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Útdráttur 

Réttur kvenna til þess að ráða yfir líkama sínum og mannréttindi kvenna eru grunnurinn að 

réttinum til kynheilbrigðis. Rétturinn til kynheilbrigðis er réttur einstaklinga til þess að ákveða 

hvort þau vilji eignast börn, hversu mörg og hvenær þeir vilja eignast þau. Farið verður í 

gegnum hvernig þessi réttindi hafa þróast út frá femínískum kenningum, hvernig femínismi 

hafði áhrif á réttindabaráttu kvenna og baráttu kvenna fyrir löglegu og öruggu þungunarrofi 

og hvar þessi réttindi standa í dag út frá alþjóðlegum samningum og samþykktum. Einnig 

verður þungunarrofslöggjöf Norður-Írlands og Íslands reifuð í þeim tilagngi að varpa ljósi á 

kynheilbrigði og mannréttindi kvenna innan þessara ríkja. Ennfremur verða skoðaðar frásagnir 

norðurírska og íslenskra kvenna sem hafa sætt takmörkuðu aðgengi að þungunarrofi og þeim 

áhrifum sem það hefur á konur og lífsgæði þeirra þegar þær fá ekki að stjórna líkama sínum.  

 

 

 

 

 



 

Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA-prófs í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Hún er 

metin til 12 eininga (ECTS) af 180 eininga námi. Leiðbeinandi minn var Silja Bára Ómarsdóttir 

og eru henni færðar bestu þakkir fyrir góðar hugmyndir, hvatningu, þolinmæði og aðstoð. Ég 

vil einnig þakka Þorsteini Magnússyni fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar, sem og frænku 

minni, Söndru Heimisdóttur fyrir alla þá ómetanlegu aðstoð sem hún hefur veitt mér í gegnum 

námið. 
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Inngangur 

Barátta kvenna fyrir réttindum sínum hefur komið fram í ýmsum myndum í gegnum tíðina. Í 

upphafi var áherslan lögð á grundvallarmannréttindi, s.s. kosningarétt og rétt til náms. Á seinni 

hluta tuttugustu aldar færðist áherslan yfir á einkalíf kvenna og rétt þeirra til þess að stjórna 

líkama sínum. Þá var áherslan lögð á rétt kvenna til kynfrelsis og kynheilbriðis.  Í þessari ritgerð 

verða femínískar kenningar og þróun þeirra skoðaðar til þess að varpa ljósi á hvernig 

réttindabarátta kvenna þróaðist út frá femínískum kenningum. Fyrst verður farið í 

kenningarlegar nálgun og fjallað um réttinn til þess að ráða yfir eigin líkama og kvenréttindi 

sem mannréttindi, en þau eru grundvöllurinn að réttindum til kynheilbrigðis. Næst verður 

kynheilbrigði skilgreint og saga þessara réttinda skoðuð og farið verður yfir helstu baráttu mál 

femínísta, s.s. rétt til þungunarrofs og getnaðarvarna. Því næst verður þungunarrofslöggjöf 

Norður-Írlands og Íslands reifuð til þess að fá greinargóða mynd af kynheilbrigði kvenna og 

kvenréttindum á Norður-Írlandi og á Íslandi. Ennfremur verða skoðaðar frásagir norðurírskra 

og íslenskra kvenna af því að þurfa að sæta takmörkuðu aðgengi að þungunarrofi til þess að 

varpa ljósi á hvernig það hefur áhrif á lífsgæði kvenna þegar þær fá ekki að ráða yfir líkama 

sínum.  
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Fræðilegur bakgrunnur 

Mannréttindi kvenna og réttur þeirra til þess að ráða yfir eigin líkama eru grunnurinn að 

réttindum til kynheilbrigðis. Rétturinn til kynheilbrigðis er réttur einstaklinga og para til þess 

að ákveða hvort þau vilji eignast börn, hversu mörg og hvenær þau vilja eignast þau. Þannig 

er það undir hverju og einu ríki komið að veita einstaklingum nauðsynlega fræðslu og 

þjónustu til þess að kynheilbrigði þeirra geti orðið að veruleika. Farið verður í gegnum 

hvernig þessi réttindi hafa þróast og hvar þau standa í dag út frá femínískum kenningum og 

alþjóðlegra ráðstefna sem hafa verið haldnar um þessi málefni. Sérstaklega verður farið yfir 

femínískar kenningar og hvernig barátta femínísta fyrir jafnrétti og kynfrelsi kvenna hefur 

komið þessum málefnum á dagskrá innan ríkja og í alþjóðasamfélaginu. 

 

Femínismi 

Femínismi getur verið bæði fræðilegur og aðgerðastefna. Uppruna femínískra fræða má 

rekja til til kvennabaráttunnar þar sem sameiginleg reynsla kvenna var færð í orð og til urðu 

þau hugtök sem mótuðu baráttumál kvenna og femínísk fræði. Femínismi er hugsjón sem 

hefur það markmið að koma á jafnrétti, en hinsvegar er ekki nein tiltekin tæmandi 

skilgreining á femínisma eða því kvenfrelsi sem í honum felst.1 Til eru fjölmargar 

skilgreiningar á hugtakinu femínismi, en hér verður stuðst við skilgreiningu Þorgerðar 

Einarsdóttur, sem segir femínisma vera hreyfingu eða kenningu sem styður baráttu kvenna 

fyrir jafnrétti. Þessi skilgreining er afskaplega víð, en skilgreiningar á femínisma eru margar 

og femínismi hefur oft verið kenndur við rannsóknarsvið og/eða sérstaka hópa. Auk þess er 

löng hefð fyrir því á meðal fræðimanna að greina femínískar stefnur í pólitískum stefnum og 

hugmyndum. Þar af leiðandi er ekki hægt að tala um femínisma í eintölu, sem vekur 

spurningar um hvað það sé sem sameinar femínisma og femínista sem réttlætir það að 

afmarka hugtakið.  

 

Samkvæmt ofangreindri skilgreiningu er femínismi hreyfing eða kenning sem hefur það 

endanlega markmið að breyta samfélagi og menningu í átt til jafnréttis. Hægt er að greina 

femínisma eftir fjölmörgum pólitískum stefnum og kenningarskólum, en helstu pólitísku 

                                              

1 Vísindavefurinn, „Er femínismi það sama og kvenfrelsi?”, https://www.visindavefur.is/svar.php?id=60798 (Sótt 
23. maí 2020) 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=60798


 

stefnur innan femínískra kenninga eru frjálslyndur femínismi, marxískur og róttækur 

femínismi. Einnig eru til nálganir sem byggja á sálgreiningu, tilvistarhyggju og 

póstmódernisma, auk femínisma sem er kenndur við rannsóknarsvið og/eða sérstaka hópa, 

s.s. svartur femínismi, lesbískur femínismi og umhverfisfemínismi. Mikill fjölbreytileiki er 

ríkjandi innan fræðanna og framlag hverrar stefnu er mismikið eftir tíma og aðstæðum, en 

það sem gerir einn femínisma betri en annan er það hreyfiafl sem femínisminn býr við á 

ákveðnum tíma við ákveðnar aðstæður.2 

Femínismi þróast í takt við samfélagslegar áherslur, strauma og stefnur samfélagsins. 

