
HANDOUT AZ ABORTUSZRÓL  (TANÁROKNAK) 

Az abortusz kérdésköre mélyen érinti a magyar társadalmat. Szinte nincs olyan család, amely ne
lenne érintett benne: vagy a családtagok egyikének volt már abortusza, vagy a tágabb rokonságban
történt ilyen, vagy „csak” barátok, ismerősök kértek tanácsot valakitől a múltban. 

Ma  Magyarországon  évente  megközelítőleg  26  000  abortuszt  végeznek,  ami  minden  negyedik
megfogant élet elveszítését jelenti. Ez hatalmas szám. Pontosan ezért nem lehetünk biztosak abban,
hogy a beszélgetőtársaink közül ki került már ilyen élethelyzetbe. Mindig nagyon óvatosan, ítéletek
nélkül kell hozzáállnunk a kérdéshez, ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk az igazságról: emberi
életekről van szó. 

ÉLET  -  ÉLETHELYZET 

A mai technikai háttérrel már nem kérdés: az emberi élet a fogantatással kezdődik. Hogyan lehetséges
mégis az  abortuszok  ilyen nagy  számú,  társadalmilag ennyire elfogadott  előfordulása?  A jogi
szabályozás teszi  ezt  lehetővé:  az emberi  életet  a 12.  hétig az anya kérésére (válsághelyzetre
hivatkozva) el lehet vetetni. A jog és a természet (biológia) nincs összhangban ezen a területen. A
gyermek ÉLETE az anya ÉLETHELYZETÉTŐL függ. Az élethelyzeten lehet változtatni (javítani), az emberi
életet nem lehet „visszaadni”, ha bizonyos feltételek teljesülnek. 

KRÍZISHELYZET

Az abortuszra jelentkező nő általában valamilyen krízist  él  meg:  párkapcsolati,  egzisztenciális
(lakhatás,  munkahely,  tanulás,  stb),  szüleivel  való  kapcsolata,  egészségügyi  állapota.  Amikor
megtudta,  hogy  gyermeket  vár,  kibillent  az egyensúlyi  állapotából  lelkileg,  és az eddig bevált
módszerekkel nem tudja ezt az egyensúlyt visszaállítani. Vagy életpárti segítséget kap (a családja
vagy baráti köre védőhálóként összefog és segít neki) vagy az abortusz felé sodorják a körülményei
(munkahely és jövedelem elveszítése, elutasító magatartás a gyermek apja vagy szülei részéről). A
nők nagy része nem saját szándékából, hanem külső nyomás hatására „választja” az abortuszt, ami
következésképpen nem is az ő választása. A felelősség is talán sokkal szerteágazóbb, mint elsőre
gondolnánk. 

KIÚTKERESÉS

Minden élethelyzetből lehet olyan kiutat találni, amelyben nem kell egy életet elveszíteni. Első sorban
a terhes nőt kell várandóssá változtatni, azaz megoldani a számára megoldhatatlannak tűnő helyzetet.
Megvalósítható jövőképet és támaszt kell neki adni ahhoz, hogy igent tudjon mondani a gyermek
életére.  Ha mégsem tudja  vállalni  a  gyermeket,  az  örökbe adás útján  megengedi  neki,  hogy
megszülethessen és megélje gyermekkorát,  felnőttkorát.  (Ma Magyarországon 4-5 évet  várnak
örökbefogadásra az erre vállalkozó házaspárok, ugyanakkor nem szabad az örökbefogadásról „piaci
szemlélettel” beszélni. Nem keresleti és kínálati görbék találkozása az örökbe adott gyermekek élete.)

A tárgyi tudás megerősítéséhez javasoljuk a 10 kérdés – 10 válasz kvíz megismerését. 


