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Abstract  

The main purpose of this thesis is to analyze laws that completely prohibit abortion through a legal 

philosophical perspective. To demonstrate that abortion blanket bans cannot be seen as legally 

legitimate, the author has completed a literature study where she uses Robert Alexy’s “Concept of 

Law” to analyze abortion laws both in general, and in Nicaragua in particular.  

Based upon Alexy’s “Concept of Law” the author has identified three relevant key elements – social 

efficacy, the argument from injustice and correctness of content - which she uses in her analysis. In 

order to apply these three elements on the total abortion ban, she then uses four different analysis tools 

- feminist theory, Human Rights, deontology analysis and right analysis. This has enabled a thorough 

analysis of the total ban on abortion that has demonstrates that such laws cannot be considered 

legitimate.  

By highlighting the human rights violations the law entails, one can conclude that the law has a social 

impact. Using MacKinnon's theory "experience as a woman" the author had been able to demonstrate 

how the law should be considered as a gender equality issue, and that it is sexist in nature. Based on 

the argument from injustice and the legal norms about equal treatment and non-discrimination, the 

blanket ban can be considered extremely unfair for the women concerned. Based on deontology- and 

rights analysis, one can conclude that the Catholic Church's stance does not hold for the conservative 

position that excludes abortion in all circumstances. Thus, the normative arguments from the Christian 

abortion ethical and conservative position that is basis for the law is not coherent.  

These three indicators demonstrate that the law in Nicaragua has a social efficacy that is both 

extremely unfair, violates Human Rights and its application sexist with normative argument and 

content that is not coherent. It would therefore be entirely justified to thwart the legitimacy of such 

total abortion ban, as in Nicaragua 
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1. INTRODUKTION 

I detta avsnitt kommer bakgrund, syfte och frågeställning presenteras och klargöras. Även de 

avgränsningar som har gjort kommer beskrivas. 

 

1.1. Bakgrund 

 

Abortfrågans karaktär är full till bredden av värdeladdad normproblematik med stundtals 

extrem retorik som väcker starka känslor. Oavsett vilket ställningstagande man har rörande 

frågan, huruvida abort är moraliskt fel eller godtagbart, så bör en lagstiftning som förbjuder 

abort under alla omständigheter kritiskt granskas med anledning av den starka påverkan en 

sådan lagstiftning för med sig.  

Hur man förhåller sig till en lag som förefaller vara moraliskt problematisk, så som ett totalt 

abortförbud är, beror på vilket förhållningssätt man har till rätten, huruvida man förespråkar 

rättspositivism eller icke-positivismen (naturrätten). En lag kan till exempel vara vederbörligt 

fastställd och implementerad i lagstiftningen men behöver inte per automatik vara rättvis. En 

lag kan vara verksam och på demokratisk väg framtagen men samtidigt vara extremt orättvis. 

Individer som är hängivna rättspositivismen menar att lag och moral ska hållas åtskilda, för 

bland annat rättssäkerhetens skull. Lagen skall följas för att lagen påbjuder så – ”The law is a 

command!”
 1
 Icke-positivister som är mer dragna åt naturrätten hävdar istället att moral och 

lag är sammanlänkade. Icke-positivister kan erkänna ett svagt eller starkt samband mellan 

moral och lag och många menar att lagar som är extremt orättvisa inte kan ses som legitima 

lagar som skall följas utan att ifrågasättas.
2
 Problematiken som följer blir huruvida det är rätt 

eller fel för rättssubjekt (medborgare under en jurisdiktion) och rättsutövare att följa visavi 

bryta en rättsligt fastställd lag som kan uppfattas som moralisk komplicerad. 

Frågan kring lag och moral blir även intressant när man tittar närmre på lagar gällande 

abortförbud. Ett land som är aktuellt när det kommer till detta är Nicaragua som år 2006 

lagstiftat om ett totalt abortförbud vilka förbjuder abort under alla omständigheter.
3
 I och med 

denna nya lagstiftning så kommer Nicaragua fungera som exempel i min analys kring lagar 

om abortförbud.  

Genom införandet av den nya lagen är Nicaragua ett av 35 länder i världen med totalt 

abortförbud.
4
 Den nya lagen röstade igenom den 26 oktober 2006 efter stora påtryckningar 

och kampanjer från både den katolska och den evangeliska kyrkan men fördömdes dock 

                                                           
1
 Alexy, Robert, Rätten och rättvisan, Daidalos, Göteborg, 2005 s. 35 

2
Ibid., s. 21 

3
 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COMMITTEE, REPORT ON VIOLATIONS OF WOMEN’S HUMAN RIGHTS TO 

THERAPEUTIC ABORTION AND EMERGENCY MEDICAL CARE, AND OF THE RIGHTS OF WOMEN’S HUMAN RIGHTS 
DEFENDERS, 94th Session, Geneva, Switzerland October 13-31, 2008, s. 3, 4 
4
 http://www.nbcnews.com/id/21601045/ns/health/t/women-die-after-nicaraguas-ban-abortions/,hämtad 

2013-10-07 

http://www.nbcnews.com/id/21601045/ns/health/t/women-die-after-nicaraguas-ban-abortions/
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snabbt av läkarsamfunden i landet samt fick ta emot stora protester från kvinnogrupper och 

människorättsgrupper både nationellt och internationellt.
5
  

Lagen innebär att en doktor som utför en abort på en kvinna riskerar fängelse upp till åtta år 

samt förlorar sin läkarlicens. Kvinnan som ingreppet utförs på eller som genom egenhändigt 

förfarande aborterar sitt foster riskerar fängelse mellan ett till två år.
6
 Lagen påverkar således 

inte bara kvinnor utan även läkare som ställs inför ett dilemma då de tvingas att antingen följa 

lagen och bryta mot deras medicinska ed eller bryta mot lagen och riskera fängelse. Lagen 

nekar bland annat kvinnor till hälso- och livräddande aborter, obstetrisk akutvård, inklusive 

akutvård för komplikationer av illegala aborter och skapar en rädsla bland kvinnor för att söka 

behandling för akut förlossningsvård samt bland läkare att behandla dem.
7
 Lagen innebär 

även att kvinnor med allvarliga eller kroniska sjukdomar tvingas ge upp nödvändig och ibland 

även livräddande vård då det är förbjudet att på något viss vålla skador eller orsaka fostrets 

död.  

I lagen går att läsa;  

Artikel 145.  Abort genom vårdslöshet 

Att genom vårdslöshet orsaka abort skall straffas med sex månader till ett år i fängelse, 

om händelsen inträffar i utförandet av vårdyrket, ska straffet också åläggas särskild 

diskvalificering från ett till fyra år. Den gravida kvinnan kommer inte att straffas enligt 

denna bestämmelse. 

Artikel 148. Skador på fostret 

Den som, på något sätt eller genom något förfarande orsakar den ofödda en skada eller 

sjukdom som allvarligt försämrar den normala utvecklingen eller orsakar allvarliga och 

bestående fysiska eller psykiska skador, kommer straffas med fängelse i två till fem år 

och blir diskvalificerad att utöva vårdyrket, eller att tillhandahålla tjänster vid 

gynekologisk, offentliga eller privatklinik, i två till åtta år. 

Artikel 149. Skador på fostret genom vårdslöshet 

Den som genom vårdslöshet orsakar skador på ofödda skall straffas med fängelse i ett 

till två år och diskvalificeras två till fem år från att utöva någon medicinsk eller 

paramedicinskt yrke, eller från att tillhandahålla tjänster av något slag vid 

gynekologiska, offentliga eller privata kliniker, på en period från ett till fem år. Den 

gravida kvinnan kommer inte att straffas enligt detta påbud.
 8
 

Förutom den press som åläggs läkarkåren och de konsekvenser som drabbar kvinnor påverkas 

även de organisationer som aktivt och öppet jobbar för att motverka och upphäva lagen. De 
                                                           
5
 Ibid, s. 4 

6
 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COMMITTEE, REPORT ON VIOLATIONS OF WOMEN’S HUMAN RIGHTS TO 

THERAPEUTIC ABORTION AND EMERGENCY MEDICAL CARE, AND OF THE RIGHTS OF WOMEN’S HUMAN RIGHTS 
DEFENDERS, 94th Session, Geneva, Switzerland October 13-31, 2008, s. 3 
7
 Ibid., s. 4 

8
 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
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organisationer och grupper som öppet protesterat och demonstrerat mot lagstiftningen har 

utsatts för påtryckningar och hot. Regeringen har även öppet haft kampanjer mot de största 

kvinnorättsgrupperna och människorättsgrupperna i landet och i synnerhet organisationen 

Movimiento Autonomo de Mujeres, MaM.
9
  

 
Ämnet är aktuellt, inte bara eftersom lagstiftningen i Nicaragua är relativt ny, utan även för de 

tendenser av liknande politiska strömningar kring frågan i Europa och Europaparlamentet. 

Exempelvis i form av lobbyister som på uppdrag av olika intressegrupper och organisationer 

förespråkar för mer stringenta restriktioner och lagstiftning om abort.
10

 Att följaktligen se på 

de konsekvenser som ett totalt abortförbud medför blir viktigt i en tid där konservativa 

utvecklingar ökar möjligheten till att införa liknande lagförslag på platser där lättare 

restriktioner finns.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Varje år uppskattas 208 miljoner kvinnor bli gravida varav 59 % av dessa är planerade. 

Således är 41 kvarvarande procent oplanerade. Antalet olagliga eller osäkra aborter ligger 

oftast på en konstant nivå och majoriteten av dessa aborter utfördes i utvecklingsländer med 

mer eller mindre restriktiva abortlagar.
11

 22 miljoner osäkra aborter genomförs varje år varav 

47,000 resulterar i dödsfall. 
12

 Ytterligare 5 miljoner kvinnor drabbas av temporära eller 

permanenta skador, inklusive sterilitet.
13

  

Med hänvisning till dessa data, där man svart på vitt kan se vilka konsekvenser restriktiva 

abortlagar för med sig, är syftet med denna uppsats att se om det är det möjligt att genom ett 

rättsfilosofiskt perspektiv, och med Robert Alexys rättsbegrepp som innefattar social verkan, 

orättviseargumentet och normativa argument som utgångspunkt, visa att lagar som 

totalförbjuder abort inte kan anses vara rättsligt riktiga och på så sätt omintetgöra 

legitimiteten av den. 

Applicerat på abortlagstiftningen i Nicaragua blir frågeställningen följaktligen; Hur legitim är 

abortlagen i Nicaragua? 

1.4. Avgränsningar 

 

Jag har valt att inte analysera de exakta paragraferna i den Nicaraguanska lagstiftningen som 

förbjuder abort utan istället fokuserat på den övergripande problematiken en lag med totalt 

                                                           
9
 Ibid., s. 9 

10
 http://www.dn.se/pa-stan/mer-pa-stan/vad-hander-med-abortratten-i-europa  2013-03-11 

11
 World Health Organization 2012. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems – 2nd ed. s. 

19 
12

 Ibid., s. 23 
13

 Ibid., s. 87 

http://www.dn.se/pa-stan/mer-pa-stan/vad-hander-med-abortratten-i-europa
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abortförbud medför. Detta är ett medvetet val jag har gjort då en mer generell analys av ett 

totalt abortförbud blir mer applicerbart i en större och mer allomfattande kontext.  

När jag har utgått från Alexys rättsbegrepp har jag valt att frångå från ett av de tre element 

han själv belyser som mest prominenta i hans rättsbegrepp. Elementet vederbörligt fastställd 

är en viktig aspekt att ta i beaktning när man definierar rättsbegrepp och lagar. Dock så är 

abortförbudet vederbörligt fastställt i Nicaragua och behöver således inte undersökas närmre. 

Abortförbudet har även en uppenbar social verkan då abortmöjligheter är obefintliga samt 

genom de straffrättsliga åtgärder som finns. Dock så blir det intressant att se på vilka 

konsekvenser den sociala verkan lagen har och huruvida dessa konsekvenser är orättvisa eller 

ej. På grund av detta blir elementet social verkan kvar i analysen.  

Jag har även valt att inte redogöra för alla de konventioner och bestämmelser som ankommer 

abortfrågan då ett sådant upplägg skulle göra uppsatsen kantig och kataloglik. Att jag valt att 

främst redovisa de artiklar som går att återfinna i Den internationella konventionen om 

politiska och medborgerliga rättigheter, ICCPR, beror i första hand på att den är bredare i sin 

omfattning samt har en alltigenom vedertagen acceptans och implementering världen över än 

t.ex. konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, CEDAW, eller 

regionala bestämmelser såsom Belém do para.  

Jag har även valt att bara fokusera på totala abortförbud vilket innebär att abort inte är möjligt 

under några som helst omständigheter, inte ens där moderns liv står på spel. Frågan om fria 

aborter ingår därmed inte i uppsatsen innehåll och syfte. 

 

1.5. Vad är abort? 

 

Abort innebär att man antingen genom eget val eller vid medicinska omständigheter som 

uppmanar till abort eller genom missfall avslutar en kvinnan graviditet och följaktligen 

avslutar fostrets liv. Anledningarna till varför man väljer att göra en abort kan vara många. 

Vid medicinska fall kan det röra sig om utomkvedshavandeskap eller andra aspekter av 

kvinnans hälsa som riskerar graviditeten eller fostret fortlevnad. Men även fosterskador och 

tecken som signalerar att fostret ej är livsdugligt utanför livmodern eller i fall då missfall 

föreligger motiverar som skäl. Det behöver heller inte föreligga medicinska orsaker som 

ligger till grund varför man väljer att utföra en abort. Socioekonomiska aspekter spelar allt 

som oftast in i beräkningen samt på vilket sätt graviditeten har uppkommit. Vid våldtäkt och 

incest finns det psykologiska aspekter att ta hänsyn till samt den sociala stigma som en sådan 

situation stipulerar. Det finns olika sätt att genomföra en abort på beroende hur långt gången 

graviditeten är. I graviditetens första veckor, 0-7, så nyttjas bruket av medicinskt abort vilket 

innebär att den gravida kvinnan tar ett så kallat antihormonpreparerat preparat som utlöser ett 

artificiellt missfall och på så sätt avslutar graviditeten.
14

 Vid senare skeenden i graviditeten 

kan man även använda sig av medicinsk abort men man utför även kirurgisk abort då man 

                                                           
14

 Abort (2012) Statens folkhälsoinstitut och Gothia Förlag AB, s. 11 
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inför en sugkateter i slidan och livmodershalsen och med vakuumsug tömmer innehållet på 

livmodern.
15

 Lagstiftning och praxis angående abort ser olika ut beroende på vilket specifikt 

land man väljer att undersöka men i Sverige utförs kirurgisk abort fram till vecka tolv och 

efter vecka 13 används istället sen medicinsk abort då kvinnan, under vistelse på sjukhuset, 

regelbundet får antihormonpreparat tills fostret slutligen stöts ut.
16

  

 

1.6. Disposition 

 

I uppsatsen första kapitel ges en introduktion med bakgrund och syfte. Avsnitt två behandlar 

sedan det teoretiska ramverk som ligger till grund för uppsatsens analys. Där kommer de tre 

olika element som är utvalda från Alexys rättsbegrepp presenteras samt de tre olika teoretiska 

analysverktygen, ICCPR kommer inte att presenteras under detta kapitel utan i ett separat 

avsnitt då konventionen inte är en teori. I kapitel tre presenteras metod och val av litteratur 

och även här beskrivs processen genom att använda flera teorier och analysverktyg. 

