
Vakstidende - august 2022 side 3 af 24

De løj til os omkring:

... Men nu fortæller de sandheden om Ukraine

Jeg leder efter alle de døde uvac‐
cinerede børn, som pro-vaxxere 
bliver ved med at tale om

Regulering af abort kan gøre 
skade på kvinder, mener WHO, 
der i en ny vejledning anbefaler 
at gøre abort lovlig hele vejen 
gennem graviditeten. Men 
verdenssundhedsorganisationen 
har glemt de etiske aspekter, 
lyder kritikken

WHO vil 
afskaffe 
tidsgrænser 
for abort

af Jens From Lyng, 18. april 2022, link

ens delstater i USA og lande i Østeuropa 
sætter ind for at begrænse kvinders adgang 
til abort, arbejder andre aktivt for at gøre op 
med stort set al regulering af sådan et ind‐
greb. En ny vejledning fra verdenssundheds‐
organisationen WHO anbefaler blandt 
andet, at man sløjfer alle tidsgrænser for, 
hvornår en abort kan udføres, at man drop‐
per alle krav om scanninger forud for ind‐
grebet og dropper krav om godkendelse fra 

tredjepart, når piger og kvinder skal have fo‐
retaget en abort.

WHO’s vejledninger er en række anbefa‐
linger inden for klinisk praksis og sundheds‐
politik verden over og dermed henvendt til 
sundhedsinstitutioner som sygehuse og til 
politikere.

Kort og godt siger vejledningen, at alle så‐
danne barrierer for gennemførslen af en 
abort kan presse kvinder til at få foretaget 
illegale og usikre aborter. Og da videnskabe‐
lige studier ifølge vejledningen peger på, at 
begrænsninger af adgangen til abort ingen 
effekt har, er der ingen grund til at have 
dem. Til gengæld mener WHO, at lande skal 
begrænse sundhedspersonales ret til at sige 
nej til at foretage abort af etiske og religiøse 
årsager.

Intet sted i vejledningen forholder WHO sig 
til det etiske aspekt ved abort, og det vidner 
om, at organisationen ikke er interesseret i 

etik, men i at promovere et politisk korrekt 
synspunkt, man finder i og omkring organi‐
sationen. Det mener den canadiske professor 
i sundhedsetik Eike-Henner Kluge fra 
Victoria University på Canadas vestkyst. 
Han er ikke imponeret over niveauet af etisk 
refleksion i vejledningen.

Den myrdede 
japanske parla‐
mentsmedlem 
fulgte ikke 
WEF's ordrer. 
Gjorde ikke 
krav om vacci‐
ner, sendte
1,6 millioner 
doser tilbage og 
gav borgerne 
ivermectin.

Giver det nu 
mening?

https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/who-vil-afskaffe-tidsgraenser-abort