Femínísk aðgerðarstefna hefur snúist um aukin réttindi kvenna á opinberum vettvangi, sem 

og í einkalífinu. Fyrstu femínistarnir á Vesturlöndum komu fram á sviðið um miðja 19. öld og 

börðust fyrir auknum borgaralegum réttindum kvenna, s.s. kosningarétti. Þessi fyrsta bylgja 

femínisma fól í sér kröfu um aukið sjálfstæði kvenna og athafnafrelsi kvenna til jafns við 

karla. Önnur bylgja femínismans tók að rísa á seinni hluta 20. aldar, og tók hún við af fyrri 

bylgjunni með því að beita sér áfram fyrir jöfnum rétti kvenna og karla í hinu opinbera rými, 

s.s. launajöfnuði, atvinnutækifærum, menntun og dagvistum barna.  Önnur bylgja 

femínismans lagði einnig ríka áherslu á einkalíf kvenna, þ.e. rétt þeirra til kynfrelsis og 

kynheilsu. Þriðja bylgja femínismans hófst á 10. áratug 20. aldar og má skipta henni í tvær 

megin stefnur, annarsvegar róttækan femínisma og hinsvegar frjálslyndan femínisma. 

Róttækir femínistar leggja áherslu á að jafnréttissjónarmið séu höfð til hliðsjónar við 

stefnumótun á öllum sviðum samfélagsins og að árangur fyrstu og annarar bylgju 

femínismans hafi skilað sér í aukinni menntun kvenna og aukinni þátttöku þeirra á 

vinnumarkaði, en að ljóst sé að kynjað misrétti sé kerfisbundið og að því beri að uppræta. 

Frjálslyndir femínistar telja aftur á móti að í meginatriðum hafi jafnrétti kynjanna verið náð 

og að framtak kvenna hafi áhrif á stöðu þeirra í samfélginu, frekar en kerfisbundin 

mismunun.3 Réttur kvenna til þungunarrofs og getnaðarvarna var meðal þeirra atriða sem 

grundvölluðu umræðuna um kynfrelsi og réttindi til kynheilbrigðis. Femínísk fræði eru oft 

sögð haldast í hendur við umræðuna um réttindi kvenna til þungunarrofs og hafa fjölmargir 

fræðimenn – og konur fært rök fyrir réttindum kvenna til þungunarrofs út frá femínískum 

                                              
2 Þorgerður Einarsdóttir, „Jafnrétti  án femínisma-pólitík án fræða: Um þáttaskil í jafnréttisumræðu,“ Ritið, 
tímarit Hugvísindastofnunar 2 (2002): 10-11 
3 Vísindavefurinn, „Er femínismi það sama og kvenfrelsi?”, https://www.visindavefur.is/svar.php?id=60798 (Sótt 
23. maí 2020) 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=60798


 

sjónarmiðum. Shulasmith Firestone gaf út ritið The Dialectic of Sex: The Case for Feminist 

Revolution árið 1970 og lagði grunninn að annarri bylgju femínismans. Firestone hélt því 

fram að „kynjaflokkakerfið” (e. sexual class system) væri forsprakki viðvarandi kúgunar 

kvenna og að til þess að uppræta kynjamisrétti þurfi róttæka endurskipulagninu á vestrænu 

samfélagi.4 Ennfremur fullyrti Firestone að nauðsynlegt væri að samfélagið fjárfesti í 

háþróaðri tækni til þess að konur geti stjórnað barneignum sínum.5 Firestone lagði einnig 

áherslu á að það sé ekki bara nauðsynlegt að uppræta forréttindastöðu karla (e. male 

privilege) til að ná fram jafnrétti, heldur þurfi einnig að uppræta kynjamun (e. sex distinction) 

til þess að munur á milli kynfæra (e. genital differences) hafi ekki lengur menningarlega 

þýðingu.6 Sally Markovitz setti fram hugtakið „Impermissible Sacrifice Principle”. Í stuttu máli 

á Markovitz við með hugtakinu að þegar tiltekinn þjóðfélagshópur verður fyri r kerfisbundinni 

kúgun (e. oppression) frá öðrum þjóðfélagshóp, að þá sé óleyfilegt að krefjast þess að sá 

hópur sem verður fyrir kúguninni færi fórnir sem munu ýta undir kúgunina og varðveita 

hana. Ef konum er bannað að gangast undir þungunarrof ýtir það undir þá kúgun sem þær 

hafa orðið fyrir af hendi karlmanna og vegur stórlega að mannréttindum þeirra. 7 

 

Rétturinn til að ráða yfir eigin líkama 

Hugmyndir um réttinn til þess að ráða yfir eigin líkama, það er rétturinn til þess að ákveða 

hvað er gert við hann og hver hefur aðgang að honum, getur snert ýmis mannréttindi 

kvenna. Í annarri grein yfirlýsingar um afnám ofbeldis gagnvart konum stendur: 

Ofbeldi gagnvart konum felur í sér, en er þó ekki takmarkað við, eftirfarandi: a)  líkamlegt, 

kynferðislegt og sálrænt ofbeldi innan fjölskyldunnar, meðal annars barsmíðar, kynferðislegt 

ofbeldi gagnvart stúlkum á heimili, ofbeldi tengt heimanmundi, nauðgun í hjónabandi, skaði 

á kynfærum stúlkna og aðrar hefðir sem eru skaðlegar konum, ofbeldi annars en maka og 

misnotkun í gróðaskyni;, b) líkamlegt, kynferðislegt og sálrænt ofbeldi í þjóðfélaginu 

almennt, meðal annars nauðganir, kynferðislegt ofbeldi, kynferðisleg áreitni og hótanir á 

                                              
4 Shulasmit Firestone, The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution, (New York: William Morrow and 
Company 1970), 29. 
5 Sama heimild, bls 3-4 
6 Sama heimild, bls 11 
7 Sally Markowitz, „Abortion and Feminism”, Social Theory and Practice, Vol. 16 (1990): 1-17 



 

vinnustað, í menntastofnunum og annars staðar, þrælasala kvenna og þvingun til vændis; 

c)  líkamlegt, kynferðislegt og sálrænt ofbeldi stjórnvalda eða framið með samþykki 

stjórnvalda, hvar sem slíkt á sér stað.8 

Í nútíma samfélagi er eignarétturinn einn af okkar mikilvægustu réttindum og er rétturinn til 

einkalífs tilbrigði við hann. Í 71. og 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands segir að „allir skulu 

njóta friðhelgis einkalífs, heimilis og fjölskyldu” og „eignarétturinn er friðhelgur. Engan má 

skylda til að láta eign sína.”9 Margir hafa tengt réttinn til að ráða yfir líkama sínum við 

eignarétt, m.a. B.K. Rotham, sem segir að í nútímasamfélagi eigi konur og karlar að hafa jafnan 

umráðarétt yfir líkama sínum. Rotham segir að hægt sé að yfirfæra eignaréttinn yfir á líkama 

kvenna, sem rétt kvenna til þess að ráða yfir líkama sínum. Hægt er að líta á líkamann sem 

skjól sem skýlir huga okkar, og þannig eignast hugurinn eignarhald yfir líkamanum. Þegar litið 

er á líkamann sem eign gefur það konum stjórn yfir honum og hafa femínistar notað þetta 

sjónarmið til þess að berjast fyrir aðgengi að getnaðarvörnum, ófrjósemisaðgerðum, 

þungunarrofi og öðru sem fellur undir réttinn til kynheilbrigðis. 10 Til eru hópar fólks sem halda 

