
Vidste du, at…
…At det er illegalt at få en abort i Tyskalnd?
At få en abort har været omfattet af den tyske straffelov gennem de 
sidste 150 år: §218 StGB (§218 i den tyske straffelov) siger: ”En 
person som afbryder en graviditet, bliver straffet med op til 3 års 
fængselsstraf eller med en bøde”. En abort kan kun foretages under 
bestemte forudsætninger, men det er stadig illegalt.

… at Paragraf 219a StGB forbyder at gynækologer informerer om 
muligheden for at få en abort (fx på deres hjemmeside)?
De må heller ikke informere offentligt om hvilke former for abort de 
foretager. Hvis du alligevel gør det, kan de dømmes til op til 2 års 
fængsel eller til en meget høj bødestraf.

…at de fleste aborter bliver gennemført ambulant i gynækologernes
egen praksis?
I 2017 blev 97% af alle aborter i Tyskland foretaget ambulant, fire ud 
af fem blev foretaget i en gynækologisk praksis, kun en ud af fem på 
sygehusets ambulante afdeling. Kun tre ud af 100 aborter blev 
foretaget stationær.

…at kvinder i følge paragraf 219 er forpligtiget til at blive rådgivet, 
for at kunne få gennemfør en lovlig abort?
En abort kan først gennemføres efter tre dages ”betænkningstid”. 
Rådgivningen har, ifølge loven, til opgave at opfordre kvinderne til, at
fortsætte graviditeten.

…. at mennesker skal kunne bevise at de har fast bopæl i Tyskland 
for at få dækket omkostningerne for en abort?
Hvor mange mennesker har derfor ikke muligheden?

…at det at foretage en abort ikke er del af uddannelsen til 
gynækolog?
På grund af dette har læge klinikker svært ved at finde læger der kan 
foretage aborter.



Vidste du, at…
… at ejeren af hjemmeside ”Babycaust.de” sammenligner aborter 
med holocaust?
Klaus Günter Annen har i mange år anmeldt læger efter §219a og har 
samlet omkring 1.200 navne af læger der foretager aborter, det er 
den nok mest fyldestgørende liste der findes. Den er sorteret efter 
Postnumre.

… at antallet af aborter foretaget i Tyskland, i internationale 
sammenligninger, er meget lavt og er faldende?
n 2008 har færre end 6 ud af 1.000 kvinder, i alderen 15 til 49, fået 
foretaget en abort. For 20 år siden var det 6,6 ud af 1.000 kvinder.

… nogen lande er ved at skærpe deres lovgivning på området?
I Brasilien er det kun tilladt at få en abort hvis kvinden er blevet 
voldtaget, hvis kvindens liv er i fare eller hvis fosteret har alvorlige 
misdannelser. Voldtagne kvinder kan kun få en straffefri abort, hvis 
de anmelder voldtægtsmanden. Dog skal de regne med en 
anmeldelse mod dem, hvis de ikke kan bevise voldtægten. De er 
derudover forpligtet til at afgive en detaljeret beskrivelse af 
voldtægten overfor lægen. Læger skal opfordre kvinderne til at se på 
ultralydsbilleder af føtus.

… at den ovennævnte situation fører til følgende bekymringer:
- at kvinder føler sig tvunget til at bruge ”usikre metoder” hvilke kan 
have sundheds skader, betændelser, sterilitet, blødninger eller døden
til følge.
- at det kan føre til flere ufrivillige graviditeter ifølge af huslig 
vold/voldtægter som følge af udgangsforbud og isolation.

… præparater for at afbryde en graviditet medicinsk i Tyskland skal 
indtages under opsigt af en læge?
Et af de krav som fx Doctors for Choice eller Pro Familia stiller er, at 
en abort ved indtagelse af medicin skal kunne gennemføres 
derhjemme, frem til 9. graviditetsuge.



