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Utgave: Fredag 25. juni

ABORT I GI BRAL TAR:

Det britiske oversjøiske
territoriet Gibraltar har en av
Europas strengeste
abortlover. Abort tillates
bare hvis kvinnens liv er i
fare.

Endringsforslaget som nå
li!er på bordet, innebærer
en oppmykning av loven,
men ikke at kvinnen får full

Gibraltere gikk til urnene i går for å stemme over en av Europas
strengeste abortlover:

KAN VELTE ABORTFORBUDET
GIBRALTAR Ingrid Elida Karo Johansen

JA: Bevegelsen Gibraltar for Yes vil ha en mer liberal abortlov. Her demonstrerer de i forkant av
folkeavstemningen som egentlig skulle ha vært avholdt i fjor, men som ble utsatt på grunn av
koronapandemien. Bildet er tatt av en som selv er aktiv i bevegelsen. FOTO: KAYLEY LINARES/GIBRALTAR FOR
YES

ABORTKAMP: Kvinner i Gibraltar har måttet reise utenlands eller
kjøpe abortpiller på nett for å ta abort. Nå kan dette endres.

Rundt 23.000 gibraltere gikk i går til urnene for å si ja eller nei til å beholde en
av Europas strengeste abortlover.

Loven i det britiske territoriet definerer abort som «barnedestruksjon» og
forbyr svangerskapsavbrudd under alle omstendigheter, unntatt hvis kvinnens
liv står i fare.

En kvinne som tar eller en lege som utfører abort, kan dømmes til livsvarig
fengsel – selv om det i Gibraltars moderne historie ennå ikke har skjedd.

I endringsforslaget foreslås det å tillate abort
i de første tolv ukene av svangerskapet. Det
er imidlertid ikke snakk om selvbestemt
abort – kvinnen trenger tillatelse fra to leger
og kan kun søke om svangerskapsavbrudd
hvis hennes fysiske eller psykiske helse står i
fare. Etter uke tolv foreslås det at hun kan
søke om abort hvis fosteret lider av alvorlige
skader.

Endringen i loven har allerede blitt godkjent
av parlamentet i Gibraltar. I går skulle også
folket gi sin mening om hvorvidt den skal tre

|

64 personer skal ha blitt drept etter luftangrep mot et marked i

BOMBING: Helsemyndigheter i Tigray sier til The New York Times at soldater nektet ambulanser å ta seg fram
til landsbyen, og at bare åtte skadde klarte å komme fram til sykehus i provinshovedstaden Mekele. FOTO:

 Få timer etter at opprørere hevdet å ha tatt tilbake
områder fra de etiopiske regjeringsstyrkene tirsdag, bombet hæren et

Tirsdagens bombeangrep mot markedet i landsbyen Togoga, 25 kilometer vest
for provinshovedstaden Mekele i Tigray, har drept minst 64 mennesker. Det
opplyser helserådgiver for Tigrays regionale administrasjon, Mulu Atsbaha, via

– Det var et horribelt angrep. Kollegaer forteller at folk i landsbyen graver opp
lik med sine bare hender, forteller en utenlandsk hjelpearbeider til
nyhetsbyrået AP, som legger til at det ikke er brakt på det reine om angrepene

Landets statsminister Abiy Ahmed – som bare omtales som Abiy – fikk i 2019
Nobel fredspris, for å ha inngått en fredsavtale med den tidligere erkefienden

or, har Eritrea gått inn i

Bombeangrepet tirsdag er det største angrepet som har blitt utført siden den

Ifølge lokale helsemyndigheter skal også en konvoi på 25 ambulansebiler ha
blitt stanset av soldater ved byen Tukul. Helsepersonell ble dermed forhindret
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selvbestemmelse. i kraft eller ikke.

Det endelige resultatet var ikke klart da
Klassekampen gikk i trykken i går, men meningsmålinger tilsier at over
halvparten vil ha de foreslåtte endringene.

Intens debatt
De siste ukene har vært preget av ampre diskusjoner mellom organisasjoner
som Pro-Life Movement og Gibraltar Lawers For No på den ene siden og
abortforkjempere som Gibraltar For Yes og No Shame Gibraltar på den andre.

Rundt 80 prosent av innbyggerne er katolske, og biskopen i Gibraltar der har
gått hardt ut mot en oppmykning.

– Ingen har ennå blitt sendt til livsvarig fengsel for å ta abort, men at dette i det
hele tatt er lovfestet, er skummelt. Tenk om makta kommer i feil hender, sier
Kaylee Linares på telefon til Klassekampen.

