
M
últ héten egy 
észak-ír abor-
tusztörvény-mó-
dosítás miatt a 
közösségi hálón 
f e l h a s z n á l ó k  

tömegének profi lképei sötétültek el 
világszerte, és a világ legsötétebb 
napjaként emlegették október 22-ét. 
De miért is? Számos sajtóforrásból 
azt lehetett olvasni, hogy míg eddig 
Észak-Írországban bűncselekmény 
volt a terhességmegszakítás, most 
a terhesség 28. hetéig megengedték 
azt, vagyis egyik végletből a másikba 
estek az írek. Mint sok esetben, ez-
úttal is kiderült, hogy a rohamosan 
terjedő információ nem igaz, vagy 
legalábbis nem úgy igaz. Az Amnesty 
International szervezet információi 
tisztázzák, hogy Észak-Írországban 
tulajdonképpen dekriminalizálták 
a terhességmegszakítást, ami azt je-
lenti, hogy ezután nem lehet bünte-
tőeljárást indítani sem a nő, sem pe-
dig az orvosok, nővérek ellen. Eddig 
az abortusz bűncselekménynek szá-
mított, kivéve, ha a nő élete veszély-
be került, vagy fennállt a kockázata 
maradandó fi zikális, vagy mentális 
károsodásának. Bűncselekmény volt 
akkor is, ha a nő szexuális erőszak 
vagy vérfertőzés áldozata volt, eset-
leg olyan magzati abnormalitás állt 
fenn, aminél orvosilag megállapítha-
tó volt a magzat születés előtti, köz-
beni vagy röviddel azutáni halála. 

Észak-Írország szabályozása a 
nemzetközi jog minimális előírása-
inak sem felelt meg – jegyzi meg az 
Amnesty International, rámutatva, 
hogy az eddigi szabályozás nem 
jelentette azt, hogy a nők minden 
terhességet kihordtak, az Észak-Íror-
szágban élő nők Angliába és Walesbe 
utaztak abortuszra, csak tavaly 1053 
nőnek kellett ezt az utat végigjárnia. 
S mit mondanak az új szabályok? 
A 2020. március 31-én életbe lépő 
törvény értelmében a nő kérésére a 
terhesség 14. hetéig végzik el a mag-
zatelhajtást, valamint az abortusz 
lehetséges lesz a terhesség első 24 
hetében, de kell két orvos jóváhagyá-
sa, akiknek abban kell egyetérteni-
ük, hogy a gyermekvállalás nagyobb 
kockázatot jelent a nő fi zikai vagy 
mentális egészségére, mint a terhes-
ség megszakítása. A 24. hét után az 
abortusz akkor lesz megengedett 
még négy hétig, ha a nő élete ve-
szélybe kerül, a magzat erős abnor-
malitása áll fenn, vagy a nőre nézve 
fennáll a komoly fi zikai vagy mentá-
lis sérülés veszélye. 

A törvénykezés nálunk 
is hasonló

Az észak-ír törvénymódosítás azon-
ban felfedte: továbbra is nagy tabu 
és éles vitákat generáló kérdés az 
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Az abortusz talán ma is az egyik legna-
gyobb, legmegosztóbb tabu. Az abortusz-
pártiak gyakran hivatkoznak a nő önálló 
döntési jogára: „ez az én méhem, tehát 
az én dolgom, hogy mit teszek vele”, míg 
a terhességmegszakítás ellenzői a meg-
fogant magzat élethez való jogát emlege-
tik. Körképünkből kiderül, hogy a helyzet 
bizony sosem fehér vagy fekete.
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Ha megnézzük 
a romániai 
vonatkozó 
törvény előírá-
sait, azok bi-
zony nagyban 
hasonlítanak 
a sokak által 
vitatott észak-
ír új szabályo-
záshoz.

abortusz nálunkfelé is. Éppen ezért 
voltunk kíváncsiak, hogy milyen az 
abortusz etikája, elfogadottsága ma-
napság itt, Erdélyben.

Ha megnézzük a romániai vonat-
kozó törvény előírásait, azok bizony 
nagyban hasonlítanak a sokak által 
vitatott észak-ír új szabályozáshoz: 
a terhességmegszakítás nem számít 
bűncselekménynek az 1989-es rend-
szerváltás óta, abban az esetben 
végzik el a nő kérésére, ha a terhes-
ség nem haladja meg a 14. hetet, az 
előrehaladottabb terhességet akkor 
szabad megszakítani, ha annak terá-
piás célja van, vagyis fennáll az anya 
egészségének veszélye, vagy a baba 
súlyos károsodása.

