Illegal abort – vanligste årsak til misdannelser i Ecuador
– I fjor ble 3 800 kvinner lagt inn ved
Maternidad Sotomayor-sykehuset
etter mislykkede, illegale aborter.
Mange av dem var under 15 år. Tallet
må ganges med ti for å få et reelt mål
på antall illegale aborter i Guayaqil.
Det er rystende fakta sykehusdirektør Luis
Torres legger frem om maltrakterte jenter
som kommer inn ved gynekologisk avdeling
ved Maternidad Sotomayor. I Ecuador er
abort totalforbudt, og i den katolske kirke er
det også sterk motstand mot prevensjon.

Ødelagt for livet
– Jeg har sett de grusomste følger av illegale
aborter og vil at folk skal forstå hvilken tragedie disse inngrepene fører til, sier Torres.
Han forteller at han har operert jenter ned til
12 år for uterusperforasjoner, fjernet nekrotiserte tarmer og behandlet svære tilfeller av
sepsis. Mange av jentene dør før de kommer
til sykehuset, og flere er det umulig å redde.
– Hos flere av jentene som overlever, må
vi fjerne uterus og alle indre kjønnsorganer.
Slik stopper hele forplantningssystemet deres, konsekvensene er enorme, sier han.
Omkring hver fjerde fødsel ved sykehuset
resulterer i barn med ulike grader av misdannelser. Ofte skyldes misdannelsen underernæring eller at kvinnen har vært hos en
heksedoktor som med rå kraft har forsøkt å
riste og presse i gang fødselen. Men den mest
tragiske og vanlige grunnen til det høye antall funksjonshemmede barn i Ecuador er illegale aborter som ikke har gått etter planen.

Voldtekt ikke abortgrunn
Verken voldtekt eller sykdom er grunn god
nok til å få innvilget abort. Den katolske kirken og politiske krefter har sterke interesser
av å holde debatten nede, og det blir lagt lokk
over ethvert forsøk på meningsutveksling.

eller andre vitale organer. Også
når den gravide har blodtrykk
langt over det som er til å leve
med, hender det han gjennomfører inngrepet. I slike tilfeller
forklarer han kvinnen om risikoen for å bære frem barnet,
deretter skriver de under på at
inngrepet er utført fordi mors liv
var i fare.

Oppgitt over kirken
Torres har offentlig argumentert for at hvis abort legaliseres
og de gjennomføres forsvarlig
ved et sykehus, vil dødeligheten
reduseres til nær null. Han merker at flere etter hvert lytter til
hva han har å si, men vil ikke uttale seg om hvor abortsaken står
om noen år.
Den erfarne fødselslegen er
spesielt oppgitt over den rollen
den katolske kirke spiller. Med
sitt kategoriske nei til både prevensjon og abort bidrar kirken
til å hemme mulighetene for familieplanlegging og til å svekke
helsetilstanden i landet.
Abort er totalforbudt i Ecuador. Fattige som lever under elenResignert legger han til at de
dige forhold velger ofte illegal abort med fatale følger. Begge som er mest konservative i
foto N. Husom
abortspørsmålet, er rike menTorres presiserer at han snakker for seg selv nesker som har gode kontakter i medisinske
og ikke som direktør ved sykehuset når han miljøer: – De har råd til å reise utenlands elargumenterer for legalisering av abort i ler ordner abort ved en privatklinikk hvis deEcuador.
res døtre blir uønsket gravide. Samtidig går
Han beskriver situasjonen som dramatisk de inn for å nekte lutfattige kvinner å få gjenfor kvinnene, for barna som blir født uten til- nomført inngrepet, selv i nødssituasjoner.
bud av noe slag, og for samfunnet som må Det er horribelt, men ikke overraskende i
bære kostnadene ved at det fødes så mange Ecuador, sier Luis Torres.
funksjonshemmede barn.
– Nina Husom, Tidsskriftet
Den erfarne gynekologen forteller at han nina.husom@legeforeningen.no
enkelte ganger tillater seg å utføre aborter når
ultralyd avdekker at fosteret mangler hjerne

Funksjonshemning som Guds straff
Blant de aller fattigste i slumområdene i Guayaquil har en gruppe på 60
mødre bygd skole på dugnad for sine
multihandikappede barn.
Den norske Misjonsallianse har tatt initiativ til prosjektet, men det er mødrene selv
som reiser bygget og står for driften. Da
kvinnene møttes første gang, var de kuede
foreldre med en felles overbevisning om at
barnas funksjonshemning var Guds straff
over de fattige. Det fantes ikke tilbud for
barna deres og familiene var sosialt utstøtt
og isolert.
I dag fremstår mødregruppen som et
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sterkt kvinnefellesskap som planlegger og
driver skoleprosjektet til minste detalj. De
har bestemt seg for at fire klasserom skal stå
ferdige i år. To fysioterapeuter er ansatt, og
de har innredet et treningsrom for barna med
matter, speil, pøller og andre hjelpemidler.
Kvinnene får en liten lønn gjennom prosjektet som blant annet går til å betale egenandelen for å ha barnet ved skolen. I tillegg
til skolebygging driver mødregruppen sykurs og bakekurs og organiserer helsegrupper og kontaktgrupper for mødre med funksjonshemmede barn.
Les mer: www.misjonsalliansen.no

Kvinnene bygger skoler og er viktige nøkkelpersoner for helseprosjekter i Ecuador.
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