því fram að þungunarrof sé aldrei ásættanlegur kostur fyrir þungaða konu, þrátt fyrir eignarétt 

hennar yfir sínum eigin líkama, á þeim forsendum að allir eigi rétt til lífs og að réttur fósturs til 

lífs sé mikilvægari en réttur kvenna til að stjórna líkama sínum.11 Judith Jarvis Thompson 

andmælir þessu sjónarhorni í riti sínu „A Defense of Abortion”, en hún segir að konum beri 

ekki siðferðisleg skylda til þess að ganga með fóstur gegn vilja sínum á þeim grundvelli að á 

meðan einhver þarf að fá að nota líkama annarrar manneskju til þess að geta lifað, að þá hafi 

sá sem á líkamann rétt til þess að neita öðrum um afnot af líkama sínum.12 

                                              

8 Mannréttindaskrifstofa Íslands, „Yfirlýsing um afnám ofbeldis gegn konum”, 
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/helstu-samningar-og-yfirlysingar/sameinudu-
thjodirnar/yfirlysing-um-afnam-ofbeldis-gagnvart-konum (Sótt 25. maí 2020) 
9 Alþingi, „Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands”, https://www.althingi.is/lagas/nuna/1944033.html (Sótt 25. maí 
2020) 
10 B. K. Rothman, „Motherhood Under Capitalism” í Consuming Motherhood, 2. útg., ritstj. Janelle S. Taylor, 

Linda Layne og Danielle Wozniak (New Brunswick: Rutgers University Press, 2004), 19-25 
11 Lífsvernd – veljum lífið, „Um Lífsvernd”, https://lifsvernd.is/2012/04/12/96/ (Sótt 20. maí 2020) 
12 Judith J. Thomson, „A Defense of Abortion” í Biomedical Ethics and the Law, ritstj. J.M. Humber og R.F. 

Almeder (Boston: Springer, 1976), 39-42 

http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/helstu-samningar-og-yfirlysingar/sameinudu-thjodirnar/yfirlysing-um-afnam-ofbeldis-gagnvart-konum
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/helstu-samningar-og-yfirlysingar/sameinudu-thjodirnar/yfirlysing-um-afnam-ofbeldis-gagnvart-konum
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1944033.html
https://lifsvernd.is/2012/04/12/96/


 

Kvenréttindi sem mannréttindi 

Mannréttindi eru réttindi sem allar manneskjur hafa óháð staðbundnum kringumstæðum á 

borð við samfélagsgerð og efnahag. Í lagalegum skilningi er mannréttindum ætlað að tryggja 

einstaklingum og hópum vernd gegn hverskonar aðgerðum og vanrækslu gegn 

grundvallarréttindum og mannvirðingu. Mannréttindi eru réttindi sem hver e instaklingur á 

rétt á að njóta og eru þessi réttindi okkur nauðsynleg til þess að lifa sem manneskjur. 13 Öll þau 

réttindi sem mönnum eiga að vera tryggð, óháð kyni og öðrum aðgreiningarþáttum falla undir 

hugtakið „mannréttindi”, sbr. 2. gr. mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna, en þar 

segir: 

  Allir eiga kröfu á réttindum þeim og því frelsi, sem fólgin eru í yfirlýsingu þessari, og skal þar 

engan greinarmun gera vegna kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, 

stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernis, uppruna, eigna, ætternis eða annara 

aðstæðna.14 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt af allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna, þann 10. desember 1948. Eitt af meginmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna er aukin 

virðing fyrir mannréttindum, og er mannréttindayfirlýsingin grundvöllur alþjóðlegrar 

framþróunar á sviði mannréttinda enn þann dag í dag.15 Mannréttindi er hugtak sem getur 

haft mismunandi merkingu í hugum fólks og breytist tilfinning fólks fyrir inntaki hugtaksins 

eftir stað, tíðaranda og jafnvel þeim pólitísku umræðum sem eru á lofti að hverju sinni. 

Mannréttindi hafa þó ávallt það hlutverk að vera kjarni þeirra réttinda sem allt mannfólk 

hefur tilkall til, í þágu þess eins að vera manneskjur. Víða er þó brotið á þessum réttindum og 

eiga konur um allan heim undir högg að sækja. Ofbeldi gegn konum er alþjóðlegt vandamál 

og brotið er á mannréttindum kvenna daglega um allan heim, bæði í lýðræðis- og 

einræðisríkjum. Víðast hvar hefur konum verið neitað um kosningarétt og réttinn til þe ss að 

bjóða sig fram til embættis. Konur verða fyrir kynferðislegu ofbeldi af hálfu maka, 

vinnuveitenda, ættingja, lögeglu og embættismanna. Þær fá ekki alltaf að velja sér maka, 

                                              

13 Mannréttindaskrifstofa Íslands, „Hvað eru mannréttindi?”, http://www.humanrights.is/is/spurningar-og-
svor/hvad-eru-mannrettindi (Sótt 29. maí 2020) 
14 Félag Sameinuðu þjóðanna, „Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna”, 
https://www.un.is/stadreyndir/mannrettindayfirlysing-sameinudu-thjodanna/ (Sótt 29. maí 2020) 
15 Sama heimild  

http://www.humanrights.is/is/spurningar-og-svor/hvad-eru-mannrettindi
http://www.humanrights.is/is/spurningar-og-svor/hvad-eru-mannrettindi
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heldur er skipað í hjónaband eftir hentisemi fjölskyldu sinnar og fá ekki að ákveða hversu 

mörg börn þær vilja eignast eða hvenær þær vilja eignast þau, vegna takmarkaðs aðgangs að 

öruggum getnaðarvörnum, öruggu þungunarrofi og annarri fræðslu tendgri kynheilbrigði og 

líkamlegu sjálfræði. Þrátt fyrir að 2. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna eigi að 

tryggja öllu mannfólki jöfn réttindi, eru hefðbundin mannréttindi eins og þau birtast í 

yfirlýsingunni mjög karllæg. Þar er ekki tekið sérstakt tillit til kvenna eða gert ráð fyrir 

mannréttindum sem snerta eingöngu konur, eins og réttur kvenna til kynheilbrigðis og að 

stjórna líkama sínum. Mannréttindi kvenna hafa þannig orðið sífellt stærri þáttur í 

umræðunni um mannréttindi og aukið jafnrétti á alþjóðavettvangi og hafa réttindi kvenna 

verið tekin sérstaklega fyrir í alþjóðlegum samningum sem stofnanir á alþjóðavettvangi hafa 

samið og lagt fyrir aðildarríki sín. Fyrsti heildræni samningurinn sem náði yfir þau réttindi 

sem konur hafa sérstaka þörf fyrir er CEDAW, samningurinn um afnám allrar mismununar 

gagnvart konum, sem var samþykktur af allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1967. 

Samningurinn leggur ýmsar skyldur á aðilarríkin til að draga úr því misrétti sem konur um 

allan heim búa við vegna kynferðis síns, en þau grundvallarréttindi sem samningnum var 

ætlað að tryggja eru vanrækt af mörgum ríkjum enn þann dag í dag.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
16 UN Women, „Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, 
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm (Sótt 29. maí 2020) 
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Réttur til kynheilbrigðis, getnaðarvarna og þungunarrofs 

Hver er rétturinn til kynheilbrigðis? 