Vidste du, at…
… tilgangen til aborter er blevet meget mere vanskeligt pga Covid-
19 pandemien?
Årsag1: den forpligtende rådgivning kunne ikke gennemføres, da 
flere rådgivningscentre enten var lukket, eller have skruet ned for 
deres tider. Det betyder, at der var færre ledige tider, forlænget 
ventetid og derved vanskeligheder ved at overholde fristerne. 
Årsag 2: I lægernes praksis eller i klinikkerne er der mangel på 
personlige beskyttelses genstande; tilbudene bliver reduceret, for at 
mindske smitterisikoen blandt de ansatte og patienterne eller fordi 
aborter nedprioriteres i forhold til andre indgreb. Hvis personalet 
bliver inficeret med Covid-19 bliver hele klinikken lukket ned i 14 
dage.
Årsag 3: følger af kontakt- og udgangsbegrænsninger for de ufrivillig 
gravide: Børn og andre familiemedlemmer skal passes derhjemme, 
muligvis er den ufrivillig gravide selv i karantæne. 
Transportmuligheder er indskrænket, fordi de offentlige 
transportmidler er reduceret – allerede før pandemien var de fleste 
nød til at rejse mellem 50 og 200 kilometer for at kunne få foretaget 
en abort.

… at der er læger der regelmæssigt bliver anmeldt af kristne 
fundamentalister, fordi de ”reklamerer for abort”, kun fordi de 
oplyser om at de foretager aborter?
De såkaldte ”Livsvogter” som anmelder lægerne, bruger Paragraf 
219a, som blev besluttet af Nationalsocialisterne i maj 1933. Hvert år 
arrangerer ”Livsvogterne” ”Marsher for livet” i forskellige Tyske byer 
derved kræver de at aborter bliver fuldstændig forbudt.



Vidste du, at…
… over halvdelen af ufrivillige graviditeter, som resulterede af 
problematiske forhold, blev afbrudt?
I en rundspørge fra Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung 
(kan sammenlignes med Dansk sundhedsinstitut) har hver femte 
angivet, at årsagen for at for foretaget en abort var, enten 
økonomiske eller jobmæssige årsager. 

… den ”International Planned Parenthood Federation” (IPPF), som 
er den internationale hovedorganisation for familieplanlægning, i 
1996 har fastlagt at alle mennesker har retten til selv at bestemme 
over, hvornår eller hvor mange børn man vil have? Dett er eksplicit 
fastlagt i ”Charter on Sexual and Reproductive Rights”.

… at en abort, afhængig af hvor den bliver foretaget og hvilken 
metoder der bliver brugt, koster mellem 200 og 600 Euro?
Oftest bliver regningen ikke overtaget af sygeforsikringen, det gør det
kun hvis der fx foreligger en medicinsk risiko eller efter en voldtægt. 
Oftest skal Regningen betales af patienten. Hvis patienten har en 
meget lav indkomst, kan delstaten overtage regningen.

...Canada er det eneste land hvor en abort er fuldstændig legalt?
Siden 1988 har der ikke været restriktioner, dog er tallet for aborter 
ikke steget siden da.
Kristne fundamentalister presser også her på lægepraksisser og 
klinikker.
I DDR var det, frem til 12. graviditetsuge, legalt at få en abort, 
Sygeforsikringen dækkede omkostningerne. 

… at antallet af læger der foretager aborter fra 2003 til 2018 er 
faldet med omkring 40%?
Statistikken siger dog at antallet af aborter kun er faldet med 12% i 
samme tidsrum. 



Vidste du, at…
… siden 2019 findes der et register fra Bundesärztekammer (den 
tyske lægeforening) hvor alle læger frivilligt kan blive registreret, 
hvis de  foretager aborter?
Ufrivillig gravide skal på trods af reklamerigsforbundet have mulighed
for, at finde en praksis/klinik som fortager aborter. Der findes ca 
19.000 gynækologer i Tyskland, men kun ca 330 har valgt at komme 
med på listen. Grunden er oftest frygt for at blive angrebet af 
abortmodstander. 

… at ifølge en undersøgelse lavet af Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung viser, at der ud af 100 kvinder kun er 
fire, heteroseksuelt aktive, der ikke vil have børn, men heller ikke 
bruger prævention.
Næsten halvdelen af de ufrivillig gravide har brugt prævention. 

… at det under passende rammebetingelser er sikkert at få 
foretaget es abort, men at der internationalt bliver gennemført ca 
25 Millioner usikre aborter hvert år?
Der dør flere titusinde kvinder hvert år ved usikre aborter. Grunden 
er at abortion er kriminaliseret og kvinderne i deres nød griber til 
usikre abortmetoder eller bruger sundhedsfarlige midler til at 
abortere.

… at Sydafrika har liberaliseret deres abortlovgivning for over 10 år 
siden?
Her er det muligt for kvinder at få en legal abort frem til 20. 
graviditetsuge, hvis de forklarer, at de ikke er i stand til at få et barn 
af fysiske, økonomiske eller sociale årsager. Antallet at aborter er 
ikke faldet, men antallet af kvinder der dør som følge af illegale 
aborter er faldet med over 90%.
I andre afrikanske lande er ikke professionel gennemførte aborter og 
deres følger stadig hovedårsagen for kvinders unaturlige død.



Vidste du, at…
… Aborter efter 14. graviditetsuge kun er tilladt hvis barnet 
højsysandsynligt er handicappet?

… at kriminaliseringen af aborter ikke fører til færre aborter, men 
derimod til at der foretages illegale aborter, hvilket oftest rammer 
fattige kvinder?

… Pastor Wolfgang Boten (forhenværende Forstandsformand for 
DIAKO i Flensborg) i en pressemeddelelse den 08.11.2010 har 
erklæret følgende:
DIAKO har accepteret ikke at gennemføre det indgreb (abort) og 
accepterer dermed de etiske positioner som det katolske sygehus har
i forhold til at beskytte det ufødte liv. Denne beslutning har DIAKO 
truffet pga at der foretages et lavt antal aborter i det nyværende 
sygehus. Aftalen mellem DIAKO og Malteser indebærer, at hvis der er
forskellige etiske positioner mellem parterne, så følger vi den etiske 
position som giver højest muligt beskyttelse til det menneskelige liv. 
På grund af det, vil der kun kunne foretages  akutmedicinsk 
nødvendige aborter ambulant, såsom stationære aborter kun 
foretages ved medicinsk indikation i det nye MALTESER-DIAKO 
sygehus. ”



Petition: #AbortionInCrisis
Sikker tilgang til aborter også under Corona Krisen
Krav: sikker tilgang til aborter gennem følgende konkrete tiltag:
1. Anerkendelse af at en abort er en nødvendig medicinsk behandling og 
skan anerkendes som dette i bestemmelserne om medicinsk nødvendige 
behandlinger under Corona krisen.
2. Rådgivningspligten og ventetiden skal udsættes, samtidig skal der være 
et rådgivningstilbud som skal muliggøres at varetage. Kontaktløse 
rådgivningsmuligheder over Video eller telefon skal anerkendes.
3. en udvidet overtagelse af omkostningerne for en abort som er nemt 
tilgængeligt.
4. Der skal vurderes og tillades, at aborter ved indtagelse af medicin kan 
foretages derhjemme under telemedicinsk rådgivning. 

Josefine 27 år, fra Chemnitz

”Da jeg fandt ud af at jeg var gravid, var jeg 4 uger hende. Og jeg var med 
det samme klar over at jeg ikke ville have et barn. Men den vej jeg skulle 
gå, var lang og havde masser af hyrder på vejen, hvilket jeg ikke havde 
regnet med. jeg var rystet over hvor svært det bliver for individet. Jeg 
valgte at få en abort med medicin, som kun er muligt frem til 9. 
graviditetsuge. Jeg kontaktede tre store klinikker. Kun i en af dem fik jeg 
tilbudt en tid – om seks uger. Læger som jeg ringede til, uden at vid om de
foretager aborter, var hjerteskærende uvenlige, ”Det kan du glemme alt 
om, her hos os” blev der sagt meget bestemt. Fra Pro Familia fik jeg er 
liste med få navne, som jeg ringede til. Nogle af disse læger sagde, at de 
for længst var stoppet med at foretage aborter – på grund af anmeldelser 
og trusler. Efter mange opkald fik jeg endelig fat i en sød og 
imødekommende læge, lige i tide. Jeg havde troet at tabuet ikke var del af
vores samfund længere, men sådan er det ikke, specielt med henblik på at
vores samfund nejer sig mere  og mere mod højre. Man føler sig dårligt 
ved at have truffet denne beslutning, fordi man hele tiden for formidlet 
indtrykket at det er forkert, det man gør. Ikke kun forkert overfor det 
ufødte barn, også overfor samfundet. Jeg følte mig som om er er andre 
der bestemmer over mit liv: det er min opgave som kvinde at føde børn!”


