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Utskottet för välfärd i Nordens betänkande över
Medlemsförslag om The Global Gag Rule
Förslag
Utskottet för välfärd i Norden 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
Baggrund
I januari 2017 återinförde USA det som kallas “the global gag rule”. Regeln, som den
amerikanska administrationen gett namnet Protecting Life in Global Health Assistance, 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 miljarder dollar, av amerikanskt stöd. Världens största sexuella och reproduktiva hälsoorganisation, 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 anställda inom hälsoinformation, enligt Devex. Family Life Association of Swaziland
(FLAS) har tvingats minska antalet städer som de besöker från 14 till 4, medan Botswana Family Welfare Association har tvingats stänga en klinik.
Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter påverkas hårt av konsekvenserna av The Global Gag Rule. Att motstå denna politik internationellt och ansträngningar för att förbättra de drabbas situationen är avgörande. Internationellt
påpekas därför särskilt behovet av en enhetlig nordisk röst mot regeln och för kvinnors 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 förstärka det nordiska samarbetets roll och Nordens position som global aktör.
I følge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, udføres der hvert år omkring 25 millioner usikre aborter over hele verden. Omkring 47.000 kvinder dør hvert år som følge
af usikre aborter1, hvilket svarer til et gennemsnit på godt 5 kvinder i timen.
Retten til at bestemme over egen krop og helbred er en menneskerettighed, der er
nedfældet i de fleste internationale konventioner. Alligevel kommer denne rettighed
ikke alle kvinder i verden til gavn. Heller ikke indenfor Europa eller i Norden.
I Europa sker der i disse år en indskrænkelse af kvinders ret til fri abort, hvor Polen,
Ungarn og Malta står som klare eksempler på, at retten til abort ikke er skrevet i sten.
Medlemsforslaget giver således grund til både at vende blikket udadtil i Europa og
resten af verden men også indadtil i Norden.

Udvalgets synspunkter
Kvinders rettigheder, herunder retten til at bestemme over egen krop, står centralt
for udvalgets arbejde. Udvalget anser det derfor for vigtigt at gå videre med forslaget.

Opgørelse fra WHO: https://www.who.int/news-room/detail/28-09-2017-worldwide-anestimated-25-million-unsafe-abortions-occur-each-year
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Udvalget understreger, at forslaget ikke må skygge for at fokusere på kvinder i Norden, som ikke har fri adgang til abort.
Med forslaget ønsker udvalget at signalere globalt, at ”The Global Gag Rule” har
Nordens absolutte opmærksomhed, og at de nordiske lande tager dyb afstand fra ethvert tiltag, der begrænser kvinders ret til egen krop og reproduktive sundhed.
Samtidig ønsker udvalget at sende et klart signal til de nordiske lande om, at retten
til fri abort må og skal gælde i alle dele af Norden.
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Reservation
Nordisk Frihed reserverede sig beslutningen med henvisning til, at man ikke ønsker
at blande sig i andre landes lovgivning.
Nordisk Frihed ønsker således, at Nordisk Råd ikke går videre med medlemsforslag A
1837/välfärd.
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