Hugtakið kynheilbrigði nær bæði til kynlífsheilbrigðis (e. sexual health) og 

frjósemisheilbrigðis (e. reproductive health). Kynheilbrigði er ekki eingöngu það að vera án 

sjúkdóma, heldur er kynheilbrigði öll almenn líkamleg, andleg, félagsleg og tilfinningaleg 

vellíðan í öllu sem viðkemur kynlífi og æxlun. Þegar einstaklingur getur á ábyrgan hátt tjáð 

kynferðislegar tilfinningar sem stuðla að persónulegri vellíðan, séð sér fært að eiga 

ánægjulegt og öruggt kynlíf og hefur möguleikann á að eignast barn og frjálsræði til þess að 

skera úr um hvort, hvenær og hversu oft hann eða hún fari út í barneignir nýtur sá 

einstaklingur kynheilbrigðis.17 Samkvæmt skilgreiningu frá alþjóðlegri ráðstefnu Sameinuðu 

þjóðanna um fólksfjölgun og þróun (ICPD) í Kaíró árið 1994, er rétturinn til kynheilbrigðis 

eftirfarandi: 

 

  Réttindi til kynheilsu og kynfrelsis tileinka sér ákveðin mannréttindi sem eru nú þegar 

viðurkennd í lögum og alþjóðlegum mannréttinda samþykktum. Þessi réttindi eru byggð á 

viðurkenningu á þeim grundvallarréttum para og einstaklinga til að ákveða fjölda barna sem 

þau vilja eignast, hvenær þau vilja eiga þau og hafi kost á upplýsingum og fræðslu til að það 

sé unnt. Einnig er krafist þess að þau öðlist fyrsta flokks heilbrigðisþjónustu og réttindi til að 

taka ákvarðanir varðandi getnað án mismununar, þvingana eða ofbeldis, líkt og kemur fram í 

mannréttindasáttmálum.18 

 

Kaíró-samþykktin markaði tímamót í umræðunni um réttindi til kynheilbrigðis, en sú 

stefnubreyting varð að áherslan fluttist frá stjórnvöldum yfir til einstaklinga og rétt þeirra til 

kynheilbrigðis. Þar með var athyglinni beint að öllum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna og 

hvernig sé hægt að tryggja rétt allra til þess að ráða yfir eigin líkama og frjósemi, þ.e. hvernig 

                                              
17 Háskóli Íslands, Sóley S. Bender, „Skilgreiningar”, https://uni.hi.is/ssb/kynheilbrig%C3%B0i/skilgreiningar/ 
(sótt 30. maí 2020) 
18 UNFPA, Adopted at the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 
1994, „Programme of Action”, 42-49 
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skyldi best tryggja rétt til kynheilbrigðis. Kosið var að líta ekki á fólksfjölgun sem 

meginviðfangsefnið og samþykkt var að besta leiðin til þess að draga úr henni væri að fræða 

konur, bæta stöðu þeirra og menntun og efla fræðslu fyrir ungmenni. Samþykktin var byggð 

á þeirri staðreynd að í þeim ríkjum þar sem staða kvenna er best og menntun þeirra mest er 

minnst um barneignir. Í Kaíró-samþykktinni var kveðið á um rétt til fræðslu án afskipta 

foreldra eða forráðamanna, öruggt og löglegt þungunarrof og leiðir til þess að draga úr 

heimilisofbeldi og öðru ofbeldi gegn konum og börnum. Einnig var hvatt til aðgerða til þess 

að draga úr mæðra- og barnadauða og aðgerða til þess að hamla útbreiðslu kynsjúkdóma. 

Kveðið var á um að ráðgjöf um getnaðarvarnir ætti að vera til staðar sem hluti af 

kynheilbrigðisþjónustu, s.s. þjónustu fyrir konur á meðgöngu, örugga fæðingaraðstöðu, 

umönnun fyrir konur fyrir og eftir þungunarrof og umönnun fyrir fólk með kynsjúdóma. 19 Á 

hverjum degi láta um 800 konur lífið á meðgöngu eða á meðan fæðingu stendur vegna 

orsaka sem koma hefði mátt í veg fyrir með viðeigandi aðbúnaði. Árið 2017 létust 295.650 

konur á heimsvísu vegna þessa. Það er því ekki djúpt í árinni tekið að segja að það sé brotið 

sé á mannréttindum kvenna víða um heim á hverjum degi og að stór hluti kvenna býr ekki 

við kynheilbrigði.20 

 

Þungunarrof  

Réttur kvenna til kynheilbrigðis, og þar með rétturinn til  þungunarrofs, á sér rætur í 

alþjóðlegum mannréttindasáttmálum. Þegar ríki hindra aðgengi kvenna að þungunarrofi eru 

þau að brjóta á þessum rétti. Alþjóðalög kveða á um að þau ríki sem takmarki aðgengi 

kvenna að þungunarrofi með innlendri löggjöf sinni séu gerð ábyrg fyrir mannréttindabroti, 

einnig ef ríki tryggja ekki aðgengi kvenna að þungunarrofi, þó að þungunarrof sem slíkt sé 

löglegt innan ríkisins. Þ.e. ríki þurfa að tryggja að konur geti nýtt úrræðin sem standa þeim til 

boða á meðgöngu, en ekki bara að bjóða upp á úrræðin. Ennfremur bera ríki ábyrgð á hárri 

dánartíð meðal þeirra kvenna sem hafa neyðst til þess að gangast undir ólöglegt 

þungunarrof.21  

                                              
19 Morgunblaðið, „Mannfjöldaráðstefna Sameinuðu þjóðanna í New York,” 18. júlí 1999  
20 World Health Organiztion, „Maternal Mortality,” https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/maternal-mortality (Sótt 1. júní 2020) 
21 Center for Reproductive Rights, „Briefing paper: Abortion and human rights, Government duties to Ease 
Restrictions and Ensure Access to Safe Services” (Center for Reproductive Rights, 2008) 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality
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Meginþorri vestrænna ríkja hafa lögfest rétt kvenna til frjáls þungunarrofs, þ.e. þungunarrofs 

að beiðni (e. abortion on request), en einu vestrænu ríkin sem setja skilyrði fyrir því að 

heimila konu að fara í þungunarrof eru Bretland, Finnland, Írland, Lichenstein, Mónakó, 

Norður-Írland og Pólland. Árið 1973 lögfesti Hæstiréttur Bandaríkjanna rétt kvenna til frjáls 

þungunarrofs í dómsmálinu Roe v. Wade og nær dómurinn til allra fimmtíu fylkja 

Bandaríkjanna og ríkja innan bandarískrar lögsögu. Meirihluti þeirra ríkja sem heimila ekki 

þungunarrof undir neinum kringumstæðum, þá án tillits til þess hvort líf móðurinnar sé í 

hættu eða hvort henni hafi verið nauðgað, er innan Afríku, Mið-Ameríku, Suður-Ameríku og 

Suður-Asíu. Malta er eina Evrópuríkið sem heimilar ekki þungunarrof undir neinum 

kringumstæðum.22 

Úttektir Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) á þungunarrofi í ríkjum sem heimila 

ekki þungunarrof undir neinum kringumstæðum eða setja afar ströng skilyrði fyrir þeim, sýna 

að tíðni þungunarrofs innan þessara ríkja er há, en flestar aðgerðirnar eru hættulegar og 

ógna lífi og heilsu kvenna sem gangast undir þær. Frjálslynd þungunarrofslöggjöf ýtir því ekki 

undir það að konur fari í þungunarrof, heldur er tíðni þungunarrofs og dauðsfalla sem má 

rekja til þungunar og ólöglegs þungunarrofs lægst í Vestur-Evrópu, þar sem 

þungunarrofslöggjöf innan ríkja er að jafnaði mjög frjálslynd.23  

Aðgengi kvenna að þungunarrofi er ágætur mælikvarði á það hvort konur hafi rétt til 

kynheilbrigðis í þeim ríkjum sem þær búa. Til þess að tryggja rétt kvenna til kynheilbrigðis er 

ekki nóg að tryggja rétt þeirra og aðgengi að þungunarrofi, heldur þarf einnig að vinna 

markvisst að því að fækka ótímabærum þungunum og útbreiðslu kynsjúkdóma með aukinni 

fræðslu fyrir konur og ungmenni og auknu aðgengi að getnaðarvörnum.  