I uppsatsen fjärde kapitel kommer jag se på den sociala verkan abortlagstiftningen medför. 

Denna information kommer främst från en närmre genomgång av Den internationella 

konventionen om politiska och medborgerliga rättigheter, ICCPR, och rapporter från 

Amnesty International, World Health Organisation (WHO) och United Nations Population 

Fund (UNPF) och har använts som material för att påvisa de konsekvenser som direkt eller 

indirekt härrör från hårda restriktioner och lagar om abort. Material från en intervju med 

kvinnorättsorganisationen MaM i Nicaragua har även använts som komplement. Jag syftar här 

att försöka belysa det samband (om det existerar ett sådant) mellan ett totalförbud av aborter 

och kränkningar av kvinnors rättigheter. Avsnittet om social verkan har starkast betoning på 

de rättigheter som berörs av lagstiftningen. Detta har gjorts för att betona att detta är en 

människorättsfråga och att flera mänskliga rättigheter berörs. I kapitel fem behandlas 

orättviseargumentet i relation till MacKinnons feministiska teori för att visa att 

konsekvenserna av lagen gör den könsdiskriminerande och därmed orättvis.  

Uppsatsen sjätte kapitel kommer behandla de normativa argument som ligger till grund för 

lagen. Detta har gjorts genom att använda två analysverktyg, pliktetik och rättighetsanalys, i 

relation till den konservativa position gentemot abort som Nicaraguas regering intagit. Den 

katolska kyrkans doktriner har bland annat används som underlag för den pliktetiska 

argumentationen och L.W. Sumners rättighetsmodell har använts som analysverktyg under 

rättighetsanalysen.  

Uppsatsens sjunde och avslutande kapitel består av en sammanfattande analys kring hur 

rimliga mina argument kring lagens legitimitet är samt slutsatser.  

 

                                                           
15

 Ibid, s 12  
16

 Ibid, s 13 
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2. TEORETISKT RAMVERK 

I detta kapitel kommer det teoretiska ramverk som uppsatsen vilar på presenteras. Utgångspunkt för 

arbetet är Robert Alexys rättsbegrepp som även ligger till grund för vidare analys av abortlagen med 

hjälp av olika analysverktyg. De analysverktyg som därefter kommer användas är Catherine A. 

MacKinnons feministiska teori samt pliktetik och rättighetsteori.  

 

2.1 Alexys rättsbegrepp 

 

För att kunna visa att lagen inte kan anses vara giltig har jag tagit hjälp av Robert Alexys 

rättsbegrepp på vad som ska innefattas av ett rättssystem eller en lag för att den ska kunna 

göra anspråk på att vara riktig.  

Alexy talar om rätten och rättvisan samt på vilket sätt rätten och moralen förhåller sig till 

varandra. Beroende på vilket förhållningssätt man har till rätten, om man menar att rätt och 

moral ska hållas åtskilda eller om man ser ett samband mellan dessa två som inte kan 

uteslutas eller ignoreras, så påverkar detta på vilket sätt man bedömer, tolkar och verkställer 

lagar.
17

 Rättspositivismen förhåller sig till åtskillnadstesen medan icke-positivisten till 

sambandstesen vilket talar om hur rättsbegreppet ska definieras.
18

 Hur starkt detta samband 

förefaller sig att vara varierar i hög grad.  Åtskillnadstesen innebär, precis som namnet 

avslöjar, att moral och rätt ska hållas isär. Detta argument är viktigt för bland annat 

rättssäkerhetens skull.
19

 Sambandstesen betyder att lag och moral har ett samband. 

Alexy utgår istället från en svag sambandstes, vilket innebär att lagar ska följas och tillämpas 

enligt rättpositivistiska principer och normer i den mån de är författade i lagtexter såtillvida de 

inte är extremt orättvisa. Bara för att en lag är vederbörligt fastställd och implementerad i 

lagstiftningen innebär det inte per automatik att den är rättvis. En lag kan vara verksam och på 

demokratisk väg framtagen men samtidigt vara extremt orättvis. I Nazityskland fanns det 

exempelvis lagar som berövade emigrerade judiska personer sitt tyska medborgarskap av 

rasskäl men som efter kriget fråntogs sin rättsliga giltighet. Författningsdomstolen i Tyskland 

menade år 1968 när de bedömde i ett fall där en man fråntagits sitt medborgarskap under 

kriget att han aldrig hade förlorat sitt medborgarskap i och med att lagen aldrig varit giltig 

från första början. Deras icke-positivistiska motivering löd: 

”Just den nationalsocialistiska regimens tid i Tyskland har lärt oss att också 

lagstiftaren kan skapa orättvisa. Därför har författningsdomstolen bifallit 

möjligheten att frånkänna nationalsocialistiska rättsföreskrifter deras rättsliga 

giltighet, eftersom de så uppenbart strider mot grundläggande rättviseprinciper 

                                                           
17

 Alexy, Robert, Rätten och rättvisan, Daidalos, Göteborg, 2005 s. 21 
18

 Ibid., s. 38 
19

 Ibid., s. 66 
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att den domare som tillämpar dem eller godkänner deras rättsliga följder skulle 

skipa orättvisa istället för rättvisa.”
20

 

Här har domstolen valt att utgå från ett icke-positivistiskt perspektiv i sitt bedömande. 

Domstolen hade lika gärna kunnat utgå ifrån positivistiska principer och motiverat sitt utslag 

utifrån att lagen strider mot principen om allas likhet inför lagen eller mot 

diskrimineringsförbudet som båda går att finna i tysk grundlag.
21

 Istället valde man att 

bedöma lagen utifrån att den var orättvis. 

Om vi nu istället ser på Alexys rättsbegrepp så går det att läsa; 

- Ett rättsystem är ett normsystem som gör anspråk på att vara riktigt och består av 

samtliga normer som på det hela taget ingår i en författning som är socialt verksamt 

eller har möjlighet och potentiell till social verkan samt inte är extremt orättvis. Även 

de principer och andra normativa argument som rättstillämpningen grundar sig på 

inkluderas för att anspråket på riktighet skall uppnås.
22 

 

De tre element som Alexy anser vara viktigast i denna formulering är vederbörligt 

fastställande, social verkan och lagens riktighet. Beroende på vilket element man lägger mest 

fokus på får man olika slags rättsbegrepp. Lägger man tonvikt på något av de två första 

elementen blir det renodlad rättspositivism medan lagens riktighet faller under naturrätten 

dvs. icke-positivism.
23

  

Med vederbörligt fastställande menar man att en lag är riktig om den är fastställd av en 

politisk överordnad makt samt har straffpåföljder.
24

 Då lagen i Nicaragua är legitimt 

framtagen av nationalförsamlingen och är vederbörligt fastställd lämnar vi det därhän och 

fokuserar på social verkan och lagens riktighet. Detta kompletteras istället med ett annat 

relevant element (Alexy kallar vad här valts benämnas som element för distinktion) från 

Alexy rättsbegrepp där man ser till de normativa argument som rättstillämpningen grundar sig 

på.  

Rättsbegrepp med störst betoning på social verkan kan skilja sig åt ifall man har mest 

inriktning på yttre eller inre aspekter av en norm eller ett normsystem. Den yttre aspekten 

innebär hur en norm efterlevs samt huruvida ett brott gentemot denna bestraffas. Den 

avgörande faktorn här är det iakttagbara beteendet. Ser man istället till den inre aspekten av 

en norm utgår man ifrån människors motivation och man ser till hur normer följs och 

tillämpas, oavsett vad normen grundar sig på. Man talar här om åskådarperspektivet som att 

vara väsentlig när emfasen ligger på social verkan. Har man istället fokus på elementet 

fastställande så är det deltagarperspektivet som gör sig gällande.
25

  

                                                           
20

 Ibid., s. 23-24 
21

 Ibid., s. 25 
22

 Ibid.,  s. 147 
23

 Ibid., s. 31 
24

 Ibid., s. 36 
25

 Ibid., s. 32 och 34 
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Skulle en lag visa prov på att vara extremt orättvis upphör den att vara giltig eller riktig. Detta 

test på lagars riktighet kallar han för orättviseargumentet. Orättviseargumentet är dock bara 

applicerbart på enskilda normer samt när man utgår från ett klassificerande samband. Det som 

analyseras är om ett brott mot ett moraliskt kriterium berövar normerna i ett normsystem dess 

karaktär av rättsystemet. För att kunna göra ett sådant avvägande att en norm eller 

normsystem förlorar sin rättsliga karaktär så måste man kunna visa på att orättvisan överstiger 

en viss nivå.
26

  

Alexy utvecklar sin tanke med att citera en tes från Gustav Radbruch; 

“Konflikten mellan rättvisa och rättssäkerhet bör lösas så att den positiva, 

genom stadgar och makt säkrade rätten har företräde också när dess innehåll är 

orättvist och ändamålslöst, såvida motsättningarna mellan den positiva lagen 

och orättvisan inte når en intolerabel nivå att lagen som oriktig rätt måste ge 

vika för rättvisan”
27

  

Radbruchs tes, som säger att moral och lag har ett samband om orättvisa överstiger en viss 

nivå, håller ur ett deltagarperspektiv. Alexy utvecklar detta och visar hur sambandstesen 

håller i deltagarperspektivetet med hjälp av tre argument: riktighetsargumentet, 

orättviseargumentet och principargumentet. 

Riktighetsargumentet ingår i Alexys rättsbegrepp och måste inkluderas för att en lag eller 

rättssystem ska få göra anspråk på att vara riktig. När det gäller enskilda normer eller lagar 

som gör anspråk på riktighet, som till exempel lagar om totalt abortförbud, utgår man från ett 

kvalificerade samband. Detta innebär att en enskild norm eller lag är rättsligt felaktig om den 

inte gör anspråk på att vara riktig eller inte kan motsvara detta krav. Invändningar mot detta 

argument är att en enskild norm inte behöver göra anspråk att vara riktig om man till exempel 

lagstiftar i konstitutionen att en stat är orättvis vilket därmed gör att orättvisa lagar stämmer 

överens med den enskilda normen.
28

 Detta är en teknisk felaktighet. Det kan även föreligga en 

moralisk felaktighet eller en begreppslig felaktighet som gör att en enskild norm inte kan göra 

anspråk på att vara riktig.
29

 Ett begreppsligt fel kan till exempel uppkomma när en stat har en 

konstitution eller författning som gör anspråk på att vara rättvis. Alexy förklarar; 

“Den handling som utförs när en grundlag stiftas är med nödvändighet 

förbunden med ett anspråk på riktighet som i det här fallet framför allt är ett 

anspråk på rättvisa. En konstituerande församling gör sig skyldig till en 

performativ motsägelse om innehållet i dess konstituerande handling bestrider 

detta anspråk samtidigt som den reser detta anspråk genom att utföra 

handlingen.”
30 

                                                           
26

 Ibid., s. 46 
27

 Ibid., s. 46 /Radbuch, Gustav, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, Rechtsphilosophie, Stuttgart 

1973, s. 345 
28

 Ibid., s. 54 
29

 Ibid., s. 56 
30

 Ibid., s. 56 
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Orättviseargumentet som istället utgår från Radbruchs tes innebär, som sagt, att en enskild 

norm förlorar sin rättsliga karaktär om orättvisan överstiger en viss intolerabel nivå. Detta var 

acceptabelt ur ett deltagarperspektiv. Alexy går vidare med att visa på att orättviseargumentet 

även fungerar ur ett åskådarperspektiv genom att hitta adekvat och ändamålsenlig 

begreppsbildning som på så sätt kan rättfärdigas med normativa argument. Han utgår här från 

åtta olika argument, som inte kommer presenteras här, men som utmynnar i att en svag 

sambandstes klarar Radbruchs test.
31

 Detta menar Alexy beror på att den svaga 

sambandstesen inte per automatik identifierar rätten med moralen utan hävdar att även 

orättvisa kan klassificeras som rätt. Skillnaden som föreligger är att en sådan norm förlorar 

sin rättsliga karaktär när den överstiger en viss nivå dvs. intolerabel orättvisa.
32

 

Det är alltså utifrån en svag sambandstes man ska avgöra huruvida en lag är extremt orättvis 

eller ej och där moralen kommer in i sammanhanget. Alexy låter sig inspireras av Immanuel 

Kants kategoriska imperativ som moralisk kompass och ledsagare när ovisshet om lagars 

riktighet och extrem orättvisa uppkommer. Utgår man istället ifrån ett renodlat positivistiskt 

tillämpningssätt räcker det i fall av ovisshet med en rule of recognition som blir till grundval 

till varför lagar i ett system är giltiga eller ej.
33

 Dock går denna grundnorm inte att tillämpa 

när det kommer till svåra fall av mer moralisk karaktär (rättspositivisterna skulle här istället 

hänvisa till judicial discretion men vi lämnar det för den här gången). Kategoriskt imperativ 

innebär att man alltid ska handla efter den princip som man kan upphöja till allmängiltig lag.
34

 

Där det till synes finns flertalet moraliska principer att utgå ifrån får man följaktligen genom 

moraliskt betänkande begrunda vilken princip man helst ser upphöjd till allmängiltig lag. 

 

2.2 Feministisk teori 

 

MacKinnon är jurist och uttalad feminist från USA och har skrivit flertalet böcker om just 

kvinnors rättigheter och ställning i världen. I hennes bok Women's lives, men's laws (2005) 

kan man läsa om hennes feministiska teori som utgår från kvinnors erfarenheter (experienced 

as a woman). MacKinnon kritiserar traditionell feministisk teori och flertalet 

jämställdhetsteorier (sex inequality theories) då hon menar att de förlorar viktiga aspekter 

genom att för stor fokus läggs på hur etnicitet, status och socialklasstillhörighet påverkar 

kvinnors förtryck på olika vis. Utöver biologiska likheter gör skillnader såsom kultur, 

religion, etnicitet och klasstillhörighet det svårt att tala om kvinnor som en enhetlig 

homogengrupp. Den vita medelklasskvinnan har oftast varit normen inom feministisk teori 

och på så sätt har ett vi och dem fenomen skapats inom resonemanget när man sedan talar om 

tredjevärldens utvecklingskvinna, den svarta kvinnan eller den outbildade fattiga kvinnan. 

