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ABORT

I Brasil er det forbudt ved 
lov å avbryte et svangerskap, 
men likevel risikerer én 
million brasilianske kvinner 
både liv og helse på illegale 
abortklinikker hvert eneste 
år.

AV RUNA HESTMANN, RIO DE JANEIRO

Jandira Magdalena dos Santos Cruz ble sett 
i live for siste gang da hun satte seg inn i 
en hvit bil på busstasjonen i bydelen Campo 
Grande i utkanten av Rio de Janeiro den 26. 
august 2014. Hun var på vei til en abort-kli-
nikk, og hadde bare fortalt de aller nærmeste 
om det hun aktet å gjøre. Det kostet henne 
livet – og drøye 11 000 kroner. 27. august 
ble de forkullede levningene av den gravide 
27-åringen funnet i en utbrent bil.

Trebarnsmoren Elizângela Barbosa (32) 
var allerede død da hun ankom Azevedo 
Lima-sykehuset i Niteroi 21. september i fjor. 
Hun betalte 6800 kroner for aborten, som tok 
livet av både henne og det ufødte barnet.

«Dagens forbud er et folkehelseproblem, 
som ikke på noen måte bidrar til å reduse-
re antallet aborter i Brasil,» sier Rosangela 
Talib, som representerer det katolske nett-
verket «Retten til å bestemme selv» (Direito 
de Decidir). «Kvinner gjør det uansett, og 
forbudet er kvinnediskriminerende fordi 
det tvinger dem til å sette sitt eget liv og sin 
egen fruktbarhet i fare. Det er kun med infor-
masjon at vi kan få ned tallet på uønskede 
svangerskap, ikke med forbud,» sier hun. 
Organsisasjonen jobber med bevisstgjøring, 
lobbyvirksomhet og informasjon til studen-
ter, ansatte i helsevesenet og til advokater.

En studie fra Universitetet i Rio de Janeiro 
(UERJ) anslår at så mange som 865 000 kvin-
ner tok abort i Brasil i 2013. Andre opere-
rer med enda høyere tall. Ifølge Direito de 
Decidir skjer det en million aborter i året 
i Brasil, og på kort sikt løser det ingenting 
å stenge de illegale abortklinikkene som 
Jandira og Elisângela søkte seg til i fjor høst. 
Det betyr likevel ikke at Rosangela Talib støt-
ter det som foregår der.

Forbudet gjør abort til noe 
lukrativt, noe det går an å 
tjene store penger på.

«Selv om politiet pågriper dem som utnyt-
ter disse kvinnene i en vanskelig situasjon, 
er det likevel kvinnene som rammes hardest. 
Forbudet gjør at de må søke seg ned i en kri-
minell underverden, der de er mer sårbare 
enn nødvendig. Forbudet gjør abort til noe 
lukrativt, noe det går an å tjene store pen-
ger på. Men for kvinnene vil det alltid finnes 
andre muligheter, og det er de fattige kvinne-
ne uten penger som tvinges til de verste kli-
nikkene. De rike kan reise ut av landet, eller 
har nettverk som gjør at de kan legge seg inn 
på privatklinikker uten å risikere livet. Hvis 
man stenger undergrunnsklinikkene, vil det 
gå verst utover de fattige. De kommer ikke til 
å la være å ta abort, men ty til enda mer risi-
kofylte metoder, som å bruke strikkepinner 
for å stikke hull på fostersekken i magen,» 
sier Talib til Ny Tid.

Store konsekvenser. Sterilitet og infeksjoner 
i underlivet er de vanligste konsekvensene 
av inngrep for å avbryte svangerskap. Det 
finnes ikke offisielle tall på hvor mange kvin-
ner som dør etter illegale aborter i Brasil. 
Dødsfallene i Rio de Janeiro har nå gitt de 
mange anonyme ofrene et ansikt.

Ifølge Rosangela Talib skyldes mange 
abortrelaterte dødsfall ulike typer infeksjo-
ner, og av statistikkene er det derfor ikke 
mulig å lese om infeksjonen startet etter et 
abortinngrep.