 

Getnaðarvarnir 

Aðgengi að getnaðarvörnum er grundvallarmannréttindi og eitt af skilyrðum kynheilbrigðis. 

Þegar kona getur stjórnað frjósemi sinni með því að ákveða hvort, hvar, hvenær og hversu 

mörg börn hún eignast og getur notað getnaðarvarnir til þess að stjórna þessum ráðahag 

                                              

22 Center for Reproductive Rights, „The World’s Abortion Law”, 
https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/AbortionMap2014.PDF (Sótt 3. 
júní 2020) 
23 Center for Reproductive Rights, „A Global View of Abortion Rights”, 
https://reproductiverights.org/worldabortionlaws#_ednref5 (Sótt 3. júní 2020) 
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sínum og vernda sjálfa sig gegn kynsjúkdómasmiti býr kona við frjósemisheilbrigði, sem er 

eitt grundvallarskilyrðið fyrir kynheilbrigði. Á alþjóðlegri ráðstefnu Samei nuðu þjóðanna um 

fólksfjölgun og þróun í Kaíró árið 1994 var lögð áhersla á að auka aðgengi að 

getnaðarvörnum og þannig uppfylla þau réttindi sem felst í réttinum til kynheilbrigðis. Réttur 

kvenna til þess að stjórna frjósemi sinni og barneignum, hvort sem það er með notkun 

getnaðarvarna eða þungunarrofi, er einn megingrundvöllur þess að breyta samfélagi og 

menningu í átt að jafnrétti, þar sem konur eru líklegri til þess að geta menntað sig og 

stjórnað fjárhag sínum ef þær geta stjórnað frjósemi sinni.24 Þegar konur hafa aðgengi að 

getnaðarvörnum, sérstaklega þeim sem konur geta notað án vitundar maka síns, öðlast þær 

mikið vald til þess að stjórna lífi sínu og móta það. Staða kvenna innan hjónabands styrkist 

þegar konur geta stjórnað barneignum sínum, það að eignast færri börn eða í hið minnsta að 

geta stjórnað hversu mörg börn kona eignast getur styrkt stöðu hennar á vinnumarkaði og 

einnig eru konur líklegri til þess að sækja sér menntun umfram skyldunám og framhaldsskóla 

ef þær njóta frjósemisheilbrigðis og geta stjórnað barneignum sínum.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
24 United Nations Population Fund, „How Universal is Access to Reproductive Health? A review of the 
evidence” (New York: UNFPA, 2010), 5-6 
25 Ruth Dixon-Mueller, Population Policy & Women ́s Rights: Transforming Reproductive Choice (London: 

Praeger Publishers, 1993), 115-116 



 

Áhrif þess að takmarka aðgengi kvenna að þungunarrofi á líðan þeirra og 
stöðu 

Þegar rétti kvenna til þess að ráða yfir eigin líkama eru settar takmarkanir, er vegið að 

mannréttindum og kynheilbrigði þeirra. Slíkt hefur áhrif á líkamlega og andlega heilsu kvenna 

og í mörgum tilfellum hafa slíkar takmarkanir haft margvísleg áhrif á líf og framtíð þeirra. Í 

þessum kafla verður farið verður í gegnum hvernig þungunarrofsbann og takmarkað aðgengi 

að þungunarrofi hefur haft áhrif á líf og stöðu kvenna á Íslandi og Norður-Írlandi út frá 

frásögnum kvenna sem fengu ekki að stjórna barneignum sínum vegna þungunrarofsbanns 

og/eða takmörkuðu aðgengi að þungunarrofi. Margar konur á Norður-Írlandi hafa þurft að 

grípa til þess örþrifaráðs að beita ólöglegum aðferðum til þess að ráða yfir líkama sínum, en 

aðrar höfðu ekki aðgang að slíkum úrræðum og neyddust til þess að gefa börn sín frá sér og 

hafa afleiðingarnar litað allt þeirra líf og lífsgæði þeirra.  

 

Þungunarrof á Norður-Írlandi 

Til ársins 2019 hafði Norður-Írland eina ströngustu þungunarrofslöggjöf sem þekkist í hinum 

vestræna heimi. Löggjöfin kvað á um að þungunarrof væri eingöngu heimilt ef meðgangan 

ógnaði lífi konunnar eða ef hætta var á að meðganga myndi valda konu alvarlegum og 

varanlegum líkamlegum eða andlegum heilsukvillum. Nauðgun, sifjaspell eða hætta á 

alvarlegum fósturgöllum sem ógna lífi fóstursins bæði innan og utan móðurkviðs dugðu ekki 

til þess að konur fengju leyfi til þess að fara í þungunarrof.26 Þann 21. október árið 2019 urðu 

tímamót þegar lög um þungunarrof á Norður-Írlandi voru færð til samræmis við gildandi lög 

annars staðar í Bretlandi. Með breytingunni eiga norðurírskar konur sem undirgangast 

þungunarrof og heilbrigðisstarfsfólk sem framkvæmir þær ekki lengur refsidóma yfir höfði 

sér. Þýðir það að norðurírskar konur þurfi ekki lengur að ferðast til Englands á fö lskum 

forsendum til þess að fara í þungunarrof og greiða fyrir það úr eigin vasa. Aftur á móti var 

þungunarrof ekki framkvæmt innan landamæra Norður-Írlands á innlendum 

heilbrigðisstofnunum fyrr en í apríl árið 2020, en fram að því bar norðurírsku 

                                              

26 Education Finance Council, „A Brief History of Abortion in Northern Ireland,” http://www.efc.org.uk/a-brief-
history-of-abortion-in-northern-ireland/ (Sótt 5. júní 2020) 

http://www.efc.org.uk/a-brief-history-of-abortion-in-northern-ireland/
http://www.efc.org.uk/a-brief-history-of-abortion-in-northern-ireland/


 

heilbrigðisstarfsfólki skylda til þess að aðstoða konur sem eftir því óska að komast í 

þungunarrof á Englandi og var ferðakostnaðurinn niðurgreiddur af heilbrigðisyfirvöldum. 27 

 

Áhrif þungunarrofsbanns á norðurírskar konur 

Afglæpavæðing þungunarrofs á Norður-Írlandi var mikill sigur fyrir réttindabaráttu kvenna 

þar á landi, en fram til ársins 2019 var konum á Norður-Írlandi eingöngu heimilt að gangast 

undir þungunarrof ef meðgangan stofnaði lífi móðurinnar í hættu. Til þess að meta hvort líf 

móðurinnar væri í hættu og hvort henni væri heimilt að gangast undir þungunarrof skv. 