Camelia Voicu csíkszeredai nőgyó-
gyász szerint az elmúlt években csök-
kent ugyan a saját kérésre történő ter-
hességmegszakítások száma, viszont 
ahhoz képest, hogy a 21. században 
már igen nagy a választék a fogam-
zásgátlási módszereket illetően, még 
mindig elég sok nő kéri nem kívánt 
terhessége megszakítását. „Szükség 
is lehet a terhesség megszakítására, 
de beszélhetünk saját kérésre törté-
nő terhességmegszakításról is. Bár-
melyik esettel is állunk szemben, ez 
lelkileg megterheli az érintett nőt” 
– magyarázza a szülész-nőgyógyász 
főorvos. A doktornőnek több olyan 
esete is volt, amikor a terhességmeg-
szakításra jelentkező nő a vele folyta-
tott beszélgetés nyomán meggondolta 
magát. Hosszas beszélgetések ezek, 
melyeknek köszönhetően a várandós 

asszony végül lemond az abortuszról. 
„Ha abortusz szándékával keresnek 
meg, először elbeszélgetünk, mege-
sik ugyanis, hogy ilyenkor tudatában 
sincsenek annak, hogy mit szeret-
nének. Adott egy nő, talán nem is él 
párkapcsolatban, az anyagi helyzetét 
sem látja megfelelőnek egy gyermek 
felnevelésére, s elbizonytalanodik. 
Mit mond a család, a rokonság, a 
szomszédok? Pánikba esik. Talán 
legbelül érzi, hogy mit szeretne, de 
nincs bátorsága ezt felvállalni. Most 
is van olyan esetem, hogy terhességét 
akarta megszakítani egy nő, és most 
közeledik a szüléshez” – meséli.

„Mindenkit próbálunk 
megérteni”

Az abortuszra jelentkezők indítékai 
különbözőek. Összevisszaság van a 
fejükben – jegyzi meg a doktornő –, 
és úgy érzik, az abortusz megoldja a 
problémát. „Lehet, azt mondta a férje, 
most nem kell, nincs pénz rá. Lehet, 
ő igazából szeretné, de annyit tud, 
hogy nem most, már annyit hallotta, 
hogy ő maga is elhiszi. Volt példa arra 
is, hogy egy kétgyermekes édesanya 
megszakította a terhességet, melynek 
nyomán pszichológushoz, majd pszi-
chiáterhez került, súlyos depresszió-
val kezelték, és csak akkor jött helyre 
lelkileg, amikor megszülte harmadik 
gyermekét. Hiába, hogy adott eset-
ben otthon a gyermekeid várnak rád, 
az a magzat is számít, aki a méhed-
ben volt, és akit nem hagytál meg-

születni” – mondja Camelia Voicu. 
Nyilván arra is van példa, hogy a nő 
hallani sem akar a magzat megtartá-
sáról. „Van, akit nem érdekel. Aki ha-
tározottan ezzel a szándékkal érkezik 
és tántoríthatatlan, azt egyébként a 
fi zikai fájdalom nem is érdekli.”

A doktornő szerint az, hogy vala-
ki a terhesség megszakítása mellett 
dönt, sokszor neveltetés kérdése is, 
de függ a társadalmi helyzettől. Több-
nyire középosztálybeli nők azok, akik 
ezt az utat választják, de tinédzserek 
is érkeznek, jó esetben édesanyjuk-
kal. „Mindenkit próbálunk megér-
teni. Számtalan helyzet van, azokat 
nem tudom megérteni, akik már töb-
bedjére kérik az abortuszt. Kevesen 
vannak, de erre is van példa” – fűzi 
hozzá. A doktornő szerint fontos, 
hogy az abortuszon átesett nő érezze 
a család, a társ támogatását. „Szeret-
ném remélni, hogy a partnerek kö-
zösen hozzák meg a döntést, és a nő 
végül megkapja a lelki támogatást, 
amire nagy szüksége van” – mondja 
Voicu doktornő.

A nő magánügye?

Moscu Katalin kolozsvári műépítész 
egyike volt azoknak, akiket felhábo-
rítottak a múlt heti történtek a kö-
zösségi hálón: nem a gyászba borult 
profi lképek, hanem a szenzációhaj-
hász média, amely félretájékoztat, és 
ezzel szélsőséges emberi reakciókra 
bírja rávenni olvasóit. „Az Észak-Ír-
országban fél év múlva hatályba 

#Abortusz

Az életekre n
hagyó dönté