Genom att man så ofta påvisar alla de olika sätt som skiljer kvinnor åt är det även viktigt att 

visa vad som karaktäriserar kvinnor gemensamt. MacKinnon menar då istället att om man 

                                                           
31

 Ibid., s. 59 och 68 
32

 Ibid., s. 67 
33

 Ibid., s. 142 
34

 http://www.filosofi.gotland.se/kant_etik.htm  2013-03-15   

http://www.filosofi.gotland.se/kant_etik.htm
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utgår från kvinnors erfarenheter från förtryck så kan man finna gemensamma upplevelser och 

på så sätt få en övergripande teori som går att applicera på ett mer allomfattande, adekvat och 

riktigt sätt i förhållande till verkligheten.
35

  

Genom att se på hur mäns förtryck av kvinnor är socialt institutionaliserad samt hur den 

kumulativt och systematiskt förhindrar tillgängligheten till mänsklig värdighet, makt, fysisk 

säkerhet, respekt och som medlem i en gemenskap kan man se hur gruppen kvinnor - 

kollektiv, socialt och historiskt har blivit förtryckta och exploaterade fram tills nu.
36

Vidare 

skriver hon, att som juridiskt koncept har jämställdhet mellan könen (sex equality) 

traditionellt inte tagit sig an eller innefattat frågor rörande sexuella övergrepp eller 

reproduktion. Detta menar hon beror på att jämställdhetsteorier utgått från män och inte ifrån 

kvinnor.
37

 MacKinnon utvecklar sin argumentation då hon menar att lagar som berör kvinnor, 

då bland annat abort och reproduktion, inte skrivits av kvinnor eller tagit kvinnors 

erfarenheter eller vardagliga liv i beaktning när man framställt dessa.
38

 Detta indikerar att 

många av dessa lagar är av diskriminerande karaktär. Om kvinnor istället varit med och tagit 

fram jämställdhetsteorier skulle man inte uteslutit frågor som faller utanför ramarna om 

utbildning och arbetsmiljö, som vanligtvis innefattas av sådana teorier, utan även tagit med 

vad som händer utanför dessa institutioner dvs. även inom familjen och i privatlivet. Detta 

medför att lagar som berör reproduktiv kontroll och abort egentligen är förklädda 

jämställdhetslagar. Vidare menar hon att om reproduktivkontroll är en fråga rörande 

jämställdhet så är berövandet av reproduktivkontroll en kränkning av jämställdhet mellan 

könen. Ett förbud mot abort måste således innefatta en granskning av könsjämställdhet eller 

annars ses som illegal.
39

 

Så vad menas med jämställdhet respektive ojämställdhet?  Aristoteles menar att jämlikhet
40

 

innebär att man behandlar likar lika och de som är annorlunda behandlar man på annat sätt.
41

 

”If they are not equal, they will not have what is equal.”
42

 Detta utvecklades senare till att 

man inom juridiken i USA, när det gäller diskriminering eller jämställdhetsfrågor, har ett krav 

på similarly situated. Detta innebär att käranden som utkräver jämställdhet måste ha en 

liknande belägenhet till dem som inte blir behandlade annorlunda innan ett jämställdhetsfall 

kan prövas.
43

 Dock så är det ett faktum att män och kvinnor är olika utifrån biologiskt kön 

samt på det sätt man och kvinna bidrar till reproduktionen vilket härleder till att man inte kan 

utgå från similarly sitauted i vissa situationer. Det är relativt få män som blir våldtagna och 

ingen man blir nekad abort och därav går det inte att göra en sådan jämförelse. Detta medför, 

enligt MacKinnon, att sexualitet och fortplantning ses som positiva eller negativa skillnader 

eller olikheter mellan könen och därmed inte ses som en fråga om ojämställdhet. Med andra 

                                                           
35

 MacKinnon, Catharine A., Women's lives, men's laws, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 
Mass., 2005. S.30-31 
36

 Ibid., S.25 
37

 Ibid., S.23 
38

 Ibid., S. 33 
39

 Ibid., S. 55-56 
40

 Engelskan equality kan inte direkt översättas till jämställdhet utan blir mer korrekt översatt till jämlikhet. 
41

 Ibid., S. 45 
42

 Ibid., S. 48 
43

 Ibid., S. 45 
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ord, i och med att det bara är kvinnor som blir gravida och därav enkom dem som kan bli 

nekade abort ses abortfrågan generellt inte som en jämställdhetsfråga vilket MacKinnon 

motsätter sig skarpt.
44

 Hon menar vidare att lagen aktivt utövar ojämställdhet mellan könen 

genom till exempel att man trots förbud mot våldtäkt i större utsträckning tillåter det eller 

låter våldtäktsmännen går fria samt genom abortlagar.
45

 

 

2.3 Normativa argument 

 

För att kunna analysera Nicaraguas normativa argument och konservativa position gentemot 

abort kommer jag utgå från Christian Munthes bok Livets slut i livets början (1992) och 

använda mig av två typer av argument när jag problematiserar abortfrågans moraliska 

karaktär. Dessa kommer att vara det pliktetiska argumentet och rättighetsargumentet. Munthe 

har även med ett utilitaristiskt argument som han presenterar i boken men uppsatsens syfte 

kräver inte användningen av denna. Dessa analyser kommer att användas för att förtydliga de 

olika angreppssätt man kan använda för att kritisera Nicaraguas konservativa position 

angående abort samt argumentera för att det konservativa moraliska antagandet inte är 

förenlig med lagen. 

 

2.3.1  Pliktetik 

Det pliktetiska argumentet innebär att man förutsätter eller utgår ifrån moraliska principer 

som säger att vissa handlingar i sig är moraliskt rätta eller fel oavsett om konsekvenserna av 

en sådan handling skulle resultera i något gott eller dåligt. Vidare skiljer man på de argument 

som utgår ifrån vilka handlingar som förbjuds eller föreskrivs utifrån en pliktetisk princip och 

dels ifrån vilken status dessa principer tillskrivs. Det senare blir viktigt i sammanhang då två 

moraliska principer konkurrerar mot varandra och hamnar i konflikt. Man brukar då oftast 

separera och särskilja principer som absoluta eller prima facie. Det förstnämnda innebär att en 

princip aldrig kan frångås eller bortprioriteras av andra principer. Prima facie betyder istället 

det motsatta, att en princip kan slås ut av andra principer. Hur man väljer att prioritera sådana 

principer skiljer sig från fall till fall beroende på hur den särskilda situationen är beskaffad.
46

 

När det kommer till abort används ofta pliktetiska argument av abortmotståndare bl.a. när 

man talar om principen att det alltid är fel att avsiktligt döda en oskyldig människa, i detta fall 

med hänvisning till fostret. Den kristna teologin, och i synnerhet den katolska kyrkans etik, 

utmynnar sig och uttrycker en stark pliktetisk karaktär. Detta kommer dock behandlas i ett 

senare avsnitt när jag presenterar den konservativa positionen.  

 

 

                                                           
44

 Ibid., S. 126 
45

 Ibid., S. 128 
46

 Munthe, Christian, Livets slut i livets början: en studie i abortetik, Thales, Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 
1992, s. 27 
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2.3.2 Rättigheter 

Rättighetsargumentet, som kommer vara av stor betydelse för syftet med detta arbete, innebär 

att man hänvisar till grundläggande moraliska rättigheter som tillskrivs vissa 

rättighetssubjekt.
47

 När vi talar om mänskliga rättigheter blir rättighetssubjekten alla som är 

människor. Alla människor, i egenskap av att vara människa, är alltså 

människorättsinnehavare. Om ett rättighetssubjekt (P) är berättigad till rättighet X fordras det 

att andra individer inte kränker denna rättighet eller hindrar P från att åtnjuta eller kräva denna 

rättighet. I många fall har rättighet X en motsvarande plikt, vilket innebär att något eller 

någon, måste se till att aktiv uppfylla denna rättighet eller genom ett icke-ingripande inte störa 

utövandet av X. Detta kan enkelt visas genom att P har rätt till X vilket innebär att; 

 

(i) Andra bör se till att P har X 

(ii) Andra bör avstå från att beröva P X 

(iii) P handlar inte fel om hon gör som hon vill med X. 

L.W. Sumner analyserar och dissekerar rättighetsbegreppet än mer på djupet när han utgår 

från två olika rättighetskoncept. Rättigheter som protected choices (control - conception) och 

protected interest (welfare - conception) 
48

 Med detta menar han att det finns rättigheter som 

antingen baseras på anspråk/rättighet (claims) eller friheter (liberties) som ligger till grund för 

rättighetens kärna. Kärnan talar om vad rättigheten är och beroende på om rättighetens kärna 

är anspråksbaserat eller frihetsbaserat så påverkas rättighetens omfattning (scope) som 

innebär vem som utkräver rättigheten gentemot vem. Genom att analysera och särskilja olika 

rättigheter på detta vis förenklas och förtydligas diskussionen såtillvida att man talar om 

samma slags rättighetskoncept och på så sätt kan se vad det är för komponenter som ingår i 

själva begreppen. 

Det är till exempel skillnad på regler som förbjuder och påbjuder, emellertid har de 

gemensamt att de båda påtvingar restriktioner och begränsar handlingar för de agenter som 

påverkas av dem.
49

 Är regeln av förbjudande art kan man säga att individ P har en negativ 

plikt i förhållande till regeln. Är den istället påbjudande blir plikten positiv
50

. Sumner, som 

utgår från Hohfeldianska begrepp, skriver vidare att varje relationell plikt har en korrelativ 

motpart i form av ett anspråk (claim) samt att den relationella pliktens motsats är en frihet 

(liberty).
51

  

Det finns ytterligare komponenter som sedan skall appliceras in i denna modell om 

regler/rättigheter. Huruvida man har möjlighet (possible) eller ej (impossible) att utföra vissa 

handlingar.
52

 Det vill säga om jag har makt (power) att påverka någon relation inom modellen 

                                                           
47

 Ibid. S. 27 
48

 Sumner, Leonard Wayne, The moral foundation of rights, Clarendon Press, Oxford, 1987 s 54 
49

 Ibid., S. 22 
50

 Ibid., S. 23 
51

 Ibid., s. 25 
52

 Ibid., S. 22-23 
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som gör det möjligt för mig att göra på ett visst sätt.
53

 Vi har nu tagit ett steg längre och 

befinner oss på nivå två av Hohfelds modell. Motsatsen till makt blir således immunitet 

(immunity) som innebär att man inte har möjlighet att påverka någon av dessa komponenter. 

Individ P kan alltså ha immunitet mot individ O vilket innebär att individ O inte kan kräva att 

P har en plikt gentemot O att uppfylla X.
54

 Utifrån komponenterna claim, liberty, power och 

immunity kan man sedan härleda sig fram till två olika rättighetskoncept protected choices 

och protected interest. Protected interest innebär att rättighetsinnehavaren är mottagare av en 

uppsjö av plikter som denna kan utkräva, gentemot andra. Det ligger alltså i 

rättighetsinnehavarens intresse att få dessa plikter utförda.
55

 Rättigheter som protected 

choices utgår från idén att rättighetsinnehavaren har frihet att välja bland en mängd olika 

alternativ samt att denna frihet skall skyddas från att inkräktas eller hindras av andra, vilket 

tillskriver dessa andra en plikt att undanhålla sig från att göra så.
56

 Protected interest ser 

således till individers välfärd och protected choices till frihet och autonomi.
57
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3. METOD 

I detta kapitel kommer val av metod och analysverktyg beskrivas. Även en kortredogörelse för det 

material som använts samt kritik kommer att presenteras.  

 

3.1 Metod och analysverktyg 

 

För att kunna leverera en sådan nyanserad bild som arbetets tidsrymd och omfång tillåter har 

jag valt att lägga huvudfokus på Robert Alexys rättsbegrepp. Att jag har valt att använda 

Alexy som min övergripande teori beror på att hans definition av lagen samt de 

utkristalliserade element som jag använder ger mig ett lätthanterligt verktyg att analysera 

abortlagen på ett mångfacetterat sätt. Utifrån Alexys rättsbegrepp har tre element använts: 

 

- Social verkan 

- Orättviseargumentet 

- Normativa argument 

 

För att kunna testa dessa tre element gentemot Nicaraguas totala abortförbud har fyra 

analysverktyg använts – mänskliga rättigheter till social verkan, feministisk teori till 

orättviseargumentet och pliktetisk- och rättighetsanalys i relation till de normativa 

argumenten. 

 

För att testa lagens sociala verkan har ICCPR använts för analys på rapporter och 

intervjumaterial för att därigenom visa att lagens sociala verkan kränker mänskliga rättigheter.  

 

MacKinnons feministiska teori har använts för att analysera rapporter och intervjumaterial för 

att testa Alexys orättviseargument. Detta för att belysa abortlagens könsdiskriminerande 

karaktär och på så sätt testa lagens riktighet genom att se huruvida lagen är extremt orättvis 

eller ej. MacKinnon är både radikalfeminist och jurist vilket hade en avgörande roll i val av 

feministiskteori då uppsatsen syfte är att analysera abortlagar. Feministiska teorier är inte 

homogena och det finns en uppsjö av olika teoretiska inriktningar. Ett annat feministiskt 

ingångsperspektiv på frågan hade kunnat måla upp en annan bild än den jag presenterar. Att 

välja MacKinnon har inneburit att uppsatsen har fått en mer radikal framtoning än vad kanske 

ett val av annan feministisk teori hade fått. 

 

De normativa argumenten har analyserats utifrån två analysverktyg, pliktetisk- och 

rättighetsanalys. Pliktetiskanalys har använts för att analysera den teologiskt konservativa 

position som ligger till grund för lagen.  Rättighetsanalysen har istället använts för att belysa 

problematiken kring rätten till liv. Pliktetisk- och rättighetsanalys har använts för att visa att 

de normativa argumenten från den teologiskt konservativa positionen som lagen grundar sig 

på de facto inte är förenlig eller koherent med ett totalt abortförbud.  För detta har jag läst 

Abortetik - En antologi filosofiska texter (1987) av Thomas Anderberg och Ingmar Persson, 
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Defending Life – A moral and legal case against abortion choice (2007) av Francis J. 