þeirri löggjöf um þungunarrof sem gilti á Norður-Írlandi til ársins 2019, þurfti kona að 

gangast undir skoðun tveggja lækna eða heilbrigðisstarfsmanna. Að því loknu þurftu tveir 

utanaðkomandi aðilar í heilbrigðismálum að taka ákvörðun um hvort þungunarrof væri 

nauðsynlegt til þess að bjarga lífi konunnar. Norðurírskar konur höfðu nánast ekkert val ef 

þær urðu ófrískar og þeirra eini möguleiki á þungunarrofi var ef meðgangan ógnaði lífi 

þeirra.28 Ljóst er að þar til afar nýlega voru norðurírskum konur settar gífurlegar hömlur 

þegar það kemur að sjálfsákvörðunarrétti sínum, kynfrelsi og mannréttindum. Þeir kostir 

sem stóðu ófrískum norðurírskum konum til boða fram til ársins 2019 voru einfaldlega að 

gerast sekar um glæpsamlegt atferli með því að ferðast til Englands á fölskum forsendum til 

þess að gangast undir þungunarrof, að smygla ólöglegum þungunarrofs lyfjum til landsins og 

taka þær áhættur sem fylgir því að taka slík lyf án leiðsagnar og aðstoðar frá 

heilbrigðisstarfsmönnum, að gefa barnið/börnin til ættleiðingar eftir fæðingu eða hreinlega 

„láta sig hafa það” að ganga með, fæða og ala upp barn sem þær voru ýmist ekki tilbúnar eða 

viljugar til þess að eignast, og oft án þess að hafa það bolmagn sem þarf til þess að búa 

sjálfum sér og börnum sínum gott líf.29  

 Það að norðurírskar konur höfðu ekki sjálfsákvörðunarrétt og stjórn yfir líkama sínum hafði 

neikvæð áhrif á líf og líðan þeirra. Árið 2019 var birt skýrsla í The BMJ um rannsókn Abigail 

R.A. Aiken, Elisa Padron, Kathleen Broussard og Dana Johnson, en markmið rannsóknarinnar 

                                              
27 BBC News, „Northern Ireland abortion law changes: What do they mean?” 22. október 2019  
28 Lög um ofbeldisglæpi í Norður-Írlandi, Offences against the Person Act 1861. 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/24-25/100/contents 
29 Emma Campbell, „Think women seeking abortion In Northern Ireland have other options? Here’s the reality”, 
The Guardian, 5. apríl  2016 https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/05/abortion-northern-
ireland-sentencing (Sótt 7. júní 2020) 
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var að kanna áhrif þáverandi þungunarrofs löggjafar Norður-Írlands á konur þar á landi, en 

rannsóknin var framkvæmd frá 2017-2018, áður en þungunarrofslöggjöf Norður-Írlands tók 

breytingum. Rannsakendurnir tóku viðtöl við 30 norðurírskar konur sem höfðu annað hvort 

ferðast til Bretlands til þess að gangast undir þungunarrof eða höfðu notað þungunarrofslyf 

til þess að framkvæma þungunarrof heima hjá sér. 18 þeirra kvenna sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu framkvæmt þungunarrof heima hjá sér með notkun þungunarrofslyfja 

sem var smyglað ólöglega til landsins, 11 höfðu ferðast til Englands til þess að gangast undir 

þungunarrof og 1 kona fékk leyfi frá yfirvöldum til þess að gangast undir þungunarrof á 

Norður-Írlandi.30 

Fjögur meginþemu fundust við greiningar á viðtölunum, en það eru margar hindranir (e. 

multiple barriers) á ferðalögum til þess að fá aðgang að þungunarrofi – jafnvel þó 

þungunarrofið sjálft væri niðurgreitt af bresku heilbrigðisþjónusunni (NHS), að þrátt fyrir að 

meirihluti kvennanna kysi að framkvæma þungunarrof sjálfar með þungunarrofslyfjum, þá 

vakti glæpavæðing þungunarrofs ótta og ýtti undir einangrun hjá konunum, hindrun 

stjórnvalda á innflutningi á þungunarrofslyfjum ýtti undir stress, kvíða, aukna áhættu á 

fylgikvillum í kjölfar þungunarrofs og vantraust í garð heilbrigðiskerfisins. 31 Margir 

þátttakendur rannsóknarinnar sögðust hafa upplifað hindranir við að ferðast til Englands til 

þess að gangast undir þungunarrof, jafnvel eftir að NHS gerði þungunarrof að kostnaðarlausu 

aðgengilegt fyrir konur frá Norður-Írlandi, en fram að því þurftu norðurírskar konur að greiða 

fyrir þungunarrof úr eigin vasa, ásamt öllum kostnaði við að ferðast til og frá Englandi. Þegar 

kona verður ófrísk hefur hún að jafnaði ekki langan tíma til þess að skipuleggja ferð til þess 

að gangast undir þungunarrof, sem þýðir að konur þurftu að bóka flugmiða til og frá Englandi 

með stuttum fyrirvara, og þurftu jafnvel að fljúga til baka sama dag og aðgerðin var 

framkvæmd til þess að þurfa ekki að borga fyrir gistingu. Dæmi eru um að norðurírskar konur 

hafi þurft að fá lánaða peninga fyrir ferðakostnaðinum frá innlendum samtökum sem berjast 

fyrir réttindum kvenna til þungunarrofs, því þær áttu ekki peninga til þess að greiða fyrir 

ferðakostnaðinn og voru ekki í aðstöðu til þess að fá lán hjá banka eða annarri 

fjármálastofnun. Fyrir sumar konur voru aðrar hindranir í vegi þeirra, hindranir sem tengdust 

ekki fjármálum þeirra en voru samt sem áður óyfirstíganlegar. Fertug móðir tveggja barna 
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greip til þess ráðs að framkvæma þungunarrof sjálf með þungunarrofslyfjum, því hún vildi 

ekki taka áhættuna á að það spyrðist út að hún hefði ferðast til Englands til þess að gangast 

undir þungunarrof og hún vissi ekki hvernig hún átti að útskýra dags fjarveru fyrir ættingjum 

og börnum sínum. 33 ára gömul þriggja barna móðir kaus að nota þungunarrofslyf að hluta 

til af sömu ástæðu, þ.e. vegna þess að hún vissi ekki hvernig hún gæti afsakað dags eða 

nokkurra daga fjarveru, auk þess sem hún sá ekki fram á að geta fengið svo langa pössun 

fyrir þrjú börn með stuttum fyrirvara.32 

 Margir þátttakendur í rannsókninni nýttu sér þungunarrofslyf sem annað val vegna hindrana 

við að ferðast eða/og vegna sinna aðstæðna, en sumir þátttakendur sögðu þungunarrofslyf 

hafa verið sitt fyrsta val vegna aukinna þæginda, næðis (e. privacy) og sjálfræðis (e. 

autonomy). Þrátt fyrir þessi auknu þægindi við að nota þungunarrofslyf frekar en 

þungunarrofsaðgerð, upplifðu næstum því allir þátttakendurnir aukinn ótta og kvíða við 

notkun lyfjanna sökum þess að þungunarrof var ólöglegt á Norður-Írlandi á þessum tíma, 

sem hindraði þær í að leitast eftir stuðningi frá ættingjum og vinum. Einn þátttakandi sagðist 

ekki hafa sofið vegna kvíðaí nokkrar vikur á meðan hún beið eftir að fá lyfin afhent og að það 

hafi tekið hana um það bil viku að ná sér niður eftir að hún framkvæmdi þungunarrof með 

lyfjunum, vegna ótta um að lögreglan myndi banka uppá hjá henni og handtaka hana fyrir 

„ódæðið”. Næstum því allir þátttakendur rannsóknarinnar sem notuðu þungunarrofslyf 

upplifðu ótta og kvíða um að tollayfirvöld myndu annað hvort gera lyfin þeirra upptæk eða 

taka svo langan tíma í tollskoðun að lyfin myndu ekki berast tímanlega, og rættust þessar 

spár hjá þó nokkrum þátttakendanna, sem leiddi til þess að þær tóku áhættu með líkamlega 

heilsu sína með því að taka lyfin nokkrum vikum seinna en ráðlagt er.33 

 Dr. Fiona Bloomer framkvæmdi rannsókn á áhrifum þungunarrofs á konur á vinnumarkaði 

og segir þungunarrof vera mál sem viðkemur vinnustaðnum (e. workplace issue). 3200 

manns tóku þátt í rannsókninni og höfðu 20% þeirra reynslu af því að vinnustaður þeirra 

hafði áhrif á þegar þær gengust undir þungunarrof og sögðu að vinnustaðurinn bæri ábyrgð. 

