok. Ta člen bi 
bilo potrebno nadomestiti s tekstom, ki bi zaščitil družino in otroke. 
Člen 52 se v osnutku ustave glasi: >,vsakdo ima pravico, da odloča o 
rojstvu otroka. Ta pravica se lahko omeji samo iz zdravstvenih raz
logov.« Odločati o rojstvu otroka pomeni odločati o življenju in smrti 
živega človeka, ki še ni bil rojen. To pomeni odrekati temu človeku 
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najosnovnejšo pravico, pravico do življenja. To pomeni brezobzirno 
grešiti zoper svetost življenja. 

V zvezi s spoštovanjem svetosti življenja Hribar navaja »svetovno 
deklaracijo o pravicahživali« iz leta 1978 (Delo, 26.1.1991), ki svari 
pred biocidom in genocidom nad živalmi. Ob tej plemeniti misli na 
pravice živali se pokaže samovoljno odločanje o rojstvu otroka kot 
toliko bolj krvoločno preziranje njegove pravice do življenja. To je 
nezaslišan zločin. Na Slovenskem se danes pripeti venem letu nad 
17.000 teh zločinov nad ljudmi, ki so najbolj nemočni, saj nimajo 
popolnoma nobene možnosti, da bi se branili. Ti zločini, ki so vsako 
leto številnejši, kakor poboji domobrancev in drugih po koncu vojne, 
in to zločini, ki jih izvajajo starši nad svojimi lastnimi otroki, grozijo, 
da bodo sami proizvedli strašno kazen, ki bo morda vključevala tudi 
uničenje slovenskega naroda. 

Omejitev pravice odločanja o rojstvu otroka »iz zdravstvenih 
razlogov« v 52. členu osnutka ustave pa skriva v sebi še nekaj 
hujšega: zdravnik bi ob bolezni lahko zoper voljo matere in očeta 
umoril otroka. Takšen ustavni člen in ustavo s takšnim členom smo 
kristjani po vesti dolžni odkloniti. Glasovati bi morali proti. Zato je 
tudi v interesu sprejetja ustave, da se člen 52 odstrani oziroma 
nadomesti z besedilom, ki bo zaščitilo pravico do življenja najbolj 
nemočnim ljudem - otrokom pred rojstvom. 

Dr. Rudi Koncilija 

Delo, 23. februar 1991 

I RAZPRAVA O SVETOSTI ŽrVWENJA 

Rudi Koncilija, vaša pridiga na moj račun v Sobotni prilogi prej 
zasluži sodno obravnavo kot pa časopisno polemiko. Klevete, kot 
»Zupančičeva hoče, da ubijanje ostane dovoljeno«, bi vas v normalni 
pravni državi stale dobršno mero vaše svetniške časti. Ne vem, s 
pomočjo kakšne jasnovidnosti ste prišli do takšnih sklepov, očitno pa 
je, da vas obhajajo precej bolj grešne misli kot mene. Morilske 
pošasti, ubijalski monstrurni, predvsem v podobi žensk, ki zgolj 
uživajo in nato ubijajo sadove svojega užitka, ki se borijo za to, da bi 
ja vsako leto pobili 17.000 otrok, po možnosti še več, »pošastnice«, 
ženske hudiči, ki ob njihovi podobi zbledijo celo podobe stalini
stičnih pokolov domobrancev. Takšna je vaša podoba tistih, ki mislijo 
drugače kot vi in ki so prepričani, da z represivno zakondajo ni 
mogoče rešiti problema abortusov. In takšna podoba je lahko le plod 
zelo bolne domišljije. Sicer pa vas analize, ki dokazujejo neučin
kovitost takšne zakonodaje, sploh ne zanimajo, saj vam je mnogo bolj 
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kot življenje sveta ideologija, ki se drži sintagme »svetost življenja«. 
Ali pa ste morda prepričani, da so mazaški splavi pomemben pri
spevek k svetosti? Zanesenjaški govor o tem, daje življenje sveto, ne 
bo rešil nobenega življenja, ustrezna socialna in zdravstvena politika 
pa jih lahko reši veliko. 

Zdaj pa še k vašemu branju moje polemike z dr. Hribarjem. Ker 
ste tako sveto prepričani, da ste vdobro razumeli moje pisanje, vam 
glede tega ne bom ugovarjala. Se več, za besedo vas bom prijela 
natanko tam, kjer moje »ugotovitve« jemljete za svoje. Tako na primer 
priznate vso težo naslednji trditvi: »tistega, ki mu je nekaj sveto, 
nobena zunanja nujnost ne bo pripravila do tega, da to sveto žrtvuje«. 
S to ugotovitvijo se absolutno strinjate. Meni je prav - toda ali se 
zavedate, kako zelo ta koncept svetosti postavlja na laž vašo vizijo 
svetosti življenja? Tisti, ki mu je nekaj res sveto - in to so dokazale 
vse svete vojne, od krščanskih do islamskih - se v obrambi tega 
svetega ne bo ustavil pred ničemer. V dilemi: ali pobiti nekaj tisoč 
ljudi ali žrtvovati svoje sveto, g~ zunanja nujnost ne bo zlomila, pobil 
bo nekaj tisoč ljudi. Težko bi našli pojem, ki je tesneje povezan s 
smrtjo kot pojem svetosti. Pa ne le s smrtjo, temveč tudi s fanatizrnom. 
Prepoved abortusa kot zakonska prepoved, ki nima na pravni ravni 
nič opraviti s svetim, v posebnih primerih (posilstvo, smrtna nevar
nost za mater ... ) dopušča izjeme. Vam je seveda še celo to absolutno 
premalo. Če se ženska, ki bi porod zanjo pomenil smrt, odloči za 
abortus, je po vašem morilka, ker se ni žrtvovala. Resnica svetosti 
življenja je, da jo mora v skrajni instanci nekdo plačati s smrtjo. Po 
kakšnem kriteriju zdaj vi, gospod Moški, ženskam odrekate svetost 
življenja? Vso svojo patetiko črpate iz tega, da sami nikoli ne boste v 
položaju, ki bi od vas zahteval takšno žrtev. Biti svetnik na račun 
drugih pa po novem očitno ni v nobenem protislovju s »krščansko 
vestjo«, na katero se tako radi sklicujete. 

Alenka Zupančič 
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3. Polemika o medicinski etiki in abortusu 

DELO 

Delo, 16. januar 1991 

I TEMEl! ZDRAVNI~KE ODGOVORNOSTI IN RAVNANJA 
JE SPOSTOVANJE ZIVU ENJA 

V soboto, 20. 10. 1990 je bil pod naslovom »Svetost življenja in 
pravica do splava« objavljen prispevek dr. Karla Zupančiča (v na
daljnjem KZ), ki je po vsem sodeč zapis k javni razpravi o bodoči 
slovenski ustavi. Uvodoma je treba poudariti, da pravniki lahko imajo 
lastno mnenje, da pa ne bodo mogli predpisovati zdravnikom meril 
za opravljanje njihovega poklica, ki bi bila v popolnem nasprotju s 
temelji njihovega poslanstva - tj. proti spoštovanju življenja od spo
četja naprej. 

Ali sodi pojem svetosti življenja v ustavo ali ne, bodo ustrezno 
razložili sociologi, zgodovinarji in filozofi, upoštevaje, da ne gre le za 
terminološko, ampak vsebinsko posebnost: država se preko naj
višjega zakona - ustave - zaveda individualnosti, neponovljivosti in 
nedotakljivosti življenja. Pri tem pa bi po današnjih merilih veljal 
pojem »svetosti življenja« za človeški in živalski svet. Morda se bo 
kdo začudil, da je omenjena tudi slednja »kategorija«, toda danes je 
v javnosti znan dokument o pravicah ži vali, ki ga je v Parizu leta 1978 
izdal Unesco, vsebina pa je namenjena zaščiti živalskega sveta in 
vsebuje zahtevo po drugih načinih biomedicinskih raziskav na ži
valih. Če pa je tako, potem bi moralo biti spoštovanje človeškega 
življenja še pomembnejše, posebej še, če se že javno sklicujemo na 
humanizem. 

Absolutno individualno svobodo človeka - predvsem v tem, da bi 
ta razpolagal z življenjem drugega - omejujeta njegov status v skup
nosti in državi ter njegov odnos do sočloveka. Zato v nobeni družbeni 
skupnosti do zdaj ni poznana neomejena indi vidualna svoboda, ki ne 
bi priznavala splošno sprejetih meril človekovega ožjega ali širšega 
okolja (političnih, socioloških, socialnih, religioznih, moralnih, etič
nih, etničnih itd., itd.), ker bi sicer ne bilo potrebe po tem, da imajo 
pravo in pravnike, zakone in predpise. Zato pomeni posebej pravno 
izdvajati in določati ženski pravico, da uniči svoj lastni plod ne glede 
na temeljna človeška, tradicionalna in tudi pravna merila današnjega 
sveta, hudo vprašljivo kategorijo. Pravnikom, ki so širše razgledani, 
so prav gotovo znana sočasna prizadevanja, da bi pandemijo socio-
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patološkega pojava, ki se imenuje splav, zamejili na tisti obseg, ki bi 
bil evgenično, moralno-etično, sociološko itd. še opravičljiv in spre
jemljiv. 

Temelj zdravniške poklicne odgovornosti in ravnanja je spošto
vanje (ohranjanje, zaščita) življenja. Hipokratična zaprisega, že
nevska zdravniška zaobljuba, Mednarodni kodeks zdravniške etike, 
Kodeks etike zdravstvenih delavcev SFRJ in njegova uzakonitev z 
Zakonom o zdravstvenem vq.rstvu SRS (1980) so dokumenti, ki 
nedvomno nakctzujejo bistvo zdravniškega poslanstva in zdravništva 
nasploh. Iz teh dokumentov in na podlagi deklaracije iz Osla o 
terapevtskem splavu (Svetovno zdravniško združenje) pa je moralno 
uzakonjena pravica zdravnika do ugovora vesti, iz česar sledi (širše 
gledano), da pravo ne more predpisovati zdravniku dejanj, ki so v 
temelju nasprotna njegovemu moralnemu kredu. Če bi sledili mislim 
KZ, bi v končni fazi pristali pri grozljivi zgodovinski ugotovitvi 
polpreteklega obdobja, ko je zdravnik postal orodje v rokah vla
dajočega razreda, ko je privolil v poskuse na ljudeh oziroma je v 
realsocialističnih državah postal državni uradnik, ki je bil dolžan 
izpolnjevati le zakonske predpise, ne da bi se vpraševal o merilih 
svoje vesti in morale. Nehotena primerjava s polpreteklo medicino v 
Nemčiji je več kot poučna. Pri razpravljanju za in proti absolutni 
liberalizaciji splava je treba opozoriti, da je belgijski parlament kot 
prvi sprejel zakon, po katerem je človeški plod pravni subjekt takoj 
po spočetju, in da je leta 1987 Mednarodni komite za zaščito ne
rojenih otrok na Dunaju sprejel kratek, toda vsebinsko opominjajoč 
dokument v sedmih točkah, v katerih je navedeno: 

1. nerojeni otrok ima pravico do življenja; 
2. nerojeni otrok je pravni subjekt; 
3. nerojeni otrok ima pravico do življenja in zdravstvene zaščite; 
4. starši, posebno mati nerojenega otroka, imajo pravico in dolž

nost varovati življenje in zdravje svojega plodu; 
5. prepovedano je eksperimentirati z živim nerojenim otrokom in 

z deli njegovega telesa; 
6. prepovedana je zloraba telesa mrtvega nerojenega otroka; 
7. prepovedana je trgovina z nerojenimi otroki in deli njihovih 

teles. 
Upoštevajmo, da se boljševiška morala o absolutni pravici ženske 

do splava sesipa v vseh nedkanjih realsocialističnih državah (Ceau
sescu je bil med prvimi, ki je splav prepovedal na način, ki za
strašuje), da so v bivši NDR uspeli z moratorijem za dve leti, da 
poostrene predpise za splav pripravlja Poljska (kjer grozi zdravniku, 
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ki bi nepooblaščeno opravil splav, zaporna kazen), da se zaostruje 
odnos do splava na Češkoslovaškem, še posebej pa na Madžarskem. 
To so dejstva! Menim, rla tudi Hcpublika Slovenija ne bo ostala otok 
v splošnih dogajanjih v navedenem delu Evrope, ker je ta »konser
vativna gibanja« ne bodo mogla obiti. 

Zdravniki vsega sveta, združeni v Svetovnem zdravniškem zdru
ženju, v svojih resolucijHh niso nikoli govorili ali pisali o svetosti 
življenja. Vsi zapisi govorijo predvsem o spoštovHnju življenja, PH 
tudi o njegovem vHrovHnju, zaščiti ali upoštevanju. Zakj ne bi naša 
ustava sprejela tudi te terminologije? Sankrosantnost življenja se 
najbolj »indiferentno« izraža v spoštovanju življenja. Brezpogojno 
spoštovanje življenja od spočetja naprej je moralno-etična zahteva za 
zdravništvo (ne glede na religiozno pripadnost) vsega sveta in je 
načelo, ki ga zastopa Svetovno zdravniško združenje. Je moralna 
obveza vsega zdravništva! (Pravnikom v razmislek!) Lahko je nekaj 
predlagati, zahtevati, uzakoniti, za kar predlagatelj ne bi osebno 
odgovarjal ali osebno izvrševal. Ali je vprašanje osebne svobode ali 
tuje prisile, če svobodo tako široko, liberalno in enostransko raz
lagamo, res vsesplošno človeško sprejemljivo ali ne? Zato »svetost 
življenja« (nedotakljivost) širše vzeto ni samo religiozni pojem, am
pak tudi stvar medicinske morale in etike, ne da bi se spuščHl še na 
kakšno drugo področje. V današnjem svetu tudi ni mogoče na vseh 
področjih upoštevati meril, kot so Aristotelova ali krščanska, mus
limanska, židovska in druga filozofska izhodišča. Vedno bolj se tudi 
pravno uveljavlja - po 2000 letih teoretičnih razglabljanj in shola
stičnih brezplodnih razprav - biološko merilo o življenju, ko iz 
haploidne celice nastane diploidno število hromosov, ko celica po
stane biološka enota, ko postane zarodek, iz katerega se bo porodil 
osebek - človeško bitje. Naravoslovno ni več dvomov - so le časovni 
(pravni) oziri, to je, kdaj bodo države neizpodbitno znanstveno resni
co tudi vsesplošno uzakonile. Če sodobna prizadevanja ne samo v 
Evropi, ampak tudi drugod po svetu gredo v to smer, potem se bo z 
moralo in zakonodajo na vseh področjih temu stanju treba prilagoditi, 
seveda če je to v interesu slovenskega narodnega obstoja in na
daljnjega razvoja pravno hudo razmajane države. 

Kdaj postane oplojena jajčna celica osebek in »lastnik« pravice 
do življenja in pravne zaščite, je v celotni medicinski deontološki 
tradiciji, pa tudi v izhodiščih Mednarodnega komiteja za zaščito še 
nerojenega otroka danes jasno izpovedano in je le vprašanje časa, 
kdaj bo OZN tudi ta izhodišča podprla in sprejela. Zato so izvajanja 
KZ enostranska in nepopolna. Naša bodoča ustavna ureditev in 
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zakonodaja bo morala zadostiti sodobnim izhodiščem in smernicam 
o oploditvi in rojstvu. Zato bo skupnost v prihodnje, če je nočemo 
»spreti« z okolišnimi kulturami, pa tudi zaradi samoobrambnih 
namenov »prisiljena« ta merila sprejeti. V dvemilijonski rizični 
populacijski skupini, z izjemno visokimi koeficienti socialne pato
logije, kamor šteje tudi splav, in ob občutnih imigracijskih pokazoval
cih, ki so bili nad evropskimi povprečji, postane kot opozorilo za
pisana trditev upokojenega generala Nagya, da bomo koncem koncev 
po narodnosti vsi Jugoslovani in da gre le za vprašanje časa. Asimi
lacija pa vendar ne more biti naša edina in svetla prihodnost! 

Ne preseneča odločitev vrhovnega sodišča ZDA iz leta 1939, ki 
se je odločilo proti splavu, ko pa vemo za temeljit preobrat v misel
nosti prebivalstva Združenih držav Amerike, ki so ga Sovjeti po
skušali z razsulom tradicionalnih vrednot ži vijenja s seksualno revo
lucijo (kot trdijo nekateri politiki in sociologi) kot svojega ideo
loškega in vojaškega nasprotnika spraviti na kolena. Toda AIDS je v 
kratkem času temeljito pospravil s seksualno revolucijo in zmanjšal 
število pripadnikov, ki so stali na braniku absolutne seksualne svo
bode. Gibanje za zaščito človeškega plodu v nasprotju s »svobodno« 
odločitvijo bodoče matere je danes predmet številnih razprav in 
strokovnih srečanj. Človeštvo se sprašuje ob številnih in sodobnih 
možnostih za preprečevanje nosečnosti, kako bo preprečilo zlorabo 
ženske v seksualne namene, kako bi jo učinkovito zaščitilo pred 
splavom, ki jo ponižuje pa tudi zdravstveno in socialno ogroža. 

Dr. Anton Dolenc 

IDelO~~:.~~:;~~9;RAVICA ŽENSKE DO SPLAVA JE V 

NASPROTJU S PRAVICO DO ŽIVWENJA 

Kazenska zakonodaja, ki ne predvideva kazni za splav iz zdrav
stvenih, psiholoških, evgeničnih, kazenskih in (ali) socialnih in
dikacij, se po svetu zelo ra:zlikuje. Predvsem gre danes za dopustno 
ali nedopustno socialno indikacijo (druge so kolikor toliko raz
čiščene), ki je povečini odvisna od politiqnih gledišč in vladnih 
opredelitev. Očitno je, da države podpisnice Mednarodnega pakta o 
državljanskih in političnih pravicah (v 6. členu, odstavek 1) pris
tajajo na to, da »ima vsak človek prirojeno pravico do življenja. Ta 
pravica mora biti z zakonom (z ustavo, op. avtorja) zaščitena. Nikomur 
ne sme biti življenje samovoljno vzeto« (kar je nedvomno povezano 
s pravico do življenja iz Splošne deklaracije o človekovih pravicah). 
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.JasIlo jP, dII v držIIvIlI., kjer plod ni pravno zaščiten, kjer je »ugotov
Ijeno«, dII se življenje začne šele s porodom (sem sodi tudi .Jugo
slavijll), ohstaja pravica ženske do predporodne prekinitve plodovega 
življenja. V teh državah se niso hoteli vezati glede vprašanja, ali naj 
zagotovijo zarodku ali plodu pravno varnost in kakšna naj bo. Pravna 
ter državna teorija in praksa v večini držav podpisnic še nista dosegli 
prevladujoče stopnj~ obveščenosti, ki l:p narekovala odločitev o prav
ni zaščiti plodu. To pa mora biti vserrl, ki razvojno gledajo na med
narodno humanitarno pravo in na razvoj, ko to vprašanje primerjalno 
ocenjujejo, vendarle jasno in perspektivno. 

Na podlagi vsega prej navedenega je treba piscu KZ oporekati, ko 
se brez argumentov subjektivno odloča za absolutno žensko pravico 
do splava in dokazuje javnosti, da je kar v redu, če naše pravo zarodka 
ne šteje za osebo. Za to nima opore, ostaja le njegovo osebno pre
pričanje, ki pa je v nasprotju z gibanji, prizadevanji v Evropi in po 
svetu, ki zahtevajo zaščito še nerojenega plodu. Stališče KZ je stališče 
prejšnje oblasti, ki je zakonsko ponudila »svoboščine«, zato da bi v 
takšni svobodi manipulirala z ljudmi; dala jim je privilegije, ki 
oblasti niso bistveno finančno obremenile, oblast pa se je zavarovala, 
da ji ne bi bilo treba skrbeti za »presežno« število prebivalstva. V 
državi s 23 milijoni prebivalcev (pdtem ko so objektivni .Japonci 
izračunali, da bi Jugoslavija lahko prehranila 80 milijonov ljudi) še 
ni potrebno zakonsko omejevanje rojstev. Zakaj se je pisec opredelil, 
da naj naše pravo ne bi štelo zarodka ali plodu za subjekt, v zapisu 
ni razloženo. Zato bi stališče opredelili kot subjektivizem, upoštevaje 
preteklost pa za politično demagogijo. 

O nedotakljivosti »osebne sfere« zasebnosti in svobodnem raz
voju ženske ima pisec svoje in specifične predočbe, ki so že v 
nasprotju s tradicionalnimi merili evropskih združb in pomenijo 
posebnost, ki bi je ne mogli uvrstiti v pravno mišljenje sodobne 
Evrope. Zato bi, kar zadeva navedbe avtorja, ne mogli govoriti o 
humanizmu, ali pa bi bilo ta pojem treba predstaviti drugače, kot je 
tradicionalno opredeljen. Tako bi bili glede biomedicinskih ved in 
raziskav morali še posebej primerjalno in kritično spregovoriti. 

Ženska se tudi na področju »seksualne zlorabe« lahko danes 
vsesplošno zaščiti, zato ni več tako brezmočna kot člankar prikazuje 
(razen v primerih neposrednega nasilja in posilstva). Sistematično 
razvrednotenje kvalitete življenja ženske je danes tudi pri nas v 
ženski sami, ne pa izključno v tako pogosto očitanem moškem 
šovinizmu in konservatizmu, kar se vse prepogosto sliši in bere, 
predvsem takrat, ko zmanjka argumentov in objektivnih razlag in 
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namesto argumentov nastopi moč sile. Verni in neverni, opredeljeni 
in neopredeljeni bi morali kot človeška skupnost vedno in povsod 
spoštovati nedotakljivost življenja, pa najsi gre za prizadete ženske, 
moške, zdravnike, politike ali pa človeštvo nasploh. Tukaj pa smo si 
enaki - brez razlik in predsodkov, zato bi morala v imenu države, 
ili·užine, ženske, moškega in družinske skupnosti biti sprejeta za
kon~daja, ki bo omejila »nedotakljivo« svobodo enega spola in vsaj 
zmanjšala pandemij o 20. stoletja, ki se imenuje splav, če ga že 
preprečiti ne more. 

Kako bi KZ razložil z ozirom na svoje poglede na .,plav, da se 
snu1na kazen ne sme izreči nosečnicam za zločine, za katere je še 
predpisana smI1na kazen, kot to uzakonjuje mednarodni pakt o 
državljanskih političnih pravicah! Pravico do življenja je treba poj
movati univerzalno in je ni mogoče deliti na predporodno in poporod
no obdobje, na spol, raso, politično, versko prepričanje idr., pa tudi 
na vechlO in povsod spreminjajoco se zakonodajo. 

In prav zato je Mednarodni komite za zaščito nerojenih otrok izdal 
dokument o pravicah nerojenega otroka. Uvodoma k navedeni de
klaraciji so pobudniki poudarili, da se v svetovni skupnosti narodov 
ne morejo doseči svoboda, pravica in mir, če niso zagotovljene tudi 
pravice nerojenih otrok, in da imajo vsi ljudje enake pravice, da se 
življenje začne s spočetjem, ne s porodom, ne šele z rojevanjem, da 
je treba vsako življenje zaščititi, da je nerojen otrok v svoji nemoči 
vse pogosteje žI1ev in da je treba splošne pravice človeka, pravice 
mladih in pravice otrok ustrezno razširiti tudi na nerojene otroke. 
Komite je človeštvu zastavil vprašanje: »Če je človek največja vred
nota, zakaj ga potem ubijati?" Člani tega komiteta so se združili z 
namenom, »da bi pomagali nerojenim otrokom in tistim, ki ne 
razumejo, ne pa da bi sodili". 

Iz teh pobud so sprejeli Deklaracijo o pravicah nerojenega 
otroka in jo označili za zgodovinski dokument, ki ne obstaja 
v zgodovini sveta in pravosodja. Z navedenim komitejem se 
je začela aktivnost, da bi preprečili enega od največjih para
doksov sodobnega sveta: ko venem delu sveta otroci umirajo 
od lakote, v drugem delu pa se iz nerojenega plodu izdeluje 
kozmetika. Tej pobudi se je pridružil tudi mednarodni RK. 
Pustiti je treba, da odločilno in najintenzivnejše obdobje 
človeškega življenja poteka pred rojstvom. 

V sedanjem obdobju v mnogih razvitih državah že drastično upada 
nataliteta, tudi Jugoslavija ni izjema. 
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'1. 1I1I"llIlIkolll Mednarodnega komiteja za zaščito nerojenega otoka 

iII sp"'jdje'lII de,klaracije o njegovih pravicah »je bila napovedana 
prva iII posblnja vojna za obrambo nerojenega otroka. Koliko bo 

slala, lIilll~e' Ile ve, zagotovo pa je, da je to cena za obstanek civili

zacije«, so ubjavili njegovi zagovorniki. Komite je deklaracijo poslal 

OZN in vladam vseh držav, da bi jo sprejele in razglasile. 

V prepričanju, da bo Svetovno zdravniško združenje na eni od 

naslednjih generalnih skupščin to akcijo podprlo, je tudi slovc~nski 

javnosti posredovana ta informacija. 

Sestavljalci slovenske ustave bi se morali o tem dukumentu izreči 

in ga skladno z mednarodnimi prizadevanji vnesli (~e Že, ne v uvodne 

določbe ustave, pa vsaj v besedilo. Hqlllblika Slovenija pa bi preko 
svojih predstavnikov v parlamenlu morala la prizadcwanja podpreti, 
tako da bi poleg deklal"lll,ij o (~Iovt'k()vih pravicah in deklaracij o 

pravicah otrok spn'jdi ludi deklaracijo o pravicah nerojenega otroka 

in bi tako prispevali, da hi človeška skupnost vendarle postala res 
človeška tudi pri nas. O načrtovanju družine kot nasprotni strani 

splava je spregovorila 21. in 23. Generalna skupščina Svetovnega 
zdravniškega društva v Madridu in Parizu, tretjo različico pa je 

sprejela 35. Generalna skupščina Svetovnega ~dravniškega zdru

ženja. Po deklaraciji je cilj načrtovanja družine obogatitev in ne 

omejevanje človeškega življenja. Po deklaraciji pomaga načrtovanje 

družine ustvarjati razmere, v katerih posamezniki lahko izrabijo vse 

svoje možnosti. Starši morajo vedeti, kako načrtovati družino. Imeti 
morajo sredstva za načrtovanje svojih družin in možnost, da sami 

odločajo, koliko otrok bodo imeli in kdaj. To je osnovna človekova 

pravica. Prej navedeno ni v celoti skladno z našo zakonodajo o 
načrtovanju družine. 

Nedotakljiva pravica ženske do splava je postala zdaj vprašljiva 
na vseh celinah sveta, kajti pravica do materinstva postaja nad 
pravico do splava ena od temeljnih dolžnosti vlad vsega sveta. Takšna 
stališča pa pomenijo poslovitev od vulgarnega tolmačenja svoboščin 
ženske, ki jih moški egoizem in neodgovornost partnerjev, nespošto
vanje življenja in neodgovorna ali vsaj nedorečena zakonodaja do 
družine in otrok množično ženejo na abortersko mizo. 

»Svelosl« življenja je za zdravnike stara več kol 2000 lel, (preko 
JI ipokratove zaprisege do ženevske zdravniške zaobljube, do Med-
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narodnega kodeksa zdravniške etike pa do Kodeksa etike zdrav
stvenih delacev SFRJ in Zakona o zdravstvenem varstvu Slovenije}. 

Prav ni ku odgovarjam kot zdravnik: Kadar bi šlo za vpra
šanje, ali naj bi se odločil za zakonski predpis ali moralno
etično merilo - bom kršil zakonodnjo vedno in povsod.· Pra
vico do ugovora imamo tudi zdravniki. Zdravniški humani
zem pa se od pravnega »humnnizma« očitno v mnogočem 
razlikuje. Če Slovenci leta 1945 nismo spoštovali življenja in 
smo to »revolucionarno« tradicijo vzdrževali skoraj pol sto
letja, sprašujem KZ, ali ne bi že enkrat vendar izstopili iz 
Balkana in stopili v Evropo, ker sta »jugoslovansko pravno 
državo« povozila prostor in čas. Očitno se zdravniki in prav
niki že tradicionalno razhajnmo; zdravniki poudarjamo »vse
bino« pred »formnlnostjo« življenja. 

Dr. Anton Dolenc 

Delo, 1. februar 1990 

I ŽENSKE PRAVICE ONSTRAN ZDRAVNIŠKE ETIKE IN 
KRŠČANSKE MORALE 

Ženske poskušajo usmerjati in nadzorovati svojo reprodukcijo že 
od nekdaj. Nekateri, med njimi celo strokovnjaki, pa nas poskušajo 
prepričati, da so »dobile« ženske pravico do prekinitve nosečnosti, 
oz. pravico do splava kot enega od elementov kontrole lastne re
produkcije, od drzave in da jim država to pravico lahko tudi vzame. 
To nam dokazujejo vedno pogostejše diskusije - tudi iz zdravniških 
vrst - ki poskušajo biti vsestransko merodajne - tako za medicino kot 
tudi za področja morale in prava. V se, tudi ustavne in druge ustaljene 
pravne norme, ki menda nasprotujejo njihovemu prepričanju, raz
glašajo za »subjektivno« domislic o - in obenem celo javno izjavljajo, 
da so »pripravljeni kršiti zakonodajo vedno in povsod«. (Cl. prispev
ka prof. dr. A. Dolenca v Delu, 16. in 17. jan. 1990.) Zahtevajo 
uzakonjenje lastnega prepričanja - prepoved splava - ki naj bi ga 
potem drugi spoštovali, celo kaznovani bi bili zaradi kršitve. 

Zahteva odvzeti ženskam pravico do prekinitve nosečnosti je 
seveda v prostoru političnega boja in boja za prisvojitev pravnega 
reda. Še posebej, ker se sklicuje na argument »človekovih pravic«. 
Država namreč lahko pravice prizna ali pa ne, nikakor pa jih ne more 
odvzeti. Pravice lahko krši, zatira itd., vendar te pravice pač niso 
njeno vodilo in temelj. Ravno razpravljanje o pravici posameznika 
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liii 1"" .. 1111' 1111, .. d" 1I1II~lloVllllill polollll'\tvn in o pravici ženske do 
p,d.ill.lv,' 1I",,,,tll,, .. li, .~., 1'It' 1111.0 odlo!~i, je tipični prirner težnje, ko 
s,' 1'" .. k ... "1I 1I"IVlllili l'Iilllll"ijll, v klIteri bi se pravice podeljevale in 
,,,lvl,"II,"I,·. 1'111" ~I"d" IIlIpolrd.e (demokracije, nacije, znanosti itd.). 
V l',ill"'''1 "Illvi,·,' do "plllvn lahko država žensko prikrajša na dva 
IIl1t·illll: I,,,cli,,i cl" ji I'\plllv prepove ali pa jo vanj prisili. 

NII"lIk I.i "" I.ilo pretvarjati, da tu ne gre tudi za moralne in 
filozofsk,· "rohlellle, toda ključnega pomena je vprašanje, kako so ti 
pl'Ol.I.-lIIi medsebojno artikulirani. V nedavnih razpravah o prearII
hul i k Ilovi ustavi in o svetosti ži vIjenja je bil že veekral IIpravi(~, '110 

izpostavljen paradoksni pomen svetosti življenja kot 1110ral rli' 1I0rrrll'. 
Če, na prime!; velja vrednota svetosti za eloveško življ'·lIj,·. ",,1"11' II" 
more veljati za življenje nasploh. za živalski ili I'IIsllillski sv,",. kj," 
mora človek odvzemati živijelIje. dli hi 11I1.k" "lIlIIol,,,llIjlll, .III hi I" ... j 
lahko spoštoval svoje, ravllo Illk" »svdo" življ"lIj," ·1;· .... 11 "lillll'lII "'. 
navajamo zato, k(~I' hi s,· 1.,,1,·1,· vkljlltili v fil"z"f,.ki ,1i"IHlloIII.di"i" 
nalllih iII I'oslIII'" 1"l'IIih v .... clllolllh liii v n·li~~iOl.lli ,1i"IHII o "I"oll.llIiI. 
pl'Ohl,·",il. 1111 ,ol,,, "Iov,·""k,· ""llIv,··. (O 1 .. 111 gI. 1" i"I,,·v,·k 1""1. dl~ 
A. Sl ... ·sll v ",ilogi Ih"ži,lf'. II"V. I')!)O.) Vicl ... i 1'" j,', ciII jI' In·1.1I 
pOklIZlIli, ciII IIiklIko, III' g .... Zli " ... ·p'osl,· ili ",·kollllikl",· o,II'>I~ilv,·. 
Alii i 110111 i 1'. Ilosl. 1'\ klll,'1'O SI' "pOPllclIlIllO, j, ~ 11111 i 110111 i(~ lIos1 izl.od išl'," 
sallu~gll. 

In prav to temeljno dejstvo ostaja v razprnvah o splavu, svetosti 
ali nedotakljivosti življenja in o zdravniški etiki kar naprej prezl10. 
Ne obstaja nikakršna enoznačna in neproblematična rešitev - tudi 
takšna ne, kakršno ponujajo tisti, ki se zavzemajo le za pravico do 
življenja. S to poenostavljeno rešitvijo bolj hote kot nehote pozabljajo 
ali vsaj zanemarjajo pravice ženske kot državljanke, ki razpolaga z 
lastnim telesom kot vsako svobodno bitje. Na eni strani se odpirajo 
razsežnosti pravnih alternativ, razpetih med mednarodne konvencije 
o pravicah »nerojenega otroka« in prav tako mednarodne konvencije 
o »ženskem vprašanju«, ki jih zagovorniki morale simptomatično 
izpuščajo, na drugi strani pa je sfera moralnega zakona, kjer v tem 
primeru ne moremo izbirati drugače kot med dv em zlema. Med 
legalnost jo in moralnost jo obstaja neka temeljna napetost, ki je ni 
mogoče odpraviti s preprosto odločitvijo ali politčno manipulacijo. O 
tem priča tudi način, kako je dr. Dolenc moralno očrnil dr. Karla 
Zupančiča, strokovnjaka za družinsko pravo. Dolenčev način je po 
obliki neustrezen in po vsebini zavajajoč. 

Lahko bi rekli, da utegne postati zlonamerno poenostavljanje 
samo. Sklicevanje zgolj na zdravniško etiko ali zdravnikov ugovor 
vesti je nezadostno ali celo zavajajoče, saj na »javnost« vendarle 
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,tčinkuje kot stališče ugledne stroke. Prav tako pa je nezadostno 
,)()udarjanje moralnih vprašanj, ki jih zastavlja Cerkev. In ali lahko 
res kdo verjame, kot je zapisal dr. Stres, da pravica do splava »nima 
nobene zveze z vprašanjem o enakopravnosti žensk«? 

Zagovorniki prepovedi splava ali restriktivne zakonodaje v zvezi 
s tem v imenu zaščite »nerojenih otrok« in najvišje vrednote - človeka 
- vztrajno molčijo o posledicah prepovedi za ženske. Analize kažejo, 
da se z restriktivno zakonodajo število splavov ne zmanjša ali pa je 
t~ zmanjševanje le minimalno (npr. primerjava med številom abor
tusov v Švici, ki ima restriktivno zakonodajo, in splavi v liberalni 
Nizozemski), nasprotno pa srm1nost žensk upada v državah, kjer so 
splav liberalizirali. Restrikcije torej »nerojenih otrok« ne ščitijo kaj 
dosti, kaznujejo pa ženske. Kadar država ženskam odvzame pravico, 
da uravnavajo svojo plodnost in odločajo o rojstvih svojih otrok, jo 
uveljavljajo tudi za ceno svojega življenja. 

Odločati je treba v zavesti o koliziji in sredi protislovnih vrednot, 
različnih pogledov, morda tudi različnih eksistencialnih pozicij, in 
zato ta odločitev ne more biti prepuščena niti državi niti kakšnemu 
strokovnemu združenju, temveč ženski in državljanki, ki razmišlja 
in se odloča po svoji vesti in racionalni presoji. Ker obstajajo med 
državljani naravne razlike - razlike, ki zadevajo lastno telo, jih je treba 
nedvomno pri poznati in pravno sankcionirati. Kjer ženske veljajo za 
enake državljanke, tam seveda ni nobene instance, razen njih samih, 
ki bi odločala o pravilni in moralni uporabi njihovih teles. Kjer pa ni 
tako, se vedno najde kdo, ki bučno zagovarja svojo svobodo, ugovor 
vesti ali občečloveške in religiozne moralne vrednote, obenem pa 
hoče nadzorovati telesa in vest drugih. 

Če hočemo pri sprejemanju ustave doseči soglasje čim večje 
večine, se moramo zavedati predvsem tega: tisto, kar ni predmet 
splošnega konsenza, so verjetno tudi moralne in vrednostne značil
nosti današnje kulture. Obstajajo pa »manjšinske« vrednote tistih, ki 
jih ustava ne sme diskriminirati glede na versko pripadnost, nacio
nalnost, raso, socialno poreklo, spol, spolno usmerjenost, duševno in 
telesno konstitucijo itd. Predpostavka o univerzalnih vrednotah je -
ravno tako kot določilo o svetosti življenja - filozofski problem, ki 
mora to ostati. V ustavo kot temeljni pravni akt moderne države pa 
ne sodi. 

Omejevanje ali celo prepoved prekinitve nosečnosti bi za ženske 
pomenila ravno kršitev njihovih posebnih, »manjšinskih« pravic. 
Seveda pa ne smemo pozabiti ali hote obiti dejstva, da tu med 
»večino« in »manjšino« ni nikakršne simetrije: tisti, ki zagovarjajo 
'pravico do splava, nikogar v nič ne silijo in nikomur ne predpisujejo, 
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kaj naj počne. Nasprotno pa oni, ki hočejo v svojem lastnem imenu, 
v imenu zdravniške stroke, krščanske morale ali v imenu »naroda« 
to pravico ženskam odvzeti, neposredno kratijo pravice žensk in s tem 
grobo in nedopustno posegajo v območje njihovih državljanskih 
pravic in temeljnih svoboščin. 

Skupina Ženske za politiko, Ljubljana 
Ženska iniciativa Koper - Iniziativ~ delle domlC Capodistria 

Zenska iniciativa Maribor 
Lilit - feministična sekcija 

SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja. 

Delo, 6. februar 1991 

I ŽE~~KE PRAVICE ONSTRAN ZDRAVNIŠKE ETIKE IN 
KRSCANSKE MORALE 

Članek z gornjim naslovom je izšel v Delu 1.2.1991, podpisale pa 
so ga: Skupina Ženske za politiko, Ljubljana; Ženska iniciativa Koper 
- Iniziativa delle donne Cappodistria; Ženska iniciativa Maribor; 
Lilit - feministična sekcija; SOS telefon za ženske in otroke - žrtve 
nasilja. V dopisu se zavzemajo za pravico žensk do splava, pri čemer 
to pravico zagovarjajo s trditvijo, da vsako svobodno Litje razpolaga 
s svojim telesom in bi tako morale tudi one same odločati »0 pravilni 
in moralni uporabi svojih teles«. Na telo torej podpisane predstavnice 
lepšega spola gledajo predvsem kot na potrošno blago, njegova pravil
na uporaba pa bo najbrž tista, pri kateri iz njega iztisnejo največ 
užitkov. Izhajajoč iz teze, da vsakdo neomejeno razpolaga s svojim 
telesom, bi morali seveda takoj legalizirati tudi evtanazijo in uži vanje 
mamil. Družba naj, po mnenju podpisanih, skrbi za človeka v nje
govem dozorevanju (za njegovo šolanje, zdravstveno varstvo), potem 
pa ta lahko počne s svojim telesom, kar hoče - če pa bo zaradi tega 
morda telesno ali duševno propadel, naj zanj spet seveda poskrbi 
družba (kdo pa drug?). V nerepresivni družbi naj bi bil posameznik 
popolnoma svoboden, družbi ničesar dolžan, ta pa je v vseh njegovih 
stiskah dolžna, da mu priskoči na pomoč. S tako »filozofijo« se ne 
strinjam, zato mislim, da bi podpisane morale svoj dopis nasloviti 
drugače: Ženske pravice onstran vsakršne etike. Od ženskih združenj 
bi pričakoval, da bodo vprašanje abortusa prikazale resno, v vsej 
njegovi mnogodimenzionalnosti in zapletenosti, a gledajo nanje le 
kot na »enega od elementov kontrole lastne reprodukcije.« Splav 
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zanje torej ni rešitev v sili, Hlllpllk 'It'klll v"/I~oI/I,q"I!'" 11111" ....... la 
kateri se zatečeš, kadar si to zaželi". ZIIglIVII' IrI"'"II"""III' •• tl .. ~. 
podprejo podpisane tudi s statistiko: v tld,·llIh, 1"", 1" III oI11~IIIIt1", 
umre zaradi tega precej manj žensk. Nil~eslIl' P" II,' !'IIv.,oIII, ~II~II 

takšna liberalizacija vpliva na odnos žensk do 11\'01'11'''11. "" '!lrI,UVCl 
psiho in čustveno življenje, kolikor se ta spremeni v pn·p,",.,I"" ku" 
trolo lastne reprodukcije«. 

Moj namen ni bil polemizirati o splavu, zanj ali proti. Zgrože" SPili 

le ob način, s kakršnim o njem govorijo navedene ženske predstav
nIce. 

Vinko Cuderman 
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III. PRAVNI VIDIKI ABORTUSA 

Karel Zupančič 

Pravica ženske do mnetne prekinitve no
sečnosti 

l. Umetna prekinitev nosečnosti in pravo v svetu -
pregled 

V odnosu prava do umetne prekinitve nosečnosti (izraz je določ
nejši kot splav, abortus in zato prevladuje v medicini in v pravu) so 
v svetu uveljavljene tri osnovne rešitve: 1 

- Umetna prekinitev nosečnosti je absolutno prepovedana. Držav 
s takim gledanjem na umetno prekinitev nosečnosti je - zlasti v 
Evropi in severni Ameriki - vse manj. V zadnjem času je prepoved 
odpravila Belgija, kaže, da ji bo sledila vsaj Severna Irska. 'lako edino 
Malta in Republika Irska še vztrajata pri prepovedi, toda - paradoksno 
- na Poljskem naj bi jo uvedli.2 

- Umetna prekinitev nosečnosti je prepovedana, vendar ni kaz-
niva, če so podani določeni razlogi, indikacije. Gre za: 

- zdravstveno indikacijo: nosečnost in porod ogroža življenje 
ali fizično oziroma psihično zdravje nosečnice. Za Švico in nekatere 
države v ZDA je samo ta indikaci ja razlog za izključitev proti pravnosti 
umetne prekinitve nosečnosti; 

- evgenično indikacijo: utemeljeno pričakujemo, da se bo 
otrok rodil s težkimi prirojenimi napakami (zaradi dednih bolezni ali 
poškodb); 

Podatki so iz: Abortion Laws in Europe, Planned Parenthood in Europe, Vol. 18, 1989/1, 
Supplement; Cook Rebecca, Abortion Laws and Policies: Challenges and Opportunities, 
International Journal of Gynecology and Obstetrics, 1989, Suppl. 3, s. 61 sI.; Jacobson 
Jodi L, The Global Politics of Abortion, Worldwatch Paper 97, julij 1990. 

2 Časopisna notica: Marinkovic Ilija, Ali je splav smrtni greh?, Delo, 8. 8. 1990. 
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- pravno oziromll 1110111111" ,'11"'110 IIlIli~,wijll: nosečnost je v 
zvezi z določenim kazIlivillI .I,·jlllljl'lll (p" ... il ... lvo, krvol'lkrunstvo); 

- zdravstveno-sol' ialll" i lidi kilI' IJ": 11"' ..... ·110 .. 1 pOllIeni nevar
nost za zdravje nosečnice III i "I"'~/I, i II III IlIdi "'"l'IIdi socialnih 
okoliščin, v katerih nosečnielI ži v i IIzi '"11111 1011 J,i v,·11I JlO I'Oj>ll Vil otroka; 

- socialno indikacijo: zanu li II' 'S""'II' ,1 i iii 1" '1,"111 >II' bo histveno 
poslabšal socialni položaj nose(~lIi('(' (lIp,,;'II'VIII" ;:'I"vilo Žl' rojenih 
otrok, breme preživljanja ipd,). 

Pravne ureditve držav, v katerih je I1v!'ljllvlj"1I1I 1'C·;:'ill'v. dII splav 
ni kazniv, če obstajajo indikacije, brez izjellll~ Pl'izllllvI0o zdl'llvstveno 
indikacijo in praviloma evgenično indikacijo (iZj!'lIllI: SviclI). zvečine 
pa tudi pravno oziroma moralno-etično indikacijo. V 1':vl'Opi so redke 
tudi države, ki ne upoštevajo zdravstveno-socialne al i SIlIllO socialne 
indikacije (Portugalska, Španija, Švica in Liechtensteill), vendar pa 
je precej takih ureditev, ki je posebej ne omenjajo, ker priznavajo 
ženski pravico, da zahteva umetno prekinitev nosečnosti, ne da bi 
navajala razloge, če traja nosečnost krajši čas (glej spodaj: kom
binirani sistem). 

- Umetno prekinitev nosečnosti štejejo kot sredstvo za urav
navanje rojstev. Pravne ureditve, ki so sprejele ta koncept, priznavajo 

ženski pravico do umetne prekinitve nosečnosti; zadostuje njena 
zahteva, ni treba, da so podane indikacije. V predpisih zato indikacije 
niso navedene. V Evropi je taka rešitev uveljavljena na Švedskem in 
Nizozemskem. V obeh državah se lahko umetno prekine tudi relativ
no visoka nosečnost: do 18. tedna na Švedskem (s soglasjem nacio
nalne zdravstvene uprave tudi kasneje), do 24. tedna na Nizo
zemskem. 

Največ pravnih ureditev kombinira možnost, da odloča ženska o 
umetni prekinitvi nosečnosti sama, ne da bi navajala razloge, z 
dovoljevanjem umetne prekinitve nosečnosti, če so podane indika
cije. V tem kombiniranem sistemu je za svobodno odločitev ženske 
o umetni prekinitvi nosečnosti postavljen pogoj, da je noseča krajši 
čas (v večini ureditev do 12. tedna}; če pa gre za indikacije, se lahko 
dovoli umetna prekinitev nosečnosti, tudi če traja dlje (do 24. tedna). 

Iz poročil o izvajanju umetne prekinitve nosečnosti v posameznih 
državah izhaja, da možnosti ženske doseči umetno prekinitev nOS(~;:
nosti niso odvisne samo od pravne ureditve umetne prekiniivI' no
sečnosti v določeni državi, ampak v veliki meri vplivajo rl/llljl' druge 
okoliščine, zlasti pristop k izvrševanju predpisov s stmni prislojIIi " 
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organov oZlroma oblasti, odnos zdravstvenih delavcev do umetne 
prekinitve nosečnosti in odnos prebivalstva oziroma družbena kli
ma.3 Na izvrševanje predpisov vplivajo oblasti posebno s skrbjo (ali 
odsotnostjo skrbi) za mrežo zdravstvenih organizacij, ki opravljajo 
umetno prekinitev nosečnosti, in z reguliranjem vprašanja, kdo in v 
kolikšni meri plača stroške za umetno prekinitev nosečnosti. V tem 
pogledu nudijo ženskam najboljše možnosti na Švedskem, Danskem 
in na območju Nemške demokratične republike. Nasprotno pa npr. 
avstrijske oblasti slabo skrbijo za izvrševanje svoje relativno libe
ralne pravne ureditve umetne prekinitve nosečnosti. 

Odklonilni odnos do umetne prekinitve nosečnosti, ki ga ima 
večina zdravstvenih delavcev v državah, kjer je rimsko-katoliška 
religija zelo vplivna (Španija, Italija, Avstrija, južni del Zvezne re
publike Nemčije), otežuje ženskam možnost prekiniti nosečnost, 
čeprav po pravu umetna prekinitev nosečnosti ni prepovedana. 

Tudi družbena klima ima velik pomen. V nekaterih deželah je 
splav tabu tema in ga velik del prebivalstva obsoja (Švica, Avstrija, 
južni del ZRN, Belgija). Permisivna zakonodaja, ki jo nekatere teh 
držav imajo, se ne more uveljaviti. 