Beckwith, Ronald Dworkins bok Life's dominion: an argument about abortion and 

euthanasia (1993) samt Christian Munthes bok Livets slut i livets början (1992). Allt detta för 

att bredda komplexiteten i frågan samt visa att en konservativ position inte är förenlig med 

lagen. Att Munthes bok Livets slut i livets början (1992) fick stå som modell när jag valde 

mina analysverktyg för att testa Alexys element gällande koherens av normativa argument 

inom ett rättssystem eller lag beror på att jag ansåg de vara mest lättillgängliga och 

användbara då de redan var framtagna som ett färdigt paket. Jag har utifrån Munthe analyserat 

abortlagar genom en pliktetiskanalys och en rättighetsanalys. Många idéer kring min 

pliktetiska analys kommer således från Munthe och texter från den katolska kyrkan. Jag har 

även studerat litteratur av mer rättsfilosofisk karaktär där L.W. Sumner The Moral 

Foundation of Rights (1987) har varit underlag. Denna litteratur har berikat min insyn i den 

komplicerade normproblematik abortfrågan inbjuder till. Valet av Sumner kommer av hans 

förmåga att dissekera ner rättighetsbegrepp till en konceptuell nivå där de olika 

komponenterna av en rättighet behandlas så man får förståelse för hur, till vem och vad en 

rättighet är.  

 

3.2 Material 

 

Det material som har analyserats är bland annat lagen (eller principen) om totalt abortförbud 

samt rättigheten rätten till liv. Även texter och argument från den romersk katolska kyrkan 

har analyserats. Anledningen till detta är att kyrkan har en avgörande position i Nicaragua när 

det kommer till abortfrågan och synen på mänskligt liv. Den pliktetiska analysen har bland 

annat utgått ifrån uttalanden från påven och kyrkan samt encyklikan evangelium vitae. 

För att påvisa vilka konsekvenser ett totalt abortförbud medför har en genomgång av ICCPR 

samt MacKinnons feministiska teori använts för att analysera rapporter från Amnesty 

International, World Health Organisation (WHO) och United Nations Population Fund 

(UNPF). Även det material från intervju med en kvinnorättsorganisation i Nicaragua har 

analyserats för att visa vilken social verkan abortlagen har för de kvinnor som påverkas av 

lagen. 

 

3.3 Metodiska överväganden 

 

För att kunna påvisa att lagen inte kan göra anspråk på att vara riktig har jag varit tvungen att 

belysa att lagen är könsdiskriminerande och därmed även extremt orättvis. För att göra detta 

har jag bland annat intervjuat den politiska kvinnorättsorganisationen Movimiento Autonomo 

de Mujeres, MaM, i Managua i Nicaragua, som tillsammans med FN:s 

övervakningsmekanism MR-kommittén har tagit fram en periodisk rapport om de 

människorättskränkningar lagen medför. Utöver det tunna intervjumaterial jag fått genom 
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MaM har jag även kompletterat med rapporter från Amnesty International, World Health 

Organisation (WHO) och United Nations Population Fund (UNPF) för att kunna påvisa att de 

konsekvenser som kommer ut av lagen gör lagen extremt orättvis, könsdiskriminerande och 

följaktligen inte riktig.   

Från början var intentionen att intervjua flertalet organisationer och kvinnor för att få en sådan 

allomfattande bild av abortfrågan som möjligt. Tre organisationer som har gott renommé för 

att arbeta med kvinnors rättigheter och abortfrågan i Nicaragua kontaktades varav två återkom 

med svar efter att en längre tid hade gått.  De två organisationerna var båda vänligt inställda 

för att ge intervju men endast en genomfördes då det efter en tid inte längre gick att få kontakt 

med den ena organisationen.  

Intervjun genomfördes med tolk och utgick från ett semi-strukturerat formulär med 

övergripande frågor och teman. För att inget skulle gå förlorat i språkbarriären bandades hela 

intervjun, transkriberades och översattes. Tolken var även noggrant insatt i vad som 

förväntades av intervjun och var väl insatt i uppsatsens syfte.  

Jag har även haft flertal inofficiella samtal med kvinnor som varit av mer generell karaktär 

kring abortfrågans sociala effekter och lagens konsekvenser. Samtalen utfördes på både 

spanska och engelska. Under samtalen var det kvinnornas erfarenheter och känslor kring 

lagen som varit mest väsentlig.  Informationen från dessa samtal har inte direkt använts som 

material i uppsatsen utan har istället bidragit till min förståelse kring frågans komplexitet. 

 

3.4 Möjliga begränsningar av teorival  

 

Alla teoretiker och författare som har valts är västerländska. Detta gör att viktiga aspekter som 

möjligen andra kulturer och andra kontextuella författare hade kunnat bidra med går förlorad. 

Det ger även en smak av västerländska liberala normer och värderingar som inte är 

applicerbara överallt vilket gör att författarna i viss utsträckning blir bundna till sin egen 

kontext och en viss kulturimperialism riskerar förekomma. 

 

3.5 Sammanfattning 

 

Uppsatsen utgår från Robert Alexys rättsbegrepp för att analysera abortlagar i generellt men i 

Nicaragua i synnerhet. Utifrån Alexys rättsbegrepp har jag benat ut tre relevanta element – 

social verkan, orättviseargumentet, normativa argument - som jag använt i min analys. För att 

kunna applicera dessa tre element på det totala abortförbudet har jag använt fyra stycken olika 

analysverktyg – feministiskteori, mänskliga rättigheter, pliktanalys och rättighetsanalys.  
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4. SOCIAL VERKAN OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

I detta kapitel redogörs en kortfattad sammanfattning av hur Nicaraguas abortlag upplevs av de 

kvinnor som berörs av den. Informationen kommer från flertalet rapporter från Amnesty International 

samt intervju med kvinnoorganisationen Movimiento Autonomo de Mujeres, MaM, i Managua s. I den 

senare delen av avsnittet presenteras även de rättigheter och artiklar som berörs av abortförbudet. 

4.1. Social verkan  

 

I och med det totala abortförbudet i Nicaragua utsätts flertalet gravida flickor och kvinnor för 

psykologiska och mentala lidanden. Om graviditeten dessutom är resultatet av incest eller 

våldtäkt är det psykologiska lidandet större. Sedan lagen implementerats 2008 har situationen 

inte förändrats anmärkningsvärt. Situationen ser likadan ut för det kvinnor i behov av abort nu 

som då. Det föreligger ett slags status quo. Det finns ingen vilja i regeringen att ändra på 

lagen dock har opinion i landet ändrats nämnvärt när det kommer till att lätta på abortlagen. 

Detta kommer troligen från uppdagandet av de konsekvenser lagen altererar. Innan valet 2006 

tog man inte upp de prekära situationer som uppkommer när kvinnor är i akut medicinskt 

behov eller blivit gravida genom incest och våldtäkt. Genom uppdagande av vissa specifika 

fall i media samt att medborgarna nu har mer information om frågan verkar opinionen numera 

villiga att se en lättnad på restriktionerna. Ca 70 procent av befolkningen verkar nu vara 

öppna för abort för att rädda kvinnans liv och ca 30 procent är även öppna för abort när det 

uppstår olika komplikationer i samband vid graviditeten.
58

 

Även om sådana avslöjanden börjat skapa opinion är det de personliga och individuella 

psykiska och mentala lidanden kvinnorna får utstå som kanske är mest utbrett, men som inte 

alls får samma bemötande eller företräde gentemot de fall som gäller t.ex. kvinnans liv eller 

död. Återkommande rapporter om kvinnors mentala lidande rapportar att flertalet kvinnor 

upplever rädsla för att söka sjukvård vid komplikationer t.ex. vid missfall. Man fruktar att bli 

anklagade för att ha utfört abort på sig själv eller illegalt. Detta medför till utdragen och 

förlängd smärta och lidanden då kvinnorna ej får den vård de behöver. Rädsla för att bli 

anklagade och bestraffad. Oro över vad som ska ske med övriga familjemedlemmar om 

kvinnan skulle bli bestraffad eller skadas vid illegal abort. Ångest och fruktan över upptäckt 

graviditet i samband med våldtäkt eller sexuellt utnyttjande inom familjen. Rädsla för vad 

övriga familjemedlemmar eller samhället i övrigt kommer att säga eller agera vid påtvingade 

graviditeten och i sin tur rädsla för utstötning och stigmatisering. Fruktan för att bli anklagade 

som barnamörderskor men även allvarliga depressioner då rådgivning och hjälp inte är 

tillgänglig samt rädsla, i synnerhet hos unga kvinnor/flickor, för komplikationer och i värsta 

fall död vid svåra graviditeter.
59

 

I överlag är Nicaragua oerhört konservativ när det kommer till sexualundervisning och 

reproduktiva frågor och vid frågan vad regeringen gör för att minska oönskade graviditeter 
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blir svaret att inte mycket sker alls. De flesta skolor i landet, såväl privata som kommunala, 

har religiösa profiler och sex är inget man talar om, varken i skolan eller i hemmen.  

Anledningen till det höga antalet oönskade tonårsgraviditeter är på grund av det utspridda 

våld och sexuella utnyttjande av flickor som förekommer i Nicaragua. Detta har blivit ett av 

MaMs huvudområden där fokus ligger på att motverka detta våld samt att uppmärksamma 

detta problem och skapa medvetenhet. Man har till exempel, tillsammans med andra 

organisationer och kvinnogrupper, nu år 2013 fått igenom ett lagförslag mot våld emot 

kvinnor i nationalförsamlingen. 
60

 

Utifrån dessa fakta, där man kan klart och tydligt kan se vilken social verkan lagen har samt 

hur lagen påverkar kvinnor, kommer jag i nästa delavsnitt sätta denna information i relation 

till Nicaraguas internationella åtaganden för att påvisa att lagen kränker mänskliga rättigheter. 

 

4.2 Mänskliga rättigheter 

 

Den inter-amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter hör till det regionala 

människorättssystemet Organisation of the American States, OAS, vilket är världens äldsta 

regionala organisation och består av 35 länder i Nord-, Syd- och Centralamerika.
61

 

Konventionen är bindande och vid människorättskränkningar, tvister eller klagomål finns en 

kommission samt domstol i San José, Costa Rica, att vända sig till.
62

 Nedan återges rätten till 

liv som går att återfinna i konventionen samt en genomgång av ICCPR. 

Artikel 4.1 Every person has the right to have his life respected. This right shall be 

protected by law and, in general, from the moment of conception. No one shall be 

arbitrarily deprived of his life. 

I artikel 4,1 blir det tydligt att man i den inter-amerikanska konventionen definierar att livet 

börjar vid befruktningsögonblicket vilket således påverkar det förhållningssätt man har till 

foster samt deras rätt att leva. 

 

4.2.1. Den internationella konventionen om politiska och medborgerliga 

rättigheter, ICCPR 

 

Det är till mångt och mycket allmänt vedertaget av internationella 

människorättsorganisationer att det totala abortförbudet i Nicaragua genererar ett flertal 

kränkningar gentemot kvinnors rättigheter samt de organisationer som motsätter sig förbudet. 

De rättigheter som berörs är; lika rättigheter för män och kvinnor att åtnjuta alla 

medborgerliga och politiska rättigheter, lika skydd av lagen, rätten till liv, rätten till frihet från 
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tortyr, grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, rätten till frihet och 

personlig säkerhet, rätten till privatliv, rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, 

rätten till information, skydd av familjen och barnets rättigheter. 

 

Artikel 3. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra män och kvinnor lika rätt att åtnjuta alla de 

medborgerliga och politiska rättigheter som omfattas av denna konvention. 

Artikel 26. Alla är lika inför lagen och har rätt till samma skydd av lagen utan diskriminering av 

något slag. I detta avseende skall lagen förbjuda all diskriminering och garantera var och en ett 

likvärdigt och effektivt skydd mot all slags diskriminering, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, 

religion, politisk eller annan uppfattning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller 

ställning i övrigt. 

Genom det totala abortförbud förvägras kvinnor rätten till att åtnjuta alla de rättigheter som 

finns i konventionen på samma sätt som män. Lagen är diskriminerande i och med att det bara 

är kvinnor som förvägras livsnödvändig vård samt utsätts för rädsla, smärta och ångest på 

grund av de överhängande repressalier som ankommer lagen samt från ofta försenade 

vårdinsatser. 

Artikel 6 (1). Varje människa har en inneboende rätt till livet. Denna rätt skall skyddas genom lag. 

Ingen får godtyckligt berövas sitt liv. 

Genom Nicaraguas totala abortförbud tvingas många kvinnor att söka sig till olagliga 

abortkliniker och okvalificerade abortutförare och riskerar därmed sitt liv. Utöver detta så 

nekas många kvinnor vård vid komplikationer såsom utomkvedshavandeskap, 

graviditetshypertoni eller vid kronisk sjukdom och blir därmed bragda om livet. 

Artikel 7. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning.  

Kvinnor som tampas med komplikationer på grund av eller i och med graviditet och behöver 

vård utsätts för både fysisk och psykisk stress och lidande då rädsla för att inte få nödvändig 

och adekvat vård föreligger samt rädsla för rättsliga repressalier. Många kvinnor undviker att 

söka vård vid komplikationer då de är rädda att bli anklagade för att ha försökt abortera bort 

fostret eller på annat sätt vållat fostret skador. Vid de situationer kvinnor har uppsökt 

läkarvård har många nekats eller varit tvungna att vänta på sjukvård då läkarna varit tvungna 

att försäkra sig om att fostret först har självdött innan kvinnan kan vårdas. Detta gör att 

kvinnor i stort behov av vård utsätts för långvarig fysiska och psykiska lidanden. I de fall då 

graviditeten är ett resultat av våldtäkt och incest är ett påtvingat och fullbordat havandeskap 

ytterst stressfullt med psykiskt lidande och i förlängningen ofta socialt stigmatiserande. Att ett 

våldtäktsoffer ska föda de barn som tvingats på henne menar många gör henne till ett offer 

igen där kvinnan tvingas återuppleva den traumatiska upplevelsen. 
63

  

Artikel 9 (1). Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet. Ingen får utsättas för godtyckligt 

gripande eller frihetsberövande. Ingen får berövas sin frihet annat än av sådana skäl och på sådant 

sätt som föreskrivs i lag. 
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I och med den rädsla som föreligger hos de kvinnor som söker vård att bli angivna av 

vårdpersonal och därmed riskerar bli frihetsberövade kränks även denna rättighet. Detta 

implicerar att många kvinnor undviker att söka den vård de behöver eller söker upp olagliga 

abortkliniker istället vilket äventyrar deras personliga säkerhet.
64

 

Artikel 17 (1). Ingen får utsättas för godtyckligt eller olagligt ingripande med avseende på privatliv, 

familj, hem eller korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder eller sitt anseende. 