43% þeirra áttu erfitt með að standa undir kostnaðinum tengdum þungunarrofi, 24% vildu frí 
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frá vinnu í kjölfar þungunarrofs en höfðu ekki efni á að missa úr launum, 12% þurfti frí frá 

vinnu og fengu greidda veikindadaga og 9% tóku sér ólaunað frí í kjölfar þungunarrofs. 34 

 

Ættleiðing sem lausn 

Fyrir margar ófrískar norðurírskar konur var það að gefa barn sitt til ættleiðingar þeirri eini 

raunhæfi valkostur. Ákvörðun um að gefa barn sitt til ættleiðingar er þung byrði sem hefur 

margvísleg áhrif á andlega líðan móður í langan tíma eftir að ættleiðingarferlinu er lokið. 

Móðirin getur upplifað sorgartilfinningu vegna missi fyrir einhverjum sem er enn á lífi og 

líklegt er að móðirin syrgi móðurhlutverkið og það að sjá ekki barn sitt vaxa úr grasi. Þessar 

tilfinningar geta blossað upp aftur og aftur í gegnum árin eftir að ættleiðingarferlinu er lokið, 

t.d. á afmælisdegi barnsins og öðrum mikilvægum dögum í lífi þess. Rannsóknir hafa einnig 

sýnt að mæður upplifa gjarnan sorg þegar þær eignast fleiri börn, þar sem meðgangan og 

fæðingin minna þær á börnin sem þær gáfu frá sér og lífið sem þær hefðu hugsalega átt með 

þeim börnum.35 Írsk kona deildi sögu sinni af því að gefa barn sitt til ættleiðingar undir 

gervinafni í viðtali við Linda Daly, blaðakonu hjá The Independent. Konan, sem fékk nafnið 

Katie, sagðist hafa gefið dóttur sína til ættleiðingar þegar hún var tvítug. Hún upplifði sorg og 

missi, þrátt fyrir að dóttir hennar væri á lífi, en gladdist þó yfir að geta gefið barnlausu pari 

það barn sem þau hafði dreymt um lengi. Hjónin sem ættleiddu barnið hennar sendu henni 

myndir og bréf fyrstu árin, en Katie neyddist til þess að biðja þau um að hætta sendingunum, 

því henni þótti of erfitt að sjá dóttur sína alast upp án hennar. Hún segir ennfremur að hún 

hafi alltaf upplifað sorg og missi vegna þess sem hún fór á mis við og að það að gefa frá sér 

barnið sitt hafi haft áhrif á allt hennar líf og hennar sambönd, því hún hafi aldrei fyrirgefið 

sér. Líf hennar hefur einkennst af sorg og depurð, segir hún.36 Þó vissulega séu til frásagnir 

frá konum sem gáfu börn sín til ættleiðingar og sjá ekki eftir ákvörðuninni, þá er deginum 

ljósara að það að gefa barn sitt til ættleiðingar sé ekki lausn sem ber hagsmuni kvenna fyrir 

                                              
34 Alliance for Choice, „Abortion as a Workplace Issue – Launch of Greound Breaking Survey”, 
http://www.alliance4choice.com/abortion-as-a-workplace-issue (Sótt 9. júní 2020) 
35 Adoption Network, „Emotional & Psychological Effects of Adoption on Birth Mother”, 
https://adoptionnetwork.com/emotional-and-psychological-effects-of-adoption-on-birth-mother (Sótt 10. júní 
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brjósti og ætti það því ekki að vera lausn á ótímabærum þungunum kvenna sem hafa ekki 

bolmagn og/eða vilja til þess að ala upp börn. 

 

Þungunarrof á Íslandi 

Árið 1935 voru sett lög á Íslandi sem heimiluðu þungunarrof af læknisfræðilegum ástæðum. 

Þremur árum seinna var bætt við ákvæði sem heimilaði þungunarrof ef kona varð þunguð í 

kjölfar nauðgunar eða við sifjaspell, eða ef hætta var talin á vansköpun fósturs. Árið 1975 

voru sett lög víkkuðu heimild til þungunarrofs en gerðu hana ekki valfrjálsa að ósk konu. 

Breytingin fól í sér að konu var heimilt að fara í þungunarrof fram að 12. viku meðgöngu ef 

félagslegar ástæður voru að baki eða af læknisfræðilegum ástæðum. Í seinni tíð var 

þungunarrof framkvæmt alveg fram að 16. viku. Tveir aðilar, ýmist tveir læknar eða læknir og 

félagsráðgjafi, þurftu að samþykkja beiðni konu um þungunarrof. Árið 2019 urðu lög á 

Alþingi sem heimila konum að fara í þungunarrof fram að 22. viku meðgöngu, óháð því 

hvaða ástæður liggja að baki.37  

 

Áhrif þungunarrofstakmarkana á íslenskar konur 

Konur á Íslandi þurftu leyfi tveggja sérfræðinga til þess að fá að gangast undir þungunarrof 

og höfðu því ekki fulla stjórn á líkama sínum. Þessar aðstæður eru að mörgu leyti ekki 

sambærilegar við aðstæður norðurískra kvenna, sem höfðu nánast enga valkosti þegar það 

kom á þungun, en þó settu þessar takmarkanir hömlur á frelsi íslenskra kvenna og höfðu 

áhrif á líðan þeirra. Árið 2015 birtist grein í Læknablaðinu þar sem gagnrýnt var að konur á 

Íslandi væru enn í þeirri stöðu að tveir aðilar þyrftu að samþykkja beiðni þeirra um 

þungunarrof og að þörf væri á endurmati laganna til að þau sjónarmið ráði för sem styðja 

nútímalegt sjálfræði kvenna.38 Þetta fyrirkomulag var gagnrýnt lengi og varð hópur þeirra 

sem kröfðust breytinga háværari með árunum. Þær Silja Bára Ómarsdóttir og Steinunn 

Rögnvaldsdóttir gáfu út bókina Rof –frásagnir kvenna af fóstureyðingum, þar sem birtast 

sögur 76 kvenna sem deildu reynslu sinni af þungunarrofi. Ein þeirra kvenna sem deilir sögu 
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sinni, sem fékk nafnið Halldóra, fór í þungunarrof árið 1978. Hún átti fyrir fimm börn og þetta 

var því hennar sjötta meðganga. Þar sem Halldóra og eiginmaður hennar voru með ungabarn 

sem svaf lítið og höfðu ekki mikið á milli handanna ákvað Halldóra að fara í þungunarrof. Hún 

þurfti, eðli máls samkvæmt, að hitta kvensjúkdómalækni og félagsráðgjafa áður en beiðni 

hennar um þungunarrof var samþykkt. Halldóra segist hafa mætt mjög kuldalegu og 

hranalegu viðmóti frá kvensjúkdómalækninum, sem spurði hana óþægilegra og óviðeigandi 

spurninga, t.d. hvort „þetta væri nauðsynlegt” og annarra fráleitra spurninga sem Halldóru 