«Mange blir sterile. De tar medisiner 
uten riktig medisinsk veiledning, de injise-
rer medisiner i underlivet, de bruker nåler,  
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Det ingen vil 
snakke om

Nær historisk avspenning

I AVISEN:

Rettsaken mot Angolas mest kjente dis-
sident er en lakmustest for både Norge 
og Angola, mener Fellesrådet for Afrika. 
MENNESKERETTIGHETER, side 7 

Nordisk Ministerråd har valgt å anke den rus-
siske beslutningen om å stemple kontoret i St. 
Petersburg som «utenlandsk agent». Utfallet 
av ankesaken er ventet innen 20. april. 
RUSSLAND, side 4

For Gazas kvinner opptrer nasjonali-
tet og kjønn sammen i en dobbel forføl-
gelse. Partnervolden øker i et samfunn 
preget av frustrasjon, krig og konflikt. 
GAZAS KVINNER, side 6

Fremveksten av massemordere, nyfunda-
mentalisme og det økende antallet selv-
mord i verden er alle symptomer på samti-
dens verdierosjon, mener Franco Berardi. 
SAKPROSA, side 8

Vi ser på det nordisk-baltiske filmsamarbe- 
idet fra murens fall i 1989 og frem til i dag. 
En serie i Ny Tid fra boken Stork Flying over 
Pinewood.  
FILM, side 9

MILITÆRUTGIFTER

EUs militærutgifter har 
vært en nøkkelfaktor i den 
europeiske gjeldskrisen. 
Til tross for dette ble 
det i fjor besluttet at alle 
NATO-land skal investere 
minst to prosent av sitt 
bruttonasjonalprodukt på 
forsvar. Hva er realistisk, og 
hva er hensiktsmessig?

AV SJUR PAPAZIAN

Nylig publiserte Forsvarets forskningsin-
stitutt (FFI) en rapport som tar for seg 
tre mulige scenarioer for fremtidens 

forsvarsbudsjetter i Norge frem mot år 2015. 
Alle scenarioene er basert på uttalte poli-
tiske ambisjoner eller planforutsetninger, 
og er valgt for å få frem konsekvensene av 
de ulike retningene regjeringen har skissert 
som mulige veier fremover for Forsvaret: 
Først ser de på et flatt kompensert videre-
ført 2015-budsjett, deretter på et budsjett 
med 0,5 prosent reell årlig vekst, og til slutt 
et budsjett der BNP-andelen økes til to pro-
sent innen 2025.

De første to scenarioene er hentet fra de 
to økonomiske utviklingsbanene som skal 
legges til grunn i nytt Fagmilitært Råd (FMR), 
og det tredje er fra NATO-toppmøtet i Wales 
i september 2014.

Ifølge Sverre Kvalvik, en av forskerne bak 
rapporten, er alle de tre formene relevante 
veivalg for regjeringen fremover – men han 
påpeker at de forskjellige scenarioene vil få 
svært ulike konsekvenser.

«Det mest sentrale spørsmålet gjelder 
hvilket av disse tre scenarioene Forsvaret  
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Forsvarets økonomi på veien mot 2035

ATOMVÅPEN

Enighet om ny atomavtale 
i Iran. Neste slag i 
Washington. Suksess i 
forhandlingene kan være 
avgjørende for en region i 
krise.
AV PEDER ØSTEBØ

Forsiktig, men uttalt optimisme. Det pre-
get budskapet fra USAs president Barack 
Obama da han på pressekonferansen sist 
torsdag lanserte rammeverket for en omfat-
tende avtale om Irans kjernefysiske program. 
Avtalen ble inngått på overtid etter den 
siste i en lang rekke forhandlingsøkter i de 
sveitsiske byene Geneve og Lausanne, mel-
lom Iran på den eneste siden, og med USA, 

Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Russland 
og Kina som motpart.

«Det er en god avtale ... Iran har godtatt 
det mest robuste og omfattende inspeksjons- 
og overvåkningsregimet som noen gang har 
blitt fremforhandlet,» sa USAs president 
Barack Obama under pressekonferansen.