Rätten till privatliv kränks bland annat av att doktor - patient sekretessen skymfas då 

läkarkåren tvingas ange patienter genom lagen. Kvinnor som genomgått en osäker abort som 

medfört komplikationer vågar heller inte anförtro sig åt sina läkare på grund av rädsla för 

repressalier.
65

 

Artikel 18 (1). Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt 

innefattar frihet att bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val och 

frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller 

trosuppfattning genom gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsutövning eller 

undervisning.  

(2). Ingen får utsättas för tvång som kan inskränka hans eller hennes frihet att bekänna sig till eller 

anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val. 

Paragraf två blir av särskilt betydelse när det kommer till abortlagen i Nicaragua då bland 

annat den katolska och evangeliska kyrkan var med och påverkade framtagandet av lagen. Ett 

förbud mot abort implicerar även ett särskilt moraliskt antagande om att abort är fel. I MR-

kommitténs General Comment 22 står följande att läsa om paragraf två: 

Article 18.2 bars coercion that would impair the right to have or adopt a religion or 

belief, including the use of threat of physical force or penal sanctions to compel 

believers or non-believers to adhere to their religious beliefs and congregations, to 

recant their religion or belief or to convert. Policies or practices having the same 

intention or effect, such as, for example, those restricting access to education, medical 

care, employment or the rights guaranteed by article 25 and other provisions of the 

Covenant, are similarly inconsistent with article 18.2. The same protection is enjoyed 

by holders of all beliefs of a non-religious nature.
66

 

 

I General Comment 22 står det alltså uttryckligen att policys och praxis med effekt som 

begränsar tillgången till bland annat sjukvård inte är förenlig med artikel 18 (2). Genom att 

Nicaraguas regering anammat en ståndpunkt där abort under alla omständigheter är fel samt 

att livet skapas i befruktningsögonblicket så kränks rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet för de kvinnor som inte delar samma uppfattning.
67
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Artikel 19 (1). Ingen får utsättas för ingripande för sina åsikters skull. (2). Var och en har rätt till 

yttrandefrihet. I denna rätt ingår frihet att oberoende av territoriella gränser söka, ta emot och sprida 

uppgifter och idéer av alla slag, i tal, i skrift och i tryck, i konstnärlig form eller genom annat valfritt 

uttrycksmedel. 

Rätten till information ålägger staten en positiv skyldighet att ge gravida kvinnor nödvändig 

information om deras graviditet, medicinska hälsotillstånd samt om lagen och kvinnors 

rättigheter. Den allmänna rädslan för att bli anklagade och angivna gör att många kvinnor 

underlåter sig att söka vård som under lagen är tillåten och följaktligen får många inte den 

nödvändiga hjälp de behöver få.
68

 

Artikel 23 (1). Familjen är samhällets naturliga och grundläggande enhet och är berättigad till 

samhällets och statens skydd. 

Denna artikel blir, tillsammans med artikel 17 om rätten till privatliv, kränkt då totalförbudet 

av abort påverkar kvinnans möjlighet till familjeplanering samt möjlighet till att bestämma 

hur hon ska ta hand om den. Ett förvägrande av terapeutisk abort kan beröva livet på gravida 

kvinnor vilket, om hon redan är mor, lämnar barnen mödralösa och familjens uppsättning 

förändras.
69

 

Artikel 24 (1). Varje barn skall utan diskriminering av något slag på grund av ras, hudfärg, kön, 

språk, religion, nationell eller social härkomst, förmögenhet eller börd ha rätt till sådant skydd från 

sin familjs, samhällets och statens sida som dess ställning som minderårig kräver. 

Abortförbudet kränker barnets rättigheter i två hänseenden. För det första, då förvägrandet av 

livräddande aborter berövar barn sina mödrar. Och för det andra; då unga gravida flickor 

tvingas fullfölja sina graviditeter och därmed riskerar hälsa och liv.
70

  

 

4.2.2  FN rapporter  

 

I sin periodiska rapport till kommittén för den internationella konventionen om politiska och 

medborgerliga rättigheter, MR-kommittén, år 2007, skrev Nicaragua att sedan år 2006 har 

frågan om terapeutisk abort och rätten till liv skapat stora kontroverser bland olika sociala 

grupper i landet och flera har organiserat sig i marscher och tagit fram motioner till national 

församlingen där man framhållit en önskan att upphäva den nuvarande abortlagen som 

förbjuder terapeutisk abort. Samtidigt har andra grupper aktivt proklamerat och skickat in 

motioner där man istället kräver ett bibehållande av denna lag i den nationella lagstiftningen. 
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Regeringen har sålunda år 2006 upphävt lagen som tillåter terapeutisk abort och det nya 

lagförslaget är framtaget och har delvis godkänts av nationalförsamlingen.
71

 

 

Kommittén som behandlar periodiska rapporter angående CCPR har i sina concluding 

observations till Nicaragua, från december år 2008, uttalat en stark oro för de abortlagar som 

råder i landet. Man påtalar även en oro över den lagstiftning som införlivades år 2006 vilken 

förbjuder terapeutiska aborter och påpekar en oro över att landet inte i skrift tydliggjort att 

vårdpersonal kan följa standardrutiner vid förlossningskomplikationer utan rädsla för 

brottsutredning och straffpåföljder.
72

 Kommittén påtalar även att Nicaragua bör anpassa sin 

abortlagstiftning så att de är i mer samklang med konventionen och uppmanas att aktivt arbeta 

med att minska antalet oönskade graviditeter samt undvika att bestraffa vårdpersonal i 

tillämpningen av deras yrke.
73

 Man ber även Nicaragua bistå med mer information om den 

nya lagstiftningen samt kommentera de rapporter om ökade illegala aborter samt 

mödradödlighet.
74

 

I Nicaraguas svar från oktober år 2008 kan vi läsa följande; 

“The amendment to the Criminal Code abolishing therapeutic abortion, a century-old 

legal concept in Nicaragua, was made following an agreement between the various 

groups represented in parliament.  Accordingly, Nicaragua now has legislation that 

ranks among the most favorable to the unborn child on the American continent.“
75

 

Vi kan av detta utläsa att man retoriskt väljer att benämna lagstiftningen att vara den mest 

gynnsamma för barn på hela den amerikanska kontinenten istället för att bemöta den kritik 

och oro som kommittén utfärdat i sina list of issues och concluding observations. 

I samma rapport från år 2008 kan man läsa statistik rörande mödradödlighet. Där den 

vanligaste dödsorsaken vid graviditet och/eller förlossning var blödningar på 59 % (på grund 

av att moderkakan är kvar i 64 % av fallen), graviditetshypertoni på 31 %, lungemboli 4 %, 

aborter 4 % och slutligen sepsis på 2 %.
76

  

I en annan rapport från 2006, skriver Nicaragua att det inte finns någon tillgänglig data på 

antalet dödsfall på grund av osäkra aborter. Däremot redovisas en studie som påvisar att 

majoriteten av kvinnor som använder sig av osäkra procedurer kommer från fattiga 

förhållanden, är lågutbildade eller analfabeter som inte har kännedom om lagstiftningen samt 

inte använder preventivmedel.
77
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I CEDAW-kommittéens concluding observations från 2007, som behandlar den information 

Nicaragua bidragit med i sin sjätte periodiska rapport till kommittén, samt de svar landet har 

gett på kommitténs list of issues, rekommenderar kommittén att staten ska se över 

abortlagstiftningen med motivet att undanröja de straffpåföljder som åläggs de kvinnor som 

utför aborter samt bistå dessa med medicinsk vård då komplikationer av osäkra aborter har 

uppstått. Landet uppmanas även att sätta in åtgärder för att minska oönskade graviditeter. 

Exempel på åtgärder är sexualundervisning och bistå med tjänster gällande familjeplanering 

och preventivmedel samt att de även ska försöka se till att kvinnor inte tvingas söka olämplig 

medicinsk vård som t ex illegala aborter.  

4.3. Sammanfattning 

 

Utifrån en närmre granskning på lagen i relation till de olika konventioner Nicaragua har 

förbundit sig till kan vi konstatera att lagen kränker att antal olika rättigheter. Därmed kan 

man se att lagen har långtgående social verkan både för de kvinnor som direkt påverkas men 

även för läkarkåren.  

Om vi utgår från lagen om ett totalt abortförbud och ser till dess sociala eller potentiella 

sociala verkan utifrån Alexys element, genererar det en omedelbar social verkan då 

vårdpersonal tvingats sluta utföra ingrepp. Kvinnor med akuta komplikationer i behov av vård 

tvingas vänta eller förvägras vård. Statistik, om än undermålig, har även visat att antalet 

illegala aborter har ökat vid införandet av abortförbud samt att dödsfall och komplikationer i 

samband med graviditet ökar betydligt.
78

 Man har även sett ett samband i flertalet länder i 

Syd- och Centralamerika med höga antal självmord bland unga kvinnor och stringenta 

abortrestriktioner.
79

 Förutom dessa påtagliga effekter lagen medför så har även rädslan ökat 

bland kvinnor som blivit gravida oavsett om graviditeten varit önskad eller är ett resultat av 

dåliga preventivmedel eller våldtäkt. Detta i och med att kvinnor fruktar att de inte kommer 

erbjudas adekvat vård om komplikationer av något slag skulle uppkomma. Detta på grund av 

att vårdpersonal är förbjudna enligt lag att utföra ingrepp, även om de skulle rädda moderns 

liv, om detta ingrepp skulle vålla fostret skador på ett eller annat sätt.  

På dessa sätt kan vi se att lagen har social verkan på flera sätt. Social verkan kan skilja sig åt 

ifall man har mest inriktning på yttre eller inre aspekter av en norm eller ett normsystem. Den 

yttre aspekten innebär hur en norm efterlevs samt huruvida ett brott gentemot denna 

bestraffas. Den avgörande faktorn här är det iakttagbara beteendet. Ser man istället till den 

inre aspekten av en norm utgår man ifrån människors motivation och man ser till hur normer 

följs och tillämpas, oavsett vad normen grundar sig på. När det kommer till Nicaragua och 

uppföljningen av lagen kunde vi genom rapporter och intervjuer få reda på att ingen blivit 

straffad under lagen. Varken vårdpersonal eller någon kvinna har ännu blivit straffad eller fått 
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repressalier på grund av lagen. Den sociala verkan ligger sålunda inte av lagens bestraffande 

kraft utan att medborgarna under lagstiftningen följer den.  
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5. ORÄTTVISEARGUMENTET OCH FEMINISTISK TEORI  

I kapitlet nedan kommer feministiskt teori tillämpas på lagen tillsammans med Alexys 

orättviseargument för att sedan påvisa lagens könsdiskriminerande karaktär. Catherine A. 

MacKinnons feministiska teori ”Experience as a woman” har använts som utgångspunkt.  

 

5.1 “Experience as a Woman” 

 

Teorin framhäver kvinnors erfarenheter av förtryck och diskriminering därav begreppet 

experience as a woman.
80

  Genom att utgå från ”as a woman” gör man ett empiriskt uttalande 

om verkligheten vilket sedermera innebär att man beskriver hur situationen för kvinnor ser ut 

i verkligheten.
81

 Genom att fokusera och se på hur lagen uppkommit samt hur den påverkar 

kvinnor som berörs av den kan man se hur gruppen kvinnor kollektiv, socialt och historiskt 

har blivit förtryckta och exploaterade fram tills nu.
82

 

Lagar som berör kvinnor, då bland annat angående abort och reproduktion, har oftast inte 

skrivits av kvinnor och/eller tagit kvinnors erfarenheter eller vardagliga liv i beaktning vid 

framställandet av dessa.
83

 Detta indikerar att många av dessa lagar är av diskriminerande 

karaktär. Om man utifrån detta ser på Nicaragua och könsfördelningen i statsapparaten samt i 

nationalförsamlingen kan man även där se att kvinnor är väsentligt underrepresenterade. 

Lagförslaget lades fram i nationalförsamlingen 2006 och innan lagen röstades igenom 

protesterade olika läkar- och vårdsamfund, bland annat det gynekologiska samfundet, 

tillsammans med många kvinnogrupper och människorättsgrupper mot lagförslaget. Men 

varken den professionella läkarkåren eller kvinnogruppernas röster och åsikter togs i 

beaktning när man sedan röstade igenom för att verkställa lagen.
84

 

I den katolska kyrkan, vars maktpositioner uteslutande består av män och den icke 

demokratiskt valda påven, finns kvinnor inte alls representerade. Att en maktinstitution så 

unik såsom den katolska kyrkan, som leds av män som lever i celibat, överhuvudtaget skall ha 

en avgörande röst när det kommer till reproduktiva frågor och kvinnors hälsa kan ses som 

ojämställdhet personifierad och könsdiskriminering om något och oerhört konservativt. 

Om kvinnor istället varit med och tagit fram jämställdhetsteorier skulle man inte uteslutit 

frågor som berör familjen och privatlivet. Följaktligen skulle man heller inte uteslutit frågor 

om reproduktivkontroll. Detta medför, enligt MacKinnon, att lagar som berör reproduktiv 
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kontroll och abort egentligen är förklädda jämställdhetslagar. Vidare menar hon att om 

reproduktivkontroll är en fråga rörande jämställdhet så är berövandet av reproduktivkontroll 

en kränkning av jämställdhet mellan könen. Ett förbud mot abort måste således innefatta en 

granskning av könsjämställdhet eller annars ses som icke legitim.
85

 

För att återgå till hur lagen upplevs av kvinnorna som påverkas av lagen kunde vi genom 

rapporter och intervju med MaM få kunskap om den ständiga rädsla och ångest som kommer i 

samband med graviditeter, oavsett uppkomst, efter implementeringen av lagen. Som vi kunde 

läsa så finns det en utbredd och underliggande rädsla för att uppsöka sjukvård vid 

komplikationer, för att uppsöka vård på annat håll och för illegala abortutförare. Det finns en 

rädsla för undermåliga och osäkra abortutförare med osäkra resultat och risker för deras hälsa. 

Rädsla för att bli anklagade och bestraffade. Ångest och fruktan över upptäckt graviditet i 

samband med våldtäkt eller sexuellt utnyttjande inom familjen. Rädsla för vad som ska ske 

med övriga familjemedlemmar om kvinnan skulle bli bestraffad eller skadas vid illegal abort. 

Rädsla för att bli anklagade som barnamörderskor. Rädsla för utstötning och stigmatisering.    

Även om det föreligger en viss socioekonomisk skillnad när det kommer till vilka 

förutsättningar kvinnor från olika samhällsskikt har för att finna lösningar och säkra aborter 

på, så har dem alla gemensamt en underliggande rädsla och ångest att inte få adekvat och 

nödvändig vård i tid. Något som uteslutande drabbar kvinnor och inte män, i och med att det 

bara är kvinnor som kan bli nekade livsnödvändig vård i sådana situationer där lagen kräver 

detta. Det finns ingen lag som nekar män tillträdde till vård någonstans under några 

omständigheter.  

I situationer där kvinnans hälsa allvarligt hotas vid en fortsatt graviditet t.ex. graviditet i 

samband med cancer, har kvinnor under denna lag ingen talan när det kommer till sin hälsa. I 

valet huruvida man själv väljer att fortsätta sin graviditet medveten om de risker som följer, 

eller själv väljer att avsluta graviditeten för sin egen hälsas skull. Ett val en man aldrig skulle 

berövas då lagen bara anbelangar kvinnor. 
86

  

När det kommer till graviditeter i samband med våldtäkt eller incest blir ojämställdheten än 

mer tydlig vid förvägrandet av abort. Förutom att själva akten våldtäkt, att man med våld eller 

utan tillåtelse, tar sig rätten att sexuellt erövra en annan människas kropp, inte bara är 

fruktansvärt brutalt och förnedrande handling men att dessutom förvägra en kvinna valet att 

kunna avsluta en sådan graviditet är att våldföra sig på henne ännu en gång. I ett 

domstolsbeslut från år 2006 skrev den högsta domstolen i Colombia att; 

“It is hard to imagine a more serious violation… a woman who becomes pregnant as a 

result of rape cannot be legally required to act as a heroine and take on the burden that 

continuing with the pregnancy entails. Nor can her fundamental human rights be 

disregarded as would be the case if she were required to carry the pregnancy to term 

against her will, turning her into a mere instrument of procreation… she cannot be 

obliged to procreate nor be subjected to criminal sanctions for exercising her 
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constitutional rights while trying to lessen the consequences of the crime of which she 

was a victim.”
87

 

 

Återigen är detta en situation som endast kvinnor faller offer för, ingen man blir gravid efter 

våldtäkt, och lagen om totalt abortförbud konkretiserar detta i och med förvägrandet av abort 

genererar i påtvingade havandeskap. I Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen 

står det följande i Artikel 7 om brott mot mänskligheten; 

1. Med brott mot mänskligheten avses i denna stadga var och en av följande gärningar när de 

begås som en del av ett vidsträckt eller systematiskt angrepp riktat mot civilbefolkning med 

insikt om angreppet: 

 

g) Våldtäkt, sexuellt slaveri, påtvingad prostitution, påtvingat havandeskap, påtvingad 

sterilisering eller varje annan form av sexuellt våld av motsvarande svårighetsgrad.
88

 

Då lagens verkställighet och jurisdiktion gäller hela civilbefolkningen i Nicaragua så kan man 

se det som ett vidsträckt och systematiskt angrepp då förvägrandet av abort vid till exempel 

våldtäkt kan ses som ett påtvingat havandeskap. Ronald Dworkin skriver bland annat i sin bok 

Life’s Dominion – An argument about abortion, euthanasia, and individual freedom (1993) 

att förvägrandet av abort och ett påtvingat havandeskap kan ses som en form av slaveri.  

Oavsett situation eller rättighet i regionala eller internationella konventioner så åsidosätts 

kvinnor och deras rättigheter på grund av att de är kvinnor och att det endast är kvinnor som 

kan bli gravida. Och det är kanske här diskussionen om similarly situated kommer in. 

Similarly situated är en term man använder i rättsväsendet i USA som innebär att käranden 

som utkräver jämställdhet måste ha en liknande belägenhet till dem som inte blir behandlade 

annorlunda, innan ett jämställdhetsfall kan prövas.
89

 Dock så blir det faktum att män och 

kvinnor biologiskt sätt är olika samt bidrar till reproduktionen på olika vis att man inte kan 

utgå från similarly sitauted i vissa situationer. Som nämnt ovan, är det ingen man som 

blir/kan bli nekad abort och man kan därför inte göra en sådan jämförelse könen emellan. 

Men om jämställdhet är att vara lika eller att ha samma belägenhet och män och kvinnors kön 

de facto är något som skiljer oss åt kan män och kvinnor inte vara jämställda förrän kvinnor 

inte längre är kvinnor eller män inte är längre är män. Detta gör att jämställdhetsteorier blir 

om något motsägelsefulla.
90

 De olika reproduktiva förmågorna ses istället som positiva eller 

negativa skillnader mellan könen och ses därmed inte som en fråga om ojämställdhet. Detta är 

något som MacKinnon motsätter sig
91

 och hon menar vidare att sexuellt våld och 

reproduktivkontroll är mäns sätt att kontrollera och utnyttja kvinnor på.
92

 Och om det är 

skillnader mellan könen så är skillnaderna dem emellan lika stora och jämställda. 
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Ojämställdhet kommer ifrån att se skillnaderna i hierarkisk ordning och att man därmed kan 

behandla män och kvinnor olika, vilket således är ett föråldrat och förlegat tankesätt.
93

  

 

Enligt MacKinnon är abort en jämställdhetsfråga. Endast kvinnor nekas abort och i och med 

detta nekas endast kvinnor full kontroll över de reproduktiva konsekvenser som kommer utav 

sexuellt umgänge där även mannen är med som partner.
94

 Om reproduktivkontroll nu är en 

jämställdhetsfråga så måste berövandet av reproduktivkontroll även ses som en 

jämställdhetskränkning. Förbudet av abort bör därmed enligt MacKinnon ses som illegal 

under konstitutioner och internationella konventioner.
95

 

 

5.2  Orättviseargumentet 

 

Utgår vi från Alexys definition på vad ett riktigt rättssystem är eller vilka lagar som kan anses 

vara riktiga kan vi vidare elaborera huruvida lagen är extremt orättvis eller ej.  

Orättviseargumentet går ut på att vissa enskilda normer kan uppgå till en sådan hög nivå av 

extrem orättvisa att de inte längre är gällande. Definitionen på vart gränsen går för vad som är 

intolerabel extrem orättvisa är vag men i relation till riktighetsargumentet blir det lättare att 

urskönja. 

Orättviseargumentet går inte att applicera på hela normsystem utan endast på enskilda normer 

i ett rättsystem oavsett om normen för övrigt är socialt verksam och vederbörligt fastställd. 

Det finns olika infallsvinklar när det kommer till att fastställa vilken norm som ska ges 

företräde när det kommer till abortfrågan. Rättsnormerna om alla människors likabehandling, 

anti-diskrimineringsprincipen samt rätten till liv har alla en medverkande roll vilka gör 

anspråk på att vara riktiga. Det moraliska antagande som ligger till grund för lagstiftningen är 

rätten till liv. Alla människors rätt att inte bli dödade. Huruvida lagen är förenlig med denna 

princip återstår att se i kommande kapitel då jag analyserar de normativa argument som är 

plattform för abortlagstiftningen. Den rättsnorm eller de rättsnormer som ankommer är, 

utöver rätten till liv, är anti-diskrimineringsprincipen och likabehandling. 

Utifrån normerna likabehandling och anti-diskrimineringsprincip kan man se att lagen om ett 

totalt abortförbud inte är förenlig med dessa två. Lagen påverkar både läkare i sin yrkesroll 

och kvinnor i behov av livsviktig vård eller för återställandet av värdighet i fall av incest eller 

våldtäkt. Men främst av allt så påverkar den kvinnor. 

Som vi kunde urskönja tidigare i avsnittet så är abortfrågan av könsdiskriminerande karaktär, 

och det totala abortförbudet drabbar endast kvinnor. Bara kvinnor nekas väsentlig vård och 

berövas av sin värdighet när det nekas abort i fall av våldtäkt och incest. Bara kvinnor utsätts 

för risk vid illegala och osäkra aborter. Endast desperata gravida kvinnor riskerar fängelse och 

straffpåföljd vid utförd abort. Lagen påverkar direkt endast kvinnor, utöver läkarkåren, och 
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ingen man behöver frukta för sitt liv eller hälsa från det ögonblick han får vetskap om att han 

ska bli pappa. Lagen ter sig därför extremt orättvis då den enkom gäller kvinnor, kvinnors liv 

och kvinnors kroppar. Kvinnor som dessutom befinner sig i prekära, svåra och utsatta 

situationer och angelägenheter. Lagen kräver inte av någon man att ge upp sin kropp, liv eller 

hälsa såsom den kräver av en gravid kvinna i behov av abort. Lagen kan därmed ses som 

extremt orättvis. 

 

5.3 Sammanfattning 

 

Att man enbart på premissen att män och kvinnor bidrar olika till reproduktionen samt att 

enkom kvinnor kan bli gravida utesluter inte att det är en fråga som rör jämställdhet. Enligt 

MacKinnon är lagar om reproduktion och abort förklädda jämställdhetslagar vilka inte har 

tagit kvinnors liv i beaktning. Enligt MacKinnon är det männen som har dikterat lagarna och 

som kvinnorna sedan måste bejaka utan att har varit delaktiga eller varit med i betänkande. 

Om kvinnor istället varit med och tagit fram jämställdhetsteorier skulle man inte uteslutit 

frågor om reproduktivkontroll. I och med detta är berövandet av reproduktivkontroll en 

kränkning av jämställdhet mellan könen. Ett förbud mot abort måste således innefatta en 

granskning av könsjämställdhet eller annars ses som icke legitim.
96

 Sedermera blir detta, 

applicerat på Alexys orättviseargument och rättsnormerna likabehandling och anti-

diskrimineringsprincipen uppenbart att kvinnor blir orättvist behandlade och ett totalförbud 

mot abort kan därför ses som extremt orättvist. 
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6. NORMATIVA ARGUMENT  

I detta avsnitt kommer de normativa argument som ligger till grund för den restriktiva lagstiftningen 

om abort analyseras genom ett pliktetiskt- och ett rättighetsperspektiv. Detta kommer visa huruvida 

den katolska kyrkans konservativa hållning är koherent med lagen eller ej. 

 

6.1 Katolska kyrkans konservativa position 

 

Vi har i de förra kapitlen kunna konstatera att ett totalt abortförbud kränker ett flertal 

mänskliga rättigheter samt är könsdiskriminerande och verkar te sig extremt orättvis. I och 

med att både abortlagen i Nicaragua samt den inter-amerikanska konventionen om mänskliga 

rättigheter förutsätter att livet skapas i konceptionsögonblicket behöver vi inte utföra någon 

större analys om fostrets status då denna redan är fastställd i dessa texter. Det vill säga – att 

fostret räknas som en levande person med rättighetsanspråk. Emellertid ska villkoren och 

sättet dessa anspråk görs på analyseras noggrannare. 

- Den konservativa positionen innebär att abort alltid är fel.
97

 

 

- Den moderata positionen innebär att abort alltid är moraliskt problematisk men kan 

rättfärdigas, utöver när kvinnans liv eller hälsa är i fara, även i fall av våldtäkt, incest 

eller vid grova fosterskador 

 

- Den liberala positionen innebär generellt, även om det finns variationer inom detta 

förhållningssätt, att abort på önskemål av kvinnan oavsett anledning och omständighet 

är tillåtet.
98

 

Den konservativa positionen kan ge uttryck för både sekulära och teologiska resonemang och 

argument. I och med att den katolska och evangeliska kyrkan har haft en betydande roll för att 

få igenom abortlagen så kommer fokus ligga på den katolska teologin och dess argument.  

Låt oss återigen påminna oss om grundpremissen i den konservativa positionen vilken gäller 

oavsett sekulär eller teologisk förhållningssätt. 

- Den konservativa positionen innebär att abort alltid är fel, möjligen undantagsvis när 

moderns liv eller hälsa står på spel. 
99

 (Dock har Nicaragua bortsett från detta och har 

egentligen intagit en extremt konservativ position.) 

Grundantagandet är att det är fel att döda människor. Då foster ses som människor från 

befruktningsögonblicket blir således även abort fel.
100

 Utifrån den officiella katolska kyrkans 
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hållning angående abort kan man läsa i Codex iuris canonici, can. 1398
101

 att alla parter som 

är inblandade och medverkande vid en abort omedelbart blir utesluten från den heliga 

gemenskapen dvs. blir exkommunicerade.  Påven Johannes Paulus II refererar till gaudium et 

spes från 1965, 27 och i encyklikan Evangelium vitae från 1995 att abort ses som en stor 

vanära mot Skaparen. Således är det teologiska argumentet av pliktetisk karaktär i och med att 

man utgår från att vissa handlingar i sig är goda eller onda. 

 

6.2  Pliktetisk analys  

 

Det pliktetiska argumentet innebär att man förutsätter eller utgår ifrån moraliska principer 

som säger att vissa handlingar i sig är moraliskt rätta eller fel oavsett om konsekvenserna av 

en sådan handling skulle resultera i något gott eller dåligt. När det kommer till 

abortproblematiken förutsätter man att det är moraliskt fel att döda eller mörda andra 

människor.  

Uträkningen blir sedan enkel:  

1. Foster räknas som människor.  

2. Att döda människor är fel.  

3. Abort är således fel. 

Applicerar man detta på Nicaragua kan vi se till den Nicaraguanska regeringen och det 

officiella ställningstagandet att abort är aktivt dödande av en oskyldig människa och att detta 

är fel. Det anses oftast vara värre att aktivt döda en annan människa än att passivt underlåta 

sig att rädda någons liv, till exempel om moderns liv riskeras vid en fortsatt graviditet. I 

sådana sammanhang där man utgår från denna premiss, moralisk jämförbarhetsprincip, 

brukar man ibland använda sig av analogin med sonen som vill få ut sina arvspengar. Man 

tänker sig att det är värre och en större moralisk synd om sonen dränker sin far i sjön för att få 

ut sina arvspengar än om sonen en dag ser sin far ramla ner i sjön men underlåter sig från att 

hjälpa honom från att drunkna. Dock fortfarande med arvspengarna i sinne.
102

 Resonemanget 

är alltså att det är mer moraliskt fel att aktivt döda fostret än att underlåta sig att rädda 

moderns liv. 

Fortsätter man att läsa om den katolska kyrkans hållning går det att läsa; 

”Varje människas liv ska respekteras på ett absolut sätt från befruktningsögonblicket 

[…] … ingen kan, under några omständigheter, förbehålla sig rätten att direkt utplåna 

en oskyldig mänsklig varelse.”
103
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”… det direkta avbrytandet av den redan påbörjade generativa processen och, framför 

allt, direkt abort, även av terapeutiska skäl, måste absolut uteslutas som ett rättfärdigt 

sätt att kontrollera barnafödandet.”
104

 

Detta indikerar på att den normativa ståndpunkten hos den katolska kyrkan verkar vara att det 

är det direkta dödandet av oskyldiga människor som alltid är fel. Utgår man från premissen att 

foster är oskyldiga människor och abort är ett direkt dödande av människor så håller alltså 

detta resonemang.
105

 Dock ges även ett visst utrymme för vissa undantag.  