þóttu ekki við hæfi.39  

Önnur kona sem segir sögu sína af því að fara oftar en einu sinni og oftar en tvisvar í 

þungunarrof, fékk nafnið Guðlaug. Hún tók skýrt fram að henni hefði ekki þótt þungunarrofin 

sjálf tiltökumál, heldur framkoma heilbrigðisstarfsfólks gagnvart henni. Í  annað sinn sem hún 

fór í þungunarrof á Íslandi sýndi próf að hún væri mögulega með klamydíu og voru Guðlaugu 

gefin lyf við henni. Þegar Guðlaug fór í þungunarrof í þriðja skiptið, hafði hún orð á því við 

lækninn að hún héldi að hún hefði örugglega aldrei verið með klamydíu. Læknirinn spurði 

hvort maðurinn hennar hefði greinst með klamydíu og Guðlaug svaraði neitandi. Þá sagði 

læknirinn að maðurinn hennar væri örugglega bara að halda fram hjá henni. Guðlaug segist 

hafa viljað svara honum fullum hálsi, en hún þorði því ekki, því læknirinn var einn þeirra 

tveggja aðila sem þurfti að samþykkja beiðni hennar um þungunarrof. Ennfremur segir hún 

að í hvert sinn sem hún hafi fór í þungunarrof hafi verið brýnt fyrir henni að það sé verið að 

skafa úr leginu og að það fylgi því áhætta. Einnig hefur heilbrigðisstarfsfólk sagt henni að 

svæfing geti verið mjög hættuleg því hún skerði skammtímaminnið og geti valdið 

framheilaskaða. Guðlaug segist aldrei hafa fengið viðvaranir um áhættuna af svæfingu þegar 

hún gekkst undir annars konar aðgerðir og segist hafa upplifað þetta sem hræðsluáróður og 

þrýsting á að eignast barn.40 

Kona sem fékk nafnið Svava fór í þungunarrof árið 1986, þá 18 ára gömul. Þungun hennar var 

afleiðing nauðgunar og segir Svava að það að biðja um leyfi til  að fara í þungunarrof sé mesta 

niðurlæging sem hún hefur upplifað. Svava segir spurningarnar sem hún fékk frá 

félagsráðgjafa hafa verið erfiðar og særandi, t.d hvort hún væri ekki ábyrg gjörða sinna, hvort 
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hún vissi hver faðirinn er, hvort þetta var einnar næturgaman og hvort hún hefði verið 

„djarflega” klædd á djamminu. Svava segir að starfsfólkinu hafi nánast tekist að fá hana ofan 

að ákvörðun sinni á tímabili, en þó ákvað hún að láta verða af þungunarrofinu, þar sem hún 

gat ekki hugsað sér að ganga með og fæða barn nauðgara síns.41 

Blaðakonan María Lilja Þrastardóttir fór í þungunarrof árið 2014. Hún tók meðvitaða 

ákvörðun um að halda dagbók um ferlið, þar sem margt í ferlinu vakti undrun hennar og hún 

áttaði sig á að árekstrarnir sem konur mæta þegar þær fara í þungunarrof séu margir og 

óraunverulegir. María uppgötvaði að hún væri ófrísk og hafði samband við Kvennadeild 

Landspítalans og fékk tíma í ráðgjöf hjá félagsráðgjafa. Áður en það kom að tímanum fór 

María að finna fyrir miklum verkjum í móðurlífinu og átti erfitt með gang. Hún fékk ekki 

skoðun fyrr en deginum eftir og var þá tjáð að hún væri hugsanlega í upphafi fósturláts. Næst 

fór hún í skylduviðtal hjá félagsráðgjafa og var spurð spurninga sem henni þóttu 

vandræðalegar og fékk að lokum fyrirlestur um getnaðarvarnir. Starfsfólk Kvennadeildar 

reyndi ítrekað að fá Maríu til þess að taka inn töflu sem framkallar fósturlát, þrátt fyrir að 

María hafi sagt ítrekað að hún treysti sér ekki til þess að framkvæma þungunarrof sjálf og 

vildi ljúka þessu á spítalanum. Henni varð á endanum að ósk sinni og var bókuð fyrir hana 

aðgerð, en henni þótti niðurlægjandi og sárt að fá ekki sjálf að taka ákvörðun um hvað yrði 

gert við líkama hennar sjálf, án þrýstings og mótmæla frá starfsfólki Kvennadeildar. 42 María 

er ekki fyrsta konan til þess að upplifa stjórnsemi og niðurlægingu frá starfsfólki 

Kvennadeildar, en Salóme, ein þeirra kvenna sem segir frá þungunarrofi sínu í Rof – frásagnir 

kvenna af fóstureyðingum þurfti að fá eiginmann sinn til þess að rífast við starfsfólk 

Kvennadeildar um að leyfa henni að fá lyf sem framkalla fósturlát, en henni hafði verið tjáð 

að slík úrræði kæmu eingöngu til greina fyrir íslenskumælandi konur.43 

Ljóst er að konum á Íslandi þótti vegið að sjálfsákvörðunarrétti sínum með því að þurfa að fá 

leyfi til þess að fara í þungunarrof. Mörgum þeirra þóttu spurningarnar óviðeigandi og 

óþægilegar, auk þess sem þær upplifðu niðurlægingu við það að þurfa að greina ókunnugu 

fólki frá sínum persónulegu aðstæðum.  

                                              
41 Si l ja Bára Ómarsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, Rof – frásagnir kvenna af fóstureyðingum (Reykjavík: 
Háskólaútgáfan, 2015), 76 
42 María Lilja Þrastardóttir, „Dagbók um fóstureyðinguna: Finn enn fyrir eftirköstunum”, Stundin, 25. febrúar 
2015 https://stundin.is/frett/finn-enn-fyrir-eftirkostunum/ (Sótt 16. júní 2020) 
43 Si l ja Bára Ómarsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, Rof – frásagnir kvenna af fóstureyðingum (Reykjavík: 
Háskólaútgáfan, 2015), 75 

https://stundin.is/frett/finn-enn-fyrir-eftirkostunum/


 

 

Ný lög um þungunarrof 

Frumvarp um þungunarrof var samþykkt á Alþingi þann 13. maí 2019 og tóku lögin gildi þann 

1. september sama ár. Markmið laganna var að „tryggja að sjálfsforræði kvenna sem óska 

eftir þungunarrofi sé virt með því að veita þeim öruggan aðgang að heilbrigðisþjónustu í 

samræmi við ákvæði laganna”.44 Lögin kveða á um að konu verði veitt fullt ákvörðunarvald 

um hvort þær ali barn fram að 22. viku meðgöngu, óháð því hvað liggur að baki 

ákvörðuninni.45 Frumvarpið var samþykkt með 40 atkvæðum gegn 18, en þrír þingmenn 

greiddu ekki atkvæði. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, þingmaður Viðreisnar, greiddi atkvæði 

með frumvarpinu á þeim forsendum að ákvörðun um þungunarrof geti eingöngu verið tekið 

af konunni, en ekki af kerfinu og embættismönnum.46 Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, 

tók í sama streng og greiddi atkvæði með frumvarpinu. Hún sagði frumvarpið vera hluti af 

stórri hugmyndafræði um að útvíkka frelsi og réttindi fólks og að hún treysti konum til þess 

að fara vel með það frelsi sem frumvarpið veitir þeