Pääkirjoitus

Oikeudesta turvalliseen
raskauden keskeyttämiseen
Syyskuun lopussa vietetään kansainvälistä turvalli- naisen omaan tahtoon perustuvaksi siten, että kessen abortin päivää. Tänä vuonna teemapäivä on en- keytyksen saisi yhden lääkärin kannanotolla. Lakiatistä merkityksellisempi Yhdysvaltain korkeimman loite etenee syksyn aikana eduskunnan käsittelyyn.
oikeuden kesäkuussa kumoaman Roe vs. Wade päätöksen myötä, joka kumosi maan laajan aborttioi- Varaa ei siis ole meilläkään tuudittautua siihen, etkeuden. Jatkossa jokainen osavaltio saa itse päättää tä asiat ovat jo hyvin. Maamme seksuaali- ja lisäänaborttilainsäädännöstään. Raskauden keskeyttämi- tymisterveyspalveluissa on kehitettävää ja niiden
sen rajaaminen ei kuitenkaan vähennä niiden tarvet- yhdenvertaisessa saatavuudessa on edelleen parannetta. Maailman terveysjärjestön mukaan 45 % maail- tavaa. Seksuaalioikeudet eivät myöskään toteudu kaimassa tehdyistä aborteista ei ole turvallisia. Arviolta kilta osin. Työtä seksuaali- ja lisääntymisterveyden
noin 47 000 naista menettää
ja -oikeuksien edistämiseksi sehenkensä raskaudenkeskeytykkä naisten ja vähemmistöjen oisen takia vuosittain ja miljookeuksien kaventamispyrkimykRaskauden
nat kärsivät sen aiheuttamista
siä vastaan tulee edelleen jatkaa
komplikaatioista.
sekä kotimaassa että maailmankeskeyttämisen
laajuisesti.
Oikeus turvalliseen raskauden
rajaaminen ei vähennä
keskeyttämiseen on olennaiSeksuaali- ja lisääntymisterniiden tarvetta.
nen osa terveydenhoitoa. Se on
veyspalveluihin tulee panostaa
seksuaali- ja ihmisoikeusasia,
ja niitä rahoittaa: ne edistävät
sillä jokaisella naisella oikeus
kaikkien meidän terveyttä ja
päättää omasta kehostaan. Näin ollen Suomen Kä- hyvinvointia. Me kätilöt työskentelemme seksuaalitilöliitto allekirjoitti kesäkuussa yli 300 muun orga- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseknisaation kanssa lausunnon, joka vaatii maailman si varsin kustannustehokkaasti. Osaamistamme tälvaltioita takaamaan turvallisen ja laillisen abortin.
lä saralla on järkevää hyödyntää laajasti kaikkialla
terveydenhuollossa.
Suomessa tehtiin viime vuonna noin 7600 raskaudenkeskeytystä. Keskeytysten määrä on viimeisten vuo- Päivi Oinonen
sien aikana vähentynyt, erityisesti alle 20-vuotiaiden Kätilöliiton puheenjohtaja
joukossa. Laki raskauden keskeyttämisestä ei meillä ole Yhdysvaltoihin verrattuna huono, mutta se ei
Kansainvälistä turvallisen abortinpäivää vietetään 28.9.
myöskään ole ajanmukainen ja tarvitsee uudistamis- FIGO:n lausunto turvallisen abortin puolesta:
ta. OmaTahto 2020 -lakialoitteen tavoitteena on muun www.figo.org/us-supreme-court-overturns-roe-v-wade-globalmuassa muuttaa raskaudenkeskeytyslainsäädäntöä organisations-defend-abortion
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