2. Razvoj I)ravne ureditve umetne prekinitve nosečnosti 
v Jugoslaviji 

V stari Jugoslaviji je bil splav prepovedan in kazniv. Kazensko je 
bila odgovorna ne samo oseba, ki je nosečnici opravila splav, temveč 
tudi nosečnica sama. Izjemoma splav ni pomenil kaznivega dejanja, 
če je bil storjen iz zdravstvenih razlogov (varovanje življenja in 
zdravja noseČnice) in z dovoljenjem zdravniške komisije. Tako pravno 
stanje je veljalo tudi v prvih povojnih letih. Po kazenskem zakonu iz 
leta 1951 splav ni bil kazniv, če je bil z odobritvijo komisije naprav
ljen iz zdravstvenih ali iz drugih upravičenih razlogov (indikacij). Za 
take razloge je pravo štelo evgenične (če se lahko upravičeno pri
čakuje, da se bo rodil otrok s težkimi prirojenimi napakami) in 
moralno-pravne razloge (če je do nosečnosti prišlo v zvezi z določe
nimi kaznivimi dejanji, zlasti s posilstvom). Socialni razlogi so bili 
upoštevani samo, če so bili povezani z zdravstvenimi razlogi (če naj 
bi se z rojstvom otroka tako poslabšali življenjski pogoji n9sečnice, 
da bo ogroženo njeno zdravje). 

3 za stanje v evropskih državah gI. Ketting Evert, Induced Abortion in Europe. An overview, 
Planned Parenthood in Europe, Vol. 18, 1989/1, sIr. 2 sI. 
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V nadaljnjem razvoju je zvezna zakonodaja odpravila zdravstveni 
pogoj pri socialni indikaciji in zavezala vse, ki imajo opraviti z 
nosečnicami in z mladino, da opozarjajo na nevarnosti prekinitve 
nosečnosti in na prednost kontracepcije (uredba iz leta 1960, zlasti 
pa zakon o prekinitvi nosečnosti iz leta 1969). Leta 1969 je bila 
sprejeta tudi zvezna resolucija o načrtovanju družine, ki je zavzela 
načelno stališče, da je svobodno odločanje o rojstvih otrok (ki vklju
čuje tudi odločitev o umetni prekinitvi nosečnosti) ena temeljnih 
človekovih pravic, posebej pa je poudarila tudi to, da je osnovni način 
uravnavanja rojevanja preprečevanje neželenega spočetja s kontra
cepcijo in da je prekinitev nosečnosti najbolj neželeno sredstvo za 
reguliranje rojevanja. 

Po uveljavitvi ustave iz leta 1974 so predpisi republik in pokrajin 
izpeljali načelo nove ustavne ureditve, da je odločanje o rojstvih otrok 
človekova pravica, ki se lahko pmeji samo iz zdravstvenih razlogov, 
tudi glede umetne prekinitve nosečnosti - nekateri bolj, drugi manj 
dosledno. V nadaljevanju tega sestavka bom na to posebej opozoril. 

Po slovenskem kazenskem zakonu iz leta 1977 gre - umljivo - za 
nedovoljeno in kaznivo prekinitev nosečnosti samo, če se ta ne opravi 
v skladu z določbami posebnih predpisov o prekinitvi nosečnosti (čl. 
51 KZ Slovenije). Enako velja tudi po kazenskih zakonih drugih 
republik in pokrajin. 

Naša pravna ureditev umetne prekinitve nosečnosti je torej ena 
tistih liberalnih ureditev, ki priznavajo ženski pravico, da z umetno 
prekinitvijo nosečnosti uravnava rojevanje. V času, ko zaradi upa
danja števila rojstev nekateri že pokopavajo slovenski narod in ko 
pridobiva veljavo pavšalno in enostransko pojmovanje, da je želja po 
otrocih in iz nje izhajajoča odločitev za rojevanje naravna in torej 
dobra ter da je, nasprotno, odločitev proti rojevanju nenaravna in zato 
slaba, ni seveda nobeno naključje, da se v javnosti pojavlja zahteva, 
naj bi našo liberalno zakonodajo o umetni prekinitvi nosečnosti 
odpravili. Versko naravnani krogi ne nasprotujejo umetni prekinitvi 
nosečnosti samo iz demografskih razlogov,4 ampak tudi zaradi varo
vanja krščanskih moralnih vrednot, med katere sodi zlasti nedo
takljivost človeškega življenja, ki da nastane s spočetjem; zato po-

. meni zanje umetna prekinitev nosečnosti odvzem življenja. 

4 GI. npr. Gosar Lojze, Število splavov raste, rojstev pa vse manj - za Slovence evtanazija 
ne bo potrebna, Delo, 12.12.1989. 
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V nadaljevanju tega sestavka bom ob prikazu značilnosti naše 
ureditve umetne prekinitve nosečnosti skušal podati argumente za 
stališče, naj obstoječih predpisov v njihovem osnovnem konceptu in 
v pomembnejših izpeljavah ne bi spreminjali. Ženski se pravica do 
umetne prekinitve nosečnosti ne sme odvzeti ali omejiti. Naši pred-

. pisi o umetni prekinitvi nosečnosti je ne silijo v to dejanje, omogočajo 
pa ji varno in zanesljivo izvršitev, kadar se zanj po svoji vesti in 
prepričanju odloči. 

3. Značilnosti obstoječe pravne ureditve umetne pre
kinitve nosečnosti pri nas 

3. 1. Umetna prekinitev nosečnosti je eno od sredstev za urav
navanje rojevanja, tj. za odločanje človeka o tem, ali bo imel otroke 
in kdaj jih bo imel. To odločanje je po naši ustavi človekova pravica, 
ki sme biti omejena samo iz zdravstvenih razlogov. To mora v prvi 

~ vrsti pomeniti, da človekove odločitve o rojevanju ne sme omejevati, 
kratiti državna prebivalstvena (populacijska) politika; država ne sme 
zahtevati iz demografskih razlogov - ker naj bi bilo več ali manj 
prebivalcev, naj človek rojeva oziroma naj se odpove rojevanju. Z 
nameni prebivalstvene politike usklajeno odločanje o rojevanju mora 
biti prostovoljno, rezultat spoznanja ljudi, da je ta politika zanje 
sprejemljiva, dobra.5 

Ce bi skušali uresničevati demografske namene - npr. doseči 
uravnovešeno obnavljanje prebivalstva (enostavna reprodukcija: ro
jevanje dveh, največ treh otrok), kot je zapisano v zvezni resoluciji o 
temeljih razvoja prebivalstva in o načrtovanju družine iz leta 1989 
(Ur. 1. SFRJ, 27/28) in tudi v Podlagah prebivalstvene politike v 
Sloveniji, januar 1990 (neto koeficient rodnosti dvigniti na 1,0), s 
prisilo, bi bilo to v nasprotju s svobodo odločanja o rojevanju.6 

5 K temu spoznanju naj pripomore tudi osveščanje ljudi za populacijske probleme (gI. 
Predlog populacijske politike, str. 4), razvijanje zavesti o nujnem usklajevanju individual
nih in družbenih namenov rojevanja z družbenimi možnostmi (prim. resolucijo o temeljih 
populacijske politike in načrtovanju družine, tč. 24). 

6 V nasprotju s svobodo odločanja o rojstvih je, po mojem, predlagana uvedba »davka na 
nestarševstvo. (Podlage prebivalstvene politike v Sloveniji, januar 1990, str. 16), posebej 
tudi, če upoštevamo, da mladi ljudje (pari) nimajo otrok, ker nimajo možnosti, da bi jim 
zagotovili primerne eksistenčne pogoje, kot tudi oceno, da je pri nas približno 10% parov 
neplodnih in bi bil torej omenjeni davek kazen za nezakrivljeno nerojevanje. 
Tudi nekatera antinatalistična stališča zvezne resolucije o temeljih populacijske politike 
in o načrtovanju družine (Ur. 1. SFRJ, 28.4.1989) niso v skladu s svobodo odločanja o 
rojstvih (npr. tč. 20). O tem AIinčic Mira, Brak i porodica u katalogu prava i osnovnih 
sloboda čovjeka, Zbornik PF Zagreb, let. 39, 1989/5-6 (Supplement), str. 786. 
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Osnovni namen pravice do svobodnega odločanja o rojevanju je 
omogočiti človeku, da ima otroka tedaj, ko si ga želi. 

Družba je po ustavi dolžna zagotoviti človeku možnosti za svobod
no odločanje o rojstvih. Gre za možnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja, socialnega skrbstva in zdravstva, pa tudi za ustvar
janje pogojev in odpravljanje razmer, ki človeka ovirajo v odločanju 
~ rojstvih, zlasti v uresničevanju želje po otrocih, npr. na področju 
delovnih razmerij in socialne varnosti, zaposlovanja, stanovanjske 
politike, otroškega varstva, družinskih razmerij in drugo. 

Največ skrbi je bilo doslej deležno zdravstveno področje. V Slo
veniji smo sprejeli zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju 
~ravice do svobodenga odločanja o rojstvih otrok (Ur. 1. SRS, 11/77; 
začel je veljati 1. julija 1977), ki ne ureja samo umetne prekinitve 
nosečnosti (za razliko od zakonodaj v drugih jugoslovanskih re
publikah in pokrajinah, razen na Hrvaškem), ampak tudi druge, v 
sodobni medicini znane ukrepe, načine in sredstva za uravnavanje 
rodnosti. Za preprečevanje rojevanja služijo po zakonu kontracepcija, 
sterilizacija in umetna prekinitev nosečnosti, za omogočanje rojevan
ja pa ugotavljanje in zdravljenje zmanjšane plodnosti, zlasti tudi 
umetna osemenitev. Drugih umetnih načinov človekovega razmno
ževanja, od katerih velja posebej omeniti zunajtelesno oploditev - in 
vitro fertilizacijo - s prenosom zarodka, zakon ne ureja, ker so bili v 
času, ko je bil zakon uveljavljen, šele v eksperimentalni fazi ali pa 
sploh še ~iso bili znani. 

Zakon določa tudi omejitve pravice do svobodnega odločanja o 
rojstvih zaradi varovanja življenja in zdravja imetnika pravice kot tudi 
otroka, ki naj bi se rodil (pri ukrepih za omogočanje rojevanja). 

3.2. Odločitev o umetni prekinitvi nosečnosti je torej pri nas z 
ustavo zagotovljena pravica noseče ženske, ki ne želi (noče) roditi. 

Zakon ji daje to pravico, čeprav je umetna prekinitev nosečnosti 
zdravstveno in socialno neželen ukrep za uravnavanje rojstev: izhod 
v sili. To izrecno poudarjajo vsi pravni dokumenti, ki se ukvarjajo z 
načrtovanjem družine. Vendar je treba šteti tudi umetno prekinitev 
nosečnosti za sredstvo za reguliranje rojstev, kajti gre za edino 
sredstvo za preprečitev rojstva po spočetju. Prednost ima prevencija: 
načini in sredstva za preprečevanje zanositve, zlasti sodobna, za
nesljiva kontracepcijska sredstva.7 Pogostnost zatekanja žensk k 

7 GI. npr. zvezno resolucijo o temeljih politike razvoja prebivalstva in o načrtovanju družine 
iz lela 1989 (Ur. 1. SFRJ, 27/89), po kateri je treba spodbujati in pospeševati uporabo 
sodobnih kontracepcijskih sredstev, umetne oploditve in sterilizacije ter zagotoviti, da 
bodo la sredstva, ki so v prid načrtovanju družine, dostopna in oproščena participacije; 
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prekinitvi noseč posti je v obratnem sorazmerju z uporabo mode;ne 
kontracepcije. Ceprav so slovenski predpisi o umetni prekinitvi 
nosečnosti najbolj liberalni v Jugoslaviji, je splavnost v Sloveniji 
manjša kot v drugih delih Jugoslavije, kar gre najbrže pripisati večji, 
a tudi še ne zadostni uporabi kontracepcije v Sloveniji.8 

Liberalna pravna ureditev torej ne spodbuja prekinitve noseč
nosti; nič kontracepcije ali slaba kontracepcija (gledano na splošno: 
slabe so tudi »naravne« kontracepcijske metode, ker jih lahko uspeš
no uporablja le majhno število parov),9 pa ji široko odpira vrata. !o 

S stališča resnične svobodne odločitve je pravica do umetne 
prekinitve nosečnosti problematična, kajti noseča ženska se prisilno 
odloča med dvema neugodni ma rešitvama: med nasilno prekinitvijo 
nosečnosti in med rojstvom neželenega otroka. Ali če parafraziram 
misel prof. Frances Olsen (Univerza Kalifornija): ženska hoče nekaj, 
kar bolj potrebuje, kot pa želi. 11 

4. Pogoji in omejitve za uresmcevanje pravice do 
umetne prekinitve nosečnosti 

4.1. Pogoji 

Pravico do umetne prekinitve nosečnosti lahko noseča ženska po 
zakonu uveljavi, tj. doseže, da se ji opravi umetna prekinitev no
sečnosti, ob pogoju, da je razsodna; to pomeni, da mora imeti za svojo 
odločitev potreben razum in voljo, saj sicer ne moremo govoriti o 
svobodni odločitvi. Gre za strogo osebno odločitev; če nosečnica ni 
razsodna, njene odločitve ne more nadomestiti odločitev zastopnika; 

če sredstva za kontracepcijo niso bila uspešna in niso bila uporabljena,je treba omogočiti 
uporabo. varnih in humanih metod za umetno prekinitev nosečnosti v zgodnji fazi prvih 
desetih tednov; prizadevati si je treba, da se število splavov čim bolj zmanjša in tako 
odpravijo negativni vplivi na zdravje ženske (gI. II., tč. 18, al. 3). 

8 Prim. Kožuh-Novak Mateja, Obersnel-Kveder Dunja, »Demokrati« žensko spet porivajo v 
ilegalo; Delo, Sobotna priloga, 20. jan. 1990, str. 22. 

9 GI. prejšnjo opombo. 
10 Th. ugotovitev velja na splošno, ne samo za Slovenijo in Jugoslavijo. Jodi L Jacobson, 

sestavljaIka poročila, ki ga je izdal Worldwatch Institute, ZDA, ugotavlja, da je v tistih 
državah, kjer je kontracepcija bodisi prepovedana iz verskih razlogov, bodisi ženske o njej 
niso poučene, ali pa kontracepcijskih sredstev primanjkuje, splav najpogostejša metoda 
za uravnavanje rojstev. V Sovjetski zvezi pride npr. na 6 milijonov rojstev venem letu 7 
milijonov splavov. Po dosegljivih podatkih kaže, daje v svetu splav kot metoda uravnavanja 
rojstev šele na četrtem mestu za sterilizacijo žensk, mehaničnimi in kemičnimi sredstvi 
kontracepcije. Toda ta sredstva uporabljajo predvsem v Indiji, na Kitajskem in v razvitih 
industrijskih deželah, splav pa vsepovsod po svetu; gI. lacobson Jodi, o. c. (op. 1), str.22 
sI.; gI. tudi .Za posledicami mazaškega splava umre vsake tri minute ena ženska«, Delo, 
23.7.1990. 

11 Olsen Frances, The Su preme Court, 1988 Term, Comment: Unraveling Compromise; 
Harvard Law Review, Vol. 103, 1989/1, str. 123. 
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staršev ali skrbnika. Če starši ali skrbnik zahtevajo umetno pre
kinitev nosečnosti za svojo nerazsodno hčer ali varovanko - to jim 
zakon omogoča - uveljavljajo s tem svojo dolžnost, da skrbijo za 
življenje in zdravje hčere oziroma varovanke, in ne nadomeščajo 
njene odločitve oziroma volje kot njeni zastopniki. 

Razsodna ženska lahko zahteva umetno prekinitev nosečnosti 
sama, četudi je mladoletna oziroma četudi ji je odvzeta poslovna 
sposobnost (iz razloga, ki se ne tiče njene razsodnosti, npr. zaradi 
težke telesne pomanjkljivosti).12 

Po slovenskem pravu torej starši ne morejo zahtevati, da naj se 
opravi umetna prekinitev nosečnosti njihovi mladoletni, a raz sodni 
hčeri, po drugi strani pa tudi ne morejo preprečiti, da bi se ji na njeno 
zahtevo opravila umetna prekinitev nosečnosti. Zdravstvena organi
zacija, ki opravlja umetno prekinitev nosečnosti, praviloma (torej ne 
obvezno!) obvesti starše o nameravanem ali že opravljenem splavu, 
toda ne proti volji njihove mladoletne noseče hčere. Staršev se seveda 
ne obvešča, če je njihova mladoletna hči poročena (ali če je sicer 
pridobila popolno poslovno sposobnost). 

Za stališče slovenskega zakona, da ni potrebna privolitev staršev 
za umetno prekinitev nosečnosti njihove mladoletne, toda razsodne 
hčere, je več razlogov. Naj navedem samo nekatere: 

- Gre za strogo osebno odločitev (kot je bilo že omenjeno); posle
dice odločitve za ali proti umetni prekinitvi nosečnosti bo nosila 
rnladoletnica sama (slednje še v večji meri, kajti s to odločitvijo 
prevzame odgovornost za otroka, to pa bo odločilno vplivalo na njeno 
nadaljnje življenje). 

- Umetna prekinitev nosečnosti je medicinski poseg v telo kot 
najbolj osebno človekovo dobrino; zato naj o njem odloča samo 
prizadeta rnladoletnica, seveda poprej seznanjena s pomenom in 
posledicami tega posega (kar zakon izrecno predpisuje v čl. 30}Y 

12 Popolnejše o tem: Zupančič Karel, Sposobnost za uresničevanje pravice do svobodnega 
odločanja o rojstvu otrok s pomočjo zdravstvenih načinov in sredstev, Zbornik PF Zagreb, 
let. 28,1978/1-2, str. 141, sI. 149 in 150. 

13 za umetno prekinitev nosečnosti (in medicinsko indicirano sterilizacijo) ne velja predpis 
zakona o zdravstvenem varstvu, po katerem mladoletna oseba oz. oseba, ki ji je odvzeta 
poslovna sposobnost, ne more sama privoliti v določen kirurški ali drugi medicinski poseg, 
ampak morajo zanjo privolitev za poseg podati starši ali skrbnik (čl. 104, al. 4 Zzv, Ur.!. 
SRS, 1/80). Zato se tudi po zakonu o zdravstvenih ukrepih za uresničevanje pravice do 
svobodnega odločanja o rojstvu otrok šteje, da je v zahtevi za umetno prekinitev nosečnosti, 
ki jo poda razsodna mladoletnica, vsebovana tudi privolitev za poseg po predpisih o 
zdravstvenem varstvu (čl. 23). 
Pojmovanje, da za zahtevo za medicinske posege v telo razsodnega mladoletnika ni 
potrebna privolitev staršev, se v tujih pravnih ureditvah vedno bolj uveljavlja. O tem 
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- Mladoletnica bi se v dilemi, ali naj staršem, od katerih ne 
pričakuje razumevanja, pove, da je noseča in da otroka noče imeti, 
morda raje zatekla k ilegalnemu splavu. Postavlja se tudi vprašanje 
sposobnosti staršev objektivno oceniti korist mladoletnice.14 

Velja pripomniti, da problem mladostniških prekinitev noseč
nosti na Slovenskem ni hudo pereč, ker jih ni veliko: v letu 1988 je 
znašal njihov delež pri celotnem številu umetnih prekinitev no
sečnosti 6,7% (mladostnice do 19Iet).15 

Sposobnosti za uveljavitev pravice do umetne prekinitve noseč
nosti zakoni drugih republik in pokrajin ne vežejo na razsodnost, 
ampak praviloma na poslovno sposobnost. Razen po zakonih Hr
vatske ter Bosne in Hercegovine lahko sama zahteva umetno pre
kinitev nosečnosti sl'!-mo poslovno sposobna ženska, tj. ženska, ki je 
polnoletna in ji poslovna sposobnost ni bila odvzeta. Po pravu omen
jenih dveh republik pa lahko zahteva umetno prekinitev nosečnosti 
tudi mladoletnica, ki je dopolnila 16 let, vendar po zakonu BiH samo 
- precej nenavadno - ob pogoju, da z lastnim delom ustvarja sredstva 
za svojo eksistenco. Za umetno prekinitev nosečnosti drugih mlado
letnic - po zakonih drugih republik in pokrajin pa vseh mladoletnic 
- je potrebno soglasje staršev. Zakoni Srbije, Kosova in Makedonije 
predpisujejo, da lahko starši zahtevajo umetno prekinitev nosečnosti 
za svojo mladoletno hčer (oziroma skrbnik za varovanko, ki je mlado
letna ali ji je odvzeta poslovna sposobnost). 

Po pravu drugih republik in pokrajin torej niti za razsodne mlado
letnice niti za ženske, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, so pa 
razsodne, svoboda odločanja o umetni prekinitvi nosečnosti ne velja 
- rešitev, ki po moje ni v skladu z ustavo. 

Tudi pri volitev moškega, ki je nosečnico oplodil, po slovenskem 
pravu - in isto mora veljati tudi za ureditve drugih republik in 
pokrajin - ni pogoj za umetno prekinitev nosečnosti. Odločitev o 
umetni prekinitvi nosečnosti - kot tudi o vseh drugih zdravstvenih 
ukrepih za uravnavanje rojstev - je individualna pravica posamez
nika in ne pravica para oz. zakoncev (»pravicačloveka je, da svobodno 
odloča o rojstvih otrok«, člen 233 ustave SRS). 

Dokler fetus ni sposoben za zunajmaternično življenje, je eksis
tenčno popolnoma odvisen od telesa ženske, ki ga nosi. 16 Odločitev 

Zupančič Karel, o. c. (op. 12), Zbornik PF Zagreb, let. 28, 1978,1-2, str. 144. 
14 O problemu soglasja staršev gI. tudi Macklin Ruth, Liberty, Utility and 1ustice: an Ethical 

Aproach to Unwanted Pregnancy, InL J. Gynecol. Obslet. 1989, Suppl. 3, str.47. 
15 Podatki Inštituta za socialno medicino in socialno varstvo z dne 15.11.1989. 
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ženske za umetno prekinitev nosečnosti je zato treba šteti za raz
polaganje z lastnim telesom. Moški in ženska imata enakovredno 
genetično vlogo samo v procesu zaploditve, za nadaljnji razvoj embria 
ali fetus~ pa telo moškega ni potrebno. Iz tega izhaja, da je pravica 
ženske, da odloča o rojstvu oz. nerojstvu otroka, močnejša kot pravica 
moškega in se mora slednji umakniti. 17 

Za avtonomijo odločitve ženske o umetni prekinitvi nosečnosti se 
je izreklo tudi kanadsko Vrhovno sodišče, ki je avgusta 1989 razve
ljavilo (vseh devet sodnikov se je odločilo za razveljavitev!) sodbo 
Višjega sodišča države Quebec (ki jo je potrdilo apelacijsko sodišče 
države Quebec), s katero je sodišče 21-1etni Shantal Daigle na 
zahtevo njenega izvenzakonskega partnerja, ki je otroka zaplodil, 
prepovedalo opraviti splav. Višje sodišče se je postavilo na stališče, 
da je 20-tedenski fetus »posebno človeško bitje« in ima pravico, da 
moški, ki ga je zaplo~il, zavaruje njegovo življenje. 18 Kot že rečeno, 
je Vrhovno sodišče Kanade to stališče soglasno zavrnilo. 

4.2. Omejitve 

4.2.1. Po ustavi se sme pravica do svobodnega odločanja o rojstvih 
omejiti samo iz zdravstvenih razlogov. Pri umetni prekinitvi nose
čnosti gre za razloge varovanja življenja in zdravja nosečnice. Do 10. 
tedna nosečnosti je po izkušnjah zdravnikov nevarnq">t za življenje in 
zdravje nosečnice neznatna, zato zakon ne omejuje njene pravice, da 
se odloči in doseže umetno prekinitev nosečnosti. Na njeno zahtevo 
ji je treba opraviti umetno prekinitev nosečnosti, ne da bi o tem 
odločala komisija. To velja celo v primeru, če so podani zdravstveni 
razlogi proti umetni preKinitvi nosečnosti (zdravstvene kontrain
dikacije) (čl. 17,24/1).19 

16 »Jasno in nesporno je, da je conceptus, embrio ali fetus del telesa ženske,. trdi Macklin 
Ruth, o. c. (op. 14), Int. J. Gynecol. Obstet. 1989, Suppl. 3., str. 41. Podobno tudi Bačič 
Franjo, Što bi trebalo mijenjati u posebnom dijelu KZ Hrvatske, Naša zakonitost 1989/2-3, 
str. 206. 

17 za nekatere (nemške) pisce je argument za to stališče tudi to, da ženska po pozitivnem 
razveznem pravu ni obvarovana pred tem, da jo bo mož pU(,til samo z otrokom. GI. Ramm 
Thilo, Die Fortpflanzung - ein Freiheitsrecht?, Juristen Zeitung (JZ) 1989/19, str. 867. 

18 GI. Cook Rebecca, o. c. (op. 1), Int. J. Gynecol. Obslet. 1989. Suppl. 3, str. 81; Degen 
Silvije, Pravni status fetusa u zemljama anglosaksonskog prava, v: Etika i pravo u humanoj 
reprodukciji (ur. Kurjak A. - Šeparovič Z.), Zagreb 1990, str. 231. 

19 Nosečnice je treba sicer v takem primeru napotiti h komisiji za umetno prekinitev 
nosečnosti. Toda komisija ne odloča, ampak noseč nici samo prikaže te razloge in jo opozori 
na posledice, ki bi jih utegnila povzročiti umetna prekinitev nosečnosti (Il. tč. Navodil 
za izvrševanje zakona, Ur. 1. SRS, 15177). Ta rešitev pomeni pretiravanje s pravico, kajti 
omejitev - odločanje komisije - bi bila utemeljena iz zdravstvenih razlogov in torej v skladu 
z ustavo. 
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Če traja nosečnost nad 10 tednov, je pravica do umetne prekinitve 

nosečnosti omejena, kajti o zahtevi ženske, naj se ji opravi umetna 

prekinitev nosečnosti, odloia komisija na podlagi tehtanja rizikov: 

umetno prekinitev nosečnosti bo dovolila, če bo mnenja, da je 

nevarnost, ki jo pomeni umetna prekinitev nosečnosti za življenje in 

zdravje nosečnice ter za njeno bodoče materinstvo, manjša od nevar

nosti, ki grozi nosečnici ali otroku zaradi nadaljnje nosečnosti in 

zaradi poroda (čl. 18). Tako rešitev je zakonodajalec sprejel zato, ker 

je menil, da je sistem indikacij, pa čeprav še tako široko zasnovan, v 

nasprotju z ustavnim konceptom, da je splav pravica ženske, ki se 
lahko omeji samo iz zdravstvenih razlogov. Tudi režim tehtanja nevar

nosti ne odpravlja v popolnosti možnosti arbitrarnega dovoljevanja 

umetne prekinitve nosečnosti. Temu bi se lahko izognili samo tako, 
da bi taksativno določili zdravstvene kontraindikacije za umetno 

prekinitev(nosečnosti. Ta rešitev pa bi bila po mnenju medicine slaba, 
ker se ne bi mogle upoštevati okoliščine posameznega primera in ker 

se kontraindikacije spreminjajo (posebno z razvojem zdravstva). 

Predpisi drugih republik in pokrajin so glede prekinitve no
sečnosti, ki traja več kot 10 tednov, ostali pri komisijskem dovo

ljevanju na podlagi indikacij: medicinskih, evgeničnih, etnično

pravnih in socialno-ekonomskih. V bistvu gre za recepcijo režima, 
postavljenega v predpisih o prekinitvi nosečnosti pred letom 1974. 

S konceptom umetne prekinitve nosečnosti kot pravice ženske, ki se 
lahko omeji samo iz zdravstvenih razlogov, uveljavljenim z ustavo iz 
leta 1974, ta režim ni v skladu. Tudi pri nosečnosti, ki traja manj kot 

10 tednov, odloča po predpisih drugih republik in pokrajin komisija, 

če obstajajo zdravstvene kontraindikacije. 

V medicinski praksi - tudi slovenski - se je uveljavilo stališče, ki 
je izrecno sankcionirano v zakonih Srbije, Kosova in BiH, da se 

umetna prekinitev nosečnosti, ki traja več kot dvajset tednov, ne sme 

opraviti, razen če je to potrebno zaradi varovanja življenja in zdravja 

nosečnice. 

4.2.2. Ne ustava ne zakon ne omenjata nobenih drugih omejitev 
za uresničevanje pravice do svobodnega odločanja o rojstvih otrok. 

Z vsako ustavno pravico in svoboščino so po naravi stvari ne
ločljivo povezane določene omejitve zaradi tega, da se ne bi posegalo 
v pravice in svoboščine drugega ali v interese družbe v celoti. Katere 
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tovrstne omejitve bi lahko prišle v poštev pri pravici do umetne 
prekinitve nosečnosti? 

- Pravica zarodka ali plodu do življenja. Po našem pravu embrio 
ali fetus ni deležen z ustavo zagotovljene nedotakljivosti človekovega 
življenja, ker ima ženska, ki ga nosi, pravico, da se odloči za umetno 
prekinitev nosečnosti.20 Zato je treba pritrditi ugotovitvi zagrebškega 
profesorja kazenskega prava Franje Bačica, da sam fetus nima nobene 
pravne pomembnosti. Za Bačica velja, da je fetus, dokler je v žen
skem telesu in je nesposoben za zunajmaternično življenje, del 
materinega telesa. Iz tega logično izhaja, da namen naših kazensko
pravnih predpisov o nedovoljeni prekinitvi nosečnosti ni varovanje 
življenja fetusa, ampak varovanje življenja in zdravja noseče žen
ske.21 

Nasprotno pa meni profesor kazenskega prava iz Zagreba Zvo
nimir Šeparovic, da naše kazensko pravo varuje plod, tj. ži vo oplojeno 
jajce, v vseh stopnjah razvoja pred uničenjem s protipravno prekinit
vijo nosečnosti.22 S stališča našega pozitivnega kazenskega prava ta 
trditev ni sprejemljiva, kot bomo še videli. 

Zahteve, naj se spremeni taka osnovna usmeritev našega prava, 
izhajajo iz prepričanja - etičnega, religioznega - da je embrio ali fetus 
samostojno človeško bitje, oseba, ki ima kot taka avtonomne pravice, 
zlasti tudi pravico do življenja. Obstoj te pravice ne more biti odvisen 
od volje ženske, ki ga nosi,23 zato je treba njeno pravico do odločitve 
o prekinitvi nosečnosti odpraviti ali omejiti. 

Osnovno vprašanje, ki terja odgovor ob taki zahtevi, je: kdaj 
postane oplojena jajčna celica človek, oseba, in kot taka imetnik 
pravice do življenja?24 Enotnega odgovora na to vprašanje ni: »Raz
lične kulture imajo različna naziranja o življenju po smrti; jasno je, 
da bodo imele tudi različne poglede na življenje pred rojstvom,« pravi 
embriologinja Anne Mclaren. To trditev prepričljivo ilustrira z zelo 

20 Prim. Finžgar Alojzij, Osebnostne pravice, Ljubljana, 1985, str. 66. 
21 Bačic Franjo, o. c. (op. 16), Naša zakonitost 1989/2-3, str. 206. 
22 Šeparovic Z., Granice rizika - etičkopravni pristupi medicini, Zagreb 1985. 
23 Prim. Šeparovic Zvonimir, v: Šeparovic Z., Heršak G., Pravo i etika u humanoj reprodukciji 

s posebnim osvrtom na problem side, mogučnosti prenatalne transmisije i dijagnostike, v: 
Etika i pravo u humanoj reprodukciji (ur. KUljak A., Šeparovic Z.), Zagreb 1990, str. 244. 

24 Embriologi opozarjajo, da je vprašanje »kdaj se začne življenje« nesmiselno, ker je 
življenje nastalo pred milijoni let: semenske celice so žive, jajčne celice so žive. Pravilno 
je samo vprašanje: kdaj se začne individualno življenje? Kdaj sem jaz nastal? GI. McLaren 
Anne, v: Bankowsky Z., Barzelallo]., Capron, Ethic and Human Values in Family Planning, 
Ženeva 1989 (XXII GOMS Conference, Bangkok, 19-20. junij 1988), str. 10. 
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različnimi stališči predstavnikov raznih religioznih skupin in znan
stvenikov v Angliji kot deželi številnih kultur.25 

Naravoslovje opisuje proces nastajanja človeškega bitja in opozar
ja na značilne točke v tem procesu, ki bi morebiti lahko služile za 
presojo pravnega statusa embria ali fetusa.26 Za vrednostno sodbo in 
določitev statusa embria in fetusa na podlagi teh podatkov pa ni 
poklicano; to je stvar etike in pravaY 

Najodločnejši nasprotniki splava - pri nas so to katoliški krogi28 

- štejejo, kot rečeno, že oploditev, fertilizacijo: vdor semenč ice v 
jajčno celico in združitev z njo, za tisti dogodek, s katerim nastane 
človek kot genetični individuum. Iz tega pojmovanja izhajajo tudi 
nekatere restriktivne zakonodaje o umetni prekinitvi nosečnosti. 
Tako je npr. v preambuli zakona o splavu države Missouri v ZDA 
rečeno, da se življenje človeka začne s spočetjem. Zakon je zbudil v 
zadnjem času veliko pozornosti zaradi tega, ker je Vrhovno sodišče 
ZDA v primeru Webster v. Reproductive Health Services 3. julija 
1989 odločilo (s sicer prav šibko večino glasov: 5 proti 4), da zakon 
ni v nasprotju z ustavo, čeprav v znatni meri omejuje ženskam 
možnost splava. Sodnik Stivens, ki je bil drugačnega, nasprotnega 
mnenja, je izjavil, da pomeni besedilo preambule zakona države 
Missouri »an unequivocal endorsement of a religious tenet of some 
but no means all Christian faiths (and) serves no identifiable secular 
purposes« in zato ni v skladu z ustavo.29 Odločitev Vrhovnega sodišča 
v ZDA v letu 1989 preseneča posebno zavoljo tega, ker je bilo leta 
1973 v primeru Roe v. Wade drugačnega mnenja. Štelo je, da so 
predpisi države Texas, ki inkriminirajo splav, razen če ga je treba 

25 Po katoliškem stališču nastane človek v trenutku oploditve. za druge, tudi kristjane, znatno 
kasneje, ko postane sposoben živeti zunaj materinega telesa (viability), za muslimane 
približno po 120 dneh nosečnosti, za konfucijance z rojstvom. McLaren Anne, o. c. (op. 
24),s.1. 

26 McLaren Anne, o. c. (op. 24), str. 12. 
27 Prim. Capron, A. M., v knjigi, nav. vOl" 24, str. 21. 

Odbor za zdravstvene vidike človekove reprodukcije Mednarodne federacije za gineko. 
logijo in porodništvo (Comittee on Medical Aspects of Human Reproduction of the 
International Federation of Gynecology and Obstetrics) opozarja na osnovno razliko med 
opredelitvijo začetka nosečnosti, ki je znanstveno vprašanje, in med opredelitvijo začetka 
življenja, ki je moralno, religiozno in eti~no vprašanje, na katerega znanost ne more 
odgovoriti. CiI. po Cook Rebecca, o. c. (01'.1), Int. 1. Gynec. Obstet. 1989, Suppl. 3, str. 
135 sI. 

28 GI. Pozaic Valentin, o. c. (op. 4a), v: Etika i pravo u humanoj reprodukciji (ur. Kurjak A., 
Šeparovic Z.), Zagreb 1990, str. 135 sI. 

29 Cit. po Cook Rebecca, o. c. (op. 1), Int. 1. Gynecol. Obstel. 1989, Suppl. 3, str. 82. Obširno 
komentira navedeno odločbo Vrhovnega sodišča ZDA iz leta 1989 Olsen Frances, o. c. 
(op. Il), Harwaro Law Review, Vol. 103, 1989/1, str. 105 sI. 
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opraviti iz zdravstvenih razlogov, proti ustavni, ker posegajo v ustavno 
zagotovljeno pravico žensk(~ (lu zasebnosti. V primeru Roe v. Wade je 
Vrhovno sodišče tudi izn~klo, da sodstvu ni treba reševati vprašanja, 
kdaj se začne življenje (v smislu, kdaj nastane človek, op. K. Z.), kajti 
o tem ni soglasja ne v TJwdicini, ne v filozofiji in ne v religiji.30 

Privrženci stališča, da nastane človek s spočetjem, so konsek
ventno tudi odločno proti uporabi farmacevtskih sredstev, s katerimi 
se lahko po spočetju prepreči vgnezdenje oplojenega jajčeca, sredstev 
torej, ki pomenijo »last chancc eontraception«.31 

Za nekatere pravnike je mnogo pomembnejša okoliščina od spo
četja vgnezdenje oplojenega jajčeca (nidacija, implantacija), ker 
potem se celice ne delijo več (ontološka individualizacija). Tako je 
npr. Zvezno ustavno sodišče ZR Nemčije (BVG) v sodbi z dne 
25.2.1975 izreklo, daje fetus od začetka nosečnosti - ta pa nastopi z 
nidacijo - človek, ki mu gre pravica do življenja i.n do človeškega 
dostojanstva.32 

V medicini prevladuje stališče, da se s končanim vgnezdenjem 
oplojenega jajčeca v maternično sluznico začne nosečnost.33 Proces 
vgnezdenja se navadno zaključi v 12 do 16 dneh po oploditvi oziroma 
približno v 28 do 32 dneh od začetka zadnjega menstrualnega obdob

Ja. 
Za druge spet postane fetus osebnost tedaj, ko se pojavijo znaki 

možganske aktivnosti (živčni sistem začne nastajati s 4 tedni, popol-

30 GI. Mnookin Robert, Roe v. Wade, v: Child Family and Slatc Problems and Materials on 
Children and the Law, Boston, Toronto 1978, str. 4 sI.; Potls Malcolm, RU 486, Terminalion 
of a Pregnancy iII the Privacy of One's Home, North Carolina Medical lournal50 (10), okt. 
1989, str. 532. 

31 'lako sredstvo je antiprogestin (mifepristone, mifegyne) 486: sintetični steroid, ki one
mogoča delovanje progesterona, hormona, ki je potreben za nosečnost, ker pripravi 
maternico za vgnezdenje, po vgnezdenju pa varuje embrio, dokler se ne ustvari placenla. 
Antiprogestin RU 486 se lahko uporabi tudi za prekinitev zgodnje nosečnosti kot zelo varno 
in učinkovito sredstvo (kontragestionalna labIela). Če ga uporabimo samega, povzroča 
prekinitev nosečnosti v 85% primerov, v kombinaciji s prostoglandinom pa cclo v 95% 
primerov. GI. Cook Rebecca, Antiprogestin. Drugs, Medical and Legal IssueB, Family 
Planning Perspectives, Vol. 21,1989/6, str. 267; Potls Malcolm, RU 486 ... , o. c. (op. 30), 
N. Carolina Medical Journal 50 (10), okt. 1989, str. 531 sI.; gI. tudi: Hudi popadki ob 
rojstvu .pilule smrti., Delo, sobotna priloga, 23.6.1990. 

32 Sodišče ni konsekventno, ker vendar meni, da splav ni kazniv, če je napravljen iz 
zdravstveno-psiholoških,evgeničnih, pravnih ali socialnih indikacij. GI. lerou8chek, Vom 
Wer der pranalalen Menschenwiirde, Juri8ten Zeitung 1989/6, str. 279 sI. 

33 'lako Odbor za zdravstvene vidike človekove reprodukcije Mednarodne federacije za 
ginekologijo in porodništvo kot tudi ameriški kolegij porodničarjev in ginekologov (Ameri
can College of Obstetricians and Gynecologisls): cit. po Cook Rehecca, o. c. (01'.31), 
Family Planning Perspectives, Vol. 21,1989/6, str. 267; iSIa, o. c. (op. 1), Int. J. Gynec. 
Obstet. 1989, Suppl. 3, str. 76. 
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noma pa začne funkcionirati šele po rojstvu; ni še gotovosti o tem, 
kdaj začne fetus čutiti bolečino). Mnogo je tistih, ki menijo, da dobi 
fetus osebnost tedaj, ko postane sposoben živeti zunaj materinega 
telesa. Zadnja cezura je seveda rojstvo.34 

Četudi veže ponekod pravo na nekatere časovne točke ali obdobja 
v razvoju zarodka ali plodu določene posledice {npr. pred vgnezden
jem ne more priti do inkriminirane prekinitve nosečnosti, ker no
sečnosti še ni),3S pa nobena pravna ureditev ne vrednoti embria ali 
fetusa enako kot rojenega človeka, ne glede na stopnjo razvoja emLria 
ali fetusa.36 Konvencija o pravicah otroka, ki jo je konec leta 1939 
sprejela Generalna skupščina OZN (Jugoslavija je še ni ratifici
rala),37 sicer omenja - sklicujoč se na Deklaracijo o pravicah otroka 
iz leta 1959 - da vključuje skrb za otroka tudi ustrezno pravno varstvo 
tako pred rojstvom kakor tudi po rojstvu, vendar je to besedilo 
vsebovano samo v preambuli. Napotilo glede ustreznega pravnega 
varstva otroka po rojstvu je izpeljano v normativnem delu konvencije, 
glede pravnega varst~a otroka pred rojstvom pa konvencija nima 
nobenega predpisa. Očitno je, da se države, stranke konvencije, niso 
hotele vezati glede vprašanja, ali sploh in kakšno pravno varstvo naj 
zagotovijo embriu ali fetusu. 

Kazensko pravo varuje življenje rojenega človeka; za uboj gre 
samo tedaj, kadar je žrtev živorojeni človek. To velja tudi v pravnih 
sistemih, ki sicer splav prepovedujejo. Splav je v teh sistemih manjši 
zločin kot uboj in je zato tudi kazen zanj blažja.38 

Za naše pravo velja, da zarodka ali plodu ne šteje za človeka, za 
osebo. Njegovo življenje je varovano samo posredno in pogojno. 

34 GI. McLaren A.,o. c. (op. 24),str. 11, 12; Macklin R.,o. c. (op. 14), In!.J. Gynecol. Obstet. 
1989, Suppl. 3., str. 41. 

3S Po kazenskem zakonu Nove Zelandije (Crimes Amendement Act, 1977) je splav (miscar
riage) uničenje ali smrt embria ali fetusa po vgnezdenju; ali prezgodnja odprava, od
stranitev embria ali fetusa po vgnezdenju, če ne gre za indicirano rojstvo fetusa, za katerega 
mislimo, da je sposoben za življenje, ali za odstranitev umrlega fetusa. 
Nekateri dokumenti, ki se ukvarjajo s fertilizacijo in vitro (v zadnjem času so to poročila 
etičnih odborov in osnutki zakonodajnih aktov v Angliji, Franciji, v nekaterih državah 
Avstralije, Kanade in ZDA), dovoljujejo, da se (odvečna) oplojenajajčeca pustijo propasti. 
Načrtovani propad oplojenih jajčec pred vgnezdenjem ne štejejo za abortus. GI. Cook 
Rebecca, o. c. (op. 1), Int. J. Gynecol. Obste!. 1989, Suppl. 3, str. 76 in 77. 

36 Na Poljskem, kjer si katoliki močno prizadevajo za popolno prepoved splava, naj bi dobil 
zarodek ali plod pravni položaj rojenega človeka. GI.: .Ali je splav smrtni greh?~, Delo, 
8. avg. 1990. 

37 Angleški tekst konvencije v poročilu 44. zasedanja Generalne skupščine OZN, 17. nov. 
1989. 

38 Prim. KUljak Asim, Zmijanac Jesenka, Fetus i njegova prava, v: Etika i pravo u humanoj 
reprodukciji, Zagreb 1990, str. 158, 159. McLaren Anne, o. c. (op. 24), str. 12. 
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Posredno zato, ker ga v določenih situacijah varujejo pred Illli(~"njem 
kazenskopravni predpisi o nedovoljeni prekinitvi nosečnosti, ki so 
namenjeni varovanju življenja in telesa ženske, ki ga nosi. 

Tudi civilno pravo ne šteje zarodka ali plodu za osebo. Nasciturus 
nima pravne sposobnosti. Zaradi fizične povezanosti z žensko, ki ga 
nosi, pravo pač ne more šteti, da je postal popolnoma samostojno 
bitje.39 Vendar pa mu priznava poseben pravni položaj tedaj, kadar 
gre za njegovo korist: nasciturus velja za rojenega in lahko pridobi 
posamezne premoženjske pravice, ne pa tudi obveznosti. Pravice mu 
gredo samo ob pogoju, da se rodi živ, in sicer ex tunc, od spočetja. Če 
se ne rodi živ, odpadejo te pravice tudi ex tunc, kot da sploh niso 
nastale.40 Po izrecni dol~čbi zakona ima nasciturus ob n;wedenem 
pogoju dedno pravico (čl. 125/2 ZD Slov.),41 z uporabo pravnega 
pravila § 22 odz mu lahko priznamo tudi nekatere druge premo
ženjske pravice, npr. pravico do povračila škode, ki mu je bila 
prizadeta s škodnim dogodkom v času od njegovega spočetja do 
rojstva.42 

Te pravne rešitve ne dajejo opore za trditev, da je nasciturus 
»omejeno« pravno sposoben.43 Gre za vnaprejšnje zagotavljanje ko
risti otroka, ki bo ži v rojen. Če se ne rodi ži v, nima v nobenem trenutku 
nobene stopnje pravne sposobnosti.44 Problematična je rešitev, da 
gredo nasciturusu določene premoženjske pravice že od spočetja. 
Glede na to, da vsebuje pojem »spočeti, a še nerojeni otrok« osebni 
element, da predpostavlja obstoj individuuma, do končnega vgnez
denja pa tega še ni, ker se oplojena jajčna celica še lahko deli in lahko 
nastane več embrijev, bi bilo pravilneje, če bi bilo vgnezdenje tisti 
mejnik v razvojnem procesu plodu, od katerega dalje »nasciturus pro 
iam nato habetur«. 

Končno velja tudi pripomniti, da je »pravica (nasciturusa) do 
zaščite po zakonih« (besedilo § 22 odz), katere podlaga je domneva, 
da je spočeti otrok že rojen, odvisna od volje ženske, ki plod nosi. 
Zato je treba v ureditvi, ki šteje možnost prekinitve nosečnosti za 

39 Prim. Schwab Dieler, Einftihrung in das Zivilrecht, 1989, sir. 59. 
40 GI. Finžgar Alojzij, Osehe civilnega prava, Ljubljana 1967, sir. 18; Štrempihar Jurij, 

Zasebno pravo, Splošni del, Ljubljana 1944, sir. 50, 51. 
41 Čl. 125/2 ZD Slovenije določa, da velja olrok, ki je že spočet ob uvedbi dedovanja, za 

rojenega, če se rodi živ. 
42 GI. Cigoj Slojan, Odškodninsko pravo Jugoslavije 1, Ljubljana 1972, sir. 151. 
43 Drugače Finžgar Alojzij, Osebnosine pravice, o. c. (op. 20), str. 18. 
44 Prim. Schwab Dieler, o. c. (op. 39), sir. 60. 
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pravICO ženske, smisel in pomen te domneve ponovno presoditi 
oziroma oceniti. 

Zvezno ustavno sodišče ZR Nemčije (BVG) je v že omenjeni sodbi 
z dne 25.2.1975 sicer na nekem mestu načelno izreklo, da je plod 
človek in mu gre zato pravica do življenja in do človeškega dostojan
stva, vendar pa se je na drugem mestu zapletlo v pojmovno proti
slovje, ker šteje »V materinem telesu razvijajoče se življenje« za 

. »samostojno pravno dobrino«, ki je varovana z ustavo. Atribut samo-
stojnosti kaže namreč na pravno subjektiviteto, pojem »pravna do
brina« pa na pripadnost nekemu pravnemu subjektu.45 Očitno je bilo 
BVe v zadregi; vsekakor pa se ni odločilo za to, da bi plodu priznalo 
pravno osebnost. 

Menim, da je prav, da naše pravo zarodka ali plodu ne šteje za 
osebo. Nimam namena podrobneje obravnavati vrednote, ki jim 
stališče našega prava daje možnost uveljavitve in spoštovanja; gre 
zlasti za nedotakljivost osebne sfere, zasebnosti, in za svoboden 
razvoj osebnosti ženske, pa tudi za zagotavljanje pogojev za življenje 
in razvojne perspektive že rojenih otrok. 

Postavljati fetalno življenje na sam vrh vrednot, ki jih je treba 
varovati, in ob tem odrekati ali omejevati varstvo prej omenjenim 
vrednotam, se mi zdi iracionalno in nehumano. Pritrditi velja Frances 
Olsen, ki pravi, da lahko obstaja »vrednotenje življenja fetusa od 
njegovega začetka samo zato, ker je sistematično razvrednoteno živ
ljenje ženske«.46 

- Določena etična ali religiozna usmeritev lahko nalaga somišlje
nikom po pravu dopustna pravilna ravnanja in prepovedi, ki samo 
njih (moralno) zavezujejo. Krščansko etično nonno o absolutni ne
dotakljivosti človeškega življenja, ki da nastane s spočetjem, lahko 
verujoči spoštujejo. Toda religija naj je ne vsiljuje nevernim. Zato 
taka norma ne bi smela biti postavljena v zakon, ne bi smela postati 
del pravnega reda in tako veljati za vse, ne glede na njihovo versko 
usmeritev. Zakonodajalec umetne prekinitve nosečnosti ne bi smel 
prepovedati, ker prepoved ne bi zadela samo verujočih (ki lahko splav 
zavračajo tudi brez zakonite prepovedi), ampak tudi neverujoče.47 

- lj govor zdravstvenega delavca, da mu vest ne dopušča opraviti 
umetne prekinitve nosečnosti ali pri tem posegu sodelavati (» ugovor 

45 Cl. Rammt Thilo, o. c. (op. 17), str. 60 
46 Olsen Frances, o. c. (op. Il), sir. 128. 
47 Prim. Macklin R., o. c. (op. 16), Int. 1. Gynecol. Obslel. 1989, Supppl. 3, str. 1,38; Kurjak 

A., Zmijanac J., o. c. (op. 38), str. 159. 
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vesti«). Zakon poudarja, da morajo biti človeku dostopne vse možnosti 
- načini in sredstva - s katerimi se mu v okviru zdravstvenega varstva 
pomaga uresničiti pravico do svobodnega odločanja o rojstvih (čl. 1). 
Ker je po zakonu umetna prekinitev nosečnosti eden teh načinov, so 
jo dolžni ženski omogočitI vsi, ki delujejo na področju uravnavanja 
rojevanja, zlasti pa zdravstveni delavci. Ce so podani pogoji, ki jih za 
umetno prekinitev nosečnosti predpisuje zakon, zdravstveni delavec 
ne sme odkloniti dela oz. sodelovanja pri umetni prekinitvi no
sečnosti. Njegova dolžnost, da umetno prekinitev nosečnosti izvrši 
oziroma pri njej sodeluje, je korelat pravice ženske, da se za umetno 
prekinitev nosečnosti odloči in da doseže spolnitev odločitve.48 

Tej dolžnosti se zdravstveni delavec ne more ogniti s sklicevanjem 
na svoje prepričanje, izhajajoče iz moralno-etične, religiozne, stro
kovno-deontološke ali demografske naravnanosti oziroma oprede
litve. »U govora vesti« zdravstvenega delavca, ki naj bi opravil umetno 
prekinitev nosečnosti ali pri njej sodeloval, naše pravo ne priznava. 

Nasprotniki umetne prekinitve nosečnosti to stališče odločno 
zavračajo. Zlasti po krščanskih etičnih normah bi bilo treba upošte
vati ugovor vesti zdravnika, ki odklanja izvršitev umetne prekinitve 
nosečnosti, kot izraz njegove svobode vesti. Po mojem mnenju pa je 
pravica noseče ženske, da se po svoji vesti odloči za umetno pre
kinitev nosečnosti, močnejša od svobode vesti zdravnika; kadar pride 
do kolizije, se ji mora zato slednja umakniti. 

Ker zakon predpisuje, da opravljajo umetno prekinitev nosečnosti 
zdravniki, so le-ti dolžni izpolniti zahtevo, s katero nosečnica uve
ljavlja svojo pravico do tovrstne zdravstvene pomoči. V nasprotnem 
primeru namreč nosečnica svoje pravice sploh ne bi mogla uresni
čiti.49 Primerjava z ugovorom vesti glede služenja vojaškega roka z 
orožjem ni na mestu, kajti ta dolžnost velja za vse zdrave moške 
določene starosti. Zdravnik pa si lahko izbere dejavnost; ni treba, da 
je ginekolog. 

Po drugi strani pa ne kaže šteti, da je nedopusten dogovor med 
zdravniki v določeni zdravstveni organizaciji, da kdo med njimi ne 
bo opravljal umetne prekinitve nosečnosti, ker njegova vest temu 

48 Mutatis mutandis velja tudi za druge medicinske ukrepe za uravnavanje rojevanja. O tem 
Zupančič Karel, Pravica do svobodnega odločanja o rojstvih in .ugovor vesti., Sodobnost 
1990/3, str. 236 sI. 

49 Presenetljivo je, da se je za ugovor vesti izreklo tudi Predsedstvo CK ZKS, češ da gre za 
pravico zdravnika v okviru njegove strokovne etičnosti (Delo, 26.1.1990), saj se je 
komunistično gibanje v Jugoslaviji že pred vojno zavzemalo za dostopnost do strokovno 
opravljenega splava. 
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nasprotuje. Če to drugi respektirajo in izvajajo umetno prekinitev 
nosečnosti še namesto njega, tedaj ženske, ki želijo prekiniti no
sečnost, ne bodo prikrajšane v svoji pravici.50 

V pravnih sistemih, ki - kot naš - štejejo odločitev o umetni 
prekinitvi nosečnosti za pravico ženske, ugovora vesti zdravnika torej 
ni mogoče upoštevati. Drugače pa je v sistemih, kjer umetna pre
kinitev nosečnosti ni pravica ženske, ampak ob določenih pogojih 
samo kazniva ni. Nekatere teh zakonodaj izrecno določajo, da zdrav
stveni delavci niso dolžni opraviti ali sodelovati pri splavu, če se temu 
upira njihovo religiozno, moralno-etično ali strokovno prepričanje 
(npr. francosko,51 italijansko pravo). V drugih tovrstnih zakonodajah 
sicer takega predpisa ni, se pa ugovor vesti tolerira (npr. v južnih 
deželah ZR Nemčije, v Avstriji, Španiji, na Portugalskem). Posledica 
pravno upoštevanega ugovora vesti je veliko število ilegalnih, ne
strokovno opravljenih splavov (v Italiji, kjer zavrača izvajanje splava 
več kot 70% zdravnikov - največ iz religioznih razlogov - ocenjujejo, 
da je bilo leta 1983 več kot 100.000 ilegalnih splavov; ženske se za 
izvajanje splava zatekajo v države, kjer jim je zakonodaja bolj na
klonjena, npr. v skandinavske dežele, v Anglijo}.52 Sistem dovo
ljevanja splava na podlagi indikacij (za katerega se tudi pri nas 
nekateri zavzemajo) omogoča arbitrarnost zdravniškega odločanja: 
zdravnik se odloča tudi po svoji vesti. To še posebno velja v primeru, 
če naj bi se na zahtevo nosečnice opravil splav iz socialnih razlogov. 
Sicer pa objektivna ugotovitev oz. presoja socialnih razlogov sploh ne 
more biti v pristojnosti zdravnika; zdravnik lahko presoja kvečjemu 
vpliv socialne stiske na psiho nosečnice (kar pomeni že medicinsko 
indikacijo). 

50 V lem smislu tudi nekateri razpravljalci na razgovoru o pravni ureditvi umetne prekinitve 
nosečnosti pri nas in v svetu (Pravna fakulteta v Ljubljani, 3. 4. 1990). Zapis o tem Končina 
Mateja, Pravna praksa, 1990/8, str. 5. 

51 GI. Zupančič Karel, Nova pravna ureditev prekinitve nosečnosti v Franciji, Pravnik 
1975/7-9, str. 281. 

52 Podatki so iz Abortion Laws in Europe, 18/1, 1989, Supplement. 
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Mateja Končina 

Primerjalnopravni pregled zakonodaj o 
umetni prekinitvi nosečnosti 

l. Uvod 
Večina držav (vsaj 65) je v preteklih dvajsetih letih spremenila 

pravno ureditev umetne prekinitve nosečnosti v smeri postopne 
liberalizacije. Države, ki so svoje zakone, s katerimi urejajo umetno 
prekinitev nosečnosti, spremenile v nasprotni, restriktivni smeri, so 
zelo redke. V tem ali naslednjem letu bo to, po vsej verjetnosti, storila 
Poljska, saj je zakon, s katerim bodo v tej državi prepovedali umetno 
prekinitev nosečnosti, tik pred sprejemom. l 

Postopek liberalizacije zakonov, ki urejajo umetno prekinitev 
nosečnosti, se izraža na različne načine. 

A) Nekatere države, na primer Kanada, Kitajska, Kuba, Togo in 
Vietnam, v katerih je bil abOltus absolutno prepovedan, so abortus 
dekriminirale. Te države so spoznale, da pomeni inkriminacija abor
tusa hudo omejevanje svobode žensk in ogrožanje njihove varnosti. 2 

Umetne prekinitve nosečnosti nič več ne urejajo s kazenskimi, 
temveč z upravnimi ali zdravstvenimi predpisi in civilnimi zakoni. 
V civilnih zakonih je v primeru, ko zdravstvene usluge v postol)ku 
prekinitve nosečnosti niso bile kvalitetne oziroma niso ustrezale 
predpisanim standardom, ženskam zagotovljena tudi pravica do od
škodnine.3 

B) Veliko držav je v svojih zakonih povečalo obseg indikacij, pri 
katerih je abortus dovoljen. Tradicionalnim indikacijam, kot sta z 
nosečnostjo ogroženo zdravje ali življenje ženske in verjetnost, da se 
bo otrok rodil s telesnimi ali duševni mi okvarami, so dodali nekaj 
novih. Tako so, po novejših zakonih o aboltusu, razlog za prekinitev 
nosečnosti tucli prenizka ali previsoka starost nosečnice, neurejene 
družinske razmere in morebitna okuženost z aidsom ali HIV-om.4 

»Poljaki in splav~, Delo, 12.10.1990. 
2 E Olsen, »The Supreme Court 1988 Term, comment: Unraveling Compromise., Harvard 

Law Review, Vol. 103, No. 1, november 1989, str. 117 in nasI. 
3 R.1. Cook, »Abortion Laws and Policies: challenges and oportunities., 1989 International 

Federation of Gynecology and Obsterics, suppl. 3, str. 67 in 68. 
4 Ibidem, str. 69. 
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C) V zakonih, s katerimi so države na novo uredile umetno 
prekinitev nosečnosti, se vedno bolj izraža skrb za zdravje ženske. 
Liberalizacija se kaže tudi v tem, da so nekatere države iz zakonov 
izločile vse restriktivne določbe o postopku umetne prekinitve no
sečnosti.s Nekatere države namreč še vedno zahtevajo, da ženska 
prekine nosečnost v posebnih zdravstvenih ustanovah z nadpov
prečno kvalitetnimi zdravstvenimi uslugami, ki so temu primerno 
tudi dražje injih zato lahko plačajo le ženske z visokim življenjskim 
standardom. Veliko držav zahteva, da ženska pred prekinitvijo no
sečnosti predloži več zdravstvenih mnenj, ali celo pri volitev zakonca 
oziroma staršev.6 

Izkazalo se je, da imajo ženske nemalo težav pri izpolnjevanju 
tovrstnih pogojev. Zato so prisiljene umetno prekinitev nosečnosti 
odložiti v četrti, peti ali celo šesti mesec nosečnosti.7 

V tem obdobju je nevarnost umetne prekinitve nosečnosti za 
zdravje in življenje ženske neprimerno večja. Spodbudno je, da so 
nekatere države že spoznale, da s tovrstnimi restriktivnimi določbami 
zelo slabo vplivajo na zdravstveno varnost žensk in so svoje zakone 
spremenile. 

D) Nekatere države so določbe o umetni prekinitvi nosečnosti 
uvrstile v širši sklop pravne ureditve načrtovanja družine.8 Z zakoni, 
ki urejajo nač110vanje družine, so določile tudi zdravstvene službe, 
ki naj ženskam nudijo ustrezne strokovne nasvete glede preprečevan
ja nosečnosti. S tem so zelo razširile znanje žensk o ukrepih za 
uravnavanje rodnosti, poleg tega pa so posredno vplivale na zmanj
šanje števila abortusov in s tem tudi za zdravstveno varnost žensk.9 

E) Na liberalizacijo zakonov o umetni prekinitvi nosečnosti so 
vplivale tudi epidemiološke ugotovitve. Z raziskavami o vplivu no
sečnosti na žensko in družino v celoti je bilo ugotovljeno, da ima lahko 
nosečnost tudi negativne posledice na zdravje ženske. Nosečnost, ki 
je prezgodnja ali prepozna glede na reproduktivno življenje ženske, 
povečuje bolehnost in maternaino smrtnost. 10 Na zdravje žensk zelo 

5 R.J. Cook, .Abortion Laws and Policies: challenges and opportunities«, op. ciI., str. 69 in 
70. 

6 Ibidem, str. 70: • Vrhovno sodišče ZDA je v primeru Zbaraz v. Hartigan (14. dec. 1987,50 
U.S.Law Week 4053, United States) odločilo, da je postavljanje tovrstnih pogojev v 
postopku umetne prekinitve nosečnosti protiustavno, saj nasprotuje pravici ženske do 
zasebnosti.« 

7 E Olsen, .The Supreme Court 1988 Term, comment: Unraveling Compromise«, op. cit., 
str. 114. 

8 K. Zupančič v uvodu k razgovoru o pravni ureditvi ahortusa, Ljubljana, 3.4.1990. 
9 R. J. Cook, op. ciI., str. 72. 
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slabo vpli vajo tudi nosečnosti, med katerimi je preteklo manj kot dve 
letiY . 

Na konferenci o varnem materinstvu leta 1987 so ugotovili, da pri 
25-50% maternalnih smrti ženske umrejo zaradi zastrupitev, ki so 
posledica nezakonite in nestrokovno opravljene umetne prekinitve 
nosečnosti. 12 

K nezakoniti umetni prekinitvi nosečnosti se navadno zatečejo 
tiste ženske, ki ne uporabljajo ali nimajo možnosti uporabljati sred
stev za preprečevanje nosečnosti in si, potem ko zanosijo, ne morejo 
zagotoviti varnega ter strokovnega postopka za umetno prekinitev 
nosečnosti. 13 

Slovenski zdravstveni strokovnjaki menijo, da liberalizacija abor
tusa vodi k zmanjšanju obolevnosti zaradi splava in k zmanjšanju 
števila posledičnih neplodnosti. Prepoved uporabe metod za pre
prečevanje nosečnosti in inkriminacija abortusa bi po njihovem 
mnenju povzročili, da bi ženske prekinjale nosečnost nezakonito. 
Nezakonite abortuse pa običajno opravljajo ljudje, ki niso strokovno 
usposobljeni, in to v postopkih, v katerih ni v zadostni meri poskrb
ljeno za zdravstveno varnost ženske. S tem bi se seveda povečalo 
število maternalnih smrti in število posledičnih neplodnosti.14 

To potrjuje tudi podatek, da je v deželah v razvoju, ki imajo 
restriktivnejše zakone, maternaina smrtnost kar desetkrat višja kot v 
industrijsko razvitih državah z liberalnejšimi zakoni. IS 

2. Primerjalnopravni pregled pravne ureditve umetne 
prekinitve nosečnosti 

Ob primerjalnopravnem pregledu zakonodaj o abortus.. lahko 
države razvrstimo v skupine glede na način pravnega urejanja ozi
roma glede na restriktivnost zakonov, s katerimi urejajo umetno 
prekinitev nosečnosti. 

lO Ibidem, str. 78. 
11 D. Obersnel-Kveder, .Poročilo o raziskavah Inštituta za socialno medicino in socialno 

varstvo«, Ljubljana, 15.11.1989: .Na inštitutu za socialno medicino in socialno varstvo 
v Ljubljani so, na podlagi raziskav, ugotovili, da se je z liberalizacijo abortusa zelo znižala 
maternaina smrtnost žensk. Tudi obolevnost žensk, v zvezi z uporabo metod uravnavanja 
rodnosti, je zelo majhna.« 

12 R. 1. Cook, op. cit., str. 67. 
13 Ibidem: .2-3% žensk se letno vrne v bolnico zaradi težav po splavu, med njimi manj kot 

1% zaradi vnetja rodil. 5% žensk z materničnim vložkom ima prvi dve leti uporabe vnetje 
rodil.« 

14 Ibidem. 
IS R.1. Cook, op. cit., str. 67. 
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1. Države z restriktivno pravno ureditvijo umetne prekinitve no
sečnosti 

V Republiki Irski, na Malti in od nedavnega na Poljskem,16 je 
abortus absolutno prepovedan, vendar se zaradi tega število umetnih 
prekinitev nosečnosti ni prav nič zmanjšalo. l

? Ženske iz teh držav 
opravijo umetno prekinitev nosečnosti v tujini, zlasti na Nizozem
skem in v Angliji, ki imata liberalnejšo zakonodajo. Veliko žensk, ki 
nimajo možnosti oditi v tujino, pa prekine nosečnost nezakonito. 18 

V skupino z restrikti vno pravno ureditvijo abortusa uvrščamo tudi 
države, ki sicer abortusa ne prepovedujejo popolnoma, vendar zelo 
omejujejo možnost umetne prekinitve nosečnosti. To so Švica, Romu
nija, Bolgarija in Turčija. 

V Švici je dovoljen'o umetno prekiniti nosečnost samo iz zdrav
stvenih razlogov, vendar le toliko časa, dokler zarodek še ni sposoben 
živeti samostojno, izven materinega telesa. 19 

Tudi v Turčiji je umetna prekinitev nosečnosti dovoljena le iz 
zdravstvenih razlogov, in to do desetega tedna nosečnosti. Poročene 
oziroma mladoletne ženske morajo predložiti tudi soglasje zakonca, 
staršev ali skrbnika.20 

V Bolgariji in Romuniji je umetna prekinitev nosečnosti dovolje
na tudi iz socialnih in ekonomskih razlogov, vendar le določenim 
kategorijam žensk. V Romuniji le ženskam, ki so stare več kot 
štirideset let, in ženskam, ki že imajo štiri otroke. Umetna prekinitev 
nosečnosti je dovoljena do 12. tedna nosečnosti. Pri tem morajo 
ženske vsak mesec opraviti ginekološki pregled. Če se ugotovi, da je 
ženska noseča, mora otroka donositi in roditi, sicer je kazensko 
odgovorna.2l 

V Bolgariji lahko ženske prekinejo nosečnost na lastno zahtevo, 
vendar le do 10. tedna nosečnosti. Ta določb~ velja za ženske, ki so 
samske, ženske, ki imajo že dva otroka, in ženske, ki so stare nad 
štirideset let in imajo eriega otroka. Po desetih tednih je umetna 

16 .Poljaki in splav«, Delo, 12.10.1990. 
17 Na Irskem je bil abortus od leta 1861 prepovedan z .Offences Against the Person Act«, 

od leta 1983 pa prepoved vsebuje tudi ustava, kije bila sprejeta z referelldumom. V Belgiji 
je abortus absolutno prepovedan z zakonom, sprejetim leta 1867. 

18 L Schmitz, .Netherlands, Silence After the Storm_, in D. Cossey, .England and Wales, 
Meeting the Needs of European Women«, Planned Parenthood in Europe, Vol. 18, No. 1, 
str. 10 in 13. 

19 Kazenski zakon, čl. 118-121, 1.1.1942. 
20 Zakon o načrtovanju populacije, Sec. 5,6, 24.5.1983. 
21 Dekreta z dne 30.9.1957 in 26.12.1985. 
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prekinitev nosečnosti dovoljena le iz zdravstvenih razlogov in v 
primerih, ko je nosečnost posledica seksualnega kazni vega dejanja. 22 

2. Države z liberalnejšo pravno llreditvijo umetne prekinitve no
sečnosti 

Države z nekoliko liberalnejšo ureditvijo so Avstrija, Čehoslo
vaška, Danska, Finska, Francija, Italija, Luxembourg, Madžarska, 
Zvezna republika Nemčija, Norveška, Poljska, Portugalska, Sovjetska 
zveza, Španija, Velika Britanija in Jugoslavija, najliberalnejšo ure
ditev med temi pa ima Slovenija.23 

Pravna ureditev umetne prekinitve nosečnosti je odvisna pred
vsem od tega, ali v posamezni državi umetno prekinitev nosečnosti 
uvrščajo med proti pravna dejanja ali med metode za nač110vanje 
družine.24 

V državah, v katerih je umetna prekinitev nosečnosti protipravno 
dejanje, je to vprašanje urejeno s kazenskimi zakoni. V kazenskih 
zakonih so v tem primeru taksativno naštete indikacije, ki izklju
čujejo protipravnost umetne prekinitve nosečnosti. Indikacije, ki jih 
zakoni največkrat navajajo, so: 

- zdravstvene indikacije, kadar je z nosečnostjo ogroženo zdravje 
ali celo življenje ženske. Pri tem nekatere države posebej poudaljajo, 
da mora biti nevarnost nosečnosti za zdravje ženske večja od običajnc 
nevarnosti. Med zdravstvene indikacije sodi tudi okuženost z aidsom 
ali virusom HIV; 

- evgenične indikacije, kadar obstaja verjctnost, da se bo otrok 
rodil hudo telesno ali duševno prizadet; 

- moralno-etične, kadar je nosečnost posledica posilstva, incesta 
ali drugega seksualnega kaznivega dejanja; 

- zdravstveno-socialne indikacije, kadar bi rojstvo otroka slabo 
vplivalo na življenjske razmere ženske, na njeno zdravje in zdravje 
družine v celoti. Nekatere države med zdravstveno-socialne indika
cije prištevajo tudi mladoletnost nosečnice; 

- socialne indikacije, kadar bi rojstvo otroka zelo poslabšalo 
socialni položaj ženske in njene družine. 

Nekatere države urejajo umetno prekinitev nosečnosti s poseb
nimi predpisi, na primer s predpisi o zdravniški etiki in predpisi o 

22 Spremembe in dopolnitve predpisov Ministrstva za zdravstvo, ureditev 1973-1974. 
23 .Ahortion Laws in Europe_, Planned Parenthood in Evrope, Vol. 18, No. 1. 
24 K. Zupančič, op. ciI. 
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varovanju javnega zdravja (Francija, zakon 75-17, 1975, in zakon 
79-1204,1979). 

V Sovjetski zvezi, na Madžarskem, v nekaterih državah ZDA, na 
Švedskem, Danskem in v Jugoslaviji obravnajo abortus kot eno od 
metod za načrtovanje družine. V teh državah je pravica do prekinitve 
nosečnosti zavarovana v okviru ustavne pravice posameznika, da 
svobodno odloča o rojstvu otrok. Zato se v teh državah lahko abortus 
opravi zgolj na zahtevo ženske, vendar le do določenega obdobja 
nosečnosti. Ta omejitev je postavljena iz zdravstvenih razlogov. V 
večini držav lahko ženska abortira do 12. tedna nosečnosti.25 Zdrav
stvene raziskave so namreč pokazale, da je do 12. tedna nosečnosti 
nevarnost za zdravje ženske minimalna, po 12. tednu pa se postopoma 
povečuje.26 

Najliberalnejšo ureditev umetne prekinitve nosečnosti imata Ni
zozemska in Švedska.27 V obeh državah lahko ženske abortirajo na 
zahtevo, in to do 24. tedna nosečnosti na Nizozemskem in do 18. 
tedna nosečnosti na Švedskem. Pri tem ženski ni treba dokazati 
obstoja zakonsko določenih indikacij, temveč lahko ženska abortira 
zgolj na svojo zahtevo. Prav to je razlog, da ženske iz držav, kot so 
Italija, Francija, ZR Nemčija in Irska, ili imajo nekoliko strožjo 
zakonodajo, raje odhajajo abortirat na Nizozemsko in v Anglijo, saj 
se želijo izogniti večkrat zelo poniževalnemu postopku dokazovanja 
obstoja posameznih indikacij. 

3. Omejitve, ki jih nekatere države postavljajo v zvezi 
s samim PostoIlkom umetne prekinitve nosečnosti 

Nekatere države, ki sicer dovoljujejo umetno prekinitev noseč
nosti, v zakonu določajo še dodatne pogoje, ki jih mora ženska 
izpolniti, če hoče prekiniti nosečnost. Težava je v tem, da so pogoji, 
ki jih te države postavljajo, v praksi zelo težko dosegljivi.28 Zenska 
mora, da bi jih izpolnila, prekinitev nosečnosti običajno odložiti. Z 
odlogom pa se seveda poveča nevarnost za njeno zdravje in življenje. 

Ciper, Anglija, Švica, Turčija, Portugalska, Finska, Španija in 
Francija zahtevajo, da ženska pred prekinitvijo nosečnosti predloži 

25 .Abortion Laws in Europe., Planned Parenthood in Europe, Vol. 18, No. 1. 
26 Uvod L Andolškove in K. Zupančiča k razgovoru o pravni ureditvi umetne prekinitve 

nosečnosti pri nas, Ljubljana, 3.4.1990. 
27 Umetna prekinitev nosečnosti je na Nizozemskem urejena s posebnim zakonom o prekinit

vi nosečnosti (1.5.1981) in administrativno ureditvijo iz leta 1984, v Veliki Britaniji z 
Zakonom oabortusu izleta 1967 in na Švedskem z Zakonom o splavu 595zdne 14.6.1974. 

28 R. 1. Cook, op. ciI., str. 70. 
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mnenje dveh zdravnikov specialistov o obstoju zakonsko določenih 
indikacij.29 V oddaljenih in majhnih krajih največkrat ni niti enega 
zdravnika ginekologa. Ženske iz teh krajev morajo tako odpotovati v 
večja mesta, kar je povezano z visokimi stroški, vse skupaj pa povzroči 
odlo,.g prekinitve nosečnosti. 

Cehoslovaška, Sovjetska zveza in nekatere ameriške države do
ločajo, da ženske lahko abortirajo le v posebnih specializiranih 
ustanovah, v katerih so zdravstvene usluge bolj kakovostne. Naj
večkrat gre za zasebne klinike, v katerih so zdravstvene usluge zelo 
drage. Veliko žensk bo zato, da bodo zbrale ustrezna denarna sredst va, 
potrebovalo dalj časa, to pa zopet pomeni, da bodo morale prekinitev 
nosečnosti odložiti v drugi ali celo tretji trimester.3o 

Sovjetska zveza, Nizozemska, Portugalska, Luxembourg in Z vezna 
republika Nemčija v zakonih določajo obvezni odložni rok. Med 
odločitvijo ženske, da bo prekinila nosečnost, in samo prekinitvijo 
nosečnosti mora preteči nekaj dni.3I Gre za t.i. čakaino obdobje, v 
katerem naj bi bila ženski dana možnost, da ponovno pretehta svojo 
odločitev. Tudi zaradi obveznega čakalnega obdobja pride do odloga 
prekinitve nosečnosti. 

V Turčiji lahko ženska abortira le ob soglasju zakonca, na Bar
badosu pa lahko samska ženska abortira le ob soglasju staršev. 
Ženska lahko pri izpolnjevanju tega pogoja naleti na težave, saj starši 
ali njen zakonec velikokrat ne bodo soglašali z njeno odločitvijo. 
Poleg tega, da postavljanje tovrstnih pogojev hudo posega v osebnost
no pravico ženske do zasebnosti in odločanja o lastnem telesu, bodo 
morebitna nesoglasja prav tako povzročila odlog umetne prekinitve 
nosečnosti.32 

Vsaka odložitev prekinitve nosečnosti na kasnejše obdobje po
veča nevarnost za zdravje in življenje ženske. Zato postavljanje 
pogojev, ki onemogočajo zgodnjo prekinitev nosečnosti, povsem na
sprotuje javnemu interesu po čim boljšem varstvu zdravja posamez
nika. Mouvement Fralll;;ais pour le Planning Familial (MFPF) in IPPF 

29 »Ahortion Law in Europe«, op. ciI. 
30 Veliko žensk si preprosto ne more plačati tako dragih zdravstvenih storitev in torej sploh 

nimajo možnosti, da bi nosečnost prekinile s pomočjo strokovnjakov v zdravstveni us
tanovi. Zato takšna določba pomeni hudo diskriminacijo žensk in kršitev ustavno za
varovane pravice do enakopravnosti. O tem tudi E Olsen, op. cit., str. 114 in nasI. 

31 »Ahortion Laws in Europe«, op. cit. 
32 Države, ki zahtevajo soglasje staršev ali zakonca, kršijo pravico ženske do zasebne in 

telesne integritete, pravico ženske, da sama odloča o svojem telesu in zaščiti svoje zdravje. 
Vsakdo ima pravico, da sam odloča o zdravstvenih posegih v svoje telo, če je sposoben 
razumeti naravo in posledice zdravstvenega ukrepa. 
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Europe Region sta, zavedajoč se hudih posledic pozne prekinitve 
nosečnosti, 27. in 28. januarja 1989 organizirala srečanje, na ka
terem so se udeleženci posvetovali, kako bi dosegli, da bi ženske, ki 
se odločijo za umetno prekinitev nosečnosti, nosečnost prekinile do 
tretjega meseca nosečnosti, ne pa šele v četrtem, petem ali celo 
šestem mesecu.33 

Države, kot sta Danska in Švedska, ki imajo veliko izkušenj na 

področju nač110vanja družine, so predlagale nekaj najučinkovitejših 
ukrepov, s katerimi bi zmanjšali število poznih prekinitev noseč

nosti.34 

Državam so svetovale, naj odpravijo dolgotrajne postopke, ki 
povzročijo odlog umetne prekinitve nosečnosti v tretji ali celo šesti 

mesec nosečnosti. To so prav zgoraj omenjeni postopki, s katerimi 
države posredno vplivajo na to, da ženska prekine nosečnost zelo 
pozno. S tem se poveča nevarnost za zdravje in življenje ženske, poleg 
tega pa se poveča tudi emocionalni pritisk tako na žensko kot na 
njenega paI1nerja.35 

4. Primerjalno pravni pregled zakonske ureditve ugo
vora vesti zdravstvenih delavcev 

V Avstriji, Italiji, Luxembourgu in Franciji imajo zdravstveni 
delavci pravico odkloniti sodelovanje v postopku umetne prekinitve 
nosečnosti. Gre za ugovor vesti zaradi verskega ali etičnega pre
pričanja. 

V pravnih ureditvah, v katerih ima ženska pravico do umetne 
prekinitve nosečnosti, ne bo mogoče upoštevati ugovora vesti takrat, 
ko bi z upoštevanjem ugovora vesti zdravstvenih delavcev ženskam 
omejili ali celo popolnoma onemogočili izvrševanje njihove pravice. 

33 D. Gaudry, .France, Lale Abortion., Planned Parenthood in Europe, Vol. 18, No. 1, str. 6, 
7 in 8: .V drugem in tretjem trimestru nosečnosti abortirajo predvsem ženske, ki zaradi 
nerednega menstrualnega ciklusa pozno ugotovijo, da so noseče. To so predvsem mlada 
dekleta in starejše ženske na začetku menopavze. Poleg njih so to zlasti ženske, ki se bojijo 
pritiskov domačih in okolja .• 

34 Ibidem: .Države morajo tudi: 
- zagotoviti čimboljše storitve glede strokovnega svetovanja o metodah za preprečevanje 
nosečnosti 

- sproščeno spregovoriti o abortusu, kajti tako žensk ne bo strah poiskati strokovno pomoč 
že v zgodnjem obdobju nosečnosti 
- ženskam omogočiti, da bodo brez kakršnihkoli ovir prišle do kakovostnega in strokovnega 
postopka umetne prekinitve nosečnosti in to v vseh predelih države .• 

35 A. Spinelli, .Late Abortion Meeting, Paris/France., Planned Parenthood in Europe, Vol. 
18, No. 1. 

155 



V rimskokatoliških državah, kot so Španija, Italija, Avstrija in 
južni predeli ZR Nemčije, veliko zdravstvenih delavcev noče sodelo
vati v postopkih umetne prekinitve nosečnosti. Ženske si zato v teh 
državah kljub sorazmerno liberalni zakonodaji zelo težko zagotovijo 
varno in strokovno prekinitev nosečnosti. 

V državah severne in vzhodne Evrope ugovor vesti zdravstvenih 
delavcev še ni tako pogost, da zaradi tega ženske ne bi mogle prekiniti 
nosečnosti. Nekateri predlagajo, da bi se težavam izognili z ustanav
ljanjem posebnih specializiranih zdravstvenih ustanov, ki bi se u
kvarjale izključno z umetni mi prekinitvami nosečnosti. Zdravniki, 
ki so pripravljeni sodelovati v postopku umetne prekinitve nosečno
sti, po mnenju predlagateljev v teh ustanovah ne bi bili izpostavljeni 
očitkoQl kolegov. Prav to je bil namreč osnovni razlog za ustanovitev 
tovrstnih klinik v Angliji, na Nizozemskem in v nekaterih predelih 
Zahodne Nemčije. V Franciji in Italiji vlada ne dovoli ustanovitve 
tovrstnih posebnih zdravstvenih ustanov.36 

Menim, da ustanavljanje zdravstvenih ustanov, ki bi se ukvarjale 
izključno z umetni mi prekinitvami nosečnosti, ni najprimernejša 
rešitev.37 Ugovor vesti naj bo dopusten le v primeru, če zaradi tega 
ženskam ne bo onemogočeno, da bi si zagotovile strokovno in varno 
prekinitev nosečnosti. 

5. Sprememl,a pravne ureditve umetne prekinitve no
sečnosti v ZDA 

V ZDA je v zadnjih letih opaziti postopno deliberalizacijo pravne 
ureditve umetne prekinitve nosečnosti, ki bo nedvomno vplivala tudi 
na pravno ureditev umetne prekinitve nosečnosti v Evropi. V ZDA se 
je v zadnjih nekaj letih zelo okrepilo tako imenovano »pro-life" 
gibanje, katerega zagovorniki se zavzemajo za popolno prepoved 
abortusa. To gibanje je s političnimi pritiski vplivalo na Vrhovno 
sodišče ZDA, ki je leta 1989 v primeru Webster v. Rcproducti ve 
Health Services odločalo o tem, ali je zakon, ki ureja abortus v državi 
Missouri, protiustaven ali ne.38 

Zakon določa: 
- da se človeško življenje prične s spočetjem, to je s spojitvijo 

moške in ženske spolne celice, 

36 E. Kiiling, .Planned ParenIhood in Europe«, VoJ. 18, No. 1, str. 3. 
37 O lem K. Zupančič, SodobnosI, šl. 90/3, sIr. 237. 
38 E. Kelling, .US Supreme CourtRestricts Abortion Rights«, Planned Parenthood in Europe, 

VoJ. 18, No. 2, sIr. 23. 
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- da morajo zdravniki v primerih, ko je od spočetja preteklo dvajset 
ali več tednov, pred prekinitvijo nosečnosti ugotoviti, ali ni morda 
zarodek že sposoben živeti samostojno, izven materinega telesa, 

- da je v postopkih umetne prekinitve nosečnosti prepovedano 
uporabljati javna sredstva in usluge zdravstvenih delavcev, zapo
slenih v javnih ustanovah, razen v primerih, ko je z nosečnostjo 
ogroženo zdravje ali življenje ženske. 

Vrhovno sodišče ZDA je odločilo, da zakon ni protiustaven in s to 
svojo odločitvijo razveljavilo znano odločbo v primeru Roe v. Wade, 
ki je bila sprejeta leta 1973.39 V tem primeru je sodišče odločilo, da 
so določbe kazenskega zakona države Texas, ki inkriminirajo iz
vršitev in namen izvršitve abortusa, razen v primerih, ko je zaradi 
nosečnosti v nevarnosti zdravje ali življenje ženske, protiustavne. 
Sodišče je menilo, da te določbe posegajo v pravico ženske do 
zasebnosti, ki je pravno varovana s 1.,4., 5. in 14. amandmajem.4o 

V obrazložitvi odločbe je navedlo, da je pravica ženske, da samostojno 
odloči o tem, ali bo prekinila nosečnost ali ne, del pravice do osebne 
svobode, zaščitene s 14. amandmajem, in pravice do osebne, zakon
ske in spolne integritete, zaščitene z 9. amandmajem in Bill of Rights. 
Z odločbo Vrhovnega sodišča ZDA v primeru Roe v. Wade je bil 
abortus legaliziran na celotnem ozemlju ZDA. \ 

Lanskoletna odločitev Vrhovnega sodišča v primeru Webster v. 
Reproductive Health Services torej pomeni delno spremembo pre
cedensa, ustvarjenega v primeru Roe v. Wade, in hudo omejitev 
pravice žensk do umetne prekinitve nosečnosti. Številni pravni stro
kovnjaki in ženske širom ZDA ostro nasprotujejo odločitvi Vrhovnega 
sodišča, saj menijo, da določbe zakona države Missouri pomenijo 
kršitev temeljnih ustavnih pravic. Vrhovno sodišče je namreč s svojo 
odločitvijo ustvarilo nov precedens, po katerem lahko vsaka od 
ameriških držav sprejme določbe, kakršne vsebuje sporni zakon. 

Kot je bilo rečeno, zakon države Missouri določa, da se človeško 
življenje prične s spočetjem. Medicinski strokovnjaki poudarjajo, da 
biološko ni mogoče določiti začetka življenja. Tudi v primeru Roe v. 
Wade je Vrhovno sodišče ZDA menilo, da pravno ni mogoče določiti 
trenutka življenja, ker je to odvisno od posameznikovega verskega in 
etičnega prepričanja.41 Zato nasprotniki tega zakona poudarjajo, da 
določba zakona države Missouri pomeni arbitrarno vsiljevanje vred-

39 Roe v. Wade, 410 v. s. 113,93 s. Ct. 705,35 LEd. 2d 147 (1973). 
40 E Olsen, op. ciI., SIT. 105 in nasI. R. J. Cook, op. ciI., SIT. 81 in 82. 
41 M. POlis, op. ciI., SIT. 532. 
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not in hudo kršitev temeljnih človekovih pravic, ki so zagotovljene z 
ustavo in mednarodnimi pravnimi akti.42 

Tudi določba o prepovedi uporabe javnih sredstev v postopkih za 
prekinitev nosečnosti je bila hudo kritizirana s strani pravnih stro
kovnjakov. S to določbo je namreč država Missouri določila, da ženske 
lahko abortirajo le v zasebnih bolnišnicah. Ker so zdravstvene usluge 
v teh bolnišnicah zelo drage, si marsikatera ženska finančno ne bo 
mogla zagotoviti strokovne in varne prekinitve nosečnosti. Gre torej 
za hudo diskriminacijo žensk glede na njihove finančne zmožnosti 
in s tem za kršitev temeljne ustavne pravice do enakopravnosti.43 

6. Umetna prekinitev nosečnosti v praksi posameznih 
držav 

Na število umetnih prekinitev nosečnosti, opravljenih v posamez
ni državi, vpliva več dejavnikov. Velikega pomena sta kvaliteta spolne 
vzgoje v izobraževalnem postopku in skrb države za izobrazbo žensk 
o posameznih metodah za preprečevanje nosečnosti. V državah, v 
katerih ženske nimajo dostopa do vseh sodobnih kontracepcijskih 
sredstev, je pomembno, kako zanesljivo je kontracepcijsko sredstvo, 
ki jim je na razpolago. 

Na število umetnih prekinitev nosečnosti vpliva tudi pravna 
ureditev v posamezni državi. Podatki kažejo, daje v državah, ki imajo 
zelo restriktivno zakonodajo, zelo veliko umetnih prekinitev no
sečnosti. Te države navadno, tako kot umetno prekinitev nosečnosti, 
odklanjajo tudi kontracepcijska sredstva. Ženske tako nimajo mož
nosti, da bi nosečnost preprečile, in potem ko zanosijo, umetno 
prekinejo nosečnost v tujini ali pa jo prekinejo nezakonito. 

Po podatkih evropskih držav je največ abortusov izvršenih v 
Sovjetski zvezi, Romuniji in Bolgariji, precej tudi na Čehoslovaškem 
in Madžarskem ter najmanj na Nizozemskem in Škotskem. Nizko 
število abortusov naj bi bilo, po podatkih sodeč, tudi v ZR Nemčiji, 
Franciji, Italiji in na Poljskem, vendar so ti podatki nerealni in je 
šteti, daje število abortusov v teh državah v resnici kar 1,5 do 3-krat 
višje.44 

Iz navedenih podatkov je razvidno, da liberalizacija pravne ure
ditve umetne prekinitve nosečnosti ni povzročila povečanja števila 

42 E Olsen, op. ciI., sIr. 114, 127 in nasI. 
43 R. 1. Cook, op. ciI., sIr. 81 in 82. 
44 E. Ketting, .Induced Abortion in Europe, An Overview«, Planned ParenIhood in Europe, 

Vol. 18, No. 1, sIr. 3 in 4. 
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izvršenih abortusov. Zlasti to velja za države, ki so ženskam omogočile 
ustrezno izobrazbo o sodobnih metodah preprečevanja nosečnosti in 
dostop do sodobnih kontracepcijskih sredstev. 

Zanimivo je, da v državah z restriktivnimi zakoni o ab0l1usu, kot 
sta Švica in ZRN, število abortusov ni prav nič nižje kot v državah z 
liberalnejšo ureditvijo, kot sta Anglija ali Nizozemska.45 

Ženske iz držav, v katerih je umetna prekinitev nosečnosti ab
solutno prepovedana ali pa je dovoljena le v prvih treh mesecih 
nosečnosti, odhajajo na prekinitev nosečnosti v države, ki imajo 
liberalnejšo pravno ureditev. Tako je v Angliji v letu 1987 kar 18.035 
tujk prekinilo nosečnost in med njimi je 40% žensk abortiralo v 
četrtem in petem mesecu nosečnosti. Največ žensk prihaja iz Re
publike Irske, saj je tam umetna prekinitev nosečnosti popolnoma 
prepovedana. Iz ZRN, Francije, Španije in Italije pa prihajajo pred
vsem ženske v četrtem, petem ali celo šestem mesecu nosečnosti. V 
teh državali lahko ženske prekinejo nosečnost na zahtevo le v prvih 
treh mesecih nosečnosti, medtem ko je v Angliji dovoljeno prekiniti 
nosečnost celo do 24. tedna. 46 

Države, ki so spremenile zakone o umetni prekinitvi nosečnosti, 
tako da so umetno prekinitev nosečnosti popolnoma prepovedale, so 
spoznale, da je bila to izredno velika napaka, ki je imela zlasti hude 
demografske posledice. 4 7 Na Madžarskem so leta 1950 sprejeli zakon 
o absolutni prepovedi umetne prekinitve nosečnosti. Po spremembi 
zakona je statistika vsako leto zabeležila od 100.000 do 150.000 
nezakonitih prekinitev nosečnosti. Leta 1953 je bilo kar 1500 ljudi 
obsojenih zaradi nezakonite prekinitve nosečnosti. Z restriktivnimi 
ukrepi so hoteli doseči povečanje natalitete, vendar so dosegli ravno 
nasprotno. Po sprejetju zakona o absolutni prepovedi umetne pre
kinitve nosečnosti je število rojstev naglo upadalo. Madžarska vlada 
je hotela izboljšati položaj s številnimi socialnimi ukrepi, vendar 
neuspešno. Šele z liberalizacijo zakonodaje in z ustrezno izobrazbo 
žensk ter razvojem znanja o različnih metodah preprečevanja no
sečnosti so dosegli, da se je število rojstev vrnilo na običajno raven.48 

45 E. Ketting, op. cit., str. 4. 
46 D.Cossey, .England and Wales Meeting the Needs of European Wornen_, Planned Paren

thood in Europe, Vol. 18, No. 1, str. Il. 
47 R. J. Cook, op.cit., str. 67. 
48 A. Varkonyi, .Hungary Learning By Experience., Planned Parenthood in Europe, Vol. 18, 

No. 1, str. 19. 
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7. Nova mctoda prcllrcčcvunja noscču()l'Ili z IUJ tj·U6 in 
njena uporabu v posamcznih držuvuh 

V okviru primerjalnopravne al]alize zakonodaj, ki IJwjaj" 111,01'1 liS, 

se moramo dotakniti tudi nove metode preprečavanja n"s('(~n"sli, ki 
je v zadnjem času v svetu sprožila različne polemike. Cn' Zli novo 
metodo, imenovano RU 486.49 

Mifepristone ali RU 486 je farmacevtsko sredstvo, s klllt~rirn 

povzročimo zgodnjo prekinitev nosečnosti. Ker omenjeno sredstvo 
povzroči izločitev oplojenega jajčeca iz telesa ženske, še preden se 
vgnezdi v maternici, strokovnjaki poudarjajo, da z RU 486 ne povzro
čimo zgodnje prekinitve nosečnosti, temveč zanositev. Gre za račun
alniško izdelano molekulo, ki preprečuje delovanje progesterona.50 

RU 486 omogoča, da ženska sama izvrši umetno prekinitev no
sečnosti. Prav zato je nova metoda v svetu povzročila hude reakcije, 
zlasti glede spornih etičnih vprašanj.51 

V postopku umetne prekinitve nosečnosti z RU 486 ženska, ki se 
odloči za abortus, v prisotnosti zdravnika vzame tri tablete RU 486. 
Po 48 urah se vrne k zdravniku, kjer intrarnuskularno prejme injek
cijo prostaglandina, po kateri počiva približno tri ure. V naslednjih 
48 urah pride do krvavitve, ki lahko traja dalj časa. Ženske običajno 
krvavijo od sedem do štirinajst dni. Po tednu dni oziroma po pre
nehanju krvavenja se ženska vrne na zdravniško kontrolo. V 95% 
ženske ne potrebujejo nikakršne dodatne zdravniške nege. Dodatno 
zdravniško nego potrebujejo le ženske, pri katerih pride do tako hude 
krvavitve, da potrebujejo transfuzijo. 

Mifepristone se uporablja le v povezavi z prostaglandinom, saj 
prostaglandin povečuje učinkovitost sredstva in podaljša rok za 
uporabo te metode do 42. dneva izostanka menstruacije.52 Medtem 
ko mifepristone ustavi nosečnost, prostaglandin olajša izločitev oplo
jenega jajčeca.53 Že leta 1970 so preizkušali uporabo samega mi fe
pristona in prostaglandina, vendar sta imeli obe sredstvi, uporabljeni 
samostojno, številne stranske učinke. V kombinaciji sta sredstvi zelo 

49 M. E Coulet, .RU 486,A New Method for Early Abortion«, Planned Parenthood in Europe, 
Vol. 18, No. 1, str. 21. 

50 Hormon ovarija, ki ga izloča rumeno telesce in ki uravnava potek nosečnosti. 
51 M. Potls, .RU-486, Termination of a pregnancy in the Privacy of One's Home«, NCMJ!ok

tober 1989, Vol. 50, No. 10 (ponatis iz: North Carolina Medical Journal, 50 (10), oktober 
1989), str. 531. 

52 R. 1. Cook, .Antiprogestin Drugs: Medical and Legal Issues., Int. J. Gynecol. Obstet., 
1989, Vol. 21, No. 6, str. 267 in nasI. 

53 M. E Coulet, op. cit., str. 21. 
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učinkoviti in imata po zatrjevanjih strokovnjakov izredno malo stran
skih učinkov.54 

Prednost RU 486 je tudi to, da pri tej metodi ni nevarnosti okužbe 
zaradi mehanske poškodbe maternice ali materničnega vratu. Prav 
mehanske poškodbe so bile namreč najpogosteje krive za posledične 
zastrupitve v postopku umetne prekinitve nosečnosti z vakuumsku 
aspiracijo. 55 

Učinkovitost metode RU 486 se zmanjšuje s trajanjem nosečnosti. 
Do 5. tedna izostanka menstruacije je metoda uspešna v 90% pri
merov, nato pa se verjetnost, da nosečnost ne bo uspešno prekinjena, 
postopoma povečuje. V Franciji se vedno večje število žensk odloča, 
da bodo prekinile nosečnost s pomočjo RU 486. Kot razloge za svojo 
odločitev najpogosteje navajajo strah pred anestezij o in posledično 
sterilnost jo zaradi morebitne zastrupitve pri vakuumski aspiraciji. 
Kar 15% abortusov je v Franciji izvršenih s pomočjo RU 486.56 

V Veliki Britaniji je Ministrstvo za zdravstvo z zakonom o abortusu 
iz leta 1967 prepovedalo uporabo zdravil, kakršno je RU 486. Tudi v 
Novi Zelandiji in Zahodni Nemčiji zakon določa, da so prepovedani 
kakršnikoli posegi, preden se oplojeno jajčece vgnezdi v maternici. 
V državah, ki imajo takšne določbe, ni popolnoma jasno, ali je 
uporaba tablet in lUD, ki lahko v določenih primerih delujejo po 
oploditvi jajčeca, vendar pred njegovim vgnezdenjem v maternici, 
dovoljena ali ne.57 

Za razumevanje problematike je treba pojasniti nekatere stro
kovne medicinske izraze. Medicinski strokovnjaki so, upoštevajoč 
prakso pri fertilizaciji in vitm, določili, da o nosečnosti lahko go
vorihlo šele po implantaci ji fertiliziranega jajčeca, torej šele potem, 
ko se oplojeno jajčece vgnezdi v maternici.58 Nekatere države, npr. 
Nova Zelandija, Avstrija, ZR Nemčija, Liberija in Nizozemska, so 
takšno definicijo nosečnosti eksplicitno ali implicitno uporabile v 
zakonih, s katerimi urejajo umetno prekinitev nosečnosti.59 

Beseda kontracepcija pomeni preprečitev koncepcije, torej spo
četja oziroma združitve moške in ženske spolne celice. Kontragesta
cija pa pomeni preprečitev zanositve, torej vgnezclenja oplojenega 

54 M. Potls, op. ciI., str. 532. 
55 M. Potls, op. ciI., str. 532. 
56 Ibidem, str. 532. 
57 Ibidem, str. 534. 

\ 

58 R. J. Cook, .Antiprogestin Drugs: Medical and Legalissu')"", 1989 International Federa
tion of Gynecology and Obsteric8, Vol. 21, No. 6, november/december 1989, str. 267. 

59 R. J. Cook, .Abortion law8 and policies: challenges and opportunities<, op. cit., str. 77. 
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jajčeca v maternici. Gre za postopek, s katerim povzročimo izguho 
zgodnjega embrija (vakuumska aspiracija ali antiprogestini). 

Točka, kjer kontragestacija preide v prekinitev nosečnosti, v 
večini držav ni določena,60 čeprav je razlikovanje med kontrages
tacijo in prekinitvijo nosečnosti bistvenega pomena. Države, ki pre
povedujejo umetno prekinitev nosečnosti, torej prepovedujejo pre
kinitev nosečnosti potem, ko se je oplojeno jajčece že vgnezdilo v 
maternici.61 Iz tega izhaja, da ne prepovedujejo uporabe sredstev, ki 
preprečujejo že samo vgnezdenje pplojenega jajčeca v maternico. 
Takšna metoda je tudi metoda za preprečitev nosečnosti z HU 486.b2 

To je tudi razlog, da v francoski farmacevtski firmi Roussd-Uclaf, ki 
RU 486 proizvaja, poudarjajo, da ne gre za metodo, s katero se 
nosečnost prekine, temveč za metodo, s katero se nosečnost prepreči. 

V ZDA in nekaterih zahodno evropskih državah se je v zadnjih 
letih močno okrepilo »pro-life« gibanje, ki ostro nasprotuje tako 
kontragestaciji kot umetni prekinitvi nosečnosti. Zaradi političnega 
pritiska »pro-life« skupin v posameznih državah lahko pričakujemo, 
da bo RU 486 težko prodrl na tdišča teh držav.63 

Dejstvo je, da je po mnenju strokovnjakov RU 486 naj varnejša 
metoda za preprečevanje nosečnosti. Zato naj se posamezne države, 
ko bodo odločale o tem, ali bodo uporabo RU 486 dovolile ali ne, 
oprejo na strokovne, znanstvene ocene, ne pa na moralne sodbe in 
ideologijo.64 

60 R. J. Cook, .Ahortion Laws an.d policies: challenges and opportnnities«, op. cit., str. 76. 
61 Pri tem je treha razlikovati med pojmom začetka nosečnosti in pojmom začetka življenja, 

kar je moralno, versko in etično vprašanje, na katerega ni moč odgovoriti. Ihidem, str. 76. 
62 M. Potls, op. cit., str. 534. 
63 R. J. Cook, .Antiprogestin Drugs: Medical and legal Issnes«, op. ciI., str. 271. R. 1. Cook, 

.Abortion Laws and Policies: challanges and opportnnities«, op. cit., str. 77. M. Potls, op. 
cit., str. 535. M. E ConIet, op. cit., str. 21. 

64 R. J. Cook, .Antiprogestin Druga: Medical and Legal Issues«, op. ciI., str. 271. 
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Mateja Končina 

Pravni status zarodka 

Pripadniki »pro life gibanja« se v zadnjem času vedno bolj 
zavzemajo za to, da bi zarodku priznali pravno sposobnost. S tem bi 
zarodek postal pravni subjekt, nosilec vseh pravic in obveznosti, tudi 
pravice do življenja. Umetna prekinitev nosečnosti bi bila tako uboj, 
za katerega bi ženska kazensko odgovarjala. Menim, da bi bila takšna 
rešitev v nasprotju s temeljnimi pravnimi načeli sodobne demokra
tične družbe. 

Nobena od držav ne obravnava zarodka kot samostojnega pravne
ga subjekta. Tudi po rimskem pravu je postala fizična oseba pravno 
sposobna šele z rojstvom. Potrebno je bilo, da se živ otrok popolnoma 
loči od materinega telesa. Embria rimsko pravo ni štelo za osebo, 
temveč za del materinega telesa (pars visercum matris, portio mu
lieris, venter) . Pravni red je varoval pravice embria le za takrat, kadar 
bo živ rojen. 

Slovenski Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
(ZZZDR) ne opredeljuje pravnega statusa zarodka. Iz razlage pred
pisov zakona izhaja, da je predpise, ki se nanašajo na otroka, na 
njegove pravice in dolžnosti, moč uporabiti šele po rojstvu. Fizična 
oseba pridobi pravno sposobnost šele z rojstvom. Tako lahko govorimo 
o otroku, ki je po ZZZD R nosilec pravic in obveznosti, šele po rojstvu. 

Tudi mednarodni pravni akti ne opredeljujejo pravnega statusa 
zarodka. V Konvenciji o pravicah otroka je zapisano, da je otrok (ki 

_ je po konvenciji nosilec pravic) vsako človeško bitje, ki še ni doseglo 
starosti 18 let. Razlaga določbe, ki naj opredeli, kdaj lahko že 
govorimo o človeškem bitju, je prepuščena podpisnicam konvencije. 

Tudi v Evropski konvenciji o pravicah človeka je določeno, da naj 
bo vsakogaršnja pravica do ži vijenja pravno varovana. Vendar tudi ta 
konvencija ne opredeljuje, ali je v pojmu vsakdo zaobsežen tudi 
zarodek. 

Pri oblikovanju mednarodnih pravnih aktov so ustvarjalci upo
števali, da gre pri vprašanju pravnega statusa zarodka za etično 
'Jlrašanje oziroma zltvprašanje verskega prepričanja posameznika. 
Ce bi s pravnim aktom določili, da je zarodek pravni subjekt, bi s tem 
posredno določili, kdaj se prične življenje. To bi pomenilo poseganje 
v osebnostno integriteto posameznika, v posameznikovo pravico do 

163 



svobode verskega in etičnega prepričanja. Prav zato tudi Konvencija 
o pravicah otroka ne opredeljuje pojma otrok. Res je v preambuli 
konvencije zapisano, da otrok zaradi svoje telesne in duševne neraz
vitosti potrebuje posebno pravno varstvo tako pred rojstvom kot po 
rojstvu. Ta ugotovitev, ki je prevzeta iz preambule Deklaracije o 
pravicah otroka iz leta 1959, bi lahko postala eden glavnih argumen
tov tistih, ki se zavzemajo, da bi fetus postal pravni subjekt tudi v 
našem pravnem redu. 

Treba je poudariti, da ne gre za pravno zavezujočo določbo kon
vencije, temveč za eno od ugotovitev, ki je države članice Orga
nizacije združenih narodov vodila pri oblikovanju te konvencije. Ta 
ugotovitev je lahko tudi napotilo državam, naj pravno uredijo tudi 
varstvo zarodka, bodisi neposredno ali posredno preko matere. Dr
žave morajo interese pravno zavarovati tako, da s tem ne posežejo v 
temeljne pravice in svoboščine drugih posameznikov. Prav zato se je 
večina držav odločila, da zarodek pravno zavaruje posredno preko 
matere, neposredno pa le z ukrepi, s katerimi ne ogroža pravic in 
svoboščin drugih. 

V primeru Bruggemann und Schenten v. BRD je Zvezno ustavno 
sodišče ZR Nemčije odločilo, da je sprememba kazenskega zakona, 
ki ureja vprašanje abortusa, neustrezna, saj omogoča umetno pre
kinitev nosečnosti v prvih dvanajstih tednih nosečnosti tudi v pri
merih, ko ni nikakršnih indikacij. Zato je bil zakon spremenjen v 
smeri omejevanja možnosti umetne prekinitve nosečnosti. Zaradi 
restrikcije so se prizadeti pritožili Evropski komisiji za človekove 
pravice. Komisija je zavzela stališče, da zarodek ni pravni subjekt in 
nima absolutne pravice do življenja. Kljub temu odločitev o umetni 
prekinitvi nosečnosti ili izključno zasebna stvar ženske. Po njihovem 
mnenju je zasebno življenje ženske v času nosečnosti neločljivo 
povezano z razvijajočim se zarodkom, zarodek pa ima določen pravni 
status, ki je ločen od pravnega statusa I~egove matere. 

Tudi Vrhovno sodišče ZDA je v primeru Roe v. Wade zavzelo 
podobno stališče. Po njihovem mnenju zarodek nima pravne sposob
n(Asti in njegovi interesi ne morejo biti neposredno pravno varovani. 
Vrhovno sodišče je pri tem izhajalo iz ameriške ustave, ki v 14. 
amandmaju vsaki osebi zagotavlja pravico do življenja. Z razlago 
določb ustave so ugotovili, da je uporaba besede oseba (person) v 
ustavi povsod takšna, da jo je mogoče aplicirati šele po rojstvu. 
Vrhovno sodišče je bilo mnenja, da je v interesu države, da čim bolj 
zaščiti zdravje ženske. Od tod pravica države, da prepove umetno 
prekinitev nosečnosti v primeru, ko bi bilo zaradi posega ogroženo 
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njeno zdravje ali celo življenje. Vendar je Vrhovno sodišče poudarilo, 
da je državi treba priznati tudi interes, da zaščiti potencialno ži vo 
bitje. V tem primeru gre za dve vrednoti, ki ju država ščiti, vendar se 
mora, ko pride do konflikta mcd njima, odločiti, kateri od njiju ho 
dala prednost. V tem primeru je Vrhovno sodišče ZDA odločilo, da 
ima nedotakljivost osebnostne integritete ženske prednost pred zaš
čito potencialnega življenja. Po mnenju Vrhovnega sodišča država 
lahko zaščiti potencialno življenje tako, da prepove umetno pre
kinitev nosečnosti šele takrat, ko je zarodek sposoben živeti samo
stojno, izven materinega telesa in povsem neodvisno od matere. Šele 
takrat mu lahko do določene mere priznamo pravno subjektiviteto in 
interese, ki so ločeni ali celo nasprotni interesom matere. 

Vprašanje, ali fetus šteti za otroka ali ne, je stvar moralnega in 
verskega prepričanja in ni predmet pravnega urejanja. V trenutku, ko 
s pravnim aktom določimo, da je zarodek otrok, vsakemu posamez
niku arbitrarno vsilimo prepričanje, da se življenje prične že s 
koncepcijo, torej s spojitvijo moške in ženske spolne celice. To pa je 
v nasprotju z vsemi temeljnimi mednarodnimi pravnimi akti kakor 
tudi z osnutkom slovenske ustave, ki posamezniku zagotavljajo prav
no varstvo temeljnih osebnostnih pravic: pravice do osebne in
tegritete, pravice do svobode mišljenja in pravice do svobode verske
ga in etičnega prepričanja. Edina pravna in demokratična rešitev je, 
da zakon ne določi, kdaj se ži vIjenje začne, temveč prepusti odločitev 
posamezniku, njegovemu verskemu in etičnemu prepričanju. Svoj 
interes zaščititi potencialno življenje pa naj država uveljavi nepo
sredno z ukrepi, ki učinkujejo stimulativno in ne restriktivno. Dru
žine naj imajo prednost pri pridobitvi stanovanja, davčnim zavezan
cem naj se še poveča davčna olajšava za preživljanje otroka, zagotovi 

~ naj se ustrezna količina in kvaliteta vrtcev in šol, zagotovi naj se 
ustrezno zdravstveno varstvo in socialna pomoč pri preži vljanju otrok, 
kadar je to potrebno. 

Če bi država zarodku priznala pravno subjektiviteto, bi to obenem 
pomenilo inkriminacijo umetne prekinitve nosečnosti. Ženske, ki bi 
nosečnost umetno prekinile, bi kazensko odgovarjale za naklepno 
izvršen uboj. 

Strokovnjaki medicjne so že nekajkrat javnosti posredovali na
tančne podatke, ki dokazujejo, da se v državah, ki so umetno pre
kinitev nosečnosti prepovedale, število abortusov ni prav nič zmanj
šalo. Ženske so se v stiski še vedno odločale za umetno prekinitev 
nosečnosti, le da so jim poseg opravili nezakonito. Zaradi nestrokov
nosti tovrstnih posegov pa je v številnih primerih prišlo do vnetij 
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rodil, posledične neplodnosti ali celo smrti. V interesu države je, da 
čim bolj zaščiti zdravje in življenje ženske. Zato bi država, ki bi z 
zakonom prepovedala umetno prekinitev nosečnosti, ravnala povsem 
v nasprotju z lastnimi interesi. 
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Viktor Papež 

Splav v predpisih zakonika cerkvenega 
prava 

Cerkev se vedno zavzema za spoštovanje in pravice človeškega 
bitja od trenutka spočetja. Gre namreč za novo bitje, ki ima od tega 
trenutka dalje že določen program razvoja. »V trenutku, ko je jajčece 
oplojeno, se začne novo življenje, ki ni ne življenje očeta in ne 
življenje matere, marveč življenje novega bitja, ki se samostojno 
razvija. Nikdar ne bi postalo človeško življenje, če ne bi bilo to že od 
tistega trenutka dalje« (Kongregacija za verski nauk, Navodilo o daru 
življenja, 22. 2. 1987, Cerkveni dokumenti, št. 36, Ljubljana 1987, 
str. 20). Cerkveno učiteljstvo nenehno poudarja, da »nihče in v 
nobenih okoliščinah si ne sme prila$titi pravice, da bi neposredno 
uničil nedolžno človeško bitje« (Pij XII., govor 12. 9.1944), zato tudi 
stalno »potrjuje moralno obsodbo slehernega namernega splava. Ta 
nauk se ni spremenil in je nespremenljiv« (Pavel VI., govor 9. 12. 
1972). Sad človeškega spočetja zahteva od prvega trenutka svojega 
obstajanja tisto »brezpogojno spoštovanje, ki ga moralno dolgujemo 
človeškemu bitju v celoti. Človeško bitje moramo spoštovati in rav
nati z njim kot z osebo že takoj od njegovega spočetja dalje in smo mu 
zaradi tega od tistega trenutka naprej dolžni priznavati osebnostne 
pravice« (Navodilo o daru življenja, str. 20). Listina pravic družine 
(22. 10. 1983) v čl. 4 pravi, daje »človeško življenje treba od trenutka 
spočetja brezpogojno spoštovati in ščititi in da je splav neposredno 
kršenje temeljne pravice do življenja, ki jo ima vsako človeško bitje«. 
Konferenca evropskih Cerkva in Svet evropskih škofovskih konfe
renc v sklepnem dokumentu o miru v pravičnosti (Cerkveni doku
menti, št. 42) poudarjata »izredno važnost spoštovanja človekovega 
dostojanstva in to vse življenje, še posebej takrat, ko je najbolj 
ranljivo, to pomeni na začetku in na koncu«. Zato »zahtevamo«, 
nadaljuje isti dokument, »uveljavitev spoštovanja življenja kot naj
višje merilo pri vzpostavljanju družbenega reda. To posebej velja za 
zaščito nerojenih življenj in otrok« (Mir v pravičnosti, št. 73, 84). 
Papež Janez Pavel II. v dokumentu o krščanskih laikih št. 38 govori 
o »neodtujljivi pravici do življenja«, vatikanski cerkveni zbor pa 
pravi, da je »nosilec pravic človek v vseh stopnjah razvoja od spočetja 
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do smrti. Vse, kar nasprotuje življenju, kakor ( ... ) rodollIori, splavi 
( ... ) , je v resnici sramota, okužuje človeško kulluro, Št' bolj pa 
omadežuje tiste, ki se tako vedejo ( ... ) hkrati pa kar najbolj wlsprotuje 
Stvarnikovi časti« (eS 27), in jasno poudarja, da sla »splav (lIbortus) 
in usmrtitev otroka (infanticidium) gnusna zlo(':i 11/1« (eS SI). 

Že sama zdrava pamet obsoja splav kot dejanje, kilIlIsi 1110 zatre 
in uniči nedolžno človeško bitje. Le-to se ne 11101"1' bralIiIi, zato 
potrebuje zaščito vseh in v vsem. Splav je nedvolllno 1'110 lIajhujših 
dejanj nepravičnosti do človeškega bitja, ki je popolnolllll onemo
gočeno in uničeno v svoji temeljni pravici, ki mu pripada kot osebi, 
to je pravici do življenja, v kateri so utemeljene vse dl"llgt~ pravice. 
Pravica do življenja ni samo ena od mnogih pravic oseb<~, lemveč je 
njena posebnost v tem, da je prva, temeljna, vir vseh drugih. Ne
pravičnost se kaže tudi v tem, da gre pri splavu za nedolŽIlO bi lje, hrez 
možnosti na obrambo, in da ga uničijo prav tisti, ki so ga poklicali v 
življenje (starši) in tisti, ki bi ga morali po svojih poklicno eti(':nih 
načelih varovati in braniti (zdravstveno osebje). Pravilno oblikovan 
človekov notranji čut in vest sama po sebi spoštujeta vs<~ oblike 
človeškega življenja od spočetja naprej, medieinska etika pa je to 
načelo že od najstarejših časov določila za temelj svoje zdravstvene 
stroke. 

Cerkveno pravo 

Zakonik cerkvenega prava (Zep) obravnava dejanje direktnega 
in namernega splava kot »kaznivo dejanje (delictum) proti člo

veškemu življenju in svobodi« (Zep, VI. knjiga, 2. del, 6. naslov). 
Kanon 1398 namreč pravi: »Kdor učinkovito oskrbi odpravo plodu, 
ga zadene vnaprej izrečeno izobčenje.« Gre torej za direktni in 
namerni splav živega plodu, ne pa za t.i. »terapevtični abortus«. Za 
pravno opredelitev kaznivega dejanja splava se zahteva, da nekdo 
prostovojnot, zavestno, neposredno, namerno in učinkovito odpravi 
živi plod. ee tega neposrednega namena ni, četudi se je splav 
predvideval, ni kaznivega dejanja v smislu omenjenega kano na. 
Odprava plodu mora biti tudi »učinkovita«, to pomeni, da se je splav 
dejansko izvršil, sicer bi imeli primer iz kan. 1328: »Kdor je kaj storil 
ali opustil, da hi izvršil kaznivo dejanje, pa vendar kazni vega dejanja 
mimo svoje volje ni dovršil, ga ne zadene kazen, ki je določena za 
izvršeno kaznivo dejanje, razen če zakon ali ukaz določa drugače. §2: 
Če pa dejanja ali opustitve po svoji naravi vodijo k izvršitvi kazni vega 
dejanja, je storilcu mogoče naložiti pokoro ali pokorilo.« Sedanja 
pravna znanost zavrača nekadnje pravno razlikovanje med splavom 
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(abortus) in usmrtitvijo otroka v materinem telesu (infanticidium). 
Glede prenatalne diagnostike in terapevtičnih posegov v človeški 
embrij pa Cerkev uči, da je »takšna diagnostika dovoljena, če upo-
rabljene metode ( ... ) varujejo življenje in neokrnjenost embrija ter 
njegove matere, ( ... ) da se spoštuje življenje in celovitost človeškega 
embrija in fetusa«. Toda posegi, ki predvideva.i..o možnost, da izzovejo 
splav, so »zelo v nasprotju z nravno postavo«. Zenska bi storila hudo 
nedopustno dejanje«, če bi zahtevala diagnostiko z namenom, da 
napravi splav; prav tako bi »zoper moralo ravnali zakonci, starši ali 
kdorkoli drug, če bi nosečnici svetovali ali predložili diagnozo z istim 
namenom, da pride v danem primeru do splava«; prav tako »bi bil 
kriv nedovoljenega sodelovanja specialist, ki bi v izvajanju diagnoze 
in v sporočilu glede njenega izida hote vzpostavil zvezo med pred
rojstveno diagnozo in splavom ali prispeval k vzpostavitvi te zveze«. 
Terapevtični posegi v človeški embrij so »načelno zč1Želeni«, pod 
pogojem, da se spoštuje življenje in neokrnjenost embrija in da ne 
prinašajo s seboj zanj nesorazmernih tveganj, temveč imajo za cilj 
njegovo zdravljenje ter izboljšanje njegovega zdravstvenega stanja ali 
njegovega individualnega počutja«. (Navodilo o daru življenja, 21-
22). 

Kongregacija za verski nauk je dne 18. Il. 1974 izdala posebno 
izjavo o splavu (Declaratio de abortu procurato, AS 66, 1974, 730-
747), v kateri pojasnjuje nekatera moralna načela in odgovarja na 
nejasnosti, ki so se v zvezi s splavom v praksi pojavila. Dokument 
poudarja, da ne gre za eno izmed mnenj o splavu, temveč za izjavo 
cerkvenega učiteljstva oziroma za stalni nauk Cerkve v luči vere in 
moralnega nauka, ki sta Cerkvi zaupana od samega Kristusa. Nauk 
o splavu, ki ga uči Cerkev, obvezuje vse vernike v vesti, ker gre za 
redno, verodostojno cerkveno učiteljstvo (C 25). 

Ker so se po objavi novega ZCP 1983 pojavili določeni pomisleki 
v zvezi s kan. 1398 glede splava, je papeška komisija za verodostojno 
razlago ZCP dne 19. 1. 1988 dala posebno pojasnilo, ki gaje potrdil 
papež Janez Pavel II. dne 23. 5. 1988 in določil, da se objavi. 
Vprašanje se glasi: Ali je abortus v kan. 1398 mišljen samo kot 
odprava nedozorelega plodu ali pa tudi ubit je fetusa na kakršenkoli 
način in ob kateremkoli času od trenutka spočetja? Odgovor: Negativ
no na prvi del vprašanja, pritrdilno na drugi del vprašanja. S tem je 
bil odpravljen dvom in dano je bilo pojasnilo, da je pod splavom 
mišljen tudi uboj živega plodu v materinem telesu in to na kakršen 
koli način in ob kateremkoli času od trenutka spočetja. 
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Soudeležba pri splavu 

Kaznivo dejanje proti človeškemu življenju in svobodi s splav om 
storijo tudi tisti, ki pri učinkoviti odpravi živega plodu sodelujejo 
fizično ali moralno, npr. z nagovarjanjem, odobravanjem in pri
poročanjem splava, s siljenjem, z grožnjami ali stavljenjem pogojev 
itd. Prejšnji ZCP je v kan. 2350 določal, da »tisti, ki delajo za odpravo 
plodu, tudi mati, zapadejo, ko se odprava izvrši, vnparej izrečenemu 
izobčenju ... « Sedanja zakonodaja v kan. 1329 pa pravi: »Soudele
žence, ki jih zakon ali ukaz ne omenjata, zadene vnaprej izrečena 
kazen, ki je določena za kaznivo dejanje, če bi se brez njihovega 
sodelovanja kaznivo dejanje ne izvršilo, in je kazen takšne narave, 
da jih lahko zadene, sicer jih je mogoče kaznovati z zagrozil ni mi 
kaznimi.« 

Kazenske sankcije 

Cerkvena zakonodaja za kaznivo dejanje splava določa najtežjo 
kazen, ki more doleteti vemika, to je izobčenje (excomunicatio), ki 
je »vnaprej izrečeno« (latae senentiae, kan. 1398). S samim izvr
šenim dejanjem splava si vemik nakoplje to hudo cerkveno kazen. 
Cerkev ima namreč »naravno in lastno pravico s kazenskimi sankci
jami kaznovati vemike, ki so storili kaznivo dejanje« (kan.131l). 
Vnaprej izrečena kazen zadene storilca že s samim storjenim kaz
nivim dejanjem (kan. 1314), vendar pa zakonik priporoča zakono
dajalcu, naj zlasti kazen izobčenja »predpisuje z veliko zmemostjo 
in le za hujša kazniva dejanja« (kan. 1318). Pod cerkveno kaznijo se 
razume odvzem kake dobrine, ki ga naloži zakonita oblast zato, da bi 
se storilec kaznivega dejanja pobolj šal in bi bilo kaznivo dejanje 
kaznovano (kan. 2215 ZCP). Ker je izobčenje edina kazen, ki vernika 
izključi iz občestva s Cerkvijo in ima zato tudi vrsto posledic, je zato 
tudi najstrožja cerkvena kazen. Osnutek kan. 1398 je predvideval 
nekoliko milejšo kazen: »vnaprej izrečen interdikt«, oziroma za
groženo kazen; vendar se je večina strinjala s tem, da zakonik določa 
vnaprej izrečeno izobčenje, da bi se s tem opozorilo na težo samega 
dejanja splava (Communicationes 9 (1977) c. 71,317; 16 (1984) 
50-51). Izobčenje zadene tudi vse tiste, ki fizično ali moralno so
delujejo pri »učinkoviti odpravi plodu« (kan. 1398). 

Pastoralno je zelo pomemben predpis kanona 1324 §3, kjer je 
rečeno, da v okoliščinah, naštetih v tem kanonu, »storilca ne zadene 
vnaprej izrečena kazen«. Vnaprej izrečeno izobčenje zaradi privolitve 
v splav ali sodelovanja pri njem ne zadene tistega, kdor je mogel le 
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delno razumno ravnati, kdor ni mogel razumno ravnati zaradi pijano
sti ali kake druge duševne motnje, če nista bili povzročeni namenoma 
za izvršitev ali v opravičilo kaznivega dejanja (kan. 1325), kdor je 
ravnal v velikem navalu strasti ali zaradi velikega strahu, kdor brez 
svoje krivde ni vedel, da je zakonu pridružena kazen, kdor je ravnal 
brez polne odgovornosti, in končno, če gre za osebo, to je do 18. leta 
starosti (kan. 1324 *1, 1-10). Kjer so vzroki ali okoliščine, ki 
zmanjšujejo odgovornosti in krivdo, ne more priti do vnaprej izrečene 
kazni. To je pomembno predvsem za tiste, ki so kakorkoli prisiljeni, 
da proti svoji volji in osebnemu prepričanju morajo sodelovati pri 
opravljanju splavov. V teh primerih na zapadejo cerkveni kazni, 
medtem ko moralna in osebna odgovornost ostaneta. 

Posledice izohčenja 

Učinki cerkvene kazni izobčenja so za vernika zelo težki: pri
krajšajo ga v njegovih temeljnih pravicah, ki jih ima v Cerkvi in je 
izobčen, odstranjen iz občestva vernikov. Izobčencu je prepovedano: 

- biti soudeležen kot služabnik pri obhajanju evharistične daritve 
ali pri katerihkoli drugih bogoslužnih opravilih. Gre samo za služ
beno sodelovanje in ne za preprosto navzočnost pri bogoslužnih 
opravilih; 

- obhajati zakramente in zakramentale in zakramente prejemati 
(spoved, obhajilo, maziljenje, birmo, cerkveno poroko kan. 1071 §1, 
5, 1109), ni pa prepovedano zakramentale prejemati; 

- opravljati katerekoli cerkvene službe, opravila in naloge in 
izvrševati vodstvena dejanja, npI: službo bralca, mašnega strežnika, 
kantorja, branilca vezi in sodnika na cekvenem sodišču, učitelja ali 
profesorja na katoliških šolah oziroma fakultetah, itd. 

Odveza kazni izohčenja zaradi splava 

Cerkvena kazen izobčenja zaradi splava je ena izmed redkih, ki 
je pridržana škofu (kan. 1355 §2). Po samem pravu pa lahko od te 
kazni odvežejo poleg škofa še kanonik penitenciarij (kan. 508 §2) in 
če tega ni, duhovnik, ki ga je določil škof (kan. 508 §2), kaplan v 
posebnih skupnostih (kan. 566), katerikoli škof (kan. 1355) v spoved
nem območju ter spovednik, če bi »spovedancu bilo težko ostati v 
stanju velikega greha« (kan. 1377), seveda pa mora spovednik 
upoštevati vrsto pogojev, ki jih je dolžan izpolniti in ki so našteti v 
istem kanonu v paragrafih 2 in 3, in končno v smrtni nevarnosti vsak 
duhovnik v smislu kan. 976. Krajevni škofje morajo pooblastiti 
duhovnike za odvezo od cerkvene kazni izobčenja zaradi splava 
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(Sporočila slovenskih škofij 4 (1985) 19; 6 (1987) 73), seveda pa 
morajo za to imeti upravičene razloge (V. Papež, Odvezovanje od 
cerkvenih kazni, v: CSS 21 (1987) 122-123). 

Posehni primeri 

a) Člana redovne ustanove, ki bi bil kakorkoli vpleten v kaznivo 
dejanje splava v smislu kan. 1398, je treba odsloviti, potem, ko je 
njegov višji predstojnik sprožil proti njemu upravni postopek po 
predpisih prava (kan. 695) 

b) Za prejem svetega reda je iregularen tisti, »kdor je ( ... ) učin
kovito odpravil plod, in vsi, ki so pri tem sodelovali« (kan. 1041,4). 
Gre za zadržek, ki je po svoji naravi trajen (kan. 1040). Za opravljanje 
prejetih darov pa je iregularen, »kdor je zagrešil kaznivo dejanje po 
kan. 1041 št. 4« (kan 1044 §1, 3); prepoved opravljati dejanja, ki 
izhajajo iz prejetega reda, je tudi v tem primeru povezana s kazni vim 
dejanjem splava v smišlu kan. ·1398. Kdor za zadržek iregularnosti 
ne ve, ni od njega izvzet (kan. 1045). Prav tako se zadržek iregular
nosti pomnoži, »če gre za iregularnost zaradi ( ... ) učinkovite odprave 
plodu« (kan. 1046). Apostolskemu sedežu je pridržan spregled za
držka glede prejema svetega reda, ki nastane iz iregularnosti javno 
znanega ali tajnega kaznivega dejanja po kan. 1041 št. 4« (kan. 1047 
§2, 2), prav tako tudi spregled od zadržka glede opravljanja prejetega 
reda, pa naj gre za javno ali tajno kaznivo dejanje v smislu kan. 1398 
(kan. 1047 §3). V zelo nujnih tajnih primerih, ko se ni mogoče obrniti 
na penitenciarijo in grozi nevarnost velike škode ali osramočenja, 
more tisti, ki ga ovira zadržek iregularnosti v smisl ukan. 1398 glede 
opravljanja svetega reda, tega opravljati, ostane pa dolžnost, da se 
čimprej brez imena in po spovedniku obrne na penitenciarijo (kan. 
1048). V prošnji za spregled se morajo navesti vse iregularnosti, 
vendar velja splošen spregled tudi za tiste, ki niso omenjene v dobri 
veri, »razen za iregularnost v kan. 1041 št. 4«, ko gre za učinkovito 
odpravo plodu. Če gre za iregularnost zaradi odprave plodu, se »mora 
navesti tudi število kaznivih dejanj, da bo spregled veljaven« (kan. 
1049). 

Splav in problem ničnosti zakonske zveze 

Zakonska zveza med možem in ženo je po svoji naravi naravnana 
tudi na »roditev otrok« (kan. 1055). Zakon namreč nastane s privo
litvijo, ki je dejanje volje (kan. 1057). Da pride do zakonske privo
litve, je potrebno, da zaročenca »vsaj to vesta, da je zakon trajna 
skupnost med moškim in žensko, naravnana na roditev otrok« (kan. 
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1096). Toda »če bi en zaročenec ali oba s pozitivnim dejanjem volje 
izključila ( ... ) kak bistveni sestavni del ( ... ) zakona, je sklenitev 
zakona neveljavna« (kan. 1101). K bistvenim sestavnim delom pa 
spada rodnja otrok, dobro zakoncev, zvestoba. Pozitivnemu namenu, 
sklepu ali pogoju enega ali obeh zakoncev preprečevati rojstvo otrok 
s pomočjo splava namenja pravna znanost veliko pozornost. Zaščita 
spočetega življenja namreč spada k bistvenim lastnostim zakonske 
privolitve in njena pozitivna izključitev lahko povzroči ničnost za
konske zveze. Dobro otrok (bonum prolis) zahteva na eni strani 
pravico do dejanj, ki so sama po sebi naravnana na rodnjo trok, po 
drugi strani pa vključuje tudi dolžnost ohranjati spočeto življenje in 
mu omogočiti njegov naravni razvoj in rojstvo. Dobro otrok se lahko 
izključi iz zakonske privolitve na več načinov: - da zakonec(ca) s 
pozitivnim dejanjem volje izključuje(ta) pravico do zakonskih dejanj; 
- da zakonec(ca) z raznimi protispočetnimi sredstvi prepreč uje (ta) , 
da bi zakonska dejanja bila rodovitna; - da zakonec (ca) preprečuje(ta) 
z abortusom, da bi se spočeto življenje (fetus) normalno razvilo in 
rodilo. V prvem primeru gre za izključitev objekta zakonske pri
volitve, v drugih dveh pa za izključitev bistvenih namenov zakona. 
Če imata torej zakonca ali eden od njiju pozitivni namen izključiti iz 
zakonske privolitve »dobro otrok«, s pomočjo splava, prizadeneta s 
tem eno izmed bistvenih sestavnih delov privolitve, zato je takšen 
zakon ničen, kar pa je seveda treba dokazati v sodnem postopku. 

Civilna zakonodaja 
Z redkimi izjemami so skoraj vse države uzakonile splav, nekatere 

so ga legalizirale z zelo »širokimi predpisi«. »Na nobenem življenj
skem področju ne sme svetna postava stopiti na mesto vesti in tudi 
predpisti norm glede zadev, ki so onkraj nje~e pristojnosti ( ... ) Če 
država ne postavlja svoje moči v službo pravic vsakega državljana, 
zlasti tistega, ki je najslabotnejši, tedaj so ogroženi sami temelji 
pravne države ( ... ) Uzakonitev splava otežuje dosego spoštovanja do 
temeljnih pravic« (Navodilo o daru življenja, str. 37-38). Čeprav 
civilni zakon splav dovoljuje in ga uzakonja, pa to še ne pomeni, da 
je z njegovo uzakonitvijo odvzeta dejanju splava njegova moralno 
etična razsežnost. Zakon, ki dovoljuje splav, je sam v sebi nemoralen, 
ker ne more uzakoniti nekaj, kar v bistvu nasprotuje naravnemu 
zakonu in najvišjemu Zakonodajalcu in Stvarniku življenja. Uzako
nitev splava pomeni tudi uničevanje družine in s tem družbe ter na 
široko odpira vrata hedonizmu in utilitarizmu: človeška oseba ni več 
sprejeta in spoštovana kot oseba, temveč kolikor koristi ali ne drugim 
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ciljem. Družba, ki splav dovoljuje, pa postane le skupek interesov 
močnejših nad slabotnejšimi. »Vsi ljudje dobre volje se morajo, 
posebno v okviru svojega poklica in izvajanju državljanskih pravic 
zavzemati za to, da bi prišlo do predrugačenja moralno nespre
jemljivih državnih postav in nedopustnih praks ( ... ) Želeti je, da bi 
vsi dojeli nezdružljivost, ki obstaja med priznanjem dostojanstva 
človeške osebe in preziranjem ži vijenja in ljubezni, med vero v ži vega 
Boga in predrznost jo, ki bi hotela samovoljno odločati glede izvora 
in usode človeškega bitja« (Navodilo o daru življenja, str. 39). 
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IV. MEDICINSKI VIDIKI ABORTUSA 

Lidija Andolšek-Jeras 

Dunja Obersnel-Kveder 

Splav po svetu in pri nas 

Prekinitev nosečnosti je vsesplošen pojav. Leta 1987 je bilo 
napravljenih približno 26 do 31 milijonov dovoljenih in 10 do 22 
milijonov nedovoljenih splavov. Henshaw (1) ocenjuje, da je na
pravljenih letno 36 do 53 milijonov prekinitev nosečnosti oziroma 
32 do 46 spla vo v na 1000 žensk rodnega obdobja. 

Štirideset odstotkov svetovnega prebivalstva živi v deželah, kjer 
je prekinitev nosečnosti dovoljena na zahtevo, četrtina pa tam, kjer 
je dovoljena le takrat, ko ogroža življenje ženske. 

Nesporno je splav problem, ki zadeva vse dežele sveta in ženske 
vseh socialno-ekonomskih skupin. 

Pojavnost splava je odvisna predvsem od: 

- stopnje uporabe kontracepcijskih pripomočkov, 

- kvalitete spolne in kontracepcijske vzgoje. 
Na odločanje za splav vplivajo socialni in ekonomski pritiski na 

velikost družine, omejevanje oziroma odlaganje rojevanja~ dostopnost 
in sprejemljivost kontracepcijskih pripomočkov in metod ter pravno, 
kulturno in politično gledanje na splav. 

Splavnost (število splavov na 1.000 žensk rodnega obdobja, starih 
15-44 let) je največja v državah, kjer je splav uzakonjen, raba 
zanesljivih kontracepcijskih sredstev pa majhna. Podatki iz ne
katerih vzhodnoevropskih držav kažejo, da se je leta 1984 splavnost 
gibala med 27 v Vzhodni Nemčiji in 71 na 1.000 žensk rodnega 
obdobja v Jugoslaviji (tabela 1). 
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TABELA 1. Splavnost v nekaterih vzhodnoevropskih držfllla!t 'II letih 
1984 in 1987 (na 1000 žensk, starih 15-44 let) 

BOLGARIJA 65 
ČEŠKOSLOVAŠKA 47 
VZHODNA NEMČIJA, 1984 27 
MADŽARSKA 38 
ROMUNIJA 91 
SOVJETSKA ZVEZA 112 
JUGOSLAVIJA,1984 71 

Vir: Henshaw, S. K., Induced abortion: A World review, 1990, Fam. plann. persp"ct 1990; 
22: 76-89. 

Največja je splavnost v Sovjetski zvezi, kjer je bilo leta 1933 po 
uradnih podatkih 11 milijonov splavov (181 prekinitev nosečnosti 
na 1.000 žensk rodnega obdobja), neodvisni raziskovalci pa poročajo 
o 20 milijonih prekinitev nosečnosti na leto. (2) 

V zadnjih letih narašča število splavov na Čehoslovaškem in v 
Angliji, pada pa v Franciji, na Irskem in Nizozemskem, ki ima 
najnižjo splavnost v Evropi. (2) 10 nizko splavnost pripisujejo zelo 
razširjeni uporabi vseh kontracepcijskih metod (vključno s sterili
zacijo). 

Splavnost v nekaterih zahodnoevropskih državah nam kaže ta
bela 2. 

TABELA 2. Splavnost v nekaterih zahodnoevropskih državah, 
1987 (na 1000 žensk, starih 15-44 let) 

BELGIJA 
DANSKA 
ANGLIJA 
FINSKA 
ISLANDIJA 

7 
18 
14 
12 
12 

NIZOZEMSKA 
NORVEŠKA 
ŠKOTSKA 
ŠVEDSKA 

5 
17 
9 

20 

Vir: Henshaw, S. K., Induced abortion: A world review, 1990. Fam. plann. respect. 1990; 
22: 76-89. 

Tudi v Sloveniji je dovoljenih splavov v zadnjih sedmih letih vsako 
leto manj. Od lela 1982, ko smo zabeležili največje število dovoljenih 
splavov (21.185), do leta 1989 (16.549) je splavov skoraj za četrtino 
manj (4636).* 

Vsi podatki za Slovenijo so uradni podatki Inštituta za socialno medicino in socialno 
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Splavnost se je v Sloveniji zmanjšala z 42 v letu 1981 na 37 na 
1.000 žensk rodnega obdobja v letu 1988. Kljub temu je splavnost 
pri nas še vedno precej visoka, saj je še enkrat večja kot v skan
dinavskih deželah in dvakrat večja kot v Angliji in Italiji. 

Na splavnost vplivajo socialno-ekonomske in kulturne značil
nosti določene populacije, zato je često moč opaziti precejšnje razlike 
v splavnosti med posameznimi regijami znotraj določene države. 
TIpičen primer je Jugoslavija, kar nam kaže tabela 3. 

TABELA 3. Število žensk v rodnem obdobjlL, število dovoljenih 
splavov, razmerje med splavi in porodi ter splavnost, izbrana po
dročja v llLgoslaviji, 1986 

Število žensk Število Razmelje Splavnost 
v rodnem dovoljenih splavi- (na 1000 žensk 

REPUBLIKE obdobju splavov -porodi 14-15 let 

JUGOSLAVIJA 8.160.225 564.074 1.1 69.1 
SLOVENIJA 483.674 18.911 0.7 39.1 
SRBIJA 2.339.818 204.942 1.3 87.6 
OŽJA SRBIJA 1.411.191 156.434 2.1 110.9 
KOSOVO 430.087 12.179 0.2 28.3 
VOJVODINA 498.540 36.329 1.4 72.9 

Vir: Demografska statistika 1987, Beograd 1989. 

Leta 1986 je splavilo povprečno 69 na 1.000 žensk rodnega 
obdohja. Najvišja splavnost je hila v ožji Srhiji (111) in v Vojvodini 
(73), najnižja pa v Sloveniji (39) in na Kosovu (28). To pomeni, da 
heležimo v Jugoslaviji na 1 porod povprečno 1 splav, v Srhiji 2, v 
Vojvodini 1,4 in v Sloveniji 0,7. 

Splavnost je v posameznih državah zelo različna, odvisna od 
števila neželenih nosečnosti, različnih tradicij ter ravni in dostopnos
ti zdravstvene službe. 

V pIi v tradicije se zelo ilustrati vno kaže na Švedskem. Tam so med 
priseljenkami iz vzhodno-sredozemskih dežel zabeležili dvakrat viš
jo splavnost kot med Švedinjami. Priseljenke kontracepcijo malo 
uporabljajo, ker jo slabo poznajo in ker jo odklanjajo zaradi kultUl'nih 
navad, ki so jih prinesle s seboj. 

varstvo, Univerzitetni zavod za zdravstveno varstvo, objavljeni v zdravstveno-statističnih 
letopisih. 
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Ženske so vedno bolj osvescene in se pogosteje odlo<~a.io za 
prekinitev zgodnje nosečnosti. Velika večina splavov (nad 9()iYt)) .it, 
napravljenih cio 12. tedna. 1abela 4 nam kaže gibanje gestacijske 
starost ob prekinitvi nosečnosti v nekaterih državah. 

TABELA 4. Dovoljeni splav po gestacijski starosti, nekatere držllIw, 
zadnji podatki (v %) 

8 tednov 9-12 tednov 13-16 tednov 17 tednov 

KANADA 33 55 8 3 
DANSKA 41 57 1 1 
JAPONSKA 52 41 3 3 
ŠVEDSKA 41 55 3 1 
ZDA 51 40 5 4 

Vir: Henshaw. S. K .• Induced abortion: A world review. 1990. Fam plann perspect 1990; 
22: 76-89. 

Tudi v Sloveniji napravimo skoraj vse dovoljene splave do 12. 
tedna nosečnosti (97,4% v letu 1933). Žal je v zadnjih letih splavov 
po 12. tednu nekoliko več (leta 1930 1,5%, leta 19882,6%). Poleg 
tega je vedno manj prekinitev nosečnosti do 10. tedna (v letih 
1930-3797-91%, lcta 1933 Ic še 90,3%), čeprav je sicer minimalna 
obolevnost najnižja prav v tcm obdobju nosečnosti. 

Demografske značilnosti 

V Zahodni Evropi se v skoraj polovici primerov odločajo za splav 
samske ali poročene ženske, ki želijo odložiti prvi porod. Med njimi 
je največ žensk starih 20 do 24Iet.(3) V vzhodni Evropi pa se odločajo 
za splav večinoma ženske, stare 25 do 29 let, razen na Madžarskem, 
kjer je najvišji odstotek v starostni skupini 30 in 34 let. Te so 
'večinoma poročene in imajo 2 ali več otrok. (2) 

Tudi v Sloveniji so se v osemdesetih letih odločale za splav v 
največji meri ženske stare 20 do 24 let, po letu 1936 pa 25 do 29-letne 
ženske. Leta 1988 je bilo med tistimi, ki so imele s plav, 26% samskih 
in 17% brez otrok, polovico manj kot v Zahodni Evropi, vendar več 
kot na Čehoslovaškem in Madžarskem (leta 1984 je bilo na Čeho
slovaškem 13,2% samskih in 11,5% brez otrok, na Madžarskem pa 
20,4% samskih in Il % brez otrok). (3) 

Polovica (54%) žensk, ki so imele leta 1988 dovoljeni splav, jo 
prvič splavila. Čehtina je bila prvič noseča, druga četrtina je imela 
enega otroka, polovica pa dva otroka ali več. 
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V zahodnoevropskih deželah je odstotek žensk, ki prvič splavijo, 
višji (60-85%), na Madžarskem pa enak kot pri nas. (2) 

V posebne vrste prosilk oziroma žensk, ki se odločajo za splav, 
uvrščamo mladoletnice, »povratnice« in ženske, ki prekinejo višjo 
nosečnost (po 12. tednu nosečnosti) (tabela 5). 

TABELA 5. Splavnost med mladoletnicami v ZDA, na Danskem 
in v Sloveniji v obdobju 1977-85 (splavi na 1.000 žeNsk, starih 
15-19 let) 

ZDA DANSKA SLOVENIJA 

1977 37 25 18 
1980 43 23 25 
1981 43 20 29 
1983 43 18 21 
1985 44 16 16 

Vir: David, H. P., et al., United states and Denmark: Different approaches to health care 
and family planning, Stud. fam. "lann. 1990; 21: 1-19. 

Kot je razvidno iz tabele 5, so mladoletniške nosečnosti najhujši . 
problem v ZDA, malo manjši pa v Evropi (15-20%), kjer se njihov 
delež zmanjšuje predvsem v skandinavskih državah in na Nizo
zemskem. (3) V Vzhodni Evropi je ta problem manjši. Na Čeho
slovaškem je bilo leta 19847%, na Madžarskem 11% in v Nemški 
demokratični republiki 14% mladostnic. (4) Pri nas ni bil delež 
mladostnic nikoli tako velik kot v zahodni Evropi. Največ (10%) 
mladoletnic smo zabeležili leta 1981. Od tedaj ta delež pada in leta 
1989 je bilo med ženskami, ki so imele splav, le še 6,4% mladostnic. 
Podobno je bilo gibanje splavnosti (delež mladoletnic, ki se letno 
odločajo za prekinitev nosečnosti med 1.000 ženskami, starimi 15 
do 19 let). Leta 1981 je bila splavnost 29 na 1.000 in leta 1988 le še 
16 na 1.000 žensk, starih 15 do 19 let. 

Poseben problem predstavljajo tako imenovane »povratnice«, ki 
se pogosto odločajo za splav. Praviloma se po sprostitvi zakonskih 
predpisov vedno poveča tudi število ponovnih splavov. To se dogaja 
tudi v državah, kjer je raba zanesljivih kontracepcijskih pripomočkov 
razmeroma velika, vendar jih ženske uporabljajo nepravilno in pre
malo vztrajno. »Povratnice« se pojavljajo v Zahodni in Vzhodni 
Evropi (tabela 6). (4) 

V Sloveniji je imela v letu 1988 malo manj kot polovica žensk 
(46%) enega ali več dovoljenih splavov; med njimi jih 9% še ni 
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rodilo, imele pa so v 21 % že dva ali več splavov. Problem "povratnic« 
je torej tudi pri nas pereč in bi ga kazalo podrobneje proučiti. 

TABELA 6. »P(fvratnice« (z najmanj enim predhodnim splavom), 
izbrane države, zadnji podatki 

ANGLIJA IN WALES 
ŠVEDSKA 
ČEHOSLOVAŠKA 
JUGOSLAVIJA 
SOVJETSKA ZVEZA 

14% 
37% 
45% 
50% 
75% 

Vir: Sachdev, P., Abortion trends: An international review, v: Sachdev, International 
handbook on abortion, Greenwood Press, New York 1988, str. 1-21. 

Prekinitev nosečnosti v drugem trimesečju je razmeroma malo, 
do 5%. (5) 

Pri nas jih je manj, desetletja okoli 2%. Za prekinitev višjih 
nosečnosti se odločajo predvsem mlade, neporočene, ekonomsko in 
socialno nesamostojne ženske, ženske v perimenopavzi in tiste, ki se 
za prekinitev nosečnosti težko odločijo. V nekaterih državah vpliva 
na večji delež splavov v višji nosečnosti slaba in zakasnela dostopnost 
do zdravstvenih institucij, ki opravljajo splav. Tudi pri nas se odloča 
za pozno prekinitev nosečnosti nekaj več mladostnic kot žensk, starih 
19 let in več. 

Medicinski vidiki dovoljenega splava 

Umrljivost 
Varnost določenega posega ocenjujemo z umrljivost jo in obolev

nostjo. 
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije umre na svetu 

vsako leto pol milijona žensk zaradi nosečnosti in poroda. Polovico 
teh maternalnih smrti (do 250.000 smrti) pripisujejo nedovoljenemu 
splavu, ki ga pogosto opravijo nestrokovne osebe v neprimernih 
okoliščinah. Nasprotno pa je dovoljeni splav zlasti v zgodnji no
sečnosti varen način uravnavanja rojstev. 

Umrljivost zaradi splava se je v državah, kjer je splav dovoljen in 
dostopen, zelo znižala; povprečno umre 0,6 žensk na 100.000 pre
kinitev nosečnosti. V letih 1978 do 1982 so zabeležili najvišjo 
umrljivost na Škotskem (2,0%) in najnižjo na Norveškem, kjer ni bilo 
na 70.000 prekinitev nosečnosti nobenega smrtnega primera. 

Kljub velikemu tehnološkemu napredku umrlji vost in obolevnost 
zaradi prekinitve nosečnosti narašča z višino nosečnosti, ki jo preki-
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nja-mo. Najvarnejša je prekinitev do 8. tedna nosečnosti, saj umre 
povprečno le 0,5 žensk na 100.000, medtem ko umre kar 7,8 žensk 
na 100.000 posegov po prekinitvi 16- do 20-tedenske nosečnosti. (6) 

V sedemdesetih letih je v Sloveniji zaradi splava umrlo Il žensk, 
v osemdesetih pa le še dve; prva leta 1983 zaradi kriminalnega 
splava, druga leta 1985 zaradi septičnega šoka po patološki no
sečnosti. 

Medtem so po podatkih Roystonove (7) sredi osemdesetih l~ 
zabeležili v Romuniji 86%, v Sovjetski zvezi (kjer se ženske kljub 
zakonski dovolitvi splava še vedno zatekajo k nedovoljenemu splavu) 
pa 29% maternaine umrljivosti pripisali posledicam skritega, ne
dovoljenega splava. 

Obolevnost 

Zapleti po dovoljenem splavu so lahko zgodnji (neposredni in 
zakasneli) in kasni. 

Zgodnja obolevnost po splavu je zelo majhna. Zaradi različnih 
definicij jo je težko primerjati in se razlikuje od ustanove do ustanove. 
Odvisna je od različnih dejavnikov, med katerimi so najpomembnejši 
višina nosečnosti, zdravstveno stanje (prisotnost preeksistentnih bo
lezni), telmika posega in izurjenost operaterja. 

V najnovejšem poročilu o zapletih pri 170.000 prekinitvah no
sečnosti (do 14. tedna nosečnosti), ki so jih napravili ambulantno na 
treh ustanovah v New Yorku v letih 1971 do 1987, so zabeležili le 
0,071 % žensk, ki so bile hospitalizirane zaradi suma o perforaciji, 
zunajmaternične nosečnosti, krvavitve, vnetja oziroma nedokonča
nega splava, 0,846% manjših zapletov ter nobene smrti. (8) 

Prav tako majhna je obolevnost po dovoljenemu splavu v Slo
veniji. V osemdesetih letih smo beležili od 1,1% (leto 1981) do 0,5% 
(leta 1988) neposrednih zapletov ob posegu, kar je petkrat manj 
(12%) kot pri posegih zaradi drugih fetalnih smrti (spontani splavi, 
patološke nosečnosti, zunajmaternične nosečnosti). 

Podatki o zakasnelih zapletih (v prvem mesecu po posegu) se žal 
prijavljajo skupaj za vse fetalne smrti in jih za dovoljeni splav ni 
mogoče posebej analizirati. Zaradi zapletov po posegih, narejenih 
zaradi fetalne smrti, je bilo v letu 1980 hospitaliziranih 3%, v letu 
1989 pa 2% žensk. 

Psihične težave po splavu so izjemno redke tudi v deželah, kjer 
splav ni dovoljen in sprejemljiv. Čustveni stres, ki ga ženska doživi, 
je tesno povezan predvsem z okoliščinami, v katerih je splav na
pravljen, ne pa s samim posegom. (9) 
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Veliko so raziskovali kasno obolevnost po prekinitvi nosečnosti in 
morebitni vpliv na kasnejšo reproduktivno sposobnost. V metodo
loško pravilno izpeljanih raziskavah niso ugotovili neželenih vplivov 
prekinitve nosečnosti v prvem trimesečju na pojavljanje spontanih 
splavov, zunajrnaterničnih nosečnosti, prezgodnjih porodov in nizko 
porodne teže. 

Niso pa mogli z zanesljivostjo ugotoviti (zaradi premajhnega 
števila), kakšen je ta vpliv po prekinitvi višjih nosečnosti (10, 11, 12, 
13,14,15,16,17,13). 

Splav in kontracepcija 

Medsebojna povezanost splava in kontracepcije je precej holj 
zapletena, kot je videti na prvi pogled. V nekaterih državah, kjer je 
splav dovoljen in dostopen, je uporaha učinkovite kontracepcije 
razmeroma velika (skandinavske države, Nizozemska, Anglija), v 
drugih pa majhna (nekatere vzhodnoevropske države). Podobno je 
tudi v državah, kjer je dostopnost splava omejena; v nekaterih 
deželah je uporaba kontracepcije velika (Švica, Portugalska, Špa
nija), v drugih pa majhna (Bangladesh, Egipt, Maroko, Pakistan). (5) 

Nedvomno široka dostopnost učinkovitih kontracepcijskih sred
stev zmanjšuje raho splava kot metode uravnavanja rodnosti. Razlike 
v posameznih državah, ki se kažejo v različni uspešnosti oziroma 
neuspešnosti uporabe kontracepcijskih sredstev, pa opozarjajo, da 
dobra dostopnost učinkovitih kontracepcijskih sredstev ne zadošča, 
ela bi se ženske manj pogosto zanašale na splav. Zato se mnogi 
raziskovalci ukvarjajo z iskanjem odgovora, kako izboljšati učin
kovitost uporabe kontracepcije. Odgovori na to vprašanje bodo bistve
no pripomogli k zmanjšanju števila splavov. 

Zakaj je za nekatere ženske tudi pri nas kljub dostopni kontracep
ciji splav metoda uravnavanja rodnosti? Leta 1988 smo anketirali 
470 žensk, ki so se odločile za dovoljeni splav. Ugotovili smo, da je 
dve leti pred splavom kar 96% žensk uporabljalo hormonske kontra
cipiense, intrauterini vložek, kondom ali diafragmo. Slaba tretjina 
žensk (31%) jih je uporabljala do zanositve, vendar polovica njih 
nepravilno in premalo vztrajno. Ostale ženske (61%) pa so pred to 
zanositvijo zamenjale ta kontracepcijska sredstva s tradicionalnimi 
metodami (prekinjen odnos, naravne metode), 8% pa je kontracep
cijo popolnoma opustilo. 

Razlogi za opustitev hormonskih tablet, lUV, kondoma in dia
fragrne in zanašanje na splav v primeru neželene zanositve so zelo 
subjektivni. Le v 10% jih lahko pojasnimo z merljivimi spremenljiv-
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kami, kot so stopnja izobrazbe, število otrok, število prejšnjih splavov, 
aspiracije po otrocih in alternative. 

Zaključki 

Upoštevajoč vsa dejstva, ki vplivajo na odločanje za splav, bo ta 
tudi v prihodnosti zelo pomemben družbeni problem. Zato morajo biti 
ukrepi za njegovo zmanjševanje premišljeni in prilagojeni potrebam 
ljudi. Izvajati jih morajo ne le zdravstveni, temveč vsi javni delavci. 
Ustvariti morajo pozitivno javno rrmenje o spolnosti in odgovornem 
starševstvu. Javna občila morajo zagotoviti več dobrih informacij o 
teh vrašanjill in pravilni uporabi zanesljivih kontracepcijskih sred
stev. 

Zdravstveni delavci lahko veliko pripomorejo k izobraževanju 
mladih ljudi in učinkovitemu zdravstvenemu varstvu na tem pod
ročju: 

- s povečano odgovornostjo posameznikov in zdravstvenih delav
cev do uravnavanja rodnosti, 

- z globljim poznavanjem spolnega in reproduktivnega vedenja 
ljudi povečati sprejemljivost kontracepcijskih metod, 

- z ustrezno organizacijo omogočiti čim dostopnejšo zgodnjo pre
kinitev nosečnosti. 
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Tone Kunstelj 

Spoštovanje življenja 

» ••• ne bom nobeni ženski dal sredstva za ILničevanje telesnega 
plodlL« - Hipokrat 

Uvod 

Nekoliko težko je po pol leta obnoviti misli, ki sem jih predstavil 
na okrogli mizi v Študentskem naselju: ker sem tedaj prosto govoril 
na podlagi le štirih točk oziroma enajstih vrstic. Tako je pričujoči 
zapis le okvirno enak, zato pa bistveno razširjen in miselno po
globljen. 

V svojem prispevku dosledno uporabljam izraz »splav« in ne 
evfemističnega izraza »prekinitev nosečnosti «, ki ga sicer pozna naša 
zakonodaja. Ob prekinitvi električnega toka nam po odpravi okvare 
žarnice zopet zasvetijo, po prekinitvi nosečnosti pa se ta ne nadaljuje, 
otrok je mrtev! 

Razmišljanje ob delu s prizadetimi otroki 

Kot pediater se pri svojem poklicnem delu pogosto srečam tudi s 
prizadetimi otroki, neredko s takimi, ki zaradi težkih prirojenih 
anomalij nimajo nobenih izgledov za življenje in kljub skrbni negi 
umrejo v prvih mesecih življenja. Ob tem bi se kaj hitro lahko 
vprašali, ali ne bi bilo morda bolje tako životarjenje »skrajšati« in s 
tem prihraniti družbi denar, zdravstvenim delavcem trud, ki se bo 
tako ali tako končal z neizbežno smrtjo, staršem pa nedoločeno dolgo 
dobo trpljenja in negotovosti. Vendar naj tako razmišljanje takoj 
zavržem, kajti ne vodi nikamor drugam kot v evtanazijo in se konča 
v plinskih celicah Hitlerjevih koncentracijskih taborišč. Kakor hitro 
bi se namreč začeli spraševati, katero življenje je »še življenja 
vredno«, in bi najprej zakonsko dovolili evtanazijo za najtežje pri
zadete, bi to odprlo pot nadaljnji širitvi tovrstne zakonodaje; tem 
najtežje prizadetim bi sledili vse manj prizadeti otroci in njim od kapi 
zadeti nepokretni ter inkontinentni starčki in - kje se to sploh neha? 
Lahko bi končno politično nezaželeno osebo proglasili za defektno in 

* 

,. 

Študentje ljubljanske Univerze so novembra 1989 organizirali v Študentskem naselju 
pogovor na temo .Spoštovanje življenja - splav da ali ne_o Prispevki so bili objavljeni v 
reviji Medicinski razgledi, 1989,28. 
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jo milostno spravili s sveta. Mislite morda, da to ni mogoče? Danes 
jih v totalitarnih režimih zapirajo v psihiatrične bolnišnice, Hitler in 
Stalin pa sta že znala tudi drugače poskrbeli zanje. Toda moj namen 
je govoriti o splavu, ta pa na svojstven način tudi utira pot evtanaziji. 

Danes lahko s sodobnimi preiskovalnimi pripomočki že intra
uterino ugotavljamo določene ok vare na otrocih, nakar materi pogosto 
svetujejo t.i. terapevtski splav, ki pa otroka ne pozdravi, ampak 
»odpravi«. Nikoli pa ne bomo znali napovedati (in s tem preprečiti) 
rojstva vseh prizadetih otrok, nekaj prizadetih otrok bo vedno ostalo 
tudi zaradi zapletov ob porodu ter rojstva zelo malih nedonošenčkov. 
Tako se preprosto moramo sprijazniti s svojo človeško nepopolnost jo, 
tako nepopolnost jo znanja kot tudi telesno nepopolnost jo. Če bi se 
neko zakonodajno telo odločilo, da taki otroci, tako oni z intrauterino 
ugotovljeno prirojeno malfonnacijo kot tudi tisti prizadeti ob porodu, 
nimajo kaj početi med nami, bi morali tovrstne splave ali evtanazijo 
izvajati tako danes kot jutri in tudi še čez sto let. Vendar pa se za 
marsikaterega od teh prizadetih otrok da kar precej narediti, za večino 
izmed njih namreč življeI~e ni povsem brezperspektivno. Spastike 
lahko naučimo hoditi, mielomeningokelo operiramo (in po potrebi 
vstavljamo zaradi hidrocefalusa Pudenzovo valvulo), po drugi strani 
pa ima tudi mongoloiden otrok neko svoje, človeško življenje. Torej 
bi bilo pravilno razmišljanje usmerjeno ne v »odpravljanje« pri
zadetih (kar je že neke vrste evtanazija, tudi če to naredimo s pomočjo 
splava), ampak v preprečevanje nastanka ali pa v zdravljenje teh 
otrok. Danes se namreč že kažejo prvi uspehi preprečevanja nastanka 
mielomeningokele s pomočjo vitaminov B pred zanositvijo in v 
začetku nosečnosti, prav tako so že poskušali z operacijami in
trauterino popraviti okvare, francoski genetik prof. Lejeune pa razi
skuje možnost preprečevanja spočetja mongoloidnih otrok. 

Ali morda le ne ohstaja povezava med splav om, 
upadanjem rodnosti in evtanazijo? 

Ne bi se odločil za poklic otroškega zdravnika, če otrok ne bi imel 
resnično rad (to dokazujem tudi s tem, da imava z ženo štiri otroke). 
Otrok je vrednota, ki pa jo na žalost sedanji razviti del sveta čedalje 
manj ceni. Dernografi po eni strani govorijo o možnosti populacijske 
eksplozije in o možnosti, da bo leta 2000 ži velo na zemlji 10 milijard 
ljudi, torej o prenaseljenosti, pomanjkanju hrane in težkih ekoloških 
problemih (veliko znanstvenikov pa resno meni, da Zemlja teh 10 
milijard lahko prehrani), drugi znanstveniki pa že ugotavljajo, da se 
bo število prebivalcev Zemlje leta 2000 najverjetneje ustalilo pri 
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številki 8 milijard. Po drugi strani pa ugotavljajo, da se ves razviti 
del sveta (Severna Amerika, Japonska in Evropa) stara, ker se rojeva 
premalo otrok, ob tem, da se življenjska doba podaljšuje, to pa vodi 
v nevarno nesorazmerje med mladim rodom in ljudmi nad 65. letom 
starosti. 'nlko so v ZDA že izračunali, da danes enega upokojenca 
vzdržujejo 3,5 zaposlene osebe, leta 2040 pa ga bo morala vzdrževati 
ie 1,5 zaposlene osebe, to pa je ekonomsko nevzdržno. Povsem enako 
se bo zgodilo oL sedanji kitajski politiki enega otroka na zakonski par 
čez 40 let, ko Lo moral ta en otrok skupaj s svojo ženo vzdrževati enega 
otroka ter še štiri upokojence, torej z dvema plačama sedem ljudi. Ko 
bo nato državna uprava ugotovila, da je starih ljudi preveč in da jih 
mlade in »produktivne« generacije ne morejo vzdrževati, bo lahko na 
vrsti evtanazija. Te primerjave so nam kazalo, kaj se lahko pripeti tudi 
nam, Slovencem, saj imajo danes Američani 1,8 otroka na zakonski 
par, Slovenci pa 1,7. Število, ki ga dernografi navajajo kot minimum 
za vzdrževanje narodnega obstoja, pa je 2,2 do 2,3 otroka. Ker pa mi 
kot Slovencu ni vseeno, kaj se dogaja (in kaj se bo lahko nekoč 
zgodilo) z mojim narodom, sem o tem že pisal, predaval in zato tudi 
na tem mestu navajam te podatke. 

Sedaj pa se vprašaj mo, če ima splav kaj vpliva na ta dogajanja. 
Za mene osebno je splav eden od izrazov nespoštovanja človeškega 
življenja v današnjem stehniziranem in zmaterializiranem svetu, in 
to verjetno najgrši. Med ostale bi lahko našteli vojne, rope z umorom, 
tudi prometne nesreče, vendar je v vojni posameznik praktično 
nemočen, pri ropu najčešče ni neposredni namen človeka tudi ubiti, 
v prometu se to dogodi le zaradi nore, tvegane in neodgovorne vožnje 
in tudi brez naklepa, medtem ko se pri splavu žena (z njo pa tudi mož, 
mati ali tašča, sodelavke v službi, ginekolog) zavestno odloči za 
dejanje, katerega posledica je slIll1 spočetega bitja, torej novega 
človeka. Stojim namreč na stališču, ki ga danes zagovaIja velika 
večina znanstvenikov, da se namreč naše človeško življenje začne s 
trenutkom spočetja samega. Prav gotovo se ne začne z rojstvom niti 
ne z 28. tednom intrauterinega življenja, ki je nekakšna meja verjet
nosti preživetja nedonošenčka pri sedanjem stanju medicine. Naj
mlajši nedonošenček se je rodill/Z' 'vsega 20 tedni intrauterinega 
življenja, napovedujejo pa, da bodo leta 2000 sposobni preživetja 
izven maternice celo 12-tedenski zarodki, to pa je danes v medicini 
(pa tudi v zakonodaji) najobičajnejša meja za splav. Kje je že začetek 
življenja? 

U padanje rodnosti, ki jo opažamo v rmlOgih državah, je gotovo 
posledica številnih dejavnikov, tako spremenjenega načina življenja 
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v dobi industrijskega razvoja, majhnih blokovskih stanovanj, velike 
stopnje zaposlenosti žena, problemov z varstvom otrok in, osebno sem 
o tem trdno prepričan, tudi popolne liberalizacije zakonodaje o splavu 
in s tem sprejetja splava kot nekaj povsem običajnega v miselnost 
velike večine ljudi. Dodal pa bi tudi, da sprostitev zakonodaje, ko 
sedaj žena do 10. tedna popolnoma svobodno sama odloča o splavu, 
pomeni, da je tako medicina kot tudi družba kot celota praktično 
dvignila roko, ki je prej vsaj do neke mere »spoštovala človekovo 
življenje od spočetja dalje«. Do te najbolj sproščene zakonodaje, 
kakršno ima le še nekaj dežel po svetu in ki niti ne omejuje starosti 
zarodka, do katere se še sme delati splav (to je očitno prepuščeno 
presoji komisije v bolnišnici), seveda nismo prišli naenkrat, ampak 
s postopnimi koraki vse od prve dovolitve splava v davnem letu 1953. 
Vsaki širitvi zakonodaje se je zdravništvo sicer upiralo (dr. 1. Potrč, 
profesorja 1. Miličinski in E Novak), vendar ga je politika vedno 
»povozila«. Vsaka širitev zakoflodaje pa je praviloma prinesla po
večanje števila splavov. Tako smo pred zadnjo sprememho zakona v 
letu 1977 (dotlej smo imeli komisije za vsak splav) imeli okoli 12.000 
splavov, že naslednje leto 18.500 in leta 1982 preko 22.000. Naj 
dodam, da se je praviloma kar težko dokopati do podatka o številu 
splavov! 

Hkrati se je konec sedemdesetih let začel zelo izrazit upad števila 
rojstev z nekdanjih 31.000 na borih 24.000, ob tem pa je res tudi to, 
da je v sedemdesetih letih rojevala številčna generacja staršev, 
rojenih v prvih desetih ali petnajstih povojnih letih. Krivulji padanja 
rojstev in dviganja števila splavov sta se začeli skoraj istočasno 
približevati in v naših časopisih smo že pred dvema ali tremi leti 
lahko prebrali oceno, da se je število splavov že izenačilo s številom 
porodov (to razmerje pa je bistveno slabše, v škodo rojstev, v ožji Srbiji 
in Vojvodini). Lahko bi sklenil te misli tudi s sklepanjem, da če ni 
že splav sam neposredno prinesel zmanjševanja števila rojstev, pa je 
to prinesla miselnost, češ da splav ni danes nič posebnega, da to sploh 
ni umor. S tako miselnost jo pa se žena (ob pomoči sproščene zakono
daje) že ob najmanjši stiski kaj hitro odloči za to dejanje. Mnogih 
med nami, ki danes hodimo po Zemlji, naše matere nameč niso 
sprejele in vzljubile tisti trenutek ali tisti mesec, ko so se zavedle, da 
so noseče; zato pa 99% mater, ki otroka, kot to tako lepo rečemo 
Slovenci, devet mesecev »nosijo pod srcem«, prav tako vzljubijo kot 
tistega, ki je bil že od vsega začetka načrtovan in sprejet. Večkrat sem 
že na svojih predavanjih dejal takole: »Če bi vas 33 let (toliko časa 
imamo zakonsko dovoljen splav) prepričeval, daje ubiti lastno mater 
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normalna stvar in da to ni umor, jo boste štiriintrideseto leto ubili 
brez najmanjšega očitka vesti!« 

Ta del svojih razmišljanj naj sklenem z mislijo, da bo morala 
zakonodaja čimprej upoštevati glas stroke, tako medicinske kot tudi 
sociološke in demografske, sicer bomo še naprej drveli v n~rodno 
katastrofo. 

Ali je splav resnično popolnoma varen in brez po
sledic? 

Eden glavnih argumentov zagovornikov uzakonitve splava je bil, 
da bomo s tem splav iztrgali iz rok mazačev in ga naredili varnega. 
Pri tem niso bili nič kaj preveč ozki pri navajanju »grozljivih« 
podatkov. Tako je na primer prim. dr. Mojičeva leta 1967 pisala, da 
:naj bi bilo v ZDA letno 80.000 smrtnih primerov zaradi splava, v 
filmu »Nemi krik« pa smo videli podatek, daje bilo leta 1963 v ZDA 
skupno 100.000 splavov (med njimi le malo zakonitih). Le katera 
žena bi pa sploh šla delat kriminalni splav, če bi računala z 80% 
smrtnost jo!, Tudi v Italiji so splav uzakoni li tako, da so navajali velike 
številke smrti žena zaradi kriminalnega splava. Natančen pregled teh 
»številk« pa je pokazal, da so preprosto navedli čisto vse smrti žena 
v tistem letu, pa naj so umrle iz kateregakoli vzroka - to se ni dogajalo 
v mračnem srednjem veku, ampak v letih 1975-77! Ob tem naj 
navedem tudi ameriške raziskave, ki so pokazale, da je smrtnost po 
splavu začela bistveno upadati že v petdesetih letih z uvedbo an
tibiotikov in ne šele leta 1973 z uzakonitvijo splava! 

Kako je torej dandanes z »varnostjo« splava? Res je le to, da je v 
bolnišnici ter »lege artis« narejen splav bistveno varnejši, kot pa je 
bil pred 10 ali 20 leti in seveda »stokrat« varnejši kot pa mazaški 
splav. Zato pa še vedno ne more nobena ginekološka klinika ali 
oddelek trditi, da po splavu ni nobenih zapletov! Že narkoza sama 
(splave praviloma delajo v narkozi) lahko povzroči zaplete, nato so 
možni neposredni zapleti v obliki predrt ja maternice ali močne 
krvavitve (in možni zapleti zaradi transfuzije), vsaj 2% žena se mora 
zaradi zgodnjih zapletov hitro vrniti v bolnišnico, predvsem zaradi 
vnetij. Med pozne zaplete sodijo poškodbe materničnega vratu ob 
širitvi pred splavom, kar kasneje~a dva do štirikrat poveča možnost 
kasnejših, tako zgodnjih kot tudi poznih spontanih splavov.Dalje 
ugotavljajo v tujini, da splavi doprinesejo dokajšen delež k izven
materničnim nosečnostim, kasnejšim prezgodnjim porodom ter k 
rojstvu zahirančkov. 'Na okrogli mizi v Študentskem naselju smo 
slišali tudi trditev, da naj bi splavi nič ne prispevali k neplodnosti 
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žena, kar pa navaja vsa tuja literatura. lIcIko Angleži navajajo, da ima 
vsaj 30% sterilnill žena v anamnezi splav, zagrebški ginekologi, ki 
se ukvarjajo z oploditvijo »v epruveti«, pa so na okrogli mizi o teh 
problemih na zagrebški pravni fakulLeti navajali celo odstotke med 
40 in 60. Ali so maternice slovenskih žena kaj drugačne od maternic 
hrvaških in angleških žena, da naj bi našim ženam ne grozila neplod
nost kot posledica vnetja v maternici in jajcevodih po opravljenem 
splavu? 

Vse premalo se sliši tudi o psihičnih zapletih po opravljenem 
splavu, katerih spekter sega od občutkov krivde (kar ni vezano zgolj 
na Evropo z njeno krščansko tradicijo) preko psihoz in depresij vse 
do samomoro~. Anglosaška literatura pozna za to tudi poseben izraz 
»postabortivni sindrom (PAS)«. Pogosto so psihični zapleti dolga leta 
prikriti in se lahko pokažejo ob kaki drugi krizni situaciji ali pa žena 
po mnogih letih sama od sebe poišče pomoč terapevta. 

Ali je splav tudi ekonomsko vprušunje? 
~a to vprašanje je odgovor nedvomno pritrdilen. Najprej moramo 

upoštevati ceno posega samega, nato ceno zdravil, ki so potrebna 
neposredno ob samem splavu, dalje ceno zdravil za zdravljenje 

" zgodnjih zapletov ter stroške ležanja v bolnišnici zaradi zapletoy./ 
Prišteti mor~mo še izgubo določenega števila delovnih dni za veliko 
večino žen~Nemali stroški nastanejo nato ob zdravljenju poznih 
zapletov in možne nepolodnosti. V tujini si lahko zdravljenje steril
nosti privoščijo brez kakih večjih pomislekov o stroških, naše zch"av
st vo pa se nahaja krepko v rdečih številkah, in če vemo, da s splavi 
prispevamo k naraščanju sterilnosti ... Hkrati pa imamo v zdravstvu 
še kopico dugih nerešenih finančnih vprašanj, od iztrošenih dragih 
aparatur do pomanjkanja denarja za zagotovitev kakovostnih storitev 
v vsakem kotičku naše ožje in širše domovine, za splave in njihove 
posledice pa odštevamo desetine milijard letno. 

Sklep 
Quo vadis, Slavenija? 
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Lidija Andolšek 
Mateja Kožuh-Novak 
Dunja Obcrsnel-Kvedcr 

Vpliv ginekologov na razvoj načrtovanja 
družine v Sloveniji 

V Sloveniji razumemo vlogo ginekologa v načrtovanju družine 
kompleksno. Ginekolog kot najbolj izobražen zdravstveni strokovnjak 
za to področje mora prispevati k: 

- nudenju svetovanja in zdravstvenih uslug paru na tem področju; 
- prosvetljevanju posameznika, rizičnih skupin prebivalstva, 

zdravstvenih delavcev, drugih delavcev v načrtovanju družine, peda
gogov celotne populacije; 

- prenosu dognanj iz drugih okolij; 
- kreiranju zdravstvene in demografske politike; 
- domačim raziskavam na tem področju z uvajanjem novih metod, 

spremljanjem sopojavov in spremljanjem obnašanja uporabnikov 
metod. 

Delo ginekologov na tem področju se je prilagajalo potrebam in 
možnostim zdravstvenega varstva prebivalstva. Participacija posa
meznega ginekologa pa je bila in je še danes odvisna od njegove 
individualne motivacije oziroma lastnega stališča do teh vprašanj, 
njegovega poznavanja problemov humane reprodukcije, koncepta 
odgovornega starševstva in medicinskih vidikov načrtovanja družine 
oziroma uravnavanja rodnosti ter od spoštovanja in izvajanja pravnih 
predpisov. 

V Sloveniji pada število rojstev že celo stoletje. Leta 1900 smo 
imeli 35,1 živorojenih otrok na 1000 prebivalcev, leta 195122,2, leta 
1987 pa le še 12,8. To dejstvo.posredno vpliva na oblikovanje tako 
javnega mnenja kot tudi na stališča nekaterih zdravnikov in gineko
logov do koncepta načrtovanja družine. 

Če zanemarimo sporadične akcije posameznikov, ki so že pred 
drugo svetovno vojno načeli vprašanje kontracepcije in splava, lahko 
rečemo, da se je začelo organizirano gibanje za odgovorno načrtovanje 
rojstev v Sloveniji v zgodnjih petdesetih letih. 

Visoka smrtnost dojenčkov in visoka maternaina smrtnost, kjer je 
precejšen delež zavzemala smrtnost zaradi nedovoljenega splava, 
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(zaradi splava je v letih 1952 do 1955 v Sloveniji umrlo Il .žensk 
letno), je ginekologa primorala, da je kot strokovnjak sodeloval pri 
kreiranju zakonodaje o načrtovanju družine. 

Prva sprostitev zakonskih določil glede dovoljenega splava je 
prišla leta 1952 z uredbo o postopku za dovoljeno odpravo plodu. 

Istočasno s pobudami za legalizacijo splava so ginekologi pričeli 
v slovenski prostor uvajati kontracepcijo. Začetki kontracepcijske 
službe v Sloveniji segajo v leto 1953/54, ko je F. Novak predložil Svetu 
za zdravstvo in socialno politiko potrebo po lastni proizvodnji sodob
nih kontracepcijskih sredstev ter program za razvoj kontracepcijske 
službe. (1) 

Leta 1954 smo v Sloveniji uvedli dispanzersko metodo dela v 
zdravstvenem varstvu matere in otroka. 

1955. leta je zaživela prva posvetovalnica za kontracepcijo v 
sklopu Centralnega ginekološkega dispanzerja v Ljubljani, ki je 
postala hkrati učna baza za usposabljanje zdravnikov splošne prakse. 
Pouk o načrtovanju družine je prišel v učni načrt medicinske fakul
tete, prav tako pa tudi v učne načrte drugih zdravstvenih šol. Rodno 
populacijo pa smo skušali prosvetljevati preko brošur, zloženk in 

. prispevkov v revialnem tisku. 
Odzivnost žensk je rastla hkrati z edukacijo zdravstvenih delav

cev, prosvetljevanjem žensk in dostopnostjo različnih kontracep
cijskih sredstev. V Kranju je leta 1955 stekla proizvodnja diafragem, 
v Ljubljani pa proizvodnja spermicidne pas te (2). 

S. Simoneti je tega leta uvedla republiško statistiko o umetnih 
prekinitvah nosečnosti, ki nam od tedaj omogoča spremljanje giban
ja, poznavanje specifičnih lastnosti uporabnic in preprečevanje pos
ledic tega pojava. 

Leta 1960 smo v Sloveniji pričeli uporabljati prve hormonske 
tablete. 

Istega leta smo v Sloveniji zakonsko uvedli tudi socialno in
dikacijo za odpravo plodu. V tem času se je število dovoljenih splavov 
potrojilo, (1), smrtnost zaradi splava pa se ni praktično nič zmanjšala 
- še vedno je zaradi splava v letih 1961-1964 umrlo 9 žensk letno, 
kar je tedaj predstavljalo polovico maternalnih smrti. 

Leta 1958 smo imeli v Sloveniji že 41 kontracepcijskih ambulant. 
Leta 1961 je bil pri Klinični bolnišnici za porodništvo in gineko

logijo ustanovljen zdravstveno raziskovalni oddelek za vprašanja 
splava in kontracepcije. Ta se je od vsega začetka svojega dela 
ukvarjal s kliničnimi raziskavami učinkovitosti različnih kontra
cepcijskih sredstev, z izobraževanjem iz načrtovanja družine, s preno-
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som dosežkov v drugih okoljih na slovenska tla. Leta 1964 je pričel 
v slovenski prostor uvajati intrauterino kontracepcijo. (3) 

Leta 1967 je oddelek prerastel v Inštitut za načrtovanje družine. 
Število up0l'almic hormonske kontracepcije je narastlo leta 1969 

na 24.000 (5,4%),5.600 (1,3%) rodnih žensk pa je že uporabljalo 
maternični vložek. 

Število dovoljenih splavov v Sloveniji se je v tem desetletju 
ustalilo na povprečno 9.317 letno, smrtnost zaradi splava pa nam je 
uspelo zmanjšati na polovico /4,5 žensk letn%~~ 

Leta 1962 smo uvedli v vsebino dela komisij za umetno prekinitev 
nosečnosti individualno in skupinsko svetovanje modernih metod za 
preprečevanje nezaželenih nosečnosti. 

Leta 1969 smo slovenski ginekologi sodelovali pri oblikovanju 
zvezne Resolucije o načrtovanju dmžine, prav tako pa leta 1974 pri 
kreiranju ustavnega določila o svobodnem odločanju o rojstvih, kar 
velja še vedno za eno najmodernejših ustavnih določil na tem po
dročju v svetu in po našem mnenju ne prihaja v kolizijo z demo
grafskimi gibanji in stremljenji v Jugoslaviji. 

Leta 1975 je uporabljalo hormonsko kontracepcijo 14,4% rodnih 
žensk, intrauterino kontracepcijo pa 7%. 

Praksa je pokazala, da omejena sprostitev umetne prekinitve 
nosečnosti še vedno vodi ženske v nedovoljeni splav. Leta 1970 so 
zaradi njega še vedno umrle 4 ženske, v naslednjih letih (1971 do 
1977) pa skupaj le še 5 žensk. (1) To so bila leta izboljšav v telmiki 
umetne prekinitve, zniževanja števila žensk z visokimi splavi in 
intenzivnih domačih raziskav o umetni prekinitvi nosečnosti in 
njenih komplikacijah. 

Leta 1977 smo v Sloveniji v novem zakonu o zdravstvenem varstvu 
uvedli možnost umetne prekinitve nosečnosti do 10. tedna izključno 
na zahtevo nosečnice. Ta ukrep je povzročil v naslednjih letih 100% 
povečanje števila umetnih prekinitev, hkrati pa smo pričeli opažati 
padanje števila drugih splavov, kamor spadajo tudi nedovoljeni spla
vi. Menimo, da smo s tem ukrepom v Sloveniji iztrebili nedovoljeni 
splav. 

Kljub temu, da se je št~y.ilo dovoljenih splavov podvojilo, pa 
obolevnost zaradi njih ni naraščala. Th pojav pripisujemo dejstvu, da 
se je z novimi ukrepi zmanjšalo število prekinitev nosečnosti po 10. 
tednu in da smo ponekod v Sloveniji uvedli endometrijsko aspiracijo. 
Zadnjo smrt v zvezi z umetno prekinitvijo nosečnosti srno v Sloveniji 
zabeležili leta 1983. (4) 
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Leta 1980 se je naraščanje števila splavov umirilo, leta 1983 pa 
je pričelo padati. Leta 1986 smo zabeležili le še 89,3% števila 
splavov iz leta 1983. Zadnja leta uporablja umetno prekinitev 4% 
rodnih žensk, kar 25% teh žensk pa je povratnico 

Ugotovili smo, da je 99% žensk, ki imajo redno spolno ži vijenje, 
ob zanositvi uporabljalo neko vrsto zaščite pred nezaželeno no
sečnostjo, vendar pa jih je kar 46% uporabljalo manj zanesljive 
metode preprečevanja nezaželene nosečnosti. (5) 

Leta 1977 je bilo 8,6% žensk, ki so prišle na umetno prekinitev 
nosečnosti, starih 15 do 19 let. V naslednjih letih smo opazili, da 
delež mladostnic raste. Leta 1982 jih je bilo 13,2%. Po tem letu je 
pričel njihov delež med ženskami z umetno prekinitvijo nosečnosti 
padati. Leta 1986 smo jih zabeležili le še 7,5%. 

Uporaba hormnoske kontracepcije je naraščala do leta 1976, ko 
jo je uporabljalo 16,1 % rodnih žensk, nato pa je procent uporabnic 
polagoma upadal. Leta 1987 je hormonske kontracipiense upora
bljalo 10,8% rodnih žensk. (6) 

Uporaba intrauterine kontracepcije je v sedemdesetih letih strmo 
naraščala do leta 1982, ko je v Sloveniji uporabljalo to vrsto kontra

. cepcije 19% žensk. Od tedaj se je naraščanje uporabnic umirilo. 
Letno vložimo okoli 16.000 vložkov. Leta 1987 smo ocenili, da 
uporablja v Sloveniji 22% rodnih žensk to vrsto kontracepcije. (7) 

Leta 1977 smo uzakonili tudi sterilizacijo. Kljub dostopnosti ta 
metoda ni doživela večje popularizacije. V 10 letih se je zanjo 
odločilo 1730 žensk in 365 moških. Vendar pa metoda počasi le 
prodira, saj se je leta 1984 zanjo odločilo šestkrat več žensk in štrikrat 
več moških kot leta 1977. (8) 

Zaključki 

S široko zaslavljenim programom načrtovanja družine 
smo ginekologi v Sloveniji uspeli I 

- znižati maternalno smrtnost v zvezi z nosečnostjo in porodom ter 
umrljivost dojenčkov z zmanjšanjem števila mnogorodnic, zmanj
ševanjem porodov po 35. letu starosti, z izboljšanjem spremljanja 
nosečnic ter z zvcčanjem zdravstvene prosvetljenosti rodne popula
CIJe; 

- eliminirati maternaino smrtnost in obolevnost zaradi splava z 
liberalizacijo umetne prekinitve nosečnoti, z optimizacijo posega ter 
z znižanjem gestacijske starosti pri prekinitvi nosečnosti; 

- razširiti uporabo zanesljivih sredstev za preprečevanje neželene 
nosečnosti; z dobro izbiro in nadzorom uporabnic nam kljub rasto-
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čemu številu uporabnic hormonske in intrauterine kontracepcije 
število resnih sopojavov ne raste; 

- obdržati razmelje med splavom in porodom 0,7 : 1 s širjenjem 
zanesljivih metod za preprečevanje neželene nosečnosti; 

- s sodelovanjem pri oblikovanju humane zakonodaje smo prispe
vali k večanju osebne svobode posameznika, kar ima nedvomno 
močan vpliv na nivo človekovega zdravja. 

Poleg večjega znanja izvajalcev zdravstvenega. varstva matere in 
otroka, katerega del je načrtovanje družine, je morda najvažnejši 
dejavnik za uspehe dejstvo, da nam je uspelo v dvajsetih letih razširiti 
preventivno zdravstveno varstvo žensk v Sloveniji, tako da smo 
zmanjšali število žensk, za katere skrbi en zdravnik, z 8.647 v letu 
1968 na 4.837 leta 1987. 

Menimo, da še nismo naredili dovolj 
- na področju množičnih zdravstvenovzgojnih akcij med pre

bivalstvom o pomenu načrtovanja družine za zdravje posameznika in 
blaginjo naroda. V preteklosti nismo dovolj izrabili medijskih mo
žnosti (TV, dnevno časopisje, radio); 

- še vedno nismo naredili dovolj za sprotno obveščanje in izobra
ževanje zdravstvenih in drugih strokovnjakov, ki se pri svojem delu 
srečujejo s problematiko načrtovanja družine. V sedanjem času, ko 
se soočamo s padanjem števila rojstev, nekateri strokovnjaki pod
legajo nestrokovnim interpretacijam vzrokov za ta pojav in skušajo 
zmanjševati pomen znanja o načrtovanju rojstev za zdravje človeka; 

- izboljšati moramo zbiranje podatkov o obnašanju rodne po
pulacije ter o nezaželenih sopojavih uporabe metod uravnavanja 
rodnosti, da borno lahko svetovali prave metode dovolj motiviranim 
parom. Prav tako potrebujemo več informacij o ženskah, ki se pogosto 
vračajo na umetno prekinitev nosečnosti. Le s poznavanjem njihovih 
lastnosti in s spremljar~em njihovega reproduktivnega obnašanja 
bomo lahko znižali število umetnih prekinitev nosečnosti; 

- da bi lahko vplivali na obnašanje mladostnikov, moramo zdrav
stveni delavci - fakultetni učitelji izobraziti bodoče učitelje. Pravo 
informacijo o zdravem sp"Olnem življenju lahko posreduje otroku 
določene starosti le za to usposobljen pedagog, temu pa mora nuditi 
ustrezno znanje zdravstveni delavec. Danes se soočamo z dejstvom, 
da je pedagogu že bolj mučno govoriti o spolnem ži vijenju kot otroku; 

- mladostnika moramo posebno skrbno timsko obravnavati raz
lični strokovnjaki, da mu bomo lahko bolje pomagali pri prema
govanju težav ob vstopu v rodno obdobje; 
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- raziskovalno delo na področju načrtovanja družine moramo v 
bodoče intenzivneje usmeriti v obnašanje rodne populacije. Tako kot 
v drugih deželah, kjer so se intenzivno ukvarjali z raziskovalnim 
delom na področju načrtovanja družine, smo tudi v Sloveniji v 25 
letih raziskav na tem področju prešli tri faze: od preizkušanja in 
uvajanja novih metod preko raziskovanja učinkovitosti, sopojavov in 
komplikacij do raziskav obnašanja uporabnikov. Letos načrtujemo 
izvedbo vzorčne nacionalne ankete o socioloških, demografskih in 
medicinskih značilnostih rodne populacije. To naj bo prva v seriji 
ponavljajočih se anket, ki nam bodo prinašale gibanje vzorcev obna
šanja novih generacij; 

- na vseh ni vojih zdravstvenih šol moramo posredovati več znanja 
o epidemiološkem spremljanju značilnosti posameznih skupin pre
bivalstva, predvsem pa moramo naučiti zdravstvene delavce raz
ločevati med pomembnostjo zdravstvenega varstva posameznika in 
zdravstvenega varstva populacije. Sedanja medicina pri nas skrbi 
predvsem za posameznika, popolnoma pa zanemarja skrb za popu
lacijo, to pa pomeni uvedbo in propagacijo preventivnih ukrepov 
zdravstevenga varstva. 
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V. SOCIOLOŠK] VIDIK] ABORTUSA 

Mirjana Ule 

J avno mnenje o splavu 

l. Odnos do splava v Slovenskem javnem mnenju 
( 1969-1990) 

V Sloveniji imamo družboslovci pomembno prednost pred drugi
mi nekdanjimi in sedanjimi socialistični mi državami, ker smo več 
kot dvajset let kontinuirano raziskovali javno mnenje. Na raziskoval
nem inštitutu FSPN se javnomnenjske raziskave na reprezentativnem 
vzorcu slovenske populacije redno izvajajo ze od leta 1968. Tako 
lahko spremljamo spreminjanje stališč javnosti do različnih vprašanj 
in problemov. 

Razprave o splavu v Sloveniji so v zadnjih dveh letih opozorile na 
poskuse restavracije tradicionalne politike kontrole in omejevanja 
pravic zensko Te razprave so razmeroma močno polarizirale javnost, 
saj so se v njih pokazale jasne nazorske in politične razlike med 
aktelji razprav. Zato nas zanima, koliko je to dogajanje odraz spre
memb v odnosu javnosti do splava. Pri odgovoru na to vprašanje se 
lahko opiramo na raziskave Slovenskega javnega mnenja, kjer je 
vprašanje o odnosu do splava nastopalo ze pred dvajsetimi leti, veni 
od prvih raziskav SJM (1969). 

To vprašanje se zopet ponovi v dveh javnomnenjskih raziskavah 
leta 1990. Spodnja tabela prikazuje odgovore anketirancev (v odstot
kih) na vprašanje o abortusu \;'raziskavi SJM 69, SJM 90 (vprašalnik 
po pošti) in SJM 90 (druga javnomnenjska raziskava): 

* V odgovorih na vprašanje o splavu po našem mnenju nujno manjka še ena možnost 
odgovora, namreč variabla med odgovorom »za splav iz zdravstvenih in socialnih razlogov. 
in .splav kot sredstvo za kontrolo rojstev •. To je variabla .splav kot možnost ženske za 
svobodno odločanje o rojstvu otroka •. Vendar na metodologijo žal nismo imeli vpliva. 
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TABELA 1. Odgovori na vprašanje: »V zadnjem času so aktualne 
razprave za in proti splavu. Kakšno je vaše stališče glede tega 
vprašanja? « 

1. Sem v vsakem primeru popolnoma proti splavu, 
čeprav bi se ta zgodil iz zdravstvenih raz-
logov in za ohranitev življenja matere 

2. Sem izjemoma za splav, kadar to zahtevajo 
važni zdravstveni razlogi 

3. Sem za splav iz zdravstvenih ali socialnih 
razlogov (mladoletnost matere, slab mate
rialni položaj staršev, že preveliko šte
vilo otrok ipd.) 

4. Sem za splav, gledam nanj kot na normalno 
sredstvo za uravnavanje rojstev' 

5. Ne želim odgovoriti 

6. Ne vem, ne morem se odločiti 

SJM 69 P 90 SJM 90 

15,2 8,5 9,9 

27,8 19,1 20,3 

44,5 50,8 49,3 

4,8 14,1 16,2 

2,5 2,2 1,2 

0,2 5,3 6,1 

N =2393 1054 2074 

Prva primerjava odgovorov pokaže, da se je v 20 letih, tj. od leta 
1969 do leta 1990, odstotek tistih, ki so absolutno proti splavu, 
razpolovil (s 15% leta 1969 na 7% leta 1990). Zmanjšal se je tudi 
odstotek tistih anketirancev/anketirank, ki so izjemoma za abortus. 
Povečal pa se je odstotek tistih, ki so za abortus iz zdravstvenih in 
socialnih razlogov. Predvsem pa se je praktično potrojil odstotek 
tistih, ki so za abortus »kot normalno sredstvo za uravnavanje roj
stev«. Pomemben je podatek, daje leta 1990 samo 6,9% anketiran
cev/anketirank povsem proti abortusu. 

LI. Primerjava odgovorov po spolu anketirancev/anketirank 

Zanimivo je, da se je v 20 letih bolj liberaliziralo mnenje žensk o 
abortusu kot mnenje moških. Pri ženskah se je predvsem zmanjšal 
odstotek tistih, ki so povsem proti splavu. Tako je v SJM 90 skoraj 
polovica več anketirancev kot anketirank proti splavu. Pri ženskah je 
narasel predvsem odstotek tistih, ki so za splav iz socialnih in 
zdravstvenih razlogov. Nekoliko več moških kot žensk pa je za splav 
kot način za uravnavanje rojstev. 
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TABELA 2: Odgovori anketirancev in anketirank na vprašanje o 
abortusu v SJM 69 in SJM 90 (v %) 

Moški Ženske 

Odgovori SJM 69 SJM 90 SJM 69 SJM90 

1. Povsem proti 12,7 8,7 17,6 5,3 
splavu 

2. Iztemoma za 28,5 20,8 27,1 19,9 
sp av 

3. za splav iz social- 45,3 45,6 43,7 52,7 
nih razlogov 

4.Splav kot načrto- 5,3 17,3 4,3 15,1 
vanje rojstev 

5. Ne želim odgovoriti 2,9 1,0 2,2 1,4 

6. Ne vem 5,3 6,6 5,2 5,6 

1.2. Odnos do splava v r~zIičnih starostnih kategorijah anke
tirancev 

Leta 1969 je proti splavu največ anketiranih oseb v najstarejši 
kategoriji (nad 61 let). V 90. letih pride do zanimive spremembe. 
Naraste delež oseb do 30 let, ki so proti splavu. Ta delež se izenači z 
odstotkom tistih, ki so povsem proti splavu v najstarejši kategoriji. 
Najtolerantnejši anketiranci leta 1990 so stari od 31 do 50 let. 

