
Pääkirjoitus

Naisen oikeus 
omaan kehoon
Yli 700 kätilöä ympäri maailmaa, meitä Suomi-kätilöitä parisen 
kymmentä, spektaakkelimaisen hienot puitteet, yhdessä oloa ja iloa, 
oppimista, innostumista, naurua, itkua, laulua ja tanssia. Kaikkea si-
tä oli NJF-kongressi 2019 Reykjavikissa ja niin paljon enemmän. Is-
lannin karu luonto ihmeellisine ilmiöineen veti hiljaiseksi sen kau-
neuden edessä. Olen mykistynyt ja kiitollinen kaikesta kokemastani. 
Voit lukea kongressikokemuksista lehdestä lisää. 

SEURAAVAN KERRAN TAVATAAN Pohjoismaisen kätilökongressin 
merkeissä Helsingissä vuonna 2022. Meidän emännöimän kongres-
sin suunnittelu on jo aloitettu ja hyvässä vauhdissa. Kaikki kynnelle 
kykenevät kätilöt ja kätilöhenkiset mukaan vaan ideoimaan, toteut-
tamaan ja auttamaan. Tehdään Helsingin kongressista vieläkin hie-
nompi ja yhtä lähtemättömät jäljet jättävä tapaaminen!

OSALLISTUIN ISLANNISSA moniin eri aiheita käsitteleviin luentoi-
hin ja työpajoihin. Kuultiin mm., miten tiukat abortinvastaiset lait 
joissain maissa pakottavat naisia hakemaan aborttia muista maista. 
Pian kongressin jälkeen saimmekin lukea lehdistä, että Alabaman 
osavaltio hyväksyi Yhdysvaltain tiu-
kimman aborttilain. Abortin voi saada 
vain, jos sikiön tai äidin terveys on va-
kavassa vaarassa. Raiskauksen tai in-
sestin uhreilla ei ole oikeutta raskau-
denkeskeytykseen, uutisoi Helsingin 
Sanomat 17.5. Alabaman uusi laki on 
äärimmäinen, mutta ei suinkaan ai-
noa osavaltioiden viime aikoina sää-
tämä aborttilaki. Neljä osavaltiota on tänä vuonna säätänyt niin 
sanotun sydämenlyöntilain, joka kieltää abortit kuudennen raska-
usviikon jälkeen.

SUOMI OLI ENSIMMÄINEN POHJOISMAA, jossa raskaudenkeskey-
tyksiin suhtauduttiin vapaamielisemmin. Suomen vapaamielisen 
aborttilain pääpiirteet ovat olleet voimassa vuodesta 1970 asti. Lain 
tiukentamista yrittäneet eivät ole onnistuneet. Tänä päivänä mm. 
Ruotsin ja Tanskan aborttilainsäädäntö on vapaamielisempi sallien 
abortin ilman erityistä syytä. Suomen vanhentunutta aborttilain-
säädäntöä lienee syytä modernisoida tähän päivään soveltuvaksi.

KRISTILLISDEMOKRAATTIEN EX-PUHEENJOHTAJA, kansanedus-
taja Päivi Räsänen pitää Yhdysvaltain kiristynyttä abortti-ilmapii-
riä hyvänä asiana. Hän kertoo olevansa todella ilahtunut ja toiveikas 
Yhdysvaltain kehityksen suhteen ja toivoo kiristyneen abortti-ilma-
piirin leviämistä Suomeenkin. Henkilökohtaisesti tällainen ajatte-
lu tuntuu kylmäävältä ihmisoikeuksien polkemiselta. Naisella tu-
lee olla aina ja kaikkialla oikeus omaan elämäänsä ja kehoonsa – my  
body, my choice!

Naisten oikeuksien puolesta,

Marjo
Marjo Lyyra 
puheenjohtaja

Naisella tulee olla  
aina ja kaikkialla  
oikeus omaan  
elämäänsä ja  
kehoonsa.
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