Hun har vokst opp i Gibraltar, men bor nå i Storbritannia. Siden hun dermed
ikke kan stemme i folkeavstamningen, bruker hun engasjementet sitt til å være
aktiv i organisasjonen «Gibraltar for yes», som kjemper for lovendring.

– Denne gammeldagse loven tvinger kvinner ut av landet. Det er på tide at det
skjer en endring, sier hun.

– Men den nye loven vil fortsatt ikke tillate selvbestemt abort?

– Nei, dessverre, men man må ta et skritt av gangen. Forhåpentligvis vil
motstanderne se på dette som et kompromiss.

«For ekstremt»
Motstanderne av oppmykning mener endringsforslaget er «for ekstremt» og at
det kan tolkes som at det vil bli lovlig å ta abort gjennom hele svangerskapet.

Gibraltar Pro-Life Movement skrev for eksempel på Facebook i går: «Det vi
bestemmer i dag, vil avgjøre om Gibraltar legaliserer abort gjennom fulle ni
måneder, eller om vi fortsetter å beskytte beboers rett til å leve».

Klassekampen har prøvd å komme i kontakt med flere av bevegelsene som
mobiliserer mot oppmykningen av abortloven, men ingen av dem hadde
anledning til å svare i går.

Kjøper abortpiller på nett
Til nå har gravide som ønsker abort, måttet dra til Spania eller England for å
utføre inngrepet. Strenge reiserestriksjoner under koronapandemien har
imidlertid gjort dette problematisk.

Ifølge organisasjonen Women On Web, som sender abortpiller i posten til land
med restriktiv lovgivning, kom det 29 forespørsler til dem fra Gibraltar det
første halvåret i 2020, mot 20 i hele 2019.

Vanligvis rammer strenge abortlover fattige kvinner som ikke har mulighet til å
reise utenlands, men under pandemien har dette også gjeldt mer velstående
kvinner, forteller Mara Clark fra organisasjonen Abortion Support Network,
som hjelper kvinner i ulike land med å ta abort i land der det er lovlig og
tilgjengelig. Under pandemien fikk organisasjonen dobbelt så mange
forepørsler fra Gibraltar.

– Pandemien ga oss et innblikk i hvor mange kvinner det egentlig gjelder, sier
Clark til Klassekampen.

«Denne gammeldagse loven tvinger kvinner ut av
landet»
— KAYLEE LINARES, ABORTAKTIVIST FRA GIBRALTAR

Til The New York Times sier de samme helsemyndighetene at bare åtte

Onsdag uttalte EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borell at «EU fordømmer på det
sterkeste angrepet mot sivile i Togoga. Angrepet er det sist av en rekke horrible

Han ba samtidig om øyeblikkelig våpenhvile,
og oppfordret det internasjonale samfunnet
om «å våkne opp og gjøre noe»

FN har tidligere meldt om grove overgrep
mot sivile fra alle involverte parter i Tigray-

ikten, men etiopiske og eritreiske
ått de alvorligste anklagene

rettet mot seg. Vitner skal ha beskrevet
massevoldtekt, drap, plyndring og at soldater
har nektet sivile adgang til medisinsk hjelp.
Tidligere denne måneden bekreftet FN at
minst 350.000 mennesker i Tigray trues av
sult, og bistandsorganisasjoner har
rapportert at soldater ikke slipper dem inn i

FNs koordinator for nødhjelp gikk så langt

sultekatastrofe i Tigray», da han talte til G7-
møtet tidligere denne måneden.

Kampene i Tigray-provinsen har fortsatt selv
om Abiy erklærte seier, kort tid etter at

regjeringsstyrkene. Tirsdag hevdet de at de hadde tatt tilbake områder fra de
å timer seinere

Dette kommer i kjølvannet av det nasjonale valget som ble avholdt i Etiopia

opposisjonspolitikere, ikke minst fra provinsen Oromia, er blitt fengslet, og
sikkerhetssituasjonen i landet gjorde det umulig å for folk å stemme i 100 av

or. Det ble imidlertid utsatt –
sielt på grunn av koronapandemien, men ifølge opposisjonspartier skyldtes

Den gangen trosset myndighetene i Tigray-provinsen utsettelsen bestemt av
Addis Abeba, og avholdt egne valg. Det etiopiske parlamentet erklærte

Flere frykter nå at valgresultatet ikke vil bli anerkjent av blant andre Oromia-
og Tigray-provinsen. Stemmetellingen pågår enda, men analytikere anslår at
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