TABELA 3: Odnos do abortlLsa v različnih starostnih kategorijah 
v S]M 90 (v %) 

Odgovori Do 25 25-30 31-40 41-50 51-60 Nad 61 

1. Povsem proti 7,5 9,3 6,3 6,1 6,0 7,8 
splavu 

2. Iztemoma za 23,0 18,1 19,4 18,8 19,5 23,7 
sp av 

3. za splav iz soci- 48,7 51,0 47,8 52,5 52,1 43,5 
alnih razlogov 

4. Splav kot načr- 15,4 13,3 19,0 17,3 14,2 14,8 
tovanje rojstev 

5. Ne želim odgo- 1,3 1,4 1,6 0,5 1,4 1,1 
voriti 
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Odgovori Do 25 25-30 31-40 41-50 51-W Nlld (,1 

7. Ne vem 4,1 6,7 5,8 4,8 (I,B ' I.~~ 

N = 2074 

1.3. Primerjava odgovorov glede na izobrazbo IIl1kt'li'"IIII

cev/anketirank 

Podatki kažejo na precejšnje razlike v odnosu do splava gi,·, 1,· Ila 

izobrazbo. Tako imajo predvsem anketiranci z oSII(Jvllo::'ol"ko izo
brazbo precej manj liberalen odnos do splava kol allkdi,m ... i ,. 
srednjo in visoko izobrazbo. Podobno razmerje kažejo IlIdi Jf"ZII!tllli 
SJM 90. 

TABELA 4: Odnos do abortusa glede rUl razlihw iZfl"ra.~/It'IIf· 
kategorije v SJM 69 (v %) 

Odgovori Osnovna Strokovna Srcflllja Vi;ljll/vi,..lIkll 

1. Povsem proti splavu 18,6 11,1 B,l 7,B 
---- - - --- --_._--

2. Izjemoma za splav 28,2 28,8 2(',B 1'),iJ. 
-- - - -._.-._ .. 

3. Za splav iz socialnih 39,0 49,3 55,(} (,7,0 
razlogov 

--- ---,."."-- .,-

4. Splav kot načrtovanje 4,1 5,7 (1,1 :-.,11 
rojstev 

5. Ne želim odgovoriti 3,0 2,5 l,iJ. 0,0 
---- -------.-

6. Ne vem 7,2 2r:: ,J 2,0 0,0 

N = 2393 

TABELA 5: Odnos do splava glede na različne izolmlZlinw katt!
gorije v SJM 90 (v %) 

Odgovori Osnovna Strokovna Srednja Vi~ja/vi,.()kll 

1. Povsem proti splavu 10,6 8,6 2,6 1,3 

2. Izjemoma za 24,1 20,4 16,3 16,1 
splav 

3. za splav iz socialnih 42,9 52,3 55,0 52,0 
razlogov 
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Odgovori Osnovna Strokovna Srednja Višja/visoka 

4. Splav kot načrtova- 10,6 14,0 21,6 26,7 
nje rojstev 

5. Ne želim odgovoriti 1,5 0,9 1,6 0,0 

6. Ne vem 10,2 3,8 2,9 3,6 

N = 2074 Koeficient kontingence = 0,26 

Primeljava med SJM 69 in SJM 90 glede na izobrazbo kaže, da se 
odnos do abortusa liberalizira predvsem v bolj izobraženih kate
gori jah anketirancev/anketirank. Če je bilo leta 1969 absol utno proti 
splavu 8% tistih z višjo in visoko izobrazbo, jih je v SJ M 90 samo še 
1 %. Zlasti se je povečal delež anketirancev/anketirank s srednjo, 
višjo in visoko izobrazbo, ki so za splav kot urejevanje rojstev (11,9% 
v SJM 69 in 48,3% v SJM 90). Izobrazba je torej izjemno pomemben 
dejavnik pri spreminjanju stališč do splava. 

1.4. Uazlika po spolu glede na starost in izobrazbo v SIM 69 
in SJM 90 

TABELA 6: Odstotek anketirancev/anketirank po spolu glede na 
starost, ki so »v vsakem primeru popolnoma proti splavu, čeprav bi 
se la zgodil iz zdravstvenih razlogov in za ohranitev življenja 
lnalere« 

Ženske Moški 

Starost SJM 69 SJM 90 SJM 69 SJM 90 

Do 25 let 19,2 4,9 15,3 10,4 

Od 25 do 30 let 16,6 6,1 13,1 12,6 

Od 31 do 40 let 18,8 4,6 11,9 8,3 

Od 41 do 50 let 15,7 4,7 9,6 4,7 

Od 51 do 60 let 14,7 4 r::' ,;:) 10,7 7,9 

Nad 60 let 21,6 8,0 20,5 7,4 

Iz tabele je še enkrat razvidno, da so ženske vseh starosti postale 
bolj tolerantne do splava kot moški. Naravnost v oči bode dejstvo, da 
so v SJM 90 predvsem mlajši moški (do 50 let) manj tolerantni do 
abortusa. 
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Poglejmo si še podatke o tistih anketirancih, ki so povsem proti 
splavu, glede na izobrazbo in spol. 

TABELA 7: Odstotek anketirancev/anketirank po spolu glede na 
izobrazbo, ki so »v vsakem primeru popolnoma proti splavu, čeprav 
bi se ta zgodil iz zdravstvenih razlogov in za ohranitev življenja 
matere« 

Ženske Moški 

Izobrazba SJM 69 SJM 90 SJM69 SJM 90 

Osnovnošolska 20,7 7,8 15,7 15,6 

Strokovna 11,8 5,0 10,8 10,3 

Srednja 10,0 3,3 5,9 1,8 

Višja/visoka 6,8 0,0 8,5 2,8 

Tabela kaže v 20 letih velike spremembe v vseh izobrazbenih 
kategorijah žensk in nikakršnih sprememb predvsem v nižjih izo
brazbenih kategorijah moških. 

2. Razlike v odnosu do sIlIava glede na nekatere druge 
značilnosti in stališča anketirane populacije v SJM 90 

2.1. Razlike v odnosu do splava glede na zakonski stan in 
religioznost 

TABELA 8: Religioznost in obiskovanje verskih obredov ter odnos 
do splava v S] M 69 

Odnos do vere in Sem popolno- Sem izjemoma Sem za splav Sem za splav 
verskih obredov: ma proti splavu za splav zaradi iz zdravstvenih kot načrtovan-
Odnos do splava zdravstvenih in socialnih je rojstev 

razlogov razlogov 

Sem veren in 16,7 42,8 27,5 3,0 redno obiskujem 
verske ohrede 

Ne morem reči, 8,2 13,7 61,6 9,6 ali sem veren, 
čeprav obislrujem 
verske obrede 

Sem veren in le 6,0 19,2 56,6 12,2 včasih obiskujem 
verske ohrede 
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Odnos do vere in Sem popolno- Sem izjemoma Sem za splav Sem za splav 
verskih obredov: ma proli splavu za splav zaradi iz zdrav~tvenih kOl načrlovan-
Odnos do splava zdravstvenih 

razlogov 
in socialnih 
razlogov 

je rojslev 

Sem veren. in ne 6,5 16,2 50,6 18,8 
obisku~em 
verski obredov 

Ne morem reči, 6,9 9,2 53,1 26,2 ali sem veren, in 
ne obiskuiem 
verskih o redov 

Nisem veren in 1,8 11,0 53,0 29,2 
ne obiskuLem 
verskih o redov 

N = 2074 Koeficient kontingence = 0,38 

Razlike med odnosom do splava in zakonskim stanom niso statis
tično pomembne. Zanimivo pa je, da imajo samski anketiranci in 
vdovci nekoliko odklonilnejši odnos do splava kot poročeni in raz
vezani. Tako je absolutno proti splavu 10% samskih, 6,5% vdovcev, 
2,5% poročenih in le 1,7% razvezanih. 

Iz tabele je razvidno, da je močnejša povezava med odnosom do 
splava in obiskovanjem verskih obredov kot med splavom in reli
gioznostjo. To pomeni, da so tisti, ki obiskujejo verske obrede, manj 
liberalni v odnosu do splava ne glede na to, ali so religiozni ali ne. 

2.2. Simpatije do političnih strank in odnos do splava 

Najtolerantnejši odnos do splava imajo simpatizerji Liberalno
demokratske stranke (samo 1,6% jih povsem odklanja splav) in 
simpatizerji Zelenih Slovenije (3,6% jih povsem odklanja splav). 
Sledijo jim simpatizerji stranke demokratične prenove (5,3% jih 
popolnoma odklanja splav). Podoben odnos imajo simpatizerji Socia
listične stranke Slovenije (6,7% jih povsem odklanja splav), Social
nodemokratske stranke Slovenije (6,4% jih povsem odklanja splav) 
in Slovenske demokratične zveze (6,8% jih povsem odklanja splav). 
Najodklonilnejši odnos do splava imajo simpatizerji Slovenskih krš
čanskih demokratov (14,2% jih povsem odklanja splav) in Slovenske 
kmečke zveze (12,4% jih povsem odklanja splav) . . 
2.3. Odnos do splava in stališče do nekaterih družbenih in 
človeških vprašanj 

Preverjali srno predvsem povezanost med odnosom do splava in 
stališči do različnih marginalnih skupin (žensk, tujcev, delavcev iz 
drugih republik), splav om in tolerantnost jo do mejnih ravnanj družbe 
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in posameznikov (sml1ne kazni, prostitucije) ter splavolIl iII "j,č'lIlki 
ogroženosti in potrebo po svobodi. 

2.3.1. Odnos do splava in stališče do zaposlenosti želll'lk 

Podatki kažejo, da je več tistih anketirancev/anketirallk, ki 1111'

nijo, da »naj ženske, če je le mogoče, ostanejodoma,« tudi popolnollla 
proti splavu (9,2%) kot pa tistih, ki menijo, »naj bodo ženske zapos
lene« (5,2% jih je popolnoma proti splavu) (koeficient kontingence 
= 0,16). 

2.3.2. Povezanost med odnosom do splava in odnosom do 
delavcev iz drugih republik 

TABELA 9: OdgovDri na vprašanJe» Kaj stDriti s številnimi delavci 
iz drugih jugDslo-vanskih republik, ki živijO' in delajO' v Sloveniji« 
in DdnDs dO' splava 

Odnos do splava: Vse delavce Sprejeti le tiste, Večina Dl se vrne, saj 
Odnos do delavcev je treba sprejeti kI so se prilagodili ogrožajo omačine 

Sem popolnoma proti 7,3 6,2 10,8 

Sem izjemoma za 
splav iz važnih 
zdravstvenih razlogov 

17,2 20,8 21,2 

Sem za splav iz 46,8 53,1 43,7 zdravstvenih in 
socialnih razlogov 

Sem za splav kot 19,9 16,6 14,5 
sredstvo za uravnavan-
je rojstev 

Koeficieni konlingence = 0,26 

Tudi tu obstaja statistično pomembna korelacija med stališčem 
anketirancev/anketirank do delavcev iz drugih republik in stališčem 
do abortusa. Čim bolj so anketiranci netolerantni do delavcev iz 
drugih republik, bolj so tudi netolerantni do splava. 

Do podobne povezave je prišlo tudi ob križanju vprašanja »Ali naj 
slovenska država omogoči azil tujcem, ki so v lastni državi preganjani 
zaradi zavzemanja za svobodo in pravice človeka?« ter odnosa do 
splava. 8,6% tistih, ki niso za azil, je popolnoma proti splavu in 4% 
tistih, ki so za azil, je proti abortusu (koeficient kontingence = 0,17), 

Nadalje smo ugotavljali zvezo med odnosom do splava in sta
liščem do nekaterih občečloveških pravic in svoboščin. Obstaja rahla 
zveza med odnosom do splava in odnosom do svobode govora in 
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mišljenja. Tisti, ki so za omejitev svobode govora in mišljenja, se v 
večji meri zavzemajo za prepoved splava (koeficient kontingence = 
0,17). 

Močnejša zveza pa obstaja med odnosom do splava in stališčem 
do izenačenja zakonske in izvenzakonske skupnosti (mimogrede, za 
ohranitev izenačenja zakonske in izvenzakonske zveze se zavzema 
72% anketirancev!). Nismo pa našli korelacije med odnosom do 
splava in zavzemanjem za smrtno kazen. 

TABELA 10: Stališče do izenačenja zakonske ln izvenzakonske 
skllpnosti v novi llstavi ter odnos do splava 

Odnos do splava: Za izenačenje Proti izenačenju Sem neodločen 
Odnos do zakonske zakonske in 
zveze izvenzakonske 

zveze 

Sem popolnoma proti 6,0 10,3 7,8 splavu 

Sem izjemoma za 
splav iz važnih zdrav- 16,5 34,0 23,3 
stvstvenih razlogov 

Sem za splav iz 
zdravstvenih in 53,2 36,4 44,7 
socialnih razlogov 

Sem za spla v kot 
sredstvo za 18,9 9,8 8,2 
uravnavanje rojstev 

Koeficient kontingcnce = 0,24 

Anketiranci/anketiranke, ki se zavzemajo za ohranitev izenačenja 
zakonske in izvenzakonske skupnosti, so torej veliko tolerantnejši do 
splava. 

2.3.3. Odnos do splava in stališče do prostitucije 

Ali je prostitucija problem, ki moti anketirance/anketiranke v 
okolju, kjer živijo in delajo, in ali imajo ta stališča kakšno zvezo z 
odnosom do splava? Pokaže se, da imajo tisti, ki jih prostitucija ne 
moti, tolerantnejši odnos do splava kot pa oni, ki jih prostitucija zelo 
ali delno,moti. 

2.3.4. Odnos do slovenske vojske 

In k~j menijo anketiranci/anketiranke v SJM 90 o slovenski 
vojski? Ali obstaja kakšna zveza med stališčem do slovenske vojske 
in odnosom do splava? 
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Zanimivo je, da so tisti, ki se zavzemajo za to, »da mlJ III1Il 

Republika Slovenija svojo vojsko«, manj tolerantni do splava kot oni, 
ki se zavzemajo za »postopen prehod k ukinitvi vojske«, oz. tisti, ki 
menijo, naj se »Slovenija takoj razglasi za državo brez vojske« (koefi
cient kontingence = 0,19). 

3. Zaključki: Zavračanjc splava kot simptom konscr
vativnih stališč 

3.1. Odnos do splava kot preizkusni kamen individualne 
tolerantnosti 

V zadnjih 20 letih se je odnos Slovencev do splava liberaliziral. 
Če je bilo leta 1969 15% anketirancev povsem proti splavu, se je 
odstotek teh v letu 1990 zmanjšal za polovico (7%). Bolj pa se je v 
20 letih liberaliziral odnos do -splava pri ženskah kot pri moških ter 
bolj pri višje izobraženih kot pri nižje izobraženih anketirancih/
/anketirankah. Tako pravzaprav niso spremenili odnosa do splava 
mlajši moški ter moški z osnovno šolo in strokovno izobrazbo. Najbolj 
pa so postali do splava liberalni anketiranci obeh spolov s srednjo in 
visoko izobrazbo. Tako npr. nobena ženska z višjo ali visoko izobrazbo 
v SJM 90 ni pO'vsern proti splavu. 

Dejstvo, da se odklanjanje splava pojavlja predvsem pri nižjih 
slojih (zlasti pri manj izobraženih mladih moških), govori v prid 
domnevi, ki jo je postavil J. Županov, da namreč nižji sloji v večji 
meri kot ostali sledijo vladajoči ideologiji (Županov, Delavski razred 
in družbena stabilnost, lip, 11, 1986). Vladajoče elite v Jugoslaviji 
se poskušajo po Županovu ohraniti na oblasti prav z opiranjem na 
socialni in ideološki konformizem nižjih slojev. V obdobju socializma 
so nižji sloji sledili predvsem egalitarnim in centralističnim koncep
cijam ZK. V novih razmerah, ko vladajoče elite zagovarjajo vračanje 
k tradicionalnim vrednotam, pa so zopet nižji sloji tisti, v katerih ima 
ta ideološki obrat največ opore. 

Domneva o večji težnji nižjih slojev k socialnemu in ideološkemu 
konformizmu nam pojasni tudi dejstvo, dl\ je prav med mlajšimi 
moškimi iz tega sloja največ nasprotnikov splava, saj so mlajši moški 
dominantni oblikovalci ideološkega profila v nižjih socialnih slojih. 
Konservativizem nižjih slojev pa vendarle ni nobena novost, saj je 
bilo tudi njihovo zavzemanje za egalitarizem, uravnilovko in cen
tralizem v prejšnjem sistemu dejansko izraz socialnega konserva
tivizma, ki so ga ostali sloji v večji ali manjši meri zavračali (Hafner-
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Fink, Ideologija in zavest družbenih slojev v Sloveniji, Ljubljana 
1989). 

Najtolerantnejši do splava so simpatizerji Liberalnodemokratske 
stranke. Zanimivo je, da jim takoj sledijo Zeleni Slovenije, saj je to 
v nasprotju z bolj togim in rigidnim odnosom njihovega vodstva (npr. 
dr. Pluta in mag. Brumna) do splava. Najmanj tolerantni do splava 
so simpatizerji Kmečke stranke in Krščansko-demokratske stranke. 

Ta dejstva lahko pojasnimo z večjo navezanost jo članov kmečke 
stranke in krščanskodemokratske stranke na Cerkev oz. na stališča 
cerkvene hierarhije, saj katoliška cerkev najodločneje nasprotuje 
splavu (in sploh vsakemu »nenaravnemu« reguliranju rojstev) in 
vodi sistematično propagando proti splavu. 

Te ugotovitve o povezanosti odklanjanja splava in odvisnosti od 
cerkvenih stališč se ujemajo tudi z na videz presenetljivim dejstvom 
glede razlike med religioznost jo in obiskovanjem cerkvenih obredov. 
Med rednimi obiskovalci cerkvenih obredov je (ne glede na njihovo 
siceršnjo religioznost ali ne) signifikantno več popolnih nasprotnikov 
splava. 

Zdi se, da ostaja religioznost bolj domena osebnosti, medtem ko 
obiskovanje cerkvenih obredov pomeni tudi navezanost na Cerkev, 
na cerkveno doktrino in hierarhijo ter na stališča katoliške cerkve do 
splava. Prav simpatizerji Kmečke stranke in Krščanskodemokratske 
stranke pa se v večji meri kot os tali anketi ranci udelež ujejo cerk venih 
obredov. 

Podatki, ki smo jih navedli, govorijo v prid domnevi, da se odnos 
do splava povezuje s kompleksom konservativne in patriarhaine 
miselnosti. Splav npr. v večji meri (povsem) odklanjajo tisti, ki so za 
to, da ženske ostanejo doma. Prav tako v večji meri kot ostali popol
noma odklanjajo splav tisti anketiranci/anketiranke, ki so za omejitev 
svobode govora in mišljenja, ki so proti izenačitvi zakonske in 
izvenzakonske skupnosti in ki jih moti prostitucija. Enako velja 1 udi 
za tiste anketirance/anketiranke, ki so netolerantni do delavcev iz 
drugih republik oz. do tujcev, ki bi zaprosili za azil v Sloveniji. 
;---~ Liberalen odnos do splava je verjetno del kompleksa liberalnejših 

stališč do živ ljenjskih, socialnih in političnih vprašanj. Zato ga imajo 
ljudje za sestavino zgodovinskega napredka in nujne evolucije na

zorov, ki omogočajo individuu bolj sproščen in v sebi diferenciran 

odnos do ži v ljenja in do drugih ljudi, za sodobno obliko indi viduaci je 

in subjektiviranja življenjskih strategij. 
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3.2. Odklanjanje splava in oživljanje konservativne mi:o;dllul'!li 

Sociologi že dolgo ugotavljajo sistematsko povezanost zavrll(~allja 
splava s sklopom konservativne miselnosti. Od Adornove študij,- " 
avtoritarni osebnosti dalje je odnos do splava nastopal kot ,-no ".1 
meril za t.i. avtoritarni značaj. Tudi v kasnejših socioloških razis
kavah je bil odnos do splava pomembno merilo konservativizma. B,~s 
paje tudi, da se je kontekst konservativne miselnosti, v katero spada 
tudi odklanjanje splava, v zadnjih petdesetih letih precej spremenil. 

Če je v času Adornove študije konservativna miselnost praviloma 
sovpadala z avtoritarizmom, je danes predvsem izraz množičnega 
konformizrna z neokonservativno ideologijo in protislovnega rea
giranja ljudi na krizo industrijske modernizacije. Zdi se, kot da 
neokonservativizem ponovno obuja nekatere »pozabljene« vrednosti, 
ki jih je industrijski tip modernizacije potisnil vstran (npr. družina, 
zasebnost, pripadnost ožjim lqkalnim skupnostim, pomen osebne 
avtoritete, moralne vrednote, religija ipd.). 

Tudi raziskava SJM 90 pokaže, da se negativni odnos do splava 
ne povezuje z najbolj »trdimi« konservativni mi oz. desni mi stališči, 
npr. s tistimi, ki označujejo avtoritarni soeialni značaj ipd. 

V nekdanjih socialističnih državah, vključno z Jugoslavijo, je 
opazen premik od liberalnih h konservativnim stališčem glede ena
kopravnosti med spoloma, vloge žensk v družini in v družbi. Krepi 
se težnja po vračanju žensk v družino, po oživljanju družinske zaseb
nosti in poglavitne vloge ženske pri ohranitvi družine, vzgoji otrok 
ipd. 

Kot ugotavlja Barbara Einhorn v svojem sestav ku »Women's right 
in east central Europe: back to CindereIla? « (Seminar Paper to 
Glasgow University Politics Dept., 1990), lahko ta premik pripišemo 
več dejavnikom. Med najpomembnejšimi je odpor do državnosocia
lističnega urejanja družbe »od zgoraj«, ki je pritiskal na posamez
nike, da tudi svojo individualnost in zasebnost podredijo zahtevam 
države in dnevne politike. 

Einhornova ugotavlja, da se je zaradi nezadovoljstva z državnim 
socializmom in pod vplivom obljub konservativnih strank o nagli in 
varni preobrazbi družbe v družbo zahodnega tipa v velikem delu 
populacije v nekdanjih socialističnih državah utrdil nov konservativ
ni blok stališč, za katerega je značilen »triumvirat« idej: družina, 
narod, Bog. To pomeni ponovno oživljanje familiarizma (privatizrna 
ipd.), nacionalizma in religije. V ta blok spada tudi naraščanje odpora 
glede pravice do splava. 
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Po Einhornovi omenjeni triumvirat konservativnih idej ustreza 
tako reakciji na nekdaj potlačene socialne potrebe in vrednote (pritis
ki na družino in zasebnost, omejevanje lastninskega interesa, ovire 
v razvoju nacionalne identitete, zavračanje religije) kol tudi iskanju 
»varnosti« pred nevarnostmi, ki prežijo na ljudi v razmerah repri
vatizacije in uvajanja svobodnega trga (Einhorn, 1991, str. 3). 

Socialistične družbe so ljudem dopuščale le omejeno politično 
socializacijo, ki je temeljila na interiorizaciji državne intervencije v 
vse sfere družbe, zlasti v socialni politiki. Posamezniku ni bilo 
dopuščeno, da se sam sooči s pogoji svojega življenja, da tvega, pri 
čemer lahko izgubi ali pridobi. Zato se je zlasti pri nižjih socialnih 
slojih razvila »infantilizirana« politična socializacija, ki temelji na 
»strahu pred svobodo«. Zato v sedanjih negotovih socialnih in eko
nomskih razmerah uveljavljanja trga delovne sile zlasti ti sloji iščejo 
podobna univerzalna oporišča varnosti. Prav konservativna trojica 
družina, narod, religija obljublja takšno varstvo. 

Podatki, ki srno jih navedli, pa vendarle kažejo, da se v Sloveniji 
povečuje delež tistih, ki imajo liberalen odnos do splava. Zavračanje 
splava ostaja vezano na nižje in manj izobražene socialne sloje. Zato 
sklepamo, da bi nadaljnji napadi na pravico do splava verjetno 
naleteli na velik odpor pri večini slovenske javnosti, zlasti pri ženski 
populaciji. 
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Bojana Pinter 

Stališča prebivalcev Slovenije o splavu 

Konec leta 1989 je bila v Sloveniji narejena obsežna raziskava, 
ki naj bi osvetlila rodnostno obnašanje našega prebivalstva. Del 
raziskave - ankete je bil namenjen tudi preučitvi stališč, ki jih imajo 
prebivalci Slovenije o umetni prekinitvi nosečnosti. Ugotavljamo, da 
so mnenja anketirancev o splavu deljena, posebno z ozirom na 
okoliščine, ki privedejo do neželene nosečnosti. Kljub temu dajejo 
anketirani prednost pravici do splava, saj je 73,1 % vseh anketiranih 
oseb proti ukinitvi pravice do splava in le 13,8% za ukinitev. 

V zadnjem desetletju beležimo v Sloveniji upadanje rojstev. 
Zmanjševanje rodnosti je v 1 etu 1987 dosegI o stopnjo, ki ne zagotavlja 
več enostavnega obnavljanja prebivalstva Slovenije. Še hitreje kot 
število porodov se je zmanjševalo število dovoljenih splavov. Da bi 
osvetlili rodnostno obnašanje našega prebivalstva, smo izvedli obšir
no interdisciplinarno raziskavo »Socialni, medicinski in demograf
ski vidiki nizke rodnosti v Sloveniji«. V njej so sodelovali raziskoval
ci Inštituta za sociologijo, Inštituta za socialno medicino in socialno 
varstvo ter raziskovalci Univerzitetne ginekološke klinike v Ljub
ljani. 

Raziskavo smo izvedli na reprezentativenm vzorcu prebivalcev 
Slovenije v 33 občinah; sodelovalo je 519 moških in 598 žensk, starih 
od 15 do 45 let. Izbrani anketiranci so prostovoljno privolili v dajanje 
podatkov, spraševale pa so jih višje medicinske sestre, ki so bile 
predhodno poučene o načinu izpolnjevanja vprašalnika. Anketa je 
potekala v zdravstvenih domovih od avgusta 1989 do marca 1990. 

V okviru tematskega sklopa »Rodnost, kontracepcija, splav« je 
bil del raziskave namenjen tudi ugotovitvi stališč, ki jih imajo 
prebivalci Slovenije o splavu. 

Kakšna so ta stališča? 
Čeprav vemo, da splav v prvem tromesečju nosečnosti, opravljen 

v ustrezni zdravstveni ustanovi, nima resnih zdravstvenih posledic 
za zdravje ženske (npr. hujša vnetja in poškodbe rodil), je kar 79,1 % 
oseb prepričanih, da je splav zelo škodljiv. Skladno s tem jih 76,2% 
meni, da zlasti ni primeren za mlade ženske. 

Skoraj vsi anketiranci (94,0%), moški in ženske, se strinjajo, da 
mora moški prevzeti svoj del odgovornosti pri odločitvi za splav. Iz 
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odgovorov nismo razbrali, zakaj je soodgovornost moških pomembna, 
zato lahko o morebitnih razlogih le ugibamo. Morda želijo moški 
odločati o potencialnem otroku, prevzeti del odgovornosti za kontra
cepcijo, deliti skrb za potomca, ali pa čutijo dolžnost pomagati 
partnerki, ki naj bi splavila. Lahko pa je njihova odločitev bolj 
površna, brez globljega razmišljanja. Podobni razlogi morda vplivajo 
tudi na pričakovanja žensk, da moški prevzame del odgovornosti. 

Stališče, naj bi se ženska odločila za splav le, če ne more ali ne 
sme uporabljati kontracepcije, zagovarja 44,6% anketiranih oseb. 
Mnenje moških je uravnoteženo (38,9% za, 42,1% proti, 19,0% 
neopredeljenih), medtem ko je skoraj polovica žensk (49,6%) za, 
33,8% pa proti splavu. Takšna presenetljiva razlika v stališčih med 
spoloma, ko ženske v višjem odstotku kot moški zagovarjajo splav v 
primeru, kadar ne morejo uporabljati kontracepcije, je morda po
sledica dejstva, da je večina zanesljivih kontracepcijskih sredstev, 
katerih uporaba ni vezana na spolni odnos, namenjena ženskam. Zato 
imajo ženske verjetno občutek, da so predvsem same odgovorne za 
preprečevanje zanositve. Zanje je splav v omenjenem primeru izhod 
v sili in hkrati metoda izbora, ki jo v takšni delitvi odgovornosti za 
kontracepcijo tudi sprejemajo. 

Na drugi strani pa preseneča visok delež oseb (46,8%), ki so proti 
splavu, ko ni na voljo kontracepcije. Mnenje moških je negati vnejše 
kot stališče žensk, ki je deljeno. Proti splavu je polovica moških 
(50,4%) in 43,7% žensk, za splav pa le 31,8% moških in 41,2% 
žensk. Ne vemo, ali so moški proti splavu v tem primeru zaradi 
načelnega zavračanja splava, ali pa zaradi zavesti, da lahko uporab
ljajo eno izmed metod moške kontracepcije, npr. prekinjen odnos ali 
kondom, in potemtakem stanje, »ko ni na voljo kontracepcije«, v 
resnici ne obstaja. V našem vzorcu slovenske populacije namreč 
tretjina partnerjev (od 92,0% žensk, ki so na kakršenkoli način 
zaščitene pred neželeno nosečnostjo) še vedno uporablja prekinjen 
odnos, vendar je uspešnost te kontracepcijske metode v veliki meri 
odvisna od rednosti uporabe. Prekinjen odnos je torej najpopular
nejša metoda preprečevanja zanositve, medtem ko uporabljajo za
nesljivejši kondom le v 4,5%. Ali moški menjo, da bi z večjo 
soodgovornost jo pri uporabi kontracepcije preprečili marsikatero 
neželeno nosečnost in so zato proti splavu? 

Zadovolji vega odgovora na to vprašanje nam ne daje niti podatek, 
da po mnenju 59,3% spolno aktivnih oseb moški v ustrezni meri 
sodelujejo pri načrtovanju družine. Iz odgovorov namreč nismo raz
brali, v kolikšni meri subjekti vna merila posameznikov zadovoljujejo 
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tudi objektivne potrebe po »ustreznem sodelovIlIIju pri IIw"Tlovnnju 
družine«. Nedvomno pa velja, da kondom v Slov(~niji šc v(~dllo ni 
dosegel tiste stopnje popularnosti, ki mu gre tako wrwli zlIIwslji vosti 
pri preprečevanju zanositve kot tudi zaradi \J(~illkovill~ wš{ite pred 
prenosom spolnih bolezni. 

Dobra polovica anketirancev (58,8%) zagovHl:ja 1II11(~lIjl', nnj hi se 
splav uporabil le takrat, ko odpove kontracepcija (26,4% jih j(~ proti), 
torej kot izhod v sili. Mnenje moških in žensk je v tem pogle( lu eliot no. 
Lahko sklepamo, da dajejo anketiranci prednost kontracepciji; sklep 
utrjuje podatek, da po mnenju skoraj vseh anketiranih (B7,:~%) splav 
ni primeren kot vsakdanja metoda preprečevanja neželene noseč
nosti. 

Odgovori na predhodna vprašanja dajejo vtis, da so anketiranci, 
moški in ženske, načelno za uporabo kontracepcije. Vendar relativno 
visoka splavnost v Sloveniji ne potrjuje, da se tako obnašajo tudi v 
resničnem življenju. 

Ker je 26,4% anketiranih oseb proti splavu, tudi ko odpove 
kontracepcija in ga ne sprejemajo niti kot izhod v sili, smo to 
vprašanje analizirali v povezavi z veroizpovedjo. Individualna odlo
čitev ženske za splav je namreč pogosto povezana z vprašanjem 
moralno - etične primernosti splava, ki ga narekujeta tako filozofsko 
stališče socialnega okolja kot verska opredeljenost. Neusklajenost 
moralnih pogledov in odločitve za splav vodi pogosto v konfliktno 
situacijo. Zato potrebujejo ženske, ki so se odločile za splav, posebno 
skrbno obravnavo. 

Raziskava je bila izvedena precej pred javno polemiko o vprašanju 
o veroizpovedi ob prošnji za splav na Univerzitetni ginekološki kli
niki. 'lako kot na druga vprašanja so tudi na ta o verozipovedi 
anketiranci odgovarjali prostovljno in so odgovor lahko tudi zavrnili. 
V našem reprezentativnem vzorcu je bilo 67,6% rimokatolikov, 
23,8% ateistov, 6,4% pripadnikov drugih ver, na vprašanje o vero
izpovedi pa ni odgovorilo 2,2% anketirancev. 

Pri analizi stališč o splavu smo upoštevali le odgovore katoličanov 
(kot pripadnikov najštevilnejše verske skupnsti) in ateistov: katoli
kov, ki hodijo k maši,je v tej strukturi 57,9%, katolikov, ki ne hodijo 
k maši, 15,8%,26,3% pa je ateistov. 

Slaba tretjina (29,4%) katolikov, ki hodijo k maši, odklanja splav 
v vsakem primeru, torej tudi ko odpove kontracepcija. To stališče je 
radikalnejše od stališč katolikov, ki ne hodijo k maši (22,8%) in 
ateistov (22,6%). 
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Ne glede na nekatera stališča o splavu je splav za večino an
ketirancev družbeno sprejemljiv (61,5%) in ne nekaj sramotnega 
(73,1 %). Proti ukinitvi pravice do splava je skoraj tri četrtine an
ketiranih oseb (73,1%), za ukinitev 13,8%, neopredeljenih pa je 
11,8% oseb. 

V analizi smo ugotovili, da veroizpoved močno vpliva na stališče 
o pravici do splava. Med katoliki, ki hodijo k maši, je za pravico do 
splava 64,9% vernikov, 19,4% jih je za ukinitev, visok delež, 14,4%, 
pa je neopredeljenih. Katoliki, ki ne hodijo k maši, in ateisti so v 
78,4% in 89,5% za to pravico in so jasno opredeljeni. 

Med anketiranci, ki so za pravico do splava, prevladujejo katoliki, 
ki hodijo k maši (51,3%), tem sledijo ateisti (31,8%), na zadnjem 
mestu pa so katoliki, ki ne hodijo k maši (17,0%). 

Glede na rezultate raziskave lahko sklenemo, da v načelnem 
odnosu do splava prevladuje ambivalentnost. Na stališča pomembno 
vpliva veroizpoved. Le 13,8% anketirancev iz vzorca prebivalcev 
Slovenije pa je za ukinitev pravice do splava. 
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Majda Černič Istenič 

Stališča prebivalcev Slovenije o splavu 
* (drugi del) 

Do podatkov o odnosu do splava smo v naši raziskavi »Socialni, 
medicinski in demografski vidiki nizke rodnosti v Sloveniji« prišli 
preko takole zastavljenega vprašanja: 

»Prebrala vam bom nekaj trditev o splavu. Prosim, da mi ob vsaki 
trditvi poveste, ali se z njo strinjate ali ne, ali pa niste povsem 
prepričani, kaj o tem mislite. Trditve niso 'pravilne' ali 'napačne', 
zato prosim, da odgovorite tako, kot v resnici mislite.« 

Respondentkam in respondentom smo prebrali 15 različnih trdi
tev in pri tem prišli do naslednjih odgovorov: 

Splav je zelo učinkovit način načrtovanja družine 
Splav ni primeren za mlade ženske 
Splav je družbeno sprejemljiv 
Splav je najboljši način za načrtovanje družine 
Družina za splav ne bi smela vedeti 
Splav naj bi se uporabljal samo takrat, ko 

odpove druga kontracepcijska metoda 
Splav je škodljiv za zdravje ženske 
Splav je boljši od drugih kontracepcijskih metod 
Splav je nekaj sramotnega 
Tudi moški mora prevzeti svoj del odgovornosti 

pri odločitvi za splav 
Prijatelji in prijateljice ne bi smeli vedeti 

za splav 
Splav se lahko uporablja kot vsakodnevna metoda 

za preprečevanje neželjene nosečnosti 
Splav je primeren, kadar ni na voljo drugih 

kontracepcijskih metod 
Ženska naj bi splav uporabljala le, če ne more 

uporabljati drugih kontracepcijskih metod 
Potrebno je ukiniti pravico do splava 

Vsi 
8.4 

76.9 
62.6 

3.5 
24.0 

59.2 
79.8 

2.7 
16.9 

94.8 

36.0 

6.1 

37.1 

45.1 
14.0 

•• Se strinja 
ŽenOlke Mo;;ki 

7.1 10.0 
77.9 75.8 
63.2 61.8 

2.7 3.5 
22.9 25.3 

62.1 55.8 
81.2 78.2 

2.3 3.1 
15.5 18.6 

94.1 95.5 

33.9 38.5 

7.0 5.4 

41.2 32.4 

50.0 39.4 
13.2 14.9 

* Osnovne informacije o raziskavi, njenih ciljih, sodelujočih, vzorcu in njeni izvedbi 
posreduje v prvem delu dr. Pintarjeva, zato jih v lem delu ne ponavljamo. 

** Možna odgovora sta bila Ae: »ne ve zanesljivo« in »se ne strinja«. 
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Kot nam kažejo odgovori, jt~ O( III0s do splava precej kritičen, celo 
odklonilen. Pri tem je zlIačilno, da so stališča žensk in moških 
skorajda identična, razen takrat, ko grc za vprašanji, ali naj bi ženska 
uporabljala splav, kadar nc more uporabljati drugih kontracepcijskih 
metod oz. le-te niso na voljo. Moški so tej rešitvi dosti manj naklon
jeni kot ženske. 

Kljub odklonilnemu stališču do splava (splav ni učinkovit način 
načrlovarlja družine, splav je škodljiv za zdravje žensk, še posebno 
mladih, ženska naj bi splav uporabljala le v skrajni sili ipd.), je 
vendar le majhen delež tistih, ki se zavzemajo za prepoved splava. V 
nadaljevanju želimo pokazati, kakšne so značilnosti respondentov oz. 
respondentk, ki so splavu bolj naklonjeni in onih, ki so mu manj. 

Za ta namen smo stališča respondentov do splava najprej grupirali 
v posamezne vzorce s pomočjo metode faktorske analize (poiskali 
smo zveze med posameznimi stališči in dobili 5 vzorcev - novih 
spremenljivk) ter nato z metodo multiple regresijske analize* ugo
tovili zvezo posameznih stališčnih vzorcev s skupino neodvisnih 
spremenljivk, ki popisujejo posameznikov demografski, socialni, 
delovni, ekonomski položaj in podobno. Za namene pričujoče pred
stavitve smo izbrali naslednje spremenljivke: 

- spol, 
- starost, 
- zakonski stan, 
- izobrazba, 
- delovni status, 
- zmanjkovanje denarja za vsakodnevne potrebe, 
- ocena sedanjih življenjskih razmer, 
- vernost, 
- število otrok, 
- si (ne)želi še enega otroka, 
- število želenih otrok. 
Pri faktoriziranju stališč so se v prvi vzorec ifaktor 1) uvrstila 

naslednja stališča: splav naj bi se uporabljal le takrat, ko odpovedo 
druge kontracepcijske metode; splav je primeren, kadar ni na voljo 
drugih kontracepcijskih metod; ženska naj bi splav uporabljala, če 
ne more uporabljati drugih metod za preprečevanje nosečnosti. Glede 
ne to smo faktor 1 poimenovali splav kot izhod v skrajni sili. 

* Obe metodi sta sestavini programskega paketa SPSSPC. 
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Rezultati multiple regresijske analizeJaktorja 1 s prej naštetirni 
neodvisnimi spremenljivkami so pokazali, da se s stališčem o splavu 
kot izhodu v skrajni sili strinjajo predvsem respondenti, ki si ne želijo 
imeti več otrok, ženske, tisti, ki so nezadovoljni s svojimi sedanjimi 
življenjskimi razmerami, in osebe, ki so se izrekle za neverne. Te 
spremenljivke pojasnjujejo 5% (R2 = .054) variance v Jaktorjll 1, 
ostale spremenljivke pa z njim niso signifikantneje povezane; niso 
prediktorji tovrstnih stališč. 

V drugem vzorcuJaktorjll 2 so se združila tale stališča: splav je 
zelo učinkovit način nač110vanja družine; splav je m~jboljši način za 
načrtovanje družine; splav je boljši od drugih kontracepcijskih me
tod; splav je vsakdanja metoda za preprečevanje nosečnosti. Faktor 
2 smo zato imenovali splav kot kontracepcijska metoda. 

Multipla regresijska analiza je pokazala, da se uporaba splava kot 
kontracepcijske metode zdi ustrezna manj izobraženim, s sedanjimi 
splošnimi življenskimi razm!,!rami nezadovoljnim, nezaposlenim 
(gospodinjam, pomagajoč im družinskim članom, upokojencem) in 
vernim respondentom. Vendar pa te spremenljivke pojasnjujejo le 
2% (R2 = .024) spremenljivosti v Jaktorjll 2, kar pomeni, da niso 
najboljši prediktorji tovrstnih stališč. Ostale spremenljivke pa so 
sploh izpadle iz regresijske enačbe. 

Stališča grupirana v Jaktorjll 3 - splav je družbeno nesprejemljiv; 
splav je nekaj sramotnega in potrebno je ukiniti pravico do splava -
smo imenovali nenaklonjenost do splava. 

Glede na rezultate multiple regresijske analize lahko ugotovimo, 
da so splavu nenaklonjeni predvsem verni, manj izobraženi, mlajši: 
tisti, ki si še želijo oz. nameravajo imeti otroke, nezaposleni (po
magajoči družinski člani, gospodinje, upokojenci) in respondenti, ki 
jim pogosto zmanjkuje denarja za nakup hrane ali drugih stvari, 
potrebnih za vsakdanje življenje. Faktor 3 ima boljše prediktorje kot 
prejšnji faktorji, saj vera, izobrazba, starost, želja po otroku in zmanj
kovanjedenarja pojasnjujejo 14 % (R2 = .140) njegove variabilnosti. 
Spol, zakonski stan, ocena ži vljenjskih razmer, število otrok in število 
želenih otrok pa pri tem stališču ne igrajo pomembnejše vloge. 

Faktor 4 vsebuje naslednje stališče: družina kakor tudi prijatelji 
in prijateljice za splav ne bi smeli vedeti, poimenovali pa smo ga za 
splav drugi ne bi smeli vedeti. Spremenljivke, ki pojasnjujejo 7% 

* V naš vzorec smo zajeli precejšen delež mlajših oseb, starih manj kot 18 let, ki so verne 
(1/2) in ki šolanja po končani osnovni šoli niso nadaljevale (113). 
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variance tega stališča, so: izohrazlm, vernost, spol, starost in zakonski 
stan. Respondenti, ki menijo, da hližnja okolica za splav ne bi smela 
zvedeti, so večinoma manj izohraženi, verni, moški, starejši in po
ročeni (prvič poročeni). 

V faktor 5 pa so se uvrstila preostala tri stališča: splav ni primeren 
za mlajše ženske; splav je zelo škodljiv za zdravje ženske; tudi moški 
mora prevzeti del odgovornosti pri odločitvi za splav. Ta faktor smo 
imenovali odgovornost in posledice splava. Metoda multiple regre
sijske analize pa je pokazala, da ga niti ena izmed izbranih neodvis
nih spremenljivk ne pojasnjuje. 

Na podlagi rezultatov obeh statističnih metod ugotavljamo, da 
izbrane neodvisne spremenljivke, s katerimi smo želeli ugotoviti, kdo 
med našim prebivalstvom je bolj in kdo manj naklonjen splavu, niso 
najboljši prediktorji določenih stališč. Vendar lahko na kratko vseeno 
zaključimo, da odnos do splava determinirata pri nasem prebivalstvu 
predvsem vera in izobrazba. Pri tem velja opozoriti še na tendenco 
protislovnosti v stališčih, značilnih posebno za manj izobražene in 
delno tudi za verne. Po eni strani gre pri njih za zagovarjanje stališč, 
da je splav ena od najučinkovitejših kontracepcijskih metod, po drugi 
strani pa za zavzemanje za prepoveda pravice do splava. 
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Milica G. Antic in Vera Kozmik 

Pravica do splava kot temeljna človekova . 
praVIca 

Sodeč po nekaterih dogajanjih v skupščini in nekaterih objavah 
v medijih, bo vprašanje pravice do splava znova burilo duhove 
slovenske politične in nepolitične javnosti. Vprašanje splava je spo
litizirano in zmanipulirano do te mere, da se med seboj mešajo 
emocije z argumenti, osebna stališča z zdravniško etiko, osebna 
mnenja s političnimi odločitvami. Največkrat pa se v zapisih, ki so 
prepoznavni po tem, da pozivajo k restriktivnim rešitvam na tem 
področju, javnost zavaja s tem, da se ne postavlja jasne distinkcije 
med pravico do splava in propagiranjem uporabe splava. Mnogi, ki 
se zavzemajo za priznanje pravice do splava, namreč menijo, da se s 
tem, ko se prizna pravica do splava, nikomur ne krši pravice do 
donositve, nikogar se v splav ne sili, če mu njegova vest, prepričanje 
ali kaj drugega opravljanje splava prepoveduje. Obratno pa je po 
njihovem mnenju mogoče - ženski je mogoče onemogočiti opravljanje 
splava takrat, ko se zavestno odloči, da zanjo ni druge rešitve. Ali ne 
gre tu za tendenco, da se žensko znova potisne v vlogo nezrelega, 
nedoraslega človeškega bitja, ki ni sposobno razsodnih odločitev, zato 
pa te namesto nje sprejema nekdo drugi - država, različne komisije 
- v imenu višjih ciljev?! 

Manipulirati ali pa zavajati je seveda mogoče tudi z javnom
nenjskimi raziskavami. Veliko je pač odvisno od tega, kako se vpra
šanje postavi, še bolj pa od tega, kako se ga interpretira; za inter
pretacije pa vemo, da so lahko takšne ali drugačne. 

V raziskavi Slovensko javno mnenje (RI FSPN) so vprašanje o 
splavu prvič postavili leta 1969, letos pa so ga ponovili. Poglejmo, 
kako je formulirano in kako je mogoče interpretirati rezultate. 

V zadnjem č~u so znova aktualne razprave za in proti splavu. 
Kakšno je vaše stališče glede tega vprašanja? (Glej tabelo na naslednji 
strani.) 

Lahko rečemo, da si že sama formulacija vprašanja zasluži ko
mentar. Če vprašanje govori o splavu kar tako, ne pa o pravici do 
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1 - Sem v vsakem primeru popolnoma proti 
splavu, čeprav bi se ta zgodil iz 
zdravstvenih razlogov in za ohranitev 
življenja matere 

2 - Sem izjemoma za splav, kadar to 
zahtevajo izjemno važni zdravstveni 
razlogi 

3 - Sem za splav iz zdravstvenih in socialnih 
razlogov (mladoletne matere, slab 
materialni položaj staršev, že preveliko 
število otrok ... ) 

4 - Sem za splav, gledam nanj kot na normalno 
sredstvo za uravnavanje rojstev 

5 - Ne želim odgovoriti 
6 - Ne vem, ne morem se odločiti 

SJM 69 SJM 90 

15.2 

27.8 

44.5 

4.8 
2.5 
0.2 

7.0 

20.3 

49.2 

16.2 
1.2 
6.0 

splava, bi med odgovori morali zaslediti tudi možnost, da se respon

denti opredelijo do splava kot temeljne človekove pravice, četudi so 
sami proti splavu. A takšne možnosti med odgovori ni! Največ 
anketiranih je za splav iz zdravstvenih in socialnih razlogov. A kdo 
so ti, ki tako menijo, kakšna je njihova starostna in spolna struktura? 
To je vprašanje, ki ga nikakor ne bi smeli spregledati. Kajti o pravici 
do splava je smiselno spraševati tiste, ki jih to vprašanje osebno 
prizadeva - oziroma bi z eventualno prepovedjo bile kršene njihove 
pravice -, to pa so ženske v rodni dobi. 

Kljub vseFrm pa odgovora pod 1 in 2 kažeta na to, da se javno 
mnenje pomika v smeri liberalizacije odnosa do splava, saj se je 
odstotek nasprotnikov prepolovil. Občutno pa se je povečal tudi 
odstotek tistih, ki menijo, da je splav normalno sredstvo za urav
navanje rojstev. Nikakor pa se interpretacija ne bi smela končati samo 
z ugotovitvijo, da je največ anketiranih za splav iz socialnih in 
zdravstvenih razlogov in zanemariti pomembnega zgoraj omenjenega 
premika v smeri večje liberalizacije odnosa do splava. 

V zadnjem času je v javnih razpravah o ustavi mogoče zaslediti 
tudi stališče, da je potrebno to področje urediti z zakonom in da ni 
nikakršne potrebe, da je pravica do splava zapisana v ustavi. Na 
osnovi rezultatov, ki smo jih zgoraj navedli, tega ni mogoče ne zanikati 
ne potrditi, ker ne govori o pravici do splava. Da bi zvedeli, kakšno 
je stališče javnosti do tega vprašanja, smo v telefonski anketi zastavili 
vprašanje o pravici do splava, ki jo je potrebno zapisati tudi v ustavi. 
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Ali je po vašem mnenju pravica do splava temeljna človekova pravica 
in jo je treba zapisati tudi v ustavi ali ne? 

