
EN OG KUN ÉN ABORT GIVER SELVTILLID (1993, 2(3))

Det er  en udbredt  forestilling,  at  abort  er  et  voldsomt indgreb i  liv  og undfangelse.  Adskillige 
beretninger  vidner  om,  at  abort  ingenlunde  er  behagelig  for  kvinden.  Selv  om  man  sjældent 
konstaterer alvorlige psykiske lidelser som følge af abort, er det en almindelig antagelse, at kvinder, 
der vælger abort, udsættes for en vis risiko af mental art. I en stor amerikansk undersøgelse fandt to 
forskere fra universitetet i Arizona imidlertid, at abort-oplevelsen ikke sætter sit præg på kvinders 
selvtillid.

De to  forskere  har  stået  for  en ret  enestående undersøgelse  på  området,  idet  de som de første 
undersøgte en stor, repræsentativ gruppe af kvinder. I undersøgelsen deltog 5.295 kvinder, som blev 
interviewet  i  1987.  Kvindernes  alder  varierede  fra  22  til  30  år.  I  interviewet  blev  der  stillet 
spørgsmål  om aborter,  graviditeter,  arbejde,  uddannelse  og  familieforhold  samt  om kvindernes 
selvtillid.  Spørgsmålene  blev  stillet  på  en  sådan  måde,  at  man  klart  var  i  stand  til  at  se 
sammenhængen mellem abort, graviditet og selvtillid. 

Deres resultater er på sin vis overraskende. De fandt at kvinder, der havde haft én og kun én abort, 
havde højere selvtillid end kvinder, der ikke havde aborteret. Dette overraskende resultat forklarer 
de to forskere med, at alternativet - at få et uønsket barn - er værre end aborten. Forskerne fandt 
også, at - alt andet lige - antallet af børn påvirker kvindernes selvtillid, således at jo flere børn, desto 
dårligere  selvtillid.  Selv  kvinder,  der  havde  en  høj  selvtillid  før  første  barns  ankomst,  måtte 
efterhånden  som  flere  børn  kom  til,  langsomt  konstatere  et  stigende  misforhold  mellem 
forventninger til forældrerollen og børnenes krav. Abortens positive virkninger synes at ligge i dens 
bidrag til at reducere antallet af børn. 

Gentagne uønskede graviditeter og aborter formindsker dog kvindernes selvtillid, og derfor mener 
de to forskere, at gravide bør støttes i deres forsøg på at tackle graviditeter, især de kvinder, som er 
uønsket gravide gentagne gange. Da undersøgelsen også viser, at kvindernes selvtillid også hænger 
sammen med arbejde, uddannelse og indkomst, foreslår de to forskere en særlig indsats over for 
kvinder med lav indkomst og lavt uddannelsesniveau og/eller uden arbejde. 
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