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Medlemsförslag 
om The Global Gag Rule 

Förslag 

Nordisk grön vänster föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att ta ställning mot The Global Gag Rule 

att bygga ett starkare nordiskt samarbete i det internationella arbetet för 

kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter 

Bakgrund 

I januari 2017 återinförde USA det som kallas “the global gag rule”. Regeln, som den 

amerikanska administrationen gett namnet Protecting Life in Global Health As-

sistance, förbjuder allt ekonomiskt stöd för internationella organisationer som utför 

eller ger remiss till abort. Trump-administrationen har utökat regeln så att den nu 

omfattar hela stödbudgeten på 9 miljarder US-dollar. 

 

Enligt think tanken Kaiser Family Foundation påverkas 1275 organisationer av The 

Global Gag Rule. Dessa riskerar att förlora totalt 2,2 miljarder dollar, cirka 18 miljar-

der dollar, av amerikanskt stöd. Världens största sexuella och reproduktiva hälsoor-

ganisation, International Planned Parenthood Federation, har mist cirka 800 miljoner 

dollar. Detta har tvingat Planned Parenthoods medlemsorganisation i Moçambique, 

AMODEFA, att halvera antalet anställda, stänga 18 kliniker och säga upp 650 an-

ställda inom hälsoinformation, enligt Devex. Family Life Association of Swaziland 

(FLAS) har tvingats minska antalet städer som de besöker från 14 till 4, medan Bots-

wana Family Welfare Association har tvingats stänga en klinik. 

 

Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter påverkas hårt av konse-

kvenserna av The Global Gag Rule. Att motstå denna politik internationellt och an-

strängningar för att förbättra de drabbas situationen är avgörande. Internationellt 

påpekas därför särskilt behovet av en enhetlig nordisk röst mot regeln och för kvin-

nors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. 
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Många nordiska länderna arbetar redan globalt för att förbättra kvinnors sexuella och 

reproduktiva hälsa. Nordisk grön vänster anser att det finns en nordisk nytta i att 

Nordiska rådet uppmanar de nordiska regeringarna att tillsammans ta avstånd från 

regeln. Det skulle stärka det arbete som de enskilda länderna redan gör samt för-

stärka det nordiska samarbetets roll och Nordens position som global aktör.  
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