1 - Da 
2 - Ne 
3 - Ne vem, nimam mnenja 

(Vir: Varianla, telefonska raziskava, 23.-25.1.1991, N =414) 

84.3 
10.1 
5.6 

Ne glede na to, da se zavedamo omejitev telefonskih javnom
nenjskih raziskav, nas preseneča tako visok odstotek tistih, ki odgo
varjajo pritrdilno. Pravica do splava je torej za veliko večino vpra
šanih temeljna človekova pravica in ji gre, tako kot nekaterim drugim 
pravicam, odrediti mesto v ustavi. Pravica je po navadi nekaj izbor
jenega, malokatera oblast pravice podarja, a obenem najbrž ne gre 
novi oblasti dopustiti, da enkrat izborjene pravice kar tako ukinja! 
Tudi odgovori na vprašanje, ki smo ga navedli, nam lahko služijo kot 
indikator takšnega mnenja. 

Pa pojdimo še naprej in poskušajmo zvedeti, komu bi to pravico, 
če ne bi bila zapisana v ustavi, lahko eventualno odvzeli. Raziskava 
SJM 90 (RI FSPN, december 1990) je postavila naslednje vprašanje: 

V ustavnem gradivu so različne /ormulacije v zvezi s svobodo 
odločanja o rojstvu otrok. Nekajjih bomo navedli, vi pa povejte, s katero 
od teh se najbolj strinjale! 

i - Vsakdo ima pravico, da svobodno odloča o rojstvu 
otroka 10.8 

2 - Mati ima pravico, da svobodno odloča o rojstvu 
otroka 7.8 

3 - Starša imata pravico, da svobodno odločata o 
rojstvu otroka 48.6 

4 - Vsakdo ima pravico, da svobodno odloča o številu 
svojih otrok 6.2 

5 - Vsakdo (mati, starši) ima pravico do svobodnega 
načrtovanja družine 23.8 

6 - Z nobeno od teh 1.2 
7 - Ne vem 1.6 

Odgovori na zastavljeno vprašanje nam kažejo, da se je največ 
anketiranih odločilo za odgovor »starša« (torej mati in oče oz. poten
cialna starša). Iz takšnih odgovorov lahko sklepamo, da so naši 
anketiranci mnenja, da se odločitev o splavu sprejema v družini oz. 
med partnerjema. Vemo pa, da vedno ni tako. 
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Ker nas je zanimalo, komu bi anketiranci pri sprejemanju končne 
odločitve le dali prednost, smo jim zastavili še naslednje vprašanje: 

V primeru, da se partnerja ne moreta sporazIlmeti, ali prekiniti ali 
nadaljevati nosečnost, čigava odločitev naj ob-velja, ženske ali mo
škega? 

1 - Ženske 
2 - Moškega 
3 - Ne vem, ne morem se odločiti 

(Vir: Varianta, telefonska raziskava, 23.-25.1.1991, N=414) 

81.6 
1.7 

16.7 

Če odgovori na prejšnje vprašanje še omogočajo interpretacijo, da 
je odločitev o splavu sporazumna, da imata pravico do nje oba 
partnerja, pa slednje vprašanje daje nedvoumen odgovor: pri splavu 
ima odločitev ženske prednost! 

Vprašanje pravice do splava je postalo dcl ustavne materije. Ker 
je tako, bi lahko rekli, da je najslabša tista zakonodaja, ki je dvoumna. 
In dvournja je bilo že do sedaj preveč. Če bi dvoumje hoteli odpraviti 
oz. ga ne dovoliti in bi pri tem upoštevali tudi javno nmenje, bi v 
ustavi morali jasno opredeliti, da gre pri pravici do splava za pravico 
ženske, da se svobodno odloči o donositvi ali prekinitvi nosečnosti. 
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VI. STALIŠČA 

1. Skupščina Republike Slovenije: večin
ska stališča Komisije za žensko politiko 

Na vprašanja skupine »Ženske za politiko« odgovarjamo na o
snovi večinskih stališč komisije do osnutka nove republiške ustave 
in do delegatske pobude za restriktivnejšo zakonodajo v zvezi s 
pravico do abortusa. Vljudno vas prosim, da ob objavi stališč oziroma 
mnenj komisije izrecno navedete tudi ločeno mnenje članice ko
misije delegatke Angelce Žerovnik. Gospa Žerovnik je nasprotovala 
temu, da bi komisija kakorkoli odgovarjala na vprašanja skupine, ker 
meni, da vprašalnik ni strokovno pripravljen, niti metodološko niti 
vsebinsko, vprašanja so izrazito politična, zato se ograjuje tudi od 
tega, kar vam v nadaljevanju posredujemo kot mnenje komisije. 

Komisija za žensko politiko v razpravi o novi slovenski ustavi od 
vsega začetka podpira zahtevo, naj ustava ženski nedvoumno jamči 
pravico do abortusa. Odločitev o tem, ali bo donosila ali prekinila 
nosečnost, je pravica ženske: pravice, da donosi ali prekine noseč
nost, ji ne sme nihče omejiti in ustava mora to nedvoumno jamčiti. 
Tako opredeljena ustavna pravica bi bila jamstvo za ohranitev liberal
ne zakonodaje, ki jo komisija (večinsko) podpira. Liberalna zakono
daja je eden nujnih pogojev za možnost izbire v primeru nezaželene 
nosečnosti in nujni pogoj za čim manjše tveganje žensk, ki se odločijo 
za prekinitev nosečnosti. 

Abortus je za večino žensk zadnji izhod v stiski, država pa bi 
morala narediti bistveno več na področju izobraževanja in infor
miranja ter dostopnosti vseh vrst kontracepcije, pa tudi za osnovno 
socialno varnost vsake posameznice oz. posameznika, da bi bilo 
nezaželenih nosečnosti čim manj, s tem pa posledično tudi manj 
abortusov. 

Komisija nasprotuje temu, da bi ženske ceno posega v ~eloti 
plačevale same - to bi posebno prizadelo revnejše ženske, spodbudilo 
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bi nelegalno opravljanje abortusov, vse to pa bi povečalo tveganje 
žensk. Nekatere članice komisije zagovarjajo brezplačen poseg za 
vse, druge pristajajo na participacijo, ki ne bi smela biti večja od 
dosedanje, bi pa poseg moral biti brezplačen vsaj za nezaposlene in 
tiste z nizkimi dohodki. 

Komisija je že v razpravi o osnutku nove slovenske ustave zavrnila 
uzakonjenje pravice do ugovora vesti zdravstvenega osebja v zvezi z 
abortusom, ker bi to neposredno omejevalo pravico žensk do abortusa 
z zmanjševanjem možnosti, da uresničijo to pravico. Razen tega je 
izbira poklica svobodna izbira in človek ima možnost, da izbere 
poklic in specializacijo, ki je v skladu z njegovo vestjo. 

Predsednica 
Metka Mencin 

2. Stališča Sveta za varstvo človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin 

Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin na svoji 
seji ni posebej obravnaval vpršanj, ki jih postavljate, in tudi ni 
mogoče v tako kratkem roku sklicevati plenarne seje Sveta, zato vam 
ne moremo dati odgovor na zastavljena vprašanja v imenu celotnega 
Sveta. Svet je sestavljen svetovnonazorsko pluralno in imajo o teh 
vprašanjih posamezni člani Sveta različna mnenja, kar se je pokazalo 
tudi ob obravnavi določil osnutka ustave.Republike Slovenije, ki se 
nanašajo na svobodo odločanja o rojstvu otrok. 

Na 5. seji dne 24.1.1991 je Svet sprejel predloge za spremembe 
in dopolnitve osnutka ustave, pri čemer je z večino glasov, ob dveh 
ločenih mnenjih, sprejel predlog besedila 52. člena, po katerem je 
zajamčena svoboda odločanja o številu svojih otrok. Določbo je 
razumeti kot pravico vsakega posameznika, da svobodno odloča o 
številu svojih otrok, in s tem tudi kot pravico ženske, da se svobodno 
odloči o rojstvu otroka ali o prekinitvi nosečnosti. 

Na ostala vprašanja vam iz navedenih razlogov ne moremo odgo
voriti. 

Predsednik Sveta 
prof. dr. Ljubo Bavcon 
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3. Stališča političnih strank 

Političnim strankam, verskim skupnostim in ženskim skupinam 
smo zastavili naslednja vprašanja: 

1. Ali menite, da bi bilo v Sloveniji potrebno ohraniti sedaj 
veljavno zakonodajo v zvezi s pravico do abortusa in zakaj (ne)? 

Če menite, da jo je potrebno spremeniti, kakšne spremembe 
predlagate in kaj naj bi z njimi dosegli? 

Ali naj ustava jamči pravico do abortusa in zakaj (ne)? 
2. Ali menite, da bi omejevanje pravice ženske do abortusa ali 

prepoved abortusa državljanki omejila pravico, da odloča o sami 
sebi? 

3. Kako ocenjujete abortus (kot moralno zlo, kot posledico social
ne bolezni, kot zadnje sredstvb, s katerim lahko ženska reši problem 
nezaželene nosečnosti, kot kontracepcijsko sredstvo, enakovredno 
drugim ... )? 

Kako bi po vašem mnenju lahko zmanjšali število abortusov? 
4. Kaj menite o uzakonjenju pravice do ugovora vesti zdrav

niškega osebja v zvezi z abortusom? Kako bi uzakonjenje te pravice 
vplivalo na možnost žensk, da uveljavijo pravico do abortusa? 

Kaj menite o tem, da bi ta problem reševali s predhodnim vpli van
jem na izbor specializacije tako, da se »oporečniki « ne bi odločali za 
ginekologijo? 

5. Kaj menite o zahtevah, naj ženske, ki se odločijo za abortus, 
stroške te zdravstvene storitve v celoti plačajo same? 

Ali naj bi bila participacija za abortus večja, enaka ali manjša kot 
za zdravstvene storitve v okviru t.i. zagotovljenih pravic, ali naj bi jo 
v celoti ukinili? 

STALIŠČA SOCIALISTIČNE STRANKE SLOVENUE 
(SSS) 

1. Sedaj veljavno zakonodajo v zvezi s pravico do abortusa je 
potrebno ohraniti. 

Morebitne spremembe naj bi šle samo v smeri demokratičnejšega, 
lažjega in varovanega uveljavljanja človekovih pravic. Menimo, da 
so teoretski vidiki vprašanja o abortusu integralni del človekovih 
pravic, izpostaviti pa je potrebno praktične vidike tega vprašanja. 
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Da, ustava naj izrecno pri pozna pravico do splava kot človekovo 
praVICO. 

2. Da, nesporno. 
3 . .Abortus štejemo predvsem za posledico socialne bolezni. Sicer 

tudi zadnje sredstvo, vendar ne kot sredstvo, s katerim ženska lahlw 
reši problem, ampak s katerim izredno težko rešuje problem ne
zaželene nosečnosti. In morda ne toliko nezaželene nosečnosti, koli
kor bolj problem otrokove in svoje negotove prihodnosti, pa tudi 
spleta empirično težko ugotovljivih razlogov, ki nazadnje pripeljejo 
do odločitve za abortus. 

Število abortusov bi bilo mogoče zmanjšati s konkretno spolno 
vzgojo, z višjo splošno preventivno skrbjo, s konkretno enakoprav
nostjo med spoloma tudi v odgovornosti, predvsem pa s socialno 
stabilnost jo in družbeno varnostjo, ki zagotavljata možnost načrtovan
ja lastnega življenja in dela in torej tudi načrtovanja družine. Pre
poved splava pa ni v korelaciji s povečanjem števila rojstev. 

4. Pravica zdravnikov do ugovora vesti je apriori v nasprotju s 
pravico žensk do abortusa. Uzakonjenje te pravice zdravnikov bi 
potemtakem poseglo v področje človekovih pravic ženske. 

Menimo, da zrela poklicna odločitev za ginekološko delo vklju
čuje strinjanje s pravico ženske do abortusa in suhsumira odgovorno 
zdravniško presojo o tem posegu. 

5. V skladu z našimi stališči menimo, da je potrebno to zdrav
stveno storitev obravnavati, kot velja za druge storitve oziroma posege 
v okviru t.i. zagotovljenih pravic. 

Darja Lavtižar Bebler 

STALIŠČA SOCIALDEMOKRATSKE STRANKE 
SLOVENUE (SDSS) 

1. Da, ker je ženina osnovna pravica, da sama odloča o materin
stvu. 

Ničesar v zakonodaji ne bi bilo treba spreminjati. Osebno menim, 
da to ni ustavna materija. Kljub temu bi jo morda veljalo ohraniti v 
Ustavi, ker bi njena izključitev enkrat kasneje lahko vplivala na 
oblikovanje zakonodaje. 

2. Da, vsekakor. 
3. V literaturi je splav uvrščen med metode kontracepcije. Vendar 

naj to ne bi bila želena metoda, ampak le, kadar ni druge rešitve. 
Število ahortusov je možno zmanjšati le, če so ženske dovolj 

pros vetijene in poučene o tem, kako se izogniti nezaželeni nosečnosti. 
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Je pa problem, da optimalne kontracepcije nimamo in da so pn 
uporabi kontracepcije problemi. 

4. »Ugovor vesti« pri zdravniškem osebju bi bilo treba vsekakor 
spoštovati, je pa problematičen iz več razlogov. Vemo, da nasploh 
ginekologi neradi opravljajo abortus. To je rutinsko in nelepo delo, ki 
se mu zdravniki raje izogibajo. Lahko se zgodi, da se bo hotelo večje 
število ginekologov temu opravilu ogniti, kar bi utegnilo vplivati na 
dostopnost te storitve. Ni potrebno, da se »oporečniki« odpovedujejo 
ginekologiji, pač pa samo delovnim mestom, ki to delo vključujejo. 

5. Splav naj se v zdravstvu obravnava enako kot druge zdravstvene 
storitve. 

Katja Boh 

STALIŠČA SLOVENSKE DEMOKUATIČNE ZVEZE 
(SDZ) IN MLADE INICIATIVE (MLIN) 

1. Zavzemamo se za ohranitev obstoječe zakonodaje (legalizirani 
in liberalizirani splav), vendar z okrepitvijo svetovalne dejavnosti 
zdravstvenih služb (npr. inštitut posebne »svetovalne komi sije « ipd.), 
s katerimi stopi v stik vsaka ženska, ki želi abortirati, vendar pa 
takšno telo ne bi imelo pravice odločanja. 

Menimo, da (ne)zajamčenje pravice do abortiranja ne spada v 
kontekst ustave, ampak v okvir drugih zakonskih dokumentov, ka
terih veljavnost in obligatornost pa ni nič manjša. 

2. Omejevanje pravice ženske do aboI1usa bi državljanki v vsakem 
primeru omejila pravico, da odloča sama o sebi. 

3. Abortus pomeni 'zadnje sredstvo, s katerim lahko ženska reši 
problem nezaželene nosečnosti. 

Število abortusov bi se v perspektivi lahko zmanjšalo s siste
matično spolno, kontracepcijsko in moralno vzgojo od vI1ca dalje 
(privzgojiti občutek odgovornosti do življenja, občutek »odgovornega 
starševstva«) ter z zagotovitvijo ugodnih materialnih pogojev in pri
vilegijev za družine z otroki. 

4. Menimo, da tovrstna uzakonitev pravice do ugovora vesti zdrav
niškega osebja ne bi vplivala na možnost žensk, da uveljavijo pravico 
do abortusa - vsakdo ima pravico do ugovora vesti! 

Menimo, da naloga ginekologov ni zgolj izvajanje aLortusa in da 
takšna »diferenciacija« nikakor ni umestna (morda bi lahko uvedli 
posebno specializacijo za tiste, ki to želijo, iz »abortiranja«). 

5. Mislimo, da je to neprimerna zahteva. 
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Participacija naj bi ostala enaka kot za zdravstvene storitve v 
okviru t.i. zagotovljenih pravic. 

lo 

SDZ in MLIN 

STALIŠČA LIBERALNO-DEMOKRATSKE STRAN
KE (LDS) 

Liberalno-demokratska slranka v razpravi o novi slovenski ustavi 
vztraja pri zahtevi, naj ustava ŽENSKI nedvoumno jamči pravico do 
abortusa, hkrati pa zaveže državo, da zagotovi pogoje, da bo ta poseg 
za ženske kar najbolj varen. Samo z ustavnim »zagotovilom« bi se 
izognili nevarnosti, da bi se pozneje v skupščini z navadno večino 
izglasovalo restrikcije v zvezi s pravico do abortusa. 

Zakonodaja mora v zvezi s to pravico ostati vsaj tako liberalna kot 
doslej (nekatere evropske države so še liberalnejše), ker je to eden 
nujnih pogojev za čim manjše tveganje žensk, ne pa edini. Gonja proti 
abortusu npr., ki v Sloveniji vlada že dalj časa, bi lahko to tveganje 
povečala s poglabljanjem obč utka kri vde in strahu pri ženskah (konec 
koncev tudi zdravniškega osebja!), zaradi česar bi se za poseg veljet
no odločale v višji nosečnosti. 

2. 
Strinjamo se, da omejevanje in seveda prepoved omejuje pravico 

ženske, da odloča o sami sebi. Take zahteve predpostavljajo, da 
ženska ni sposobna odločati o sami sebi in da mora lo namesto nje 
opraviti nekdo, ki bolje od nje ve, kaj je dobro zanjo, za državo in 
narod (torej država, zdravnik, partner). Ovire (tudi nezadostno varstvo 
osebnih podalkov v zvezi s tem!), ki jih postavlja vsaka omejitev, bi 
samo povečale nadzor nad ženskami in poglabljale njihovo stisko. 

}~--
,Abortus je izhod v sili, ki ga je država dolžna omogočiti. Je edino 

sredstvo, ki ženski, ki se znajde pred problemom nezaželene no
sečnosti, daje možnost izbire. 

Država pa je dolžna prevzeli ludi del odgovornosti za zmanj
ševanje števila abortusov - seveda ne z restriktivno zakonodajo (s tem 
bi se - če bi se - zmanjšalo po vsej verjetnosti le število legalnih 
abortusov), ampak z dostopnostjo ginekoloških ambulant in pos
vetovalnic, kontracepcijskih sredstev in informacij o njih, z zago
tavljanjem osnovne socialne varnosti vsakemu posamezniku oz. po
sameznici, z vzpostavljanjem pogojev za enakost možnosti žensk -
torej z ustvarjanjem pogojev, da bo nezaželenih nosečnosti čim manj. 
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4. 
Menimo, da bi uzakonjenje pravice do ugovora vesti v zvezi z 

abortusom zmanjšalo možnosti žensk za uresničevanje pravice do 
abortusa in povečalo njihovo tveganje (s čakanjem na poseg zaradi 
manjšega števila zdravnikov in institucij bi poseg opravljali v višji 
nosečnosti, s tem pa bi ženske izpostavili večjemu tveganju). 

Poklic je nekaj, kar človek izbere prostovoljno, in tisti, ki se odloči 
za ginekologijo, naj bi bil pripravljen opravljati tudi ta poseg. 

5. 
Nasprotujemo zahtevam, naj bi ženske plačevale ekonomsko ceno 

posega. Nezaželena nosečnost je tudi družbeno pogojen pojav, pos
ledica pa je tudi abortus, in ta problem je treba reševati po načelu 
solidarnosti, ne pa še finančno breme preložiti na žensko samo. 
Ekonomska cena bi seveda še huje diskriminirala manj premožne 
ženske. 

Če poseg že ni v celoti brezplačen, participacija nikakor ne bi 
smela biti višja kot doslej, v 'celoti pa bi bilo treba participacije 
oprostiti dijakinje, študentke, brezposelne in tiste z najnižjimi dohod
ki, postopek za oprostitev pa bi moral biti kar najenostavnejši. 

Liberalno-demokratska stranka 

STALIŠČA ZELENIH SLOVENUE (ZS) 

Ne želimo si povratka v stare čase 

1. Menimo, da je sedanja zakonodaja oz. pravna ureditev pravice 
do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, ki opredeljuje tudi pravico 
do abortusa, ustrezna. Obstoječa zakonodaja ni preveč liberalna, 
temveč zgolj zagotavlja, ob razumnih omejitvah, splav. Te omejitve v 
večji meri preprečujejo poseganje družbenih institucij v žensko. 
zasebnost (odločitev za splav je do določenega tedna nosečnosti 
svobodna volja ženske). 

Vendar pa dejavniki preventivnih ukrepov in svetovanja ne mo
rejo biti le zdravstvene institucije, temveč bi veliko večjo vlogo morali 
imeti šola in družina. Med pripravljanjem nove šolske zakonodaje in 
sistema potihem izginja iz srednjega poklicnega in tehniškega šolstva 
zdravstvena vzgoja, poleg nje tudi biologija z ekologijo. To sta bila 
edina predmeta, ki sta učencem nudila vsaj nekaj informacij o spolni 
vzgoji in kontracepciji. Za seznanjanje mladih s strani družine in 
staršev pa kažejo raziskave porazno stanje! 

Konkretno menimo, da naj bi v osnovnih šolah, in to že dovolj 
zgodaj, vsaj v 6. in 7. razredu, uvedli vsaj 20 ur informacij, razgovorov, 

228 



predavanj strokovnjakov o spolnosti, katere del je tudi kontracepcija. 
Izredno pomembno je, da te informacije mladostnice in mladostniki 
dobijo pravočasno in na ustrezen način. Pravočasna in na nivoju 
podana informacija ima odločilen pomen za nadaljnji odnos do 
spolnosti in s tem tudi do kontracepcije in splava. Predlagamo 
pripravo videokasete in publikacij z informacijami o kontracepciji in 
spolnosti za različne starostne stopnje. Večjo pozornost bo potrebno 
posvetiti tudi naravnim metodam kontracepcije, ki so sprejemljive 
tudi za religiozne partnerje. 

Ustava naj jamči pravico ženske do abortusa, kajti v ustavi naj bi 
bile zapisane tiste pravice, ki bi jih neka družba oziroma oblast 
utegnila kršiti. Pravica do abortusa naj bo zapisana v ustavi, družba 
pa naj namesto tega, da prepoveduje abortus, ustvari take pogoje, da 
se bodo ženske čim manjkrat prisiljene zatekati k njemu. 

2. Menimo, da omejevanje pravice ženske do abortusa omejuje 
njihovo pravico, da odločajo o sebi. Ženska je tista, ki z manj ali več 
težavami nosi, donosi in rodi. Tudi ne moremo pristati na tezo, da 
ženska šele s soglasjem partnerja ali staršev lahko opravi splav. 

Načrti o reorganizaciji zdravstva predvidevajo ukinjanje gineko
loških ambulant predvsem na periferi ji, kar bi pomenilo, da bodo 
delo ginekologov prevzeli splošni oziroma domači zdravniki. To pelje 
do otežkočenega dostopa do ginekologa (in s tem po možnosti do 
splava) na eni strani, na drugi strani pa domači zdravnik lahko 
pomeni večji nadzor nad žensko. 

3. Za ZELENE je abortus zadnje sredstvo, s katerim ženska reši 
problem nezaželene nosečnosti. ZELENI smo, v skladu z našo para
digmo o spoštovanju vseh oblik življenja, proti splavu kot sredstvu za 
uravnavanje števila rojstev, istočasno pa smo tudi proti prepovedi 
splava. Zavedamo se namreč, da prepoved splava vodi zgolj v čase 
mazaško opravljenih splavov. Za nas so odnos do življenja, spolnosti 
in s tem v zvezi način urejanja rojstev ter število abortusov pokazatelj 
etične in kulturne ravni ne le posameznika, temveč celotne družbe. 
Menimo, da se je problema zmanjševanja števila abortusov treba lotiti 
celostno in globalno. Gre za tesno povezavo s smislom, vrednoto 
življenja in spolnosti. Prav z odnosom do spolnosti sta tesno povezana 
(ne}zaželena nosečnost in problem abortusa. Nujni sta osmislitev in 
detabuizacija spolnega življenja, ki ju zahodna civilizacija prepogos
to zamenjuje in nadomešča z liberalizacijo trdih metod kontracepcije. 
Pogosto se zavajamo, da smo z liberalizacijo spolnega življenja že 
dosegli njegovo detabuizacijo in smisel. 

Prepričani smo, da se povečevanja natalitete ne da doseči s 
prepovedjo splava. Rodnost je namreč tesno povezana s celostno 
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pojmovano kakovostjo življenja. Vanjo pa sodijo tudi pogoji za srečno 
sožitje posameznikov, združenih v družini. Prav tako tudi ne smemo 
zanemarjati vpliva družbeno-ekonomskih razmer, zlasti odnosa druž
be do mladih parov oziroma družin. 

Zato predlagamo ustrezno spodbujcvalno naklonjeno politiko do 
mladih, prav v okviru tega zlasti revizijo višine otroških dodatkov ter 
izvajanje ustreznejše stanovanjske politike za mlade pare z otroki. 

4. Menimo, da če bo ugovor vesti dobil svoje mesto v ustavi, bo 
veljal tudi za zdravstveno osebje in bo lahko pomenil pravico do 
ugovora vesti medicinskega osebja do abortusa. To pa bi lahko 
pomenilo omejevanje pravice žensk do abortusa, zato je smiselno, da 
se že v ustavo zapiše, da ima posameznik pravico do ugovora vesti, 
če z uresničevanjem te pravice ne omejuje pravic in svoboščin 
drugega človeka. 

Uzakonitev te pravice bi omogočala, daje ženski lahko odklonjen 
poseg, za katerega se je odločila in do katerega ima pravico. Možna 
rešitev je v tem, da se »oporečniki« in »oporečnice« vesti ne bi 
odločali za ginekologijo oz. bi bili sprejeti le na tista delovna mesta, 
kjer jim tega ne bi bilo treba opravljati. Kot možnost navajamo tudi 
rešitev s spremembo študija, ki naj se deli v dve smeri, in sicer na 
porodništvo in ginekologijo. 

5. Zahteva, da naj ženske, ki se odločajo za abortus, v celoti 
plačajo to storitev, je nesprejemljiva, saj možnost oz. nezmožnost 
plačila storitve ne sme biti faktor, ki bi vplival na odločitev. Plačilo 
abortusa bi namreč pomenilo hudo breme ravno socialno in eko
nomsko najšibkejšim družinam oz. ženskam, ki se pogosto prav zaradi 
nevzdržnih socialnih razmer in ekonomskega položaja odločajo za 
abortus. Posledice in zdravljenje mazaško opravljenih splavov pa so 
veliko dražje kot polna cena le-tega. 

Participacija za abortus za zaposlene ženske naj ostane v cenov
nem razredu ostalih zdravniških stori tev, nezaposlene ženske in tiste, 
·ki imajo osebne prejemke nižje od. zajamčenih, pa naj bodo oproščene 
plačila. Menimo, da cena splava ne more biti korektiv nacionalne 
natalitete, lahko pa je dejavnik povečane mortalitete žensk. 

ZELENI SLOVENIJE 

STAUŠČA STRANKE DEMOKRATIČNE PRENOVE 
(SDP) 

Kot sva se dogovorili, ti pošiljam odgovore, ki jih je na vprašalnik 
vaše skupine izoblikovala ženska frakcija SDP. Prepričana sem, da 
bodo ti odgovori tudi stališča, ki jih bo stranka v celoti zavzela d.o 
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tega vprašan~~'l, saj izhajajo iz vseh stališč, ki jih je stranka v zvezi s 
tem vprašanjem tudi javno sprejemala in zagovarjala vse od pred
volilnih časov sem. O tem se bo P SDP izreklo na eni svojih javnih 
sej že v maju ali najkasneje prve dni letošnjega junija. 

1. Veljavno zakonodajo do abortusa je treba ohraniti, ker je dovolj 
liberalna in zagotavlja ženskam uveljavljanje njihove pravice do 
svobodnega odločanja o tem, ali hodo ali ne bodo rodile. 

Ustava mora izrecno zajamčiti pravico žensk do abortusa, ker je 
samo tako mogoče preprečiti, da ne bi z zakoni, ki se sprejemajo z 
navadno večino, skupščina znižala že doseženo raven te pravice. 
Izrecno je treba v ustavo tudi zapisati dolžnost države, da ženskam 
omogoči uporabo te pravice, kadar se tako odločijo. 

2. Bojimo se, da nič in nihče te pravice ženskam ne more vzeti. 
Omejevanje te pravice ali celo prepoved abortusa bi zato povzročila 
predvsem bistveno znižanje zdravstvene varnosti žensk, pogostejšo 
smrtnost zaradi oporečno opravljenih mazaških splavov, več kasnejše 
neplodnosti, socialno razslojevanje, ki bi na hude zdravstvene po
sledice obsodilo predvsem mlade in socialno najšibkejše ženske. 

3.!bhortus je izhod v sili - manjše zlo, kot če se rodi nezaželen 
otrok. 

Število abortusov se lahko prcpreči s pravočasnim seznanjanjem 
mladih z različnimi metodami in sredstvi kontracepcije, z dostop
nostjo in izbiro najzanesljivejših kontracepcijskih sredstev, z vzgojo 
za enakopravne in odgovorne odnose med spoloma, predvsem pa z 
zagotavljanjem takih možnosti osebnega razvoja in normalnega živ
ljenja mladih parov (zaposlitev, stanovanje, dostopnost otroškega, 
varstva, politika delovnega časa za mlade starše), ki ljudi spodbuja 
k rojevanju otrok. 

4. Nasprotujemo možnosti uzakonjenja pravice do ugovora vesti 
zdravnikov - ginekologov. V času, ko se zdravnik odloča za specia
lizacijo, se že v celoti zaveda, da je v ginekologiji splav eden izmed 
posegov, ki se mu profesionalno ne bo mogel izogniti. Naj si torej 
izbere drugo speci{llizacijo, če na splav po svoji vesti ne more pristati. 

Iz izkušenj v Italiji in Avstriji vemo, da tak ugovor vesti ženskam 
bistveno otežuje izvajanje pravice do abortusa - glede na to, da 
Slovenija pripada istemu civilzacijskemu krogu, je mogoče predpos
taviti, da pri nas ne bi bilo nič drugače. 

5. Nalagati ženskam plačevanje stroškov za ta poseg pomeni 
oteževati abortus tistim ženskam, ki se mu spričo svojih splošnih 
življenjskih okoliščin najtežje izognejo. Zato se zavzemamo za ukin
janje participacije ali za čim bolj simbolično participacijo. 
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Ženska frakcija se je na svoji seji 23.5.1991 odločila, da P SDP 
predlaga, da v ustavni razpravi dosledno brani taka stališča do teh 
vprašanj, in da so to tista vprašanja, glede katerih niso mogoča 
»trgovanja«. Frakcija se tudi ne ogreva za referendumsko obrambo 
pravice do splava, saj bi s tem poklicali moške, da odločajo o pravici, 
ki po naravi stvari pripada samo ženskam. 

Za žensko skupino SDP 
Sonja Lokar 

IZJAVA KONGRESA SLOVENSKIH KRŠČANSKIH 
DEMOKRATOV (SKD) O SPLAVU * 

Slovenski krščanski demokrati pozdravljamo odpiranje razprave 
o splavu. Pri tako občutljivem in osebnem problemu, kot je splav, 
postavljamo slovenski krščanski demokrati v središče pravice in 
odgovornosti osebe. Z veseljem borno sodelovali pri nadaljnji široki, 
strpni in znanstveno odprti razpravi o enem temeljnih vprašanj, ki 
zadeva prihodnost človeka kot osebe, družine in naroda. Tudi v 
prihodnje si borno slovenski krščanski demokrati prizadevali z vzgoj
noizobraževalnimi in socialno-materialnimi akcijami, z dopolnje
vanjem sedanje liberalne zakonodaje ter s sistemskimi nerepresiv
nimi ukrepi ustvariti ustrezne socialno-ekonomske možnosti za reše
vanje tega nadvse občutljivega problema . 

• Objavljeno v Delu 29. januarja 1990 in v Demokraciji 6. februarja 1990. 
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4. Stališča verskih skupnosti 

STAUŠČA RIMOKATOUŠKE CERKVE 

Uvodne opombe: 

1. Katoliška vera utemeljuje človekovo moralno ravnanje na 
naravnem zakonu in na razodetju - Svetem pismu. Človek ima svoj 
začetek in cilj v Bogu. Iz tega izvira človekovo dostojanstvo in 
poklicanost, pa tudi njegove pravice od spočetja do smrti, Krščanski 
humanizem se v duhu evangelija še posebej zavzema za obrambo 
tistih, ki so ogroženi in si sami ne morejo pomagati. 

2. Moralno-etične zakone, izhajajoče iz tako imenovanega narav
nega zakona, človek spoznava kot danosti, ki jih mora brezpogojno 
spoštovati in jih ne more sam poljudno spreminjati. Raziskave o 
razšiljenosti nekega pojava ali javno mnenje o nekem moralnem 
vprašanju ni merodajno, kaj je resnica in je torej za človeka moralno 
dobro. Ugotovitve empiričnill znanosti povedo, kakšno je stanje. 
Vendar si je človek vedno prizadeval stanje spreminjati, izboljšati, 
pri čemer mu je v pomoč normati vna veda - etika. 

3. V duhu evangelija krščanska vera vabi človeka, naj premisli 
božje sporočilo ter ga svobodno sprejme in živi. Nikomur ga ne 
vsiljuje. Vsakdo je pred lastno vestjo in življenjem odgovoren za svoje 
odločitve in dejanja. Pomembna resnica krščanstva je, da Bog člo
veka ljubi, zanj skrbi, mu odpušča in ga odrešuje. 

Odgovori k posameznim vprašanjem: 

1. Sedanja zakonodaja je sprejeta kot politično dejanje in pritisk 
»od zgoraj« na zdravstvene delavce. V njej je izraženo liberalno 
stal~šče do splava, ki se je kot tako v praksi tudi uveljavilo. Nobenega 
dvoma ni, da se je z liberalizacijo število splavov ne samo povečalo, 
temveč se je tudi ustvarilo javno mnenje, da splav ni tako vprašljiva 
zadeva, če ga zakon dovoljuje. 

Zakonodaja o splavu potrebuje ponovne in celovite obravnave, 
kjer bodo lahko sodelovale tako družbene in druge ustanove kot tudi 
skupine in posamezniki, ki morejo prispevati svoj delež k reševanju 
tega pojava socialne patologije. V ospredju mora biti primarno etični, 
medicinski in socialni vidik. 

Vprašanje splava ne sodiY_!Lstll\,<:!. To potrjujejo ustave drugih 
držav. Ustava kot pozitivni in sploŠni zakon usmerja neko družbo in 
skrbi za njen skladen razvoj, upoštevajoč tako pravice posameznika 
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kot celotne družbe. Splav je zlo. ""lik", 1" ,.,'),11 III1P'" ,1", ,1' III·ltn 
iskati vzroke med drugim tudi v lil,..mlll, 1111."11,,01111' 'II 1"""f'"i~liivi 
osveščenosti ljudi ter nezadosllli vzg"ji. 

2. Vprašanje vsebuje ž,~ v sVIljii, 1,00ilval, , ... 1,,11, .. 1"'lIl1l1dl~IIII'

nosti, nasprotja. Alije člov"k ahslllullli I~"·., .. ,,I'II "V"I' ,'." ilvll""jll't 
Ali in v kakšni meri srne odlo,~ali II življ"lIjll 01,1,/,."'-,"'1 

Življenje je temeljna vred"ola. '1;, jc' ""1',1"",," 1'1.","I'lIlIjl' ,.·1 .. -
veštva. Vrednote pa človeštvo zavaruj,· z 1 ... k ..... I.JlIIII" !1111Ij .. do 
življenja spoštljivo razlll"rj,,, irIlajII gaZIl lIC·kaj 1I,·d .. III~ljiv'·HII. Živ
ljenje je dal; s katerim n" raVllalll1l JlII r .. ili vIIIji. III/liV.·.', ."I,~o\l"I"o. 
Nihče ni gospodar svojega ži vlj"'ljll. Sl'lt'j"1 gll j •.• " 1 KI .. ,.:.. ·V. IIji 1. .. \10 

očetovsko/materinsko Ijl1l"'Z"1I i II V logll JlII i ""'"'" 1 judj.· ZlI rll"kllj 
plemenitega in dičnega. \),:janja, klil so ,.,'11110111111. IIgrlli.lll1jl·llIsl"'·WI 
življenja ali ži vijenja drugi h, raZIl(" obl i k,· zasvojI '11 .. ,.,1 i ... ·luvl·k "oži \I
lja kot nekaj negativnega in bolečega. Vr"!"dll"'""j,' iII vHl"ovHlrj,~ 
življenja pa imamo ljudje za el.ično dejanje, za izraz (~lo\l'·(~II .. sti, 
humanosti neke družbe. 

Kaj torej pomeni »odločati o samem sebi«? Prepričanje, ki zanika 
fetusu - zarodku individualnost, je v nasprotju s filozofskim in 
genetskim razumevanjem osebe. Pri abortusu si človek jemlje pra
vico odločati o drugem. Bitje, ki ga mati nosi, je oseba, različna od 
matere, z vsemi posebnostmi in možnostmi, ki bodo lahko prišle do 
veljave v življenju. Ni ga mogoče sprejemati le kot del matere. Zato 
ni mogoče govoriti o pravici ali svobodi enega (matere, družine), ki 
ne upošteva tudi pravic drugega (otroka). Svoboda in pravica po
sameznika je omejena s svobodo in pravico drugega. Ali otrok nima 
pravice živeti? Nerojeni otrok ne ogroža pravic drugega, medtem ko 
drugi ogrožajo njegovo življenje in pravice. 

3. Da je splav zlo, in sicer z več vidikov (etičnega, medicinskega, 
družbenega, narodnostnega), ni potrebno posebej dokazovati. Vse
kakor ne gre za vprašanje, ki zadeva le mater, posamezni zakonski 
par ali družino, temveč gre za socialno zlo. Trenutno stanje je -
začarani krog, ko se zdi, da je rešitev nemogoča ali da njegovo 
parcialno reševanje lahko sproži druge posledice, npr. večje število 
mazaških splavov, smrt matere ipd. Sedanje stanje ni nastalo v 
trenutku. Samo celovito, načrtno in dolgoročno reševanje more ubla
žiti njegovo ostrino. Navajam nekaj predlogov: 

a) Sprejemanje in spoštovanje življenja (človeka - osebe) kot 
temeljne vrednote. Tega ni mogoče doseči samo z .zakoni in določ
bami, tudi ne z omejitvami in prepovedmi, temveč tudi s/z (sa
mo)vzgojo in etičnim prizadevanjem in doslednostjo. V spoštovanju 
posamezne osebe izražamo spoštovanje sleherni osebi. A tudi na-
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sprotno je res: ko smo se pregrešili proti posamezniku, smo se na neki 
način pre-grešili proti vsakemu človeku. Sarnomori, splavi in druge 
oblike socialne patologije v našem narodu imajo - mcd drugim - ta 
skupni imenovalec, da izražajo pomanjkanje življenjskega optimiz
ma, neodpornosti proti težavam časa; so znamenje življenjskega 
vakuuma in brezciljnosti. 

b) Vzgojni programi za mladino v osnovni in srednji šoli so 
(morajo postati) sestavni del priprav na življenje, medčloveške od
nose, delo in poklic) Priča smo neodgovornemu ravnanju posamez
nikov (staršev, pedagogov), ustanov (revij, filma, tv), ki enostransko, 
neodgovorno in nekritično govore o spolnosti, odnosu med spoiema, 
kontracepciji, o življenju in vrednotah na sploh. Kultura medčlo
veških odnosov je zanemarjena tudi pri odraslih. Sredstva družbe
nega obveščanja gledajo predvsem na lastno uveljavitev ali dobiček, 
manj ~~jim gre za celovitost informacije ter osveščanja bralcev. 

c) ~tarševstvo in posebej materinstvo ni dovolj ovrednoteno v 
družbi. Še več: nosečnice so v družini, delovnem okolju in v zdrav
stvenih ustanovah deležne nerazumevnaja in pritisko~ Toliko bolj, 
če gre za družino z več otroki, če so v ozadju socialni problemi. To je 

. znamenje, da v družbi vlada negativističen odnos do življenja in 
otroka, pa tudi do človeka na sploh. Nosečnice pogosto slišijo po
zdrav: Boste splavili? Zakaj ne bi slišale besed poguma in dejanj 
solidarnosti tedaj, ko so v dvomu in negotovosti, kaj storiti, kako 
naprej? :potrebna je pomoč ustanov, skupin in posameznik()-~ Samo v 
sodelovanju in solidarnosti je mogoče reševati - rešiti ga najbrž ne 
bo ~ogoče nikoli - vprašanje splava. 

č) Ne država ne kaka druga ustanova nima pravice predpisovati 
ali omejevati, koliko otrok bodo zakonci imeli. Gre za osebno pravico 
in dolžnost staršev, da zrelo in odgovorno odločajo o spočetju otrok. 
Vsaka družba stoji na temeljih zdrave družine in na njej gradi svojo 
prihodnost. S svoje strani je družba dolžna ustvarjati pogoje za 
ži vijenje zakonske skupnosti in družine, prav tako je dolžna prispevati 
svoj delež pri vzgoji naroda in skrbeti za njegov vsestranski razvoj in 
prihodnost. 

d), Gotovo bi mnoge žene rodile, če bi bila družinska in socialna 
klima ugodnejša. Vsekakor v tem potrebujejo pomoč in razumevanje 
moža, družbe, in~titucij, tudi tistih, ki doslej niso mogle delovati na 
področju sociale (Cerkev, iniciative posameznikov ali skupin). Pri 
tem je potrebno združiti skupne napore ustanov, skupin in posamez
nikov ne glede na politično, versko ali kako drugo prepričanje, saj 
gre za dobro posameznika in naroda. 
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e) Ljudje niso deležni celovite informacije o splavu: kaj je splav, 
kakšne so njegove zdravstvene, psihične, etične in druge posledice. 
Film o splavu so nekateri označili kot nehuman in šokanten. S tem 
so nehote priznali, da je poseg sam še bolj nehuman in šokanten. Ali 
so vsi odgovorni (mož, žena) pred posegom celovito informirani o 
posledicah, ali so jim nakazane ustrezne alternative? Svoboda iz
bire/odločanja izhaja iz resnice. 

f) V celovitost informacije spada tudi informacija o kontracepciji 
in naravnem urejanju spočetij, združena z ustreznimi vzgojnimi 
postopki, ki človeka usmerjajo k odgovornemu ravnanju in ne le k 
rabi »receptov« in sredstev brez osebnega premisleka. Vsekakor je 
tudi s stališča vere potrebno razlikovati med kontracepcijo in spla
vom. 

4. Zdravnik in drugo zdravstveno osebje ima in mora imeti pravico 
do ugovora vesti. Nihče ne sme drugega siliti k dejanjem, ki niso v 
skladu z njegovo vestjo in prepričanjem, toliko bolj, če je njegova 
naloga skrb za življenje in zdravje, ne pa uničevanje življenja. 
Zakonodaja o vojaški obveznosti je že sprejela ugovor vesti iz huma
nih, verskih ali filozofskih razlogov. Pri tem gre v večini primerov za 
vprašanje, da kdo odklanja že nošenje orožja, kaj šele njegovo rabo. 
Obrambo domovine imamo ljudje za častno nalogo, ki pa jo želi 
dotični drugače braniti. V primeru splava pa gre za dejanje, ki ga 
ljudje nedvoumno opredeljujemo kot zlo, čeprav nujno. 

Zakonodaja, ki zdravnika in zdravstveno osebje obvezuje ali bi ga 
še naprej obvezovala k opravljanju splava, je etično nedopustna. 
Nesprejemljivo je, da je zdravnikom drugačnega prepričanja (vernim 
ali nevernim) onemogočena specializacija in delo v ginekologiji, in 
sicer iz več razlogov: 

1) gre za dejstvo, da nekateri krogi pod pritiskom zakonodaje 
odločajo, kdo se lahko specializira na tem področju. Ustava zagotavlja 
vsem državljanom svobodno izbiro poklica, izobrazbe in dela; 

2) z vidika znanosti gre za dejstvo, da si kdo (skupina) lasti to 
področje in ne dovoli, da bi drugi svobodno raziskovali in iskali 
alternativne rešitve; 

3) občani imajo pravico izbirati zdravnika, ki bo tudi po tej plati 
ustrezal njihovemu prepričanju in bodo imeli vanj zaupanje. Ali ne 
bi bilo celo primerno, da ima nosečnica možnost posvetovati se z 
nekom, ki ji bo tudi s stališča etike/vere/svetovanja, ne samo s 
stališča medicine in sociale, v pomoč? Tudi to spada k celovitosti 
informacije in humane pomoči. 

5. Zdravstvo skrbi za človekovo zdravje in najbrž noče ustvarjati 
novih žarišč bolezni in drugega - moralnega, socialnega zla. To, da 
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vsi občani hočeš nočeš prispevajo - ne v prid zdravju, tudi ne življenju 
- temveč njegovemu uničenju, je absurd. Absurdne so tudi posledice, 
da bodo imeli nekateri več možnosti za splav kot drugi. 

Priča smo resničnosti reka: Abyssus abyssum invocat - Zlo rodi 
novo zlo! Nadaljnja liberalizacija splava bo sprožila vedno nove in 
nepredvidljive posledice. Vsakemu zlu pa se je najlažje upreti v 
začetku. Ali je ta začetek že zamujen? Upam, da ne, saj nam je vsem 
do tega, da bi splav kot zlo in njegove mnogovrstne posledice vsaj 
zmanjšali, če že ne odpravili. 

Dr. Rafko Valenčič, 
profesor pastoralne teologije, 

Teološka fakulteta, Ljubljana, 
in član Teološkega sveta pri SŠK 

STALIŠČA EVANGEUČANSKE CERKVE 

1. Ali menite, da bi bilo v Sloveniji potrebno ohraniti sedaj 
veljavno zakonodajo v zvezi s pravico do abortusa in zakaj (ne)? 

Naj se ohrani in s tem prepreči mazaštvo. 
Če menite, da jo je potrebno spremeniti, kakšne spremembe 

predlagate in kaj naj bi z njimi dosegli? 
Na to ne bi vedeli odgovoriti. 
Ali naj ustava jamči pravico do abortusa in zakaj (ne)? 
Mislimo, da naj jo jamči, ker bo v obratnem primeru zelo dosti 

mazaštva in socialne bede in nezaželenih otrok. 
2. Ali menite, da bi omejevanje pravice ženske do abortusa ali 

prepoved abortusa državljanki omejila pravico, da odloča o SamI 
sebi? 

Državljanka bi imela omejeno pravico do odločanja o sebi. 
3. Kako ocenjujete abortus (kot moralno zlo, kot posledico social

ne bolezni, kot zadnje sredstvo, s katerim lahko ženska reši problem 
nezaželene nosečnosti, kot kontracepcijsko sredstvo, enakovredno 
drugim ... )? 

Abortus je zadnje sredstvo za reševanje nezaželene nosečnosti. 
Kako bi po vašem mnenju lahko zmanjšali število abortusov? 
S prosvetljevanjem žensk in priporočanjem ustrezne zaščite. 
4. Kaj menite o uzakonjenju pravice do ugovora vesti zdrav

niškega osebja v zvezi z abortusom? Kako bi uzakonjenje te pravice 
vplivalo na možnost žensk, da uveljavijo pravico do abortusa? 

Možnost bi bila za žensko okrnjena in v primeru socialne in 
medicinske indikacije prav tako manjša. 

237 



Kaj menite o tem, da bi ta problem reševali s predhodni III vplivan
jem na izbor specializacije tako, da se »oporečniki « ne hi O( !lučali za 
ginekologijo? 

Bi se pa odločili tisti, ki jih ugovor vesti ne hi ohremenjeval. S 
tem ne bi rešili tega vprašanja. 

5. Kaj menite o zahtevah, naj žcnske, ki se odločijo za abortus, 
stroške te zdravstvene storitve v celoti plačajo same? 

Če je to iz socialnega ali medicinskega potrebno, potem bi težko 
plačala sama. V obratnem primeru pa naj plača. 

Ali naj bi bila participacija za abortus večja, enaka ali manjša kot 
za zdravstvene storitve v okviru t.i. zagotovljenih pravic, ali naj bi jo 
v celoti ukinili? 

Naj bi bila enaka. 

STAUŠČA ISLAMSKE VEUSKE SKUPNOSTI 

Če hočemo analizirati pojem abortusa v islamu, je treba vedeti 
predvsem to, kaj abortus dejansko pomeni: preprosto ubiti, usmrtiti 
ali razkosati nedolžno detece, ki raste v materinem trebuhu. Od tod 
izhaja, da je abortus dejansko zločin. 