Inom den katolska teologin finns det etiker som hänvisar till principen om dubbel effekt, DE, 

vilket applicerat på abort skulle kunna innebära de situationer då fostrets död är en oavsedd 

sidoeffekt när man räddar kvinnans liv.
106

 Själva grundtanken med DE kan förklaras bättre 

genom principen att det inte är tillåtet att göra något ont, vare sig som handling eller avsikt 

dvs varken som medel eller mål. Dock råder spridda åsikter angående begreppet och man gör 

skillnad på DE som orsak - verkan samband och mellan avsikterna med en handling.
 107

 I 

Christian Munthes bok kan vi läsa ett utdrag från German Grisez som Munthe sedan 

analyserar. 

Grisez skriver: 

…en god effekt som enligt naturens ordning föregås av en dålig effekt behöver inte 

betraktas som ett gott mål som uppnåtts med ett dåligt medel, förutsatt att […] det 

endast är det goda som avsetts. Medel och mål i anknytning till mänskliga handlingar 

motsvaras inte nödvändigtvis av orsak och verkan i naturens ordning, eftersom ett 

medel måste vara en hel mänsklig handling. Om handlingens helhet är bevarad och den 

avsikt som specificerar handlingen är god, så är det moraliska irrelevant huruvida den 

goda eller den dåliga effekten är den som orsakar den andra.
108

 

Munthe analyserar sedan detta genom att utgå ifrån premissen att en dålig effekt som 

framkallas direkt genom att den är ett medel till en god effekt är samma sak som att den är 

avsedd till att framkalla den goda effekten. Han fortsätter med att skriva att det kan vara 

tillåtet att orsaka en annan människas död så länge det inte varit avsikten med det hela, samt 

att dödandet av den andra människan varken varit som medel eller mål.
109

 Således kan abort 

moraliskt rättfärdigas i de situationer då fortsatt graviditet hotar kvinnans liv och hälsa. 

Fostrets död blir en oavsiktlig men förutsedd konsekvens
110

. På så sätt är den avsedda 

avsikten att rädda moderns liv och den indirekta konsekvensen blir att fostret dör. Följaktligen 
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är det inte ett direkt dödande. På så sätt värnas fortfarande det mänskligt livet i så stor 

utsträckning som möjligt i en annars omöjlig situation.
111

 

6.3 Rättighetsanalys 

 

Grundantagandet är att alla människor har rätt till liv, eller rättare sagt, att alla människor har 

rätt att inte godtyckligt bli bragd om livet.  

Rätten till liv verkar således bli en prima facie rättighet vilket betyder att en rättighet kan slås 

ut av en annan rättighet eller princip. Detta skulle i så fall stå i klar kontrast till den allmänt 

vedertagna uppfattningen inom FN att rätten till liv är absolut, dvs. icke-derogabel. Men om 

vi granskar rätten till liv än närmre så föreligger det faktiskt fler situationer än den ovan 

nämnda abortproblematiken. Det är allmänt godtagbart att kombattanter får döda varandra i 

strid samt att man får döda i självförsvar. I de länder som fortfarande verkställer dödstraff 

(även om världssamfundet arbetar för att avskaffa dödstraff) kan en människa även förbruka 

sin rätt till liv genom ett visst brott eller ett antal begångna brott. När det kommer till abort 

blir rätten till liv snarare en fråga om grundantagandet och principen att ingen godtyckligt 

skall bli bragd sitt liv.   

För att testa riktigheten på denna rättighet kommer jag utgå från Alexy orättviseargument och 

likt Alexy ta hjälp av Kants kategoriska imperativ som grundnorm och se om man önskar 

upphöja denna rättighet till allmängiltig lag som bör gälla alla jämt. Om premissen är att 

ingen människa godtyckligt får bli bragd om livet och vi upphöjer detta till allmängiltig lag 

bör abort inte gå att rättfärdiga om det endast gäller kvinnans egen önskan att göra så. Dock så 

utesluter inte detta att det skulle finnas situationer där man kan eliminera det godtyckliga ur 

sammanhanget och på så vis skulle kunna rättfärdiga abort utan att frångå grundprincipen.  

Låt oss anta att en kvinna är gravid men att ett fortsatt havandeskap allvarligt kommer att 

utsätta hennes hälsa för fara med en överhängande risk för hennes liv. Kan man, trots om man 

ser fostret som en person med rätt till liv, kunna rättfärdiga en abort för att rädda kvinnans liv 

ändå? Om vi utgår från Hohfeldts modell om rättigheter, som även Sumner använder, kan vi 

nu försöka utröna betydelsen av rätten till liv för de olika rättssubjekten.  

Om fostret har ett anspråk (claim) på liv, innebär det även en negativ frihet från att undslippa 

att bli aborterad. Detta medför att kvinnan har en plikt gentemot fostret att inte göra just detta 

för att anspråket på liv ska tillgodoses. Samtidigt har kvinnan en rätt till liv och i relation till 

fostret ger det fostret en plikt (om foster nu alls kan sägas ha plikter) att inte utsätta kvinnans 

liv och hälsa för fara vid fortsatt och fullbordad graviditet. Ska här tilläggas att fostret är 

oskyldigt i det avseendet att det inte har några som helst möjligheter (powers) att påverka 

situationen eller premisserna för graviditeten men för vårt ändamål kommer jag använda 

begreppet plikt för bekvämlighetens skull. Om graviditeten, det vill säga fostret, utsätter 

kvinnans hälsa och liv för risk uppfylls därmed inte plikten som tillgodoser kvinnans rätt till 
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liv vilket i relation till kvinnans plikt att inte abortera i så fall gör att denna plikt bortfaller och 

fostrets rätt till liv bortprioriteras i förmån för kvinnan. I sådana fall där kvinnans liv är hotat, 

där fostret inte uppfyller sin plikt, behöver kvinnan ej heller göra så, och där föreligger det 

således ingen konflikt och abort skulle på detta sätt kunna rättfärdigas. Ser vi istället på 

abortproblematiken med hjälp av grundprincipen att ingen godtyckligt ska bli berövad sitt liv 

kan vi även här se att det inte längre föreligger en konflikt då plikterna slår ut varandra och 

godtyckligheten på så sätt elimineras.  

Om vi nu istället antar att kvinnans graviditet är uppkomsten av våldtäkt eller incest, på vilka 

grunder (om det nu alls är möjligt) kan man finna en lösning för att rättfärdiga en abort på? 

Ett vanligt argument för abort är den om den njursjuke violinisten som kopplas samman med 

en person som blivit kidnappad för sin överlevnadsskull. När den kidnappade personen 

vaknar upp, redan ihopkopplad, på sjukhuset bredvid violinisten, beklagar doktorn det som 

skett och förklarar att för att rädda violinistens liv fordras det att den kidnappade är 

sammankopplad med denne i nio månader samt att ett frånkopplande dem emellan skulle 

döda violinisten. Ingen skulle tveka om att den kidnappade skulle bli upprörd. Om det 

dessutom förefaller sig att violinistens användning av personens njurar orsakar njursvikt och 

hotar den kidnappades liv om ett fortsatt nyttjande av njurarna skulle ske så ser det tämligen 

orättvist ut att den kidnappade måste anses förpliktigad att inte koppla loss sig från violinisten 

för att rädda sitt eget liv. I synnerhet då hen blev kidnappad och inte godkänt ingreppet.
 
Vi 

kan alla vara överens om att både den kidnappade och violinisten har en rätt till liv men 

samtidigt skulle inte den kidnappade godtyckligt beröva violinisten livet om hen skulle koppla 

loss sig från maskinen som håller dem samman. Visst föreligger det en intressekonflikt här, 

huruvida vems liv som anses vara viktigast att rädda, men oavsett svaret på detta så kan man 

inte anse att den kidnappade egentligen gör en orätt genom att koppla loss sig från violinisten 

för att rädda sitt eget liv. Även om den kidnappades liv inte skulle vara i fara vid 

sammankopplingen är det ingen som kan fordra att denna skall låta violinisten leva på dennes 

kropp i nio månader. Det skulle onekligen vara en altruistisk och god handling om den 

kidnappade gick med på detta men ingen skulle kunna säga att violinisten har en rätt att kräva 

denna uppoffring av den kidnappade.
112

  

Låt mig förtydliga detta än mer med en annan metafor tagen från boken Abortetik - En 

antologi filosofiska texter (1987). Låt säga att jag ligger dödssjuk i min säng och det enda som 

kan bota mig från min livshotande sjukdom är om Richard Geere kommer och lägger sin 

svala hand mot min febriga panna. Detta är det enda som skulle kunna rädda mig från att dö. 

Visst kan jag skriva till Mr. Geere och be honom komma och göra en handpåläggning och 

åberopa hans goda inre. Men jag har uttryckligen ingen rätt att kräva att han skall göra detta 

för att rädda mitt liv.
113

 Vissa skulle mena att både kvinnans rätt till liv och rätten till 

självförsvar även skulle göra sig gällande här. Dock skall påpekas att fostret är oskyldigt i alla 

avseenden och inte kan ses som en angripare eller inkräktare vilket gör ett sådant resonemang 

missvisande. 
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6.5 Sammanfattning 

 

Utifrån pliktetiskanalys kan vi se att den katolska kyrkans konservativa position framhåller att 

det är det direkta och dödande av en oskyldig individ som är alltid är fel vilket ger utrymme 

för abort vid fall där moderns liv är hotat. Genom rättighetsanalysen framgick det att det är ett 

godtyckligt berövande av liv som är fel vilket gör rätten till liv till en prima facie rättighet.  

Utifrån Sumner och Hohfeldts dissektion av rättighetskonceptet kunde vi se att man kan 

eliminera det godtyckliga dödandet i ekvationen när det kommer till att kvinnans liv eller 

hälsa är hotat samt vid våldtäkt och incest. 
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7. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel kommer slutsatser och sammanfattning av de olika analyserna presenteras.  

 

7.1 Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att genom Robert Alexys rättsbegrepp som utgångspunkt, visa att 

lagar som totalförbjuder abort inte kan anses vara rättsligt riktiga och på så sätt omintetgöra 

legitimiteten av den. 

Utgår vi från Alexys rättsbegrepp på vad ett riktigt rättssystem är eller vilka lagar som kan 

anses vara oriktiga kan vi börja med att se på vad artikel 4.1 i den inter-amerikanska 

konventionen innebär.  

Artikel 4.1 Every person has the right to have his life respected. This right shall be 

protected by law and, in general, from the moment of conception. No one shall be 

arbitrarily deprived of his life. 

Alla människor har en inneboende rätt till liv från och med befruktningsögonblicket. Detta 

innebär att abort därmed skulle strida mot denna artikel i och med att abort är ett aktivt 

avslutande av fostrets liv. Utifrån denna premiss skulle man inte under några omständigheter 

kunna rättfärdiga en abort då detta innebär en kränkning av rätten till liv. Detta blir därmed en 

rättsdeterministisk tolkning av artikeln rätten till liv. Det vill säga, att det som står i lagen 

skall följas. Om det uttryckligen går att läsa att alla människor har rätt till liv från och med 

konceptionsögonblicket så går abort aldrig att rättfärdiga i och med att denna rättighet i så fall 

skulle kränkas. Därmed ska lagen följas. Dock, om man istället utgår från ett mer icke-

positivistiskt synsätt med större tolkningsutrymme, så kan lagens legitimitet ifrågasättas.  

Utifrån Alexy ska lagar åtlydas och följas enligt rättspositivistiska principer så länge de inte är 

extremt orättvisa och uppfyller de kriterier som han målar ut i sin definition av ett riktigt 

rättssystem. Applicerar vi detta på ett totalt abortförbud får vi efter genomförd analys följande 

slutsatser 

Alexys definition: 

Ett rättsystem är ett normsystem som gör anspråk på att vara riktigt och består av samtliga 

normer som på det hela taget ingår i en författning som är socialt verksamt eller har möjlighet 

och potentiell till social verkan […] 

Genom att analysera de rapporter och intervjumaterial som införskaffats utifrån ICCPR och 

lyfta fram de människorättskränkningar lagen medför kan man konstatera att lagen har en 

social verkan, dock begränsad i den mån att inga repressalier skett då överträdelse begåtts. 

Ingen har än så länge blivit fälld eller dömd för att utfört eller genomgått abort. Därmed inte 

nog sagt om den rädsla och ångest som finns både bland kvinnor och läkare över att bli 

anklagade och bestraffade. Kvinnor nekas ständigt livsviktig vård och läkare hindras att utöva 
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sin profession och att rädda liv. Våldtäktsoffer tvingas fortsätta sina graviditeter och kroniskt 

sjuka kvinnor får inte den adekvata sjukvård de behöver för att behandla sina sjukdomar.  

Utifrån detta har jag kunnat konstatera att lagen kränker ett visst antal mänskliga rättigheter 

bl.a. ifrån den internationella konventionen om politiska och medborgerliga rättigheter, 

ICCPR.  Utifrån detta kan vi konstatera att lagen uppfyller elementet på social verkan men att 

konsekvenserna av den sociala verkan är så pass orättvis att orättviseargumentet möjligen 

skulle kunna tillämpas.  

Artiklarna 3 och 26 i ICCPR, som avser att tillförsäkra män och kvinnor lika rätt att åtnjuta 

alla de medborgerliga och politiska rättigheter som omfattas av konvention samt att alla är 

lika inför lagen och har rätt till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag, var 

av betydande vikt vid min analys av lagen utifrån Catherine A. MacKinnons feministiska 

teori. 

[…] samt inte är extremt orättvis. 

Orättviseargumentet som innefattas i Alexys rättsbegrepp användes för att visa att lagen är 

könsdiskriminerande. Genom att använda mig av MacKinnons teori ”experience as a woman” 

kunde jag, tillsammans med de material jag tillförskaffat mig genom intervju, rapporter och 

det resultat jag erfordrat från ICCPR analysen, påvisa hur lagen bör ses som en 

jämställdhetsfråga samt att den är av könsdiskriminerande karaktär. Utifrån rättsnormen allas 

lika värde och rätt samt icke-diskrimineringsprincipen kan lagen anses vara extremt orättvis 

för de kvinnor som berörs. Dock så kan detta inte anses vara tillräckligt om lagen verkligen 

ska anses som orimlig. För att påvisa detta har jag även varit tvungen att testa de principer och 

andra normativa argument som rättstillämpningen grundar sig på.  