Med avtalen staker forhandlingspartene 
ut en vei mot en endelig avtale, som skal 
komme i løpet av juli.

I Teheran blir også avtalen sett på som 
en betydelig seier. Landets sjefsforhandler 
og utenriksminister Mohammad Javad Zarif 
fikk et løfte om at FN-sanksjonene mot lan-
det skal opphøre umiddelbart etter at en ny 
avtale er på plass til sommeren – mot at Iran 
godtar mer omfattende overvåkning av sitt 
kjernefysiske program fra Det internasjonale 
atomenergibyrået (IAEA), samt ombygging 
av reaktorer som kan brukes til å utvinne 
plutonium ren nok til kjernefysisk våpen. 
Avtalen har stor symbolsk verdi, mener den 
amerikanske analytikeren Peter Beinart. I 
en kommentar i det liberale tidsskriftet The 

Atlantic drar han linjer til nedrustningsav-
talene mellom USA og Sovjetunionen i 1987: 
«Barack Obama er nå i ferd med å avslutte 
USAs lille, men likevel forferdelige, kalde krig 
med Iran,» skriver Beinart. Nå kan avspen-
ningen gjøre Iran til den viktigste aktøren i 
en region i krise.

«Hvis en avtale kommer på 
plass i sommer, vil det også 
innebære en ny tid for Iran» 
  Sverre Lodgaard

Historisk. Verdenssamfunnets reaksjoner 
har etter den nye utviklingen skjærtorsdag 
vært overveldende positive, og mange inter-
nasjonalt anerkjente eksperter deler den 
amerikanske presidentens syn på avtalen. 
Sverre Lodgaard, seniorforsker ved Norsk 
utenrikspolitisk institutt (NUPI) har fulgt for-
handlingene tett, og ble positivt overrasket 

over utfallet. «Generelt har avtalen mer sub-
stans enn forventet, og med det har partene 
dokumentert en sterk politisk vilje til på bli 
enige,» sier Lodgaard til Ny Tid. Han fremhe-
ver at reaksjonene på avtalen har vært svært 
positive, og betoner den historiske betydnin-
gen av at USA og Iran kommer til enighet om 
atomspørsmålet: «Nå kan fiendskapen som 
har preget forholdet mellom de to siden den 
iranske revolusjonen i 1979, overvinnes, og 
Obama kan skrive seg inn i historiebøkene 
med en slags mini-versjon av Richard Nixons 
åpning mot Kina i 1972. Hvis en avtale kom-
mer på plass i sommer, vil det også innebære 
en ny tid for Iran, som dermed kommer ut av 
isolasjonen,» mener Lodgaard.

Det var lenge knyttet uro til om konserva-
tive krefter i Iran kunne hindre en avtale som 
la betydelige bånd på landets kjernefysiske 
kapasitet. Etter avtalen er det også registrert 
betydelig misnøye i landets konservative 
fløy. I en lederartikkel i den konservative 
avisen Kayhan argumenteres det for at Iran 
har fått langt mindre enn det de har måttet 

ofre. Økonomiske nedgangstider og skadene 
av et langvarig isolasjon- og sanksjonsregi-
me har imidlertid gjort at Irans øverste leder, 
Ayatolla Khamenei, var fast bestemt på å få 
til en avtale med USA og de andre globale 
stormaktene. Dette til tross for at det kan 
styrke de moderate kreftene i landet, som 
president Hassan Rouhani regnes som en 
representant for. «Fundamentalistene vil ikke 
at folk skal tro at moderate og reformvenn-
lige politikere forhindrer en stor krise,» sa 
Mohammad Javadi Hesar, en av Irans mer 
frittalende og liberale politikere, til nyhets-
byrået.

På defensiven. De største hindringene for 
en ny avtale er altså ikke de konservative 
i Iran, men deres antagonister i Washington 
og Jerusalem. Det viktigste gjenværende 
stridsspørsmålet i forhandlingene er sank-
sjonene USA og EU har opprettholdt de 
siste årene. Disse er langt mer omfattende
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Inntørket saltsjø nær ørkenområdene sør i Iran. Fra filmen The Significance of Freedom. Foto: Truls Lie
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