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Debatten  om  aborter  handler  om  den  moralske  handling:  Frivilligt  at  gribe  ind  i 
undfangelsesprocessen  og  afbryde  et  spirende  liv.  Nyere  undersøgelser  har  taget  fat  på  andre 
aspekter af aborter, nemlig den psykiske tilstand, som kvinder, der ønsker en abort, er i.  En ny 
israelsk  undersøgelse  viser  således,  at  abort  er  forbundet  med  en  del  negative  følelser,  men 
undersøgelsen viser samtidig, at disse virkninger fortager sig efter et par måneder.

Forskerne tilrettelagde deres undersøgelse på en sådan måde, at  det var muligt at  sammenligne 
forskellige  grupper  kvinder  på  en  ensartet  måde.  Alle  kvinder  udfyldte  et  spørgeskema,  der 
registrerede  angst  og  depression,  samt  et  spørgeskema  om  de  følelsesmæssige  bånd  mellem 
familiemedlemmerne  og  familiens  evne  til  at  tilpasse  sig  pressede  situationer.  De  kvinder,  der 
ønskede abort, blev spurgt før, aborten blev bevilget, og tre måneder efter aborten, og svarene på 
spørgeskemaerne blev sammenlignet med to andre grupper:  Kvinder,  der ønskede at  føde deres 
barn, og kvinder, der ikke var gravide. 

Før aborten berettede kvinderne om et betydeligt højere angst- og depressionsniveau, mens kvinder 
før fødslen kun berettede om let forhøjet angst-niveau. Efter aborten/fødslen blev disse virkninger 
formindsket. At fødslen kan føre til en lille stigning i angst, er forståeligt, i og med at fødslen er 
forbundet  med  smerte.  Men  udsigten  til  aborten  synes  at  fremmane  mere  alvorlige  psykiske 
virkninger. Forskerne tilskriver en del af de negative virkninger af aborten den omstændighed, at 
man i Israel skal søge om abort, og at en komité skal afgøre, om ansøgningen kan imødekommes. 
Denne situation skaber ifølge forskerne en tilstand af angst allerede tidligt  i  et  abort-forløb. Af 
samme grund kan det være vanskeligt at generalisere disse resultater til Danmark. 

Forskerne  interesserede  sig  også  for  de  ydre  faktorer,  der  kan  være  med til  at  skabe  angst  og 
depression hos den gravide, og de fandt her, at den følelsesmæssige reaktion i før-abort situationen i 
høj grad afhænger af den støtte, som den gravide får fra sin familie. Forskerne fandt også at de 
følelsesmæssige  relationer  mellem  familiemedlemmerne  er  vigtigere  end  familiens  evne  til  at 
tilpasse sig pressede perioder. I de familier, hvor familiens reaktioner på pres er afbalancerede, vil 
de psykiske virkninger af abort  ikke være så store.  Forskerne fandt  et  specielt  samspil  mellem 
personlighed og omgivelserne, sådan at forstå at kvinder med en lav tendens til at føle angst klarer 
sig bedre under pres, vel at mærke når deres familierelationer er fleksible. Forskerne mener, at disse 
kvinder bedre kan udnytte den følelse af frihed, som fleksible familierelationer giver. 

Ifølge denne undersøgelse synes der ikke at være tvivl om, at det at stå foran en abort forværrer den 
psykiske tilstand væsentligt, og at de psykiske virkninger af abort er værre end den normale angst, 
der er forbundet med fødsel. 
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