[Ä]ven de principer och andra normativa argument som rättstillämpningen grundar sig på 

inkluderas för att anspråket på riktighet skall uppnås. 

Den katolska teologiska konservativa position och dess moraliska antagande som ligger till 

grund för lagen är vid en närmre analys inte förenlig med ett totalt abortförbud och därmed 

inte hållbar. 

Detta gjorde jag genom att utgå från lagens konservativa position samt den katolska kyrkans 

moraliska antagande som ligger till grund för denna. Den konservativa positionen innebär att 

abort aldrig kan rättfärdigas under några som helst omständigheter, därmed är lagen om ett 

totalt abortförbud förenlig med den konservativa positionen. Dock så ligger en kristen etik 

bakom framtagandet och godkännandet av lagen och för att testa lagens riktighet analyserade 

jag den kristna abortetiken genom två analyser – pliktetisk- och rättighetsanalys.  

Utifrån en pliktetisk analys och premissen att alla människor har rätt till liv samt att livet 

börjar vid konceptionsögonblicket, blir antagandet vid en första anblick att abort är fel. Den 

moraliska principen är att det är fel att döda människor. Foster ses som människor och därmed 

är abort fel då detta är ett aktivt avslutande av fostrets liv. Applicerar vi detta på ett kristet 

perspektiv verkar tesen till en början även hålla här. Uppfattningen är att det mänskliga livet 
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har ett inneboende värde och att döda mänskligt liv är en skymf mot Skaparen. Dock, om man 

fortsätter läsa de kristna texterna finner man belägg och utrymme för undantag. 

”Varje människas liv ska respekteras på ett absolut sätt från befruktningsögonblicket 

[…] … ingen kan, under några omständigheter, förbehålla sig rätten att direkt utplåna 

en oskyldig mänsklig varelse.”
114

 

”… det direkta avbrytandet av den redan påbörjade generativa processen och, framför 

allt, direkt abort, även av terapeutiska skäl, måste absolut uteslutas som ett rättfärdigt 

sätt att kontrollera barnafödandet.”
115

 

Det är alltså det direkta dödande av oskyldiga människor som alltid är fel, vilket ger utrymme 

för situationer där man skulle kunna rättfärdiga abort. Dubbel effekt, DE, blir härmed ett 

användbart verktyg för att argumentera för abort i fall ett ingrepp skulle rädda moderns liv. 

Fostrets död blir inte ett direkt dödande utan en förutsedd sidoeffekt när man räddar kvinnans 

liv. Handlingen i sig är fortfarande god då man räddar kvinnans liv och principen – att det är 

fel att döda människor – behöver inte frångås. 

När det kommer till rättighetsanalysen utgick vi från grundprincipen att alla har rätt till liv, 

eller närmare bestämt, att ingen har rätt att godtyckligt bli berövad sitt liv. Precis som i det 

pliktetiska argumentet ger detta upphov till situationer där abort skulle kunna rättfärdigas i 

och med om man lyckas eliminera det godtyckliga ur situationen. 

Genom att använda Sumner och Hohfeltds rättighetsanalys lyckades vi eliminera det 

godtyckliga dödandet och rättfärdiga abort i fall då kvinnans liv eller hälsa står på spel. Detta 

i och med att fostret och modern har anspråk och plikter att uppfylla gentemot varandra för att 

få anses ha en legitim rätt till liv. Om fostret på något sätt inte uppfyller sin plikt (om foster 

nu kan sägas ha plikter) så behöver inte modern uppfylla sin plikt att inte abortera bort fostret. 

Misslyckandet med att uppfylla de plikter som är relationella till de rättighetsanspråk som 

finns gör att plikt och rättighet slår ut varandra och därmed är det godtyckliga borttaget ur 

situationen. 

Även vid fall av våldtäkt eller incest kunde vi finna belägg för att det går att eliminera ett 

godtyckligt dödande. Genom att använda analogin om den kidnappade personen som vaknar 

upp sammankopplad med den njursjuke violinisten kunde vi efter närmre analys finna att 

violinisten inte hade någon egentlig rätt att kräva att den kidnappade skulle hålla hen vid liv. 

Den kidnappade hade blivit förd till sjukhuset och sammankopplad med violinisten mot sin 

vilja och har ingen moralisk skyldighet att låta sin kropp användas i nio månader för att hålla 

hen vid liv. Om en fortsatt sammankoppling av dem båda även gör den kidnappade sjuk eller 

att hen riskerar sitt liv finns det inget godtyckligt med att den kidnappade skulle koppla sig 

loss från violinisten för att rädda sitt eget liv. Det skulle vara en hedervärd och altruistisk 

handling om de kidnappade valde att fortsätta vara sammankopplad med violinisten men 

ingen kan kräva att den kidnappade ska göra så. 
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Utifrån dessa två analyser, pliktetisk- och rättighetsanalys, kan man därmed härleda sig till 

slutsatsen att den katolska kyrkans hållning inte alls håller för den konservativa positionen 

som utesluter abort under alla omständigheter. Sålunda är de moraliska antagandena från den 

kristna abortetiken och den konservativa positionen som ligger till grund för lagen inte 

koherenta. Den katolska teologin stämmer bättre överens med en moderat position vilken 

innebär att abort alltid är moraliskt problematisk men kan rättfärdigas när kvinnans liv eller 

hälsa är i fara samt i fall av våldtäkt, incest eller vid grova fosterskador. Vilket följaktligen 

implicerar för en avkriminalisering av förbudet av aborter i terapeutiskt syfte. 

 

7.2 Slutsatser 

 

Utifrån detta kan vi alltså konstatera att det totala abortförbudet i Nicaragua 

1. Kränker mänskliga rättigheter utifrån den sociala verkan lagen har. 

 

2. Att de normativa argument och moraliska antagande som lagen grundar sig på inte 

håller för en konservativ position som totalförbjuder abort utan snarare en moderat 

position vilken tillåter abort i vissa fall.  

 

3. Är av könsdiskriminerande karaktär och därmed extremt orättvis vilket genom Alexys 

rättviseprincip indikerar på att lagen inte kan göra anspråk på att vara riktig.  

Dessa tre indikationer pekar på att lagen i Nicaragua förvisso är vederbörligt fastställd med 

social verkan men att dess konsekvenser är extremt orättvisa, kränker mänskliga rättigheter 

och är könsdiskriminerande. Det vore således helt berättigat att omintetgöra legitimiteten av 

totala abortförbud, såsom i Nicaragua. 

 



 

 

LITTERATURLISTA 

 

Abort (2012) Statens folkhälsoinstitut och Gothia Förlag AB, informationsfolder  

Amnesty International, THE TOTAL ABORTION BAN IN NICARAGUA: WOMEN’S 

LIVES AND HEALTH  ENDANGERED, MEDICAL PROFESSIONALS CRIMINALIZED, 

2009, 

Anderberg, Thomas & Persson, Ingmar (red.), Abortetik: en antologi filosofiska texter, Doxa, 

Lund, 1987 

Beckwith, Francis, Defending life: a moral and legal case against abortion choice, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2007 

Carlberg, Axel, The moral Rubicon: a study of the principles of sanctity of life and quality of 

life in bioethics, Lund Univ. Press, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1998  

Codex iuris canonici, can. 1398 

CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

Davies, Caroline, Nicaragua's ban on abortion 'compels rape and incest victims to give birth' 

27 July 2009, The Gardiuan, United Kingdom 

Dworkin, Ronald, Life's dominion: an argument about abortion and euthanasia, 

HarperCollins, London, 1993 

Human Rights Committee, Human Rights Committee General Comment No. 22 

Human Rights Defender, Amnesty International Australia's bi-monthly magazine, 

augusti/september numret 2007 

Katolska kyrkan, Instruction on Respect for Human Life in its Origin and on the Dignity of 

Procreation, London, 1987: Catholic Truth Society,   

Katolska kyrkan, On Human Life – Encyclical Letter of Pope Paul VI, London 1970: Catholic 

Truth Society  

MacKinnon, Catharine A., Sexuality, Pornography, and Method: "Pleasure under Patriarchy 

Source: Ethics, Vol. 99, No. 2 (Jan., 1989), pp. 314-346 

MacKinnon, Catharine A., Women's lives, men's laws, Belknap Press of Harvard University 

Press, Cambridge, Mass., 2005 

MEDICAL CARE, AND OF THE RIGHTS OF WOMEN’S HUMAN RIGHTS 

DEFENDERS, 94th Session, Geneva, Switzerland October 13-31, 2008 



 

 

Munthe, Christian, Livets slut i livets början: en studie i abortetik, Thales, Diss. Stockholm : 

Univ.,Stockholm, 1992  

Sumner, Leonard Wayne, The moral foundation of rights, Clarendon Press, Oxford, 1987  

UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COMMITTEE, REPORT ON VIOLATIONS OF 

WOMEN’S HUMAN RIGHTS TO THERAPEUTIC ABORTION AND EMERGENCY  

United Nations Human Right Treaties, CCPR/C/NIC/3 (2007)  

United Nations Human Right Treaties, CCPR/C/NIC/CO/3  

United Nations Human Right Treaties, CCPR/C/NIC/Q/3/Add.1 

United Nations Human Right Treaties, CEDAW General Recommendation 19 (Eleventh 

session, 1992): Violence Against Women, A/47/38 (1992)  

United Nations Human Right Treaties, CEDAW/C/NIC/Q/6/Add.1  

United Nations Human Right Treaties, CEDAW/C/NIC/CO/6   

United Nations Human Right Treaties, Committee Against Torture, General Comment 2 

World Health Organization 2012. Safe abortion: technical and policy guidance for health 

systems – 2nd ed. 

Länkar 

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/shocking-abortion-ban-denies-life-

saving-treatment-girls-women-nicaragua-20090727 

http://www.bayefsky.com/html/india_t1_ratifications.php    

http://www.dn.se/pa-stan/mer-pa-stan/vad-hander-med-abortratten-i-europa   

http://www.filosofi.gotland.se/kant_etik.htm   

http://www.hrea.org/index.php?doc_id=413   

http://www.nbcnews.com/id/21601045/ns/health/t/women-die-after-nicaraguas-ban-abortions/ 

http://www.oas.org/en/about/who_we_are.asp    

Film 

A Tony Kaye film, Lake of Fire, 2006 © Above the Sea - THINKFilm 

 

 

 

http://www.bayefsky.com/html/india_t1_ratifications.php
http://www.dn.se/pa-stan/mer-pa-stan/vad-hander-med-abortratten-i-europa
http://www.filosofi.gotland.se/kant_etik.htm
http://www.hrea.org/index.php?doc_id=413
http://www.nbcnews.com/id/21601045/ns/health/t/women-die-after-nicaraguas-ban-abortions/
http://www.oas.org/en/about/who_we_are.asp


 

 

 BILAGOR 

 

Bilaga 1 

Lagen 

1. Har redan läst rapporterna från 2008 men det skulle vara intressant att höra hur ni 

tänker och resonerar kring lagen och det som hänt sedan lagen implementerats. Vad 

har hänt? 

2. Nicaragua har ett högt procentantal av tonårsgraviditeter, således är det oerhört många 

unga kvinnor som drabbas av lagen. Hur handskas regeringen med oönskade 

graviditeter och tonårsgraviditeter? 

3. Upplever du att det finns en större rädsla för de kvinnor som nu blir gravida? 

4. Så som jag har förstått det har ingen blivit dömd under lagen ännu. På vilket sätt 

implementerar man lagen? 

5. På vilket sätt har lagen social verkan? 

6. Finns det någon statistik på hur många kvinnor som reser till andra länder för att få 

abort utförda? 

7. Anser du att lagen är orättvis eller könsdiskriminerande? Om, ja på vilket sätt visar sig 

detta? 

 

Opinion 

1. Var abortfrågan stor under valet? 

2. Hur många stödjer lagen? 

3. Upplever ni att det är demografisk skillnad mellan hur lagen har accepterats eller inte? 

Mellan män och kvinnor, gamla och unga, utbildade eller lågutbildade? 

  

MaM 

1. Vilka mänskliga rättigheter berörs av lagen? 

2. På vilket sätt arbetar MaM med att stärka kvinnors rättigheter I relation till lagen? 

3. Vilket motstånd möter ni samt vilka sympatiserar med er? 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2  

A los efectos de la obra con mayor claridad, he dividido en tres puntos. 

1. Suponer que las consecuencias de la ley implica, tengo la intención de demostrar que la ley 

viola los derechos humanos. 

2. Dado que es una base moral para el supuesto de la ley, y que Nicaragua ha adoptado una 

posición conservadora con valores teológicos fuertes me refiero a los tres argumentos para 

refutar una posición conservadora teológica apoya la ley. 

3. A través de la teoría feminista de MacKinnon quiero demostrar y poner de relieve la ley 

carácter sexista aborto y así probar la precisión de la ley al argumento justo Alexys para ver si 

la ley es muy injusta o no. 

A través de esto, espero ilustrar cómo se puede anular la legitimidad de tales políticas de 

aborto. 

La Ley 

 Consecuencias socioeconómicas 

 El estigma y la exclusion 

 Aspecto de la Salud 

 Aspectos psicológicos? / Aspectos religiosos? 

 abortos ilegales 

 Clínicas / Médicos 

 ¿Qué hacen las personas que trabajan en el cuidado de la salud? 

 

1. Nicaragua tiene un alto porcentaje de embarazos de adolescentes, por lo que es muy 

una gran cantidad de mujeres jóvenes afectadas por la ley. ¿Cómo lidiar con el 

gobierno de los embarazos no deseados y los embarazos en la adolescencia? 

2. ¿Cree usted que hay un mayor temor de las mujeres que quedan embarazadas ahora? 

3. Así que a mi entender no ha sido condenado en virtud de la ley todavía. ¿Cómo ha 

cambiado la ley efecto social? 

4. ¿Existen estadísticas sobre cuántas mujeres viajar a otros países para los abortos 

realizados? 

5. ¿Cree usted que la ley es injusta o sexistas? En caso afirmativo ¿cómo probarlo? 

 

Opiniones 

1. ¿el aborto grandes durante las elecciones? 

2. ¿Cuántas apoyar la ley? 

3. ¿Cree usted que hay diferencias demográficas entre cómo la ley ha sido aceptada o 

no? Entre hombres y mujeres, jóvenes y viejos, educados y menos educados? 



 

 

MaM 

1. ¿Qué derechos humanos se ven afectados por la ley?  

2. ¿Qué están haciendo para fortalecer los derechos de las mujeres en relación con la ley? 

3. ¿Qué resistencia se encuentra y lo que simpatiza con usted? 

 

 