Kako preprečiti takšen zločin in kako ga odpraviti? Predvsem je 
treba poudariti, da so odnosi (spolni) med fanti in dekleti oziroma 
med moškimi in ženskami v islamu upravičeni in dovoljeni le v 
zakonu. V islamu torej seksualni akt ni prepovedan, ampak preložen 
do določenega trenutka. Eden od ciljev zakona je zagotavljanje 
potomstva. Vendar pa se danes priporoča nerojevanje in pride do 
preprečevanja tega tudi z umorom; obstaja celo mnoštvo drugih 
metod, ki jih predlagajo, da bi opravičili sintagmo imenovano »kon
trola rojstev«. 

Kontrola rojstev pomeni pri zakoncih nerazumevanje smisla živ
ljenja in omalovaževanje ustvarjalnosti Vzvišenega. To pomeni, da 
človeški plod, ki je na poti, cia postane najbolj popolno hit je, pojmu
jemo kot kos mesa, preprost in brez življcnja. Ubiti majhno nedolžno 
bitje, ki mu še ni znano nikakršno zlo dejanje, in ga razkosati, ko je 
še v materinem telesu, pomeni najvišjo stopnjo sadizma. Kajti On, ki 
daje življenje, ima edino pravico, da temu in takšnemu življenju 
naredi konec. 

V Koranu piše: »Alah vladava v nebesih in na zemlji. Ustvarja, 
kar hoče. Komur hoče, podarja otroke ženskega spola, komur hoče pa 
moške, ali pa jim daje tako moške kot ženske, nekatere pa pusti hrez 
poroda. On v resnici ve vse in more vse.« (Ešura .. 49-50) 
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»On vas oblikuje v materinici kakor On hoče; ni Boga razen njega, 
Silnega in Modrega." (Ali Irnran 6) 

Iz teh koranskih citatov torej vidimo, rla ima vsako bitje pravico 
do življenja in da samo Vzvišeni določa življenju konec. 

Z medicinskega oziroma zdravstvenega vidika strokovnjaki za
gotavljajo, da vsak porod obnavlja zgradbo ženske in ji izboljšuje 
zdravje. Strokovnjaki pogosto trdijo, da pri ženah, ki so rojevale, 
naletimo na r~lk dojk in mnoge druge bolezni mnogo redkeje kot pri 
tistih, ki niso. 

Grozovita je že sama misel na abortus z vidika strokovne analize 
in nekaterih vidikov oziroma metod abortusa, kot je »kiretllŽa« - (izraz 
po kireti, instr~mentu, ki otroka dobesedno trga ven, košček za 
koščkQm, potem ko ga uvedejo v maternični vrat - cervix). Dalje, 
izsesa~anje maternice s pomošjo votle cevi, ki je tridesetkrat močnej
še od hišnega sesaica za prah; cev je povezana s sesalnim strojem, , 
ki je tako močan, da otroka veni sekundi raztrga v maso krvi, tkiva 
in mesa. Dalje, zastrupljanje s soljo in druge metode. , 

Narobe je, da človek napačno razume pojem svobode. Svoboda ni 
v možnosti zadovoljevanja vsake zahteve na tak način in takrat, kadar 
to človek želi. Ne! Svoboda bo posvetila šele v življenju brez psihičnih 
motenj, dvomov, preganjavice ljubosumja, izvenzakonskega porekla, 
strahu pred bodočnost jo, veneričnih bolezni, abortusa, življenja brez 
potomstva, družbenih nemirov itd. 

Na koncu lahko rečemo tole. Abortus je povezan s seksualnim 
nagonom in človek ga pojmuje kot nujno zlo v primerih, kadar ne zna 
obvladovati samega sebe. 

Islam priznava človekov seksualni nagon in od njega ne zahteva, 
da bi ta nagon v sebi uničil, niti mu ne dovoljuje, da bi svojim 
strastem dopuščal brezmejno svobodo. Zato se je islam odločil za 
srednjo pot: priznava strasti, jih pa ne razpušča v njihovi neobrzda
nosti. Te so kanalizirane in usmerjene. Od zakoncev ne zahteva, da 
bi svoj nagon v sebi ubijali, ampak da ga s svojo močno voljo in 
zavestjo nadzirajo. 

Samo v primeru, daje življenje matere v nevarnosti, se lahko oče 
in mati zatečeta h kakšnemu načinu, ki prepreči prihod otroka, o 
čemer govori tudi Koran: » ... ne ubijaj te tistega, ki ga je Alah 
prepovedal ubiti, razen kadar to zahteva pravica ... « (El enam 151) V 
takšni situaciji uporabljamo naravne metode zaščite kot pravilne. V 
islamu dovoljujemo naravni način zaščite, ki jo imenujemo »azil« 
(oddaljevanje, odvajanje). Tega ne priporočamo, je pa dovoljeno. Vse 
ostalo, kot je poseg proti naravi z instrumentom in različni načini 
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ubijanja, so neislamske metode, ki jih islam kHtegori(~lIo prepo
veduje. 

Imam Muris IladžibašČ'aušcvic 

STALIŠČA SItnSKE PUAVOSLAVNE CEHKVE 

Po evangelijskem nauku, za katerega se zavzemamo, je človekova 
svoboda nedvomno največji božji dar, in nihče je ne more omejiti, 
zmanjšati ali ukiniti. Veliki apostol Pavel pravi o tem takole: >,vse mi 
je dovoljeno, ni pa vse tudi dobro zame.« Gotovo velja, da človek to 
svojo svobodo večkrat obrača tudi proti samemu sebi in s tem krši 
najbolj temeljna moralna načela, na katerih temelji njegov obstoj in 
obstoj človeštva. Tudi vprašanje abortusa je vprašanje človekove 
svobode in tega, ali bo to svobodo uporabil proti samemu sebi. Toda 
zakoni morajo biti oblikovani tako, da varujejo človeško svobodo, ne 
pa da bi jo omejevali. Zadnja 'odločitev pripada človeku in o tem 
odloča izključno on sam; noben zakonodajalec mu ne sme tega 
preprečiti. 

Preden se vprašamo abortus - da ali ne, bi morali storiti vse, da 
ne bi bili postavljeni pred to vprašanje. Po našem mnenju bi bilo 
nujno potrebno, da bi skozi medije in izobraževanje čim bolj osvetlili 
vprašanje, ali z abortusom ubijemo življenje oziroma človeka ali ne. 
Aboslutno da, bi bil naš odgovor. Kdor se odloča za abortus, bi moral 
najprej izprašati svojo vest, ki se bo takšnemu dejanju gotovo po
stavila po robu. Da se danes mnogi tako lahko odločijo za abortus, 
dokazuje, kako malo se zavedajo smisla in teže tega dejanja, saj za 
mnoge to tudi ni nič drugega kot navaden medicinski poseg. 

S šolskimi programi (ki pa ne bi smeli biti ideologizirani, ampak 
prepuščeni znanosti) bi morali mlade seznaniti z vso problema
tičnostjo abortusa, prav tako kot jih na primer uvajamo v splošno 
kulturo in splošno izobrazbo. Opozoriti bi morali na posledice abor
tusa, saj v mnogih primerih žene po prekinitvi nosečnosti pozneje ne 
morejo imeti otrok, tudi če bi to želele. Medicina verjetno lahko 
priskrbi še mnogo dokazov o škodljivosti abortusa za zdravje, še 
posebej pri mladih ljudeh. 

Človek mora biti informiran - preko šole, strokovnih revij, množi
čnih medijev itd. - stvar njegove vesti pa je, ali bo to storil ali ne, ali 
bo torej lahko nosil težo tega moralnega dejanja; vendar mora o tem 
odločati konec koncev sam. Za nas je abortus moralno zlo, je pa tudi 
posledica neurejenih socialnih razmeI; zaradi katerih se mnogi odlo
čajo za abortus. Zato bi morala država, namesto spodbujanja razprav 
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za in proti abortusu, storiti vse, da bi otrok v naših razmerah ne bil 
tako rekoč luksuz, ki si ga ne rnow vsakdo privošeiti. 'ilI imam v 
mislih predvsem razne olajšavl~ za matere in starše, pomoč pri 
zadovoljevanju otroških potreb, otroške obleke, obutve itd., ki bi 
morala biti oproščena davkov. Predvsem bi morala država imeti 
program, s katerim bi spodbujala rojevanje otrok, ne pa tako kot je 
sedaj, ko vladata strah in negotovost, da starši otrokom ne bodo mogli 
nuditi niti najbolj osnovnega. En vojak manj, en otrok več - bodočnost 
vsakega naroda je v otrocih. 

Zdravnik mora imeti pravico do ugovora vesti in lahko odkloni 
izvajanje abortusa; to spada med splošne človekove pravice in svo
boščine. Mislim tudi, da tistim, ki ne želijo opravljati abortusa, ne bi 
smeli omejevati možnosti, da se ukvarajo z ginekologijo, ki vključuje 
široko paleto dejavnosti. 

Smo pa proti temu, da bi morale stroške za operativni poseg 
plačevati same pacientke. To bi lahko postala denarna kazen za tiste, 
ki se tako odločijo, pojavili pa bi se nelegalni abortusi, nestrokovno 
opravljeni, saj bi ga opravljale osebe, ki niso strokovno usposobljene 
za ta medicinski poseg. Ti posegi morajo biti pod strogim nadzorom 
zdravstva in medicinskih služb. (participacija naj bo enaka kot za 
ostale zdravstvene storitve.) 

Še enkrat bi želeli poudariti, da je abortus kompleksen problem, 
ki ga je treba osvetliti z različnih vidikov in ga jasno predstaviti 
javnosti. Ljudi je treba izobraziti in razsvetliti, to je edina prava pot 
za soočenje s tem problemom. 

Paroh Peram Boškovic 

STAUŠČA DRUŠTVA ŠTUDENTOV TEOLOGUE 

(bivše Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev) 
1. Menimo, da sedaj veljavna zakonodaja v zvezi z abortusom ni 

ustrezna. Abortus ne more biti legalen. V tem smislu je potrebno 
urediti tudi zakonodajo. Ustava ne more jamčiti pravic do nelegitim
nih dejanj, ampak mora spoštovati dostojanstvo človeka (in njegovega 
življenja). 

2. Prepoved abortusa državljanki ne omejuje pravice, da odloča o 
sami sebi, saj gre za življenje drugega človeka - otroka. O tem tudi 
sodobne pozitivne znanosti (npr. genetika) ne dopuščajo dvoma: o 
človeku moremo (in moramo) govoriti od spočetja dalje. 

3. Abortus pojmujemo kot umor (še nerojenega) otroka in zato kot 
moralno zlo. Takšno pojmovanje smo utemeljili že v prejšnji točki. 
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Število abortusov bi lahko zmanjšali z ustrezno razlago narave tega 
dejanja ter z odpravljanjem vzrokov: socialnih, ekonomskih in dru
gih. Seveda gre tudi za vprašanje celostne vzgoje posameznikov in 
njihovega odgovornega življenja. 

Verjetno bi k zmanjšanju števila abortusov pri pomogia tudi ustrez
na zakonodaja. 

4. S prepovedjo abortusa bi to vprašanje enostavno odpadlo. Sicer 
pa menimo, da je ugovor vesti zdravniškega osebja legitimen in bi 
zato moral biti tudi legalen. V kolikor bi bila pravica do ugovora vesti 
uzakonjena, bi to najbrž pomenilo vsaj začasno manj abortusov. 

Tak izbor specializacije, da se »oporečniki« ne bi odločali za 
ginekologijo, verjetno ne bi bistveno razreševal vprašanja (saj lahko 
ugovor vesti nastopi šele kasneje). Ta rešitev pa tudi ne bi bila 
legitimna: zakaj nekomu, ki noče moriti, zato onemogočiti, da rešuje 
zdravje in življenja prav na področju ginekologije? 

5. Vprašanje kritja stroškov abortusa se nam ne zdi bistvenega 
pomena in zato o tem nismo sprejeli nobenih zaključkov. 
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5. Stališča ženskih skupin 

STAUŠČA ŽENSKE INIClATIVE KOPER - INIZlA
TIVA DELLE DONNE CAPODISTIUA 

1. Menimo, da je sedaj veljavna zakonodaja v zvezi s pravico do 
abortusa dovolj liberalna in da je ni potrebno spreminjati. Vsakršen 
bolj restriktiven poseg v to zakonodajo bi pomenil za ženske kršenje 
njihovih temeljnih in naravnih pravic. 

Prepričane smo tudi v nujnost, da se že v ustavi zajamči pravica 
vsake posamezn:ice, da sama odloča o tem, ali bo donosila ali pre
kinila nosečnost. Prav zato, ker se ustave ne pišejo vsak mesec, je 
potrebJlo vanjo nedvoumno zapisati to pravico ženske in tako pre
prečiti, da bi z njo manipulirala vsakokratna, takšna ali drugačna 
novoizvoljena oblast. Ta sum glede zlorabe pravice ženske, da sama 
odloča o' donositvi ali prekinitvi nosečnosti, je razviden 'ne le iz~' 
primerov v drugih (tudi bolj ravitih in modernih) državah, temveč 
tudi iz grobih in prozornih izjav oziroma tendenc v domačih logih. 

2. Država, v kateri mora ženska razlagati, da ona svoje telo je, 
dokazovati, da ima pravico do telesne integritete, si izboriti pravico 
do abortusa in si šele tako zagotoviti, da odloča o sami sebi, taka 
država se ne more dičiti s pridevniki demokratična, moderna, ne
totalitarna, razvita, itd. Taka država in oblast v njej je lahko le bedna, 
nasilna in neumna. 

3. Abortus razumemo le kot zadnje sredstvo, s katerim lahko 
ženska reši problem nezaželene nosečnosti. Da bi se zmanjšalo 
število abortusov, bi se moralo marsikaj premakniti že v vzgojno 
izobraževalnem sistemu (v osnovnih ter zlasti v srednjih šolah), 
povečati bi morali število posvetovalnic za kontracepcijo in izboljšati 
tretma ter delo v ginekoloških ambulantah in klinikah. Na razpolago 
bi moralo biti več tipov brezplačne kontracepcije (tudi preservativ 
naj bi predpisali na recept) v zadostnih količinah. Poleg obstoječih 
ginekoloških ambulant bi morale biti mladoletnicam na razpolago 
posebne, njim namenjene ginekološke ambulante. 

Na javnih mestih, v srednjih in visokih šolah bi mo~ali postaviti 
avtomate s kondomi, njihova cena pa naj bi se zelo zmanjšala, saj 
menimo, da je nerazumljivo in nesmiselno, da je prav zdravju ne
škodljiva in celo preventivna (AIDS!) kontracepcija, ki bi lahko bila 
vsem dostopna (predvsem pa mladim), tako zelo draga. Prav tako 
nezaslišano je dejstvo, da v marsikateri naši ginekološki ambulanti 

243 



ni na razpolago najsodobnejših metod oziroma pri P()IlI()(~ kov ulodkri
vanje zgodnje nosečnosti.j 

4. Uzakonjenje pravice do ugovora vesti zdravniškega osebja v 
zvezi z abortus om bi nedvomno pomenilo, da je s telll olllej( 'na pravica 
ženske do abortusa oziroma da bi se s tem močno zrnanjšall' možnosti 
žensk, ki bi hotele to pravico uveljaviti. V državah, ki so sprejele 
ugovor vesti zdravniškega osebja zoper abortus, je po podatkih sodeč 
mogoče reči, da je legalizacija abortusa šele na pol poti, in ker je tak 
zakon v bistvu nekakšno sprenevedanje, kliče po nenehnih dopol
nilih. 

Ali t.i. »oporečnik« ženski, ki ji nosečnost resno ogroža življenje, 
ne opravi abortusa:? In če ga ne, je potem odgovoren in podvržen 
sankcijam? Mar življenja noseče ženske ne ogrožajo tudi druge 
(socialni, psihični vzroki) življenjske stiske? Ali upoštevanje zgolj 
zdravstvenih razlogov bodoče matere ne ogroža življenja dveh bitij? 
Zakaj naj bi imela prav ginekologija pravico do take ozkosti? 

5. Abortus mora biti brezplacen. Zahteve, da naj bi ženske same 
plačale stroške te zdravstvene storitve, pa razumemo kot višek ne
sramnosti in cinizma. 

Participacja za abortus naj bo enaka kot za zdravstvene storitve v 
okviru tako imenovanih zagotovljenih pravic! 

Ženska iniciativa -
lniziati va delle donne 

Koper - Capodistria 

STALIŠČA FEMlNISTIČNE SEKCUE LlLIT ŠKUC 

1. V Sloveniji bi bilo na vsak način potrebno ohraniti sedaj 
veljavno zakonodajo v zvezi s pravico do abortusa, ker le-ta pred
stavlja temeljno in naravno pravico ženske glede odločanja o pos
ledicah svoje spolnosti. 

Ustava bi morala jamčiti pravico ženske do abortusa, ker naj bi 
tvorila okvir pravnih in etičnih smernic za zaščito vseh temeljnih 
človeških in držav 1 janskih pravic, po drugi strani pa zato, ker v ladajo
če ideologije v naši družbi predstavljajo osnovo za vse obsežnejšo 
kriminalizacijo splava in s tem nevarnost tovrstnih restriktivnih 
zakonskih ukrepov. 

2. Omejevanje ali prepoved pravice ženske do ahortusa je vse
kakor v nasprotju z osnovnimi načeli pravice do samoodločbe po
samezmc. 

3. Abortus predstavlja zadnji možni ukrep, s katerim ženska lahko 
prekine nezaželeno nosečnost. 
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Število abortusov bi lahko zmanjšali z obsežnejšim osveščanjem 
javnosti glede metod in uporabe kontracepcijskih sredstev, z odobri
tvijo večjega dela proračunskih sredstev za ginekološko preventivo 
in raziskave o novih ter obujanje starih, predvsem naravnih in zdravju 
neškodljivih kontracepcijskih sredstev ter metod (tudi listih, ki naj 
bi jih uporabljali moški), nenazadnje pa ludi z izboljšanjem social
nega položaja staršev in mater samohranilk (otroški dodatki, cenejši 
in bolj kakovostni vrtci, tozadevne izboljšave na področju izobra
ževalnega oz. šolskega sistema, zagotovitev možnosti podaljšanega 
porodniškega dopusta za oba starša itd.). 

4. Uzakonjena možnost ugovora vesti za zdravniško osebje bi 
predstavljala precejšnjo omejitev ženske pravice do splava, ker bi 
tisti ginekologi in ginekologinje, ki se te možnosti ne bi poslužili, bili 
avtomatično porinjeni v vlogo zdravnikov oz. zdravnic, ki se morajo 
ukvarjati skoraj izključno z izvajanjem splavov, kar bi seveda po
večalo moti vacijo širših zdravniških krogov do tovrstnega ugovora ter 
na ta način še zmanjšalo število tistih zdravnikov in zdravnic, ki bi 
kljub temu bili pripravljeni izvajati ta poseg. To bi seveda v veliko 
primerih privedlo tudi do zdravju škodljivega zavlačevanja, če ne 
celo onemogočanja abortusa. 

Pogosta primerjava ugovora vesti glede izvajanja splava z ugo
vorom vesti glede služenja vojaškega roka je popolnoma neumestna, 
saj je služenje vojaškega roka za moške obvezna državljanska dol
žnost, ki razen ugovora vesti ne dopušča nobene možnosti drugačne 
izbire, študij medicine in zlasti ginekološka specializacja pa je 
rezultat svobodne odločitve posameznikov/posameznic. To odločitev 
je zato potrebno sprejeti v kontekstu, ki ga to delovno področje zajema 
in ki na vsak način vključuje tudi izvajanje prekinitev nosečnosti pri 
ženskah, ki so izrazile to voljo. 

5. Kakršne koli podražitve cene abortusa bi v socialno ogroženih 
slojih privedle do zdravstvenih (»abortusi na črno«) in socialnih 
katastrof. Zato je dolžnost države, da v smislu splošne zaščite svojih 
državljanov in državljank za to ustrezno poskrbi tudi v finančnem 
pogledu. 

STALIŠČA DRUŠTVA ZA ENAKE MOŽNOSTI 
ŽENSK IN MOŠKIH - INICIATIVA 

1. Mislimo, da bi bilo v Sloveniji vsekakor treba ohraniti sedaj 
veljavno zakonodajo v zvezi s pravico do abortusa. Zakon ne potrebuje 
bistvenih sprememb. 
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Zavzemamo se, da bi ustava jamčila to pravico. I'rvi(~ zaradi 
načelnih razlogov, saj se s tem konkretizira enakopravIlosi ž(~nsk, 
durgič pa zaradi pravne varnosti, da ne bi bila zakonska rdiitev kar 
naprej vprašljiva. Menimo, da je ustavna določba o tem v s(~danjem 
besedilu ustrezna. 

2. Da, vsekakor. 
3. Abortus je vsekakor izhod v sili. Število abortusov pri nas se 

zadnja leta zmanjšuje, kar priča o dobrem strokovnem delu gineko
loške mreže, ki ga je potrebno še razvijati in podpirati. 

4. Uzakonjanje pravice do ugovora vesti bi vsekakor omejilo 
možnosti žensk, da uresničujejo pravico do abortusa, najbrž pa bi tudi 
vnesli razdor v stroko. Menimo, da bi to morali reševati tako kot 
doslej, s predhodnim vplivanjem na izbor specializacije. 

5. Dokler imamo sistem zdravstvenega zavarovanja, je posebno 
zaračunavanje stroškov za abortus nepravično. Če bi se ta »rizik« iz 
zavarovanja izključil, se pa postavlja vprašanje drugih rizikov in 
višine prispevka. V sedanjih socialnih razmerah bi zahteva po višji 
participaciji pomenila čisto kazenski ukrep, ki bi dodatno otežil 
življenje mnogih žensk. Participacija naj bi bila enaka kot za ostale 
storitve, tudi novi sistem zavarovanja bi po našem mnenju moral 
vključevati tudi to storitev. Noben kazenski ukrep ni nikjer vplival 
na odpravo abortusa, visoke cene te storitve pa bi prav gotovo znova 
priklicale t.i. ilegalne in za ženske nevarne abortuse. 

Predsednica 
dr. Mateja Kožuh-Novak 

STALIŠČA SKUPINE OnČANOV ZA IZnInO 

1. (Glej deklaracijo.) 
2. Ja. 
3. Abortus je zadnje sredstvo, s katerim se ženska ubrani pred 

neželeno nosečnostjo. Število abortusov bi morali zmanjševati z 
ustrezno zdravstveno politiko (edukacija) ter s stanovanjsko politiko, 
tako da bi se izboljšali pogoji za rojstvo otrok. 

4. Uzakonjenje pravice do ugovora vesti se nam ne zdi potrebno. 
Če bi do tega prišlo, bi to vsekakor delovalo restriktivno na možnosti 
žensk za uveljavitev pravice do splava. 

Ideja o »vplivanju na izbor specializacije«, ki zadeva »oporečni
ke«, ni slišati prav simpatična, saj znotraj ginekologije obstaja kar 
precej usmeritev, ki nimajo zveze z abortusom, in zato ni smiselno 
pred »oporečniki« zapirati kar celotne ginekološke stroke. 
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5. Participacija za aboltus naj ho enaka kot za ostale zdravstvene 
storitve v okviru zagotovljenih pravic. 

Renata Šibar 

ZA IZBIRO 
Pravica posameznika, da svobodno odloča o rojevanjIl svojih otrok, 

je temeljna in nedeljiva. 
To je pravica tistih, ki verjamejo v svetost človeškega življenja od 

spočetja dalje, in pravica tistih, ki v to ne verjamejo. 

Ta pravica nam daje svobodo, ki ne ogroža svobode drugih, in 
drugim daje svobodo, ki ne ogroža naše. 

Zato naj bo zapisana v Ustavi. 

Ni svobodne države brez svobodnih posameznikov. 

ŽENSKA INICIATIVA MAIUBOR 

1. Smo za ohranitev sedaj veljavne zakonodaje v zvezi s pravico 
do abortusa. Mislimo, da je dovolj liberalna, saj omogoča ženskam, 
da se svobodno in po lastni vesti odločajo o dokončanju nosečnosti. 

V ustavnih normah imamo med drugim zapisane tudi temeljne 
človekove pravice (pravica do združevanja, pravica govora, pravica 
razpolaganja s svojim telesom ... ). Pravica do abortusa je po našem 
mnenju ena temeJjnih ženskih pravic (pravica do razpolaganja s 
svojim telesom). Ce torej ženska figurira kot človek, ki mu ustava 
»daje« določene pravice, potem mora biti tudi pravica do abortusa 
zapisana med ostalimi človekovimi pravicami. 

2. Vsaka omejitev pravice do abortusa ali celo prepoved abortusa 
bi pomenila jemanje pravice ženski, da odloča o s~ojem telesu, kar 
bi pomenilo kršitev temeljnih človekovih pravic. Zenske bi bile še 
dodatno diskriminirane zaradi svoje spolne pripadnosti. 

3. Abortus je posledica socialne slike neke družbe. Razvite druž
be, ki razumejo abortus predvsem kot neuspeh družbe in ne posamez
nika, družbe, ki poskušajo preprečevati stopnjo splavnosti s strokov
nim svetovanjem ter razširjanjem zanesljivih metod kontracepcije, 
imajo tudi manj abortusov. Kjer pa tega ni, preostane ženski abortus 
kot zadnje sredstvo, s katerim reši problem nezaželene nosečnosti. 

Problem abortusa je po našem mnenju mogoče rešiti le z izobra
ževanjem, razširjanjem zdravniške mreže, večanj em možnosti dosto
pa do strokovnih nasvetov ter seveda v »propagiranju« zanesljivih 
metod kontracepcije. 
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4. Bilo bi licemerno, če bi bile proti uzakonjcnju pravice do 
ugovora vesti zdravniškega osebja. Z uzakonjenjem pravice do ugo
vora vesti zdravniškega osebja bo po našem mnenju prišlo do kon
fliktne situacije, ko si bodo nasproti stale pravice posameznikov in 
posameznic, ki jih ni mogoče deliti na bolj ali manj pomembne. 
Uzakonitev ugovora vesti lahko tako povzroči onemogočanje pravice 
žensk do abortusa. Strinjamo se, da je mogoče problem rešiti le s 
predhodnim vplivanjem na izbor specializacije. 

5. Za nas je to enako nesprejemlji vo, kot če bi zahtevali, da si mora 
ponesrečenec v avtomobilski nesreči stroške zdravljenja plačati sam. 
Ker smo prepričane, da predstavlja abortus predvsem neuspeh druž
be v celoti, smo za ukinitev participacije. 
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VII. DODATEK 



AVSTRIJA 

BELGIJA 
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ZAKONODAJA RAZLOGI 

Zvezni zakon, 
23. jan uar 1974, v 
veljavi januarja 
1975 

Zakon iz leta 1867 
prepoveduje 
abortus ne glede na 
razloge. 

Spremembe in 
dodatki, Ministrstvo 
za zdravstvo, 
Odredba 1973-
1974. 

Na zahtevo. 

- življenjska 
ogroženost za 
žensko 
- nevarnost za 
telesno zdravje 
ženske 
- nevarnost za 
psihično zdravje 
ženske 
- ogroženo zdravje 
ali poškodba 
zarodka 

- na zahtevo za 

nekatere kategorije 
žensk 
- nevarnost za 

življenje in telesno 
zdravje ženske 
- posilstvo in drugi 
spolni zločini 

PRAVILA, 
POGOJI 

Posvetovanje z 
zdravnikom. 

Mladoletnice do 14. 
leta potrebujejo 
privolitev staršev. 

Neporočene in 
poročene ženske z 
najmanj dvema 
živečima otrokoma 
in poročene ženske 
po štiridesetem letu 
z enim živim 
otrokom, razvezane 
ali samske ženske. 

Obvezno 
posvetovanje. 



SKRAJNA MEJA CENA OPOMBE 
NOSEČNOSTI 

Okoli 15 tednov (12- Zdravstveno zavarovanje Zaradi ugovora vesti 
tedenska oploditev). (običajno) ne plača zdravstvenega osebja in 
) aoortusa ~na zahtevo«. uprave bolnišnic abortus ni 
) neposredno dostopen po 
) Drugi trimester. vsej državi. 
) Nezakonitih splavov 
) domnevno ne izvajajo ni-
) kjer. 
) Statistični podatki niso 
) dosegljivi. 
) Javno obveščanje o 
) dostopnosti abortusa je 
) nezadostno. 

Kljub represivni zakonodaji 
se je število medicinskih 
abortusov od začetka 
sedemdesetih povečalo. 
Kljub temu gre še vedno na 
tisoče Belgijk v tujino, 
predvsem na Nizozemsko. 
Zdravniki in ženske, ki 
opravijo abortuse, so še 
vedno preganjani. Južni, 
francosko govoreči del 
Beligije je bolj brez 
predsodkov kakor severni, 
holandsko govoreči deL 

10 tednov. 

) 
) 
)Do 22 tednov. 
) 
) 
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ZAKONO- RAZLOGI PRAVILA, 
DAJA POGOJI 

CIPEU Zakon 59, - nevarnost za življenje Potrdilo ustreznega 

1 
1974 ženske policijskega 
Zakon 186, - nevarnost za telesno strokovnjaka, ki se opira 
1986 zdra vje ženske na zdravniško potrdilo. 

- nevarnost za psihično 
zdravje ženske 

..... - ogroženo zdravje ali Zanesljivo mnenje dveh 
poškodba zarodka poklicnih zdravnikov. 
- nezaželena nosečnost 

zaradi posilstva ali 
drugih spolnih zločinov 
- socialni, socialno-
zdravstveni ali socialno-
ekonomski 
razlogi 

ČEŠKO. Zakon 66 in Na~ahtevo. Med dvema abortusoma 

SLOVAŠ. 73,23. mora preteči najmanj 6 

KA 
oktober 1987, mesecev. 

v veljavi Izjeme: ženske z 
januarja 1987 najmanj dvema 

porodoma, stare 35 ali 
več let, posilstvo. 
Priporočilo zdravnika. 

- nevarnost za življenje Mladoletnice do 16. leta 
ženske morajo imeti privoljenje 
- zdravstveni razlogi staršev. 

... - ogroženo zdra vje ali Mladoletnice od 16. do 
poškodba zarodka 18. leta: po abortusu 
- posilstvo in drugi mora zdravnik obvestiti 
spolni zločini starše. 

Obvezno posvetovanje. 

DANSKA Zakon št. 350, Na zahtevo. Dovoljenje staršev za 
13. junij 1973 mladoletnice (do 18. 

I - nevarnost za življenje 
leta). 

in telesno zdravje ženske 
- ogroženo zdravje ali Dovoljenje štiričlanske 

1< 
poškodba zarodka komisije. 
- nezaželena nosečnost 

1:· zaradi posilstva in dru-
gih spolnih zločinov 
- socialni, socialno-
zdravstveni, socialno-
ekonomski 
razlogi 
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SKRAJNA MEJA CENA OPOMBE 
NOSEČNOSTI 

Neomejeno. Brezplačno v bolnišnicah. 

12 tednov. Brezplačno do osmega Abortusi so dovoljeni le v 
tedna nosečnosti. bolnišnicah. 
Po osmih tednih je obvezno Ženska mora zaprositi za 
plačilo 500 kron. Abortus abortus v okraju, kjer 
zaradi zdravstvenih prebiva, dela ali študira. 
razlogov je brezplačen. 

) 
) 
) 
) 
) Drugi trimester. 
) 
) 
) 
) 
) 

12 tednov. Ženske dobijo stroške Krajevne bolnišnice morajo 
povrnjene. do prvega trimesečja 

obvezno sprejeti vse 
) ženske, ki želijo abortus. 
) Tujim državljankam abortus 

) ni dovoljen. 
) Drugi trimester. Ambulantne usluge so 

) redke. 

) 
) 
) 
) 
) 
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ZAKONODAJA RAZLOGI PRAVILA, 
POGOJI 

FINSKA Zakon 239,1970 - nevarnost za Pril><>ročilo dveh 
Zakon 564, 1978 psihično zdravje zdravnikov in 
Zakon 572, 1985 ženske odobritev Državne 

- neza!elena komisije za zdravstvo. 
nosečnost zaradi 
posilstva ali dru!;ih 
spolnih zločinov 
- socialni, socialno-
zdravstveni, socialno-
ekonomski razlo!;i 
- nevarnost za 

življenje ženske 
- nevarnost za 

telesno zdravje 
ženske 
- o!;roženo zdravje ali 
poškodba zarodka 

Zakon 75-17, 1975 Na zahtevo. Obvezen je posvet z 
Zakon 79-1204,1979 zdravnikom. 

Potrebna je čakalna 
doba do ene!;a tedna. 
Mladoletnice (do 18. 
leta) potrebujejo pri-
volitev staršev. 

- nevarnost za 
življenje ženske Potrdilo dveh zdravni-
- nevarnost za kov, ki sta sodno 
telesno zdravje žen- zaprisežena. 
ske ) 
- o!;roženo zdravje ali ) 
poškodba zarodka ) 

Zakon 1609,28. Na zahtevo. Mladoletnice potrebu-
junij 1986 jejo privolitev staršev. 

zdravstveni/psihološki 
razlo!;i 
- posilstvo in dru!;i 
spolni zločini 

- ev!;enični 

Abortus je zakonsko 
prepovedan brez 
izjeme (1861 osebno 
kaznivo dejanje). 

Po ustavnem 
referendumu leta 
1983 je prepovedan z 
ustavo. 
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SKRAJNA MEJA CENA OPOMBE 
NOSEČNOSTI 

) Implementacija tega 
) zakona je zelo učinkovita in 
) 12 tednov. nezakonitih abortusov 
) skoraj ni. 
) Državne bonišnice, ki 
) skrbijo za abortuse, do-
) polnjujejo oddelki privatnih 
) klinik. 
) 
) 

) 
) 
)Do 20 tednov. 
) 
) 
) 

12 tednov od zadnje Ženske dobijo 80% Razmere se sicer glede na 
menstruacije (10 tednov nadomestila stroškov. kraj razlikujejo, v glavnem 
nosečnosti). pa v bolnišnicah ni dovolj 

prostora. 
Strokovnjaki, ki jim vest ne 
dopušča, da bi sodelovali v 
postopkih, niso kaznovani 

) (ali oškodovani). 
) Drugi trimester. 
) 
) 
) 
) 

12 tednov. Brezplačno. 

) 
) Do 20. tedna. 
) 

24 tednov. 

TIsoče irskih žensk potuje 
zaradi abortusa v Anglijo. 
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ITALUA 

JUGOSLA. 

VUA 
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ZAKONODAJA 

Zakon 194,22. maj 
1978 

Zvezna ustava, člen 
191,1977 

Dopolnilni zakon 
kazenskega 
zakonika, člen 353, 
15. november 1978 

Predpis 3, 23. julij 
1986 

RAZLOGI 

- socialni, socialno-
zdravstveni, socialno-
ekonomski 

- zdravstveni 
- evgenični 

- posilstvo in drugi 
spolni zločini 

Na zahtevo 

- socialni, socialno-
zdravstveni, socialno-
ekonomski razlogi 
- zdravstveni 

. - evgenični 
- posilstvo ali drugi 
spolni zločini 

- socialni in socialno
zdravstveni razlogi 
- življenjska 
nevarnost za žensko 
- nevarnost za telesno 

zdravje ženske 
- nevarnost za 

psihično zdravje 
ženske 
- ogroženo zdravje ali 
poškodba zarodka 
- neželena nosečnost 
zaradi posilstva in 
spolnih zločinov 

Na zahtevo. 

PHAVILA, 
POCOJI 

Ženske morajo dobiti 
potrdilo zdravnika in 
čakati najmanj sedem 
dni. 
Mladoletnice (do 18. 
leta) potrebujejo privo-
litev staršev ali 
sodnika. 
Obvezno posvetovanje. 

Privolitev staršev za 
mladoletne. 

) Odobritev komisije . 
) 
) 

Ženske morajo dobiti 
potrdilo zdravnika in 
čakati sedem dni. 

Do splava ima ženska 
pravico, če je: 
- samska, 
- ima več kakor 35 let, 
- nima primernega 
stanovanja, 
- ima že tri otroke, 
- ima dva otroka in 
zdravstvene težave, 
- ni zdrava in ima slabe 
socialne pogoje. 
Obvezno posvetovanje. 



SKRAJNA MEJA CENA OPOMBE 
NOSEČNOSTI 

90 dni. Brezplačno. Med zdravstvenim osebjem 
je precej ugovorov vesti 
zaradi religioznih, moralnih 
in socialnih razlogov. 

) 
) Še vedno je veliko 
) Več kot 90 dni. nezakoni tih aborIUSOV 
) (100.000, po oceni leta 

1983). 

Do 10 tednov. Približno 25 dolarjev Zdravniške usluge se v 
(brezplačno, če obstajajo celoti vršijo v skladu z 

) zdravstveni razlogi, če zakonskimi odredbami. 
) odpove intrauterino 
) kontracepcijsko sredstvo, 
) če je ženska socialno 
)Po 10. tednih. ogrožena. 
) 
) 

12 tednov. Ženske dobijo denarno Ker ima večina zdravnikov 
nadomestilo. ugovor vesti do aLortusa, je 

Drugo trimesečje. še vedno težko dosegljiv. 
Veliko žensk naredi abortus 
na Nizozemskem. 

12 tednov. 1000 forintov (okoli 20% 
letnega zaslužka). 
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NEMŠKA 
DEMOKRATIČNA 
REPUBUKA 
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ZAKONODAJA RAZLOGI 

Zakon o prekinitvi 
nosečnosti, 9. 
marec 1972 

Zakon o prekinitvi 
nosečnosti, 1. maj 
1981 

Zakon 50, 13. 
junij 1975 

Zakon 66, sek. 1-
4,16. junij 1978 

Zakon o abortusu, 
1957 
(dodatne odredbe 
četa 1979 in 
1981) 

Na zahtevo. 

- evgenični 
razlogi 
-zdravstveni
/psihološki 

Nevzdržno 
stanje za žensko, 
ki naj ga ta 
določi skupaj s 
svojim 
zdravnikom. 

Na zahtevo. 

- zdravstvni 
- evgenični 
- posilstvo in 
drugi spolni 
zločini 

- socialno
ekonomski 

- zdravstveni 
- posilstvo in 
drugi spolni 
zločini 

PRAVILA, 
POGOJI 

Mladoletnice 
morajo imeli 
privoljenje svojih 
staršev. 

) OdoLritev 
) komisije 
) socialno-
) medicinskih stro
) kovnjakov. 

Mladoletnice (do 
18. leta) morajo 
imeti privolitev 
staršev. 

Obvezna čakalna 
doLa (5 dni). 

Zdravnik mora 
ugotoviti, ali se je 
ženska odločila 
svoLodno. 

za mladoletnice 
(do 18. leta) je 
potrebno pri
voljenje staršev. 

Na zahtevo 
zdravnika mora 
stranka priskrbeti 
dokazila o vzrokih. 



SKRAJNA MEJA CENA OPOMBE 
NOSEČNOSTI 

12 tednov. Brezplačno. Dejansko jc abortus 
enostavno dosegljiv, ženski 
zadostuje obisk pri 
splošnem zdravniku. 

) 
) Drugi trimester. Podatkov o večjem številu 
) nezakonitih abortusov ni. 
) 

Do 24 tednov. Ženskam so stroški Zakon se tolmači zelo 
povrnjeni (razen tistim, ki liberalno. 
živijo v tujini). 

Nezakonitih abortusov 
skoraj ni. 

Večino abortusov izvedejo 
privatne, neprofitne klinike. 

12 tednov. Brezplačno. Prevladuje mnenje, da 
državne in lokalne dru-
žinske posvetovalnice 

) zadostujejo potrebam 
) Drugo trimesečje. prebivalstva. 
) 

12 tednov Brezplačno v državnih Zaradi pomanjkanja. 
bolnišnicah. kontracepcijskih sredstev 

so abortusi zelo razširjeni 
Drugo trimesečje. in kaže, da njihovo število 

narašča. 

Sedaj je večina omejitev še 
na papirju. 
Velik del abortusov 
opravijo privatne klinike. 

259 



PORTUGAL
SKA 

260 

ZAKONODAJA RAZLOGI 

Zakon 6, sek. 139-
141, Il. maj 1984 

Odredba, 30. 
september 1957 

Odredba 411, 2(,>. 
december 1985 

Vladna odločitev -

- življenjska 
nevarnost za žensko 

- nevarnost za 

telesno zdravje 
ženske 
- nevarnost za 

psihično zdravje 
ženske 
- posilstvo ali drugi 
spolni zločini 

- evgenični razlogi 

- socialni, socialno
zdravstveni, 
socialno-ekonomski 

- zdravstveni 
- evgenični 
- posilstvo in drugi 
spolni zločini 

Na zahtevo. 

- nevarnost za 

telesno zdravje 
ženske 
- nevarnost za 

psihično zdravje 
ženske 
- ogroženo zdravje 
zarodka 

- posilstvo in drugi 
spolni zločini 

- nevarnost za 

življenje in telesno 
zdravje ženske 
- nevarnost za 

psihično zdravje 
ženske 
- evgenični 

PRAVILA, 
POGOJI 

Mladoletnice 
morajo imeti 
odobritev staršev. 
Dve zdravniški 
~trdili. 

Cakalna doba je do 
tri dni. 
Zdravnik, ki 
predlaga aLortus, 
ga ne sme izvesti. 

) Ženske po 
) štiridesetem letu 
) in tiste s 4 ali več 
) otroki. 

ALortus mora biti 
izvršen v roku 5-10 
dni po posvetu. 

Samo v Lolnišnicah 
in porodnišnicah. 

Ni dovoljen prej 
kakor po šestih 
mesecih od 
prejšnjega abortusa. 

Posilstvo mora biti 
prijavljeno. 

) 
) 
) 
) Zdravniško 
) mnenje. 
) 
Dve zdravniški 
mnenji. 

Mladoletnice (do 
18. leta) morajo 
imeti privolitev 
staršev. 



SKRAJNA MEJA CENA OPOMBE 
NOSEČNOSTI 

12 tednov. Brezplačno. Velik del zdravstvenega 
o~ehja ima ugovor vesti, 
zato zdravniki, sestre, 
babice in privatne klinike 
izvajajo abortuse še vedno 
nezakonito. 

16 tednov. 

12 tednov. Brezplačno. Ženske ginekološko 
pregledujejo vsak mesec in 
v primeru nosečnosti 

morajo roditi, sicer se 
soočijo s sodnim postopkom. 

12 tednov V primeru zdravstvenih Odstotek abortusov je ~ 
razlogov brezplačno. visok, čeprav ni točno z . 

) 
) V drugih primerih stane 5 Beležijo več abortusov 
) Več kakor 12 tednov. rubljev, če je dohodek kakor rojstev. 
) družine 80 ruLljev 
) (oLičajna plača). 

) 
) 
) 

12 tednov. Brezplačno v državni mreži. Izredno upadajo aLortusi, 
Privatno: ki jih opravijo v drugih 
13 tednov: 150-200 državah. 

) dolarjev Še vedno je veliko 
) 13-15 tednov: 200-300 ugovorov vesti in neza-
) Neomejeno. dolarjev konitih abortusov. 
) IS tednov: 300-400 Večino abortusovopravijo 
) dolarjev privatno. 
) 
2"2 tednov. 
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ZAKONODAJA RAZLOGI PRAVILA, 
POGOJI 

ŠVEDSKA Zakon o abortusu Na zahtevo. Posvetovanje z 
595,14 junij 1974 zdravnikom. 

Odobritev državnega 
ministrstva za 

zdravstvo in socialno 
skrbstvo. 

ŠVICA Kazenski zakonik, - življenjska Odobritev drugega 
člen 118-121, 1. nevarnost za zdravnika (imeti mora 
januar 1942 žensko posebno dovoljenje) 

- nevarnotd za 
telesno zdravje 
ženske 
- nevarnost za 

psihično zdravje 
ženske 

TUnČUA Prebivalstvena Na zahtevo. Žene morajo imeti 
politika, zakon, sek. privoljenje moža. 
5-6,24. maj 1983 Mladoletnice 

potrebujejo odobritev 
skrbnika ali sodišča. 
Poročilo dveh 

- življenjska zdravnikov 
nevarnost za specialistov. 
žensko 
- ogroženo zdravje 
ali poškodba 
zarodka 

Zakon o abortusu, - socialni, socialno- Odobritev dveh 
17. oktober 1967 zdravstveni ali zdravnikov. 

ekonomski Dekleta do 16. leta 
morajo imeti 

zdravstveni/psihični privolitev staršev, če 
so v varstvu, pa 

- evgenični skrbnika ali social-
nega delavca. 

Zakon 15, 18. maj - l)()Silstvo ali Z dovoljenjem 
1976 drugi spolni zločini zdravnika in 

- socialni, odločitvijo zdravnika, 
psihološki razlogi ki naj opravi abortus. 
- nevarnost za 

telesno zdravje Obvezno 
- zdravstveni, posvetovanje. 
socialni/psihiatrični 

Čakalna doba tri dni 
- evgenični po posvetovanju. 
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SKRAJNA MEJA CENA OPOMBE 
NOSEČNOSTI 

Do 18 tednov. Brezplačno. Zakon o abortusu je implementiran brez ka-
kršnihkoli ovir. 

Po 18 tednih. Abortus je dosegljiv brez omejitev, 
postopek je brezplačen v državnih 
bolnišnicah. Nezakonitih abortusov ni. 

Do zarodkove Od leta 1982 Večina abortusov je izvršena iz 
sposobnosti za življenje. plača psihiatričnih razlogov. 

zdravsleno Dosegljivost uslug se po regijah zelo 
zavarovanje. razlikuje. 

10 tednov. Dejanski IlOdatki niso dosegljivi, ker 
klinike šele ustanavljajo. 

Do 28 tednov. Brezplačno. Okoli 50% abortusov izvrši državna zdrav-
stvena služba. 

) 12 tednov od spočetja. Brezplačno za Vodstva številnil. bolnišnic odklanjajo abor-
) ženske, ki so tuse iz socialno-psiholoških razlogov. 
) zakoni to zdrav- Dostopnost uslug se po regijah zelo 
) stveno razlikuje. 
) Neomejeno. zavarovane, in Okoli 10.000 (večinoma nezakonitih) 
) tiste, ki imajo splavov letno opravijo v tujini. 
) pravico do 
) socialne 

podpore. 

PREVEDLA URŠULA REBEK 2'2 tednov od spočetja. 
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Publikacijo so finančno podprli: 

Jutranjka, Sevnica 

Primorske novice 

Stranka demokratične prenove 

Slovenska demokratična zveza 

Liberalno-demokratska stranka 

Kazino Portorož 

Revija Otrok in družina 

Skupščina mesta Ljubljana 

Tiskovno središče, Ljubljana 

Revija Jana 

Mestna raziskovalna skupnost Ljubljana 

Krka, Novo mesto 

Socialistična stranka Slovenije 
(odkup večjega števila knjig) 

Prenner klub 

~lirija-Ve drog, Ljubljana 

Mladinski izobraževalni center, Bohinj 





Pravni medicJnski. sociološki. 
moralni ln poUtlčni v1dik1 

po padcu berlInskega zidu ln v času velikih poUtIčnih sprememb. ki so 
zajele vse dežele Vzhodne Evrope. je ključnega pome~ kako se bo tu na 
nOVo artikuliral politiČni prostor. Mnoge razprave v bivših socialističnih 
deželah ~ujejo. daje ali da postaja problem abortusa pravi seizmograf 
novih političnih razmer. 
Tako je tudi pri nas: pregled izbora iz časopisne dokumentacije. ki smo ga 
pripravili za pubUkaclJo. priča o veliki vlogi razpravoabortusu. tako v 
predvoUlnem oIxiobju kakor v času sprejemanja nove slovenske ustave. 
Poleg izbora iz teh polemik (v dnevnem. revialnem. verskem ter "ženskem" 
tisku) so v pubUkacijovključene razprave. ki,osvetljujeJo problem abortusa 

o 
v okvirih različnih argumentacijskih sklopov: od pravnih do medicinskih 
in socioloikih vidikov. Dodana so tudi staUšča strank. verskih skupnosti 
in !enskih skupin. 
Zavedamo se. da je le na osnovi objektivnega prikaza različnih stališč 
~.kv.aJ1tetrui in strpna ~kusija in doseganje najbol~ rešitve. četudi 
ob tej temi ni pričakovati soglasja in se bodo vroče polemike zagotovo še 

nadaljevale. ne glede na to. katera rešitev bo obveljala. O tem pričajo 
nenehne bitke v domala vseh zahodnih deželah. saj je tudi tam abortus 
tistO mejno in kontUktpo vprašanje. ki je p~izkusni kamen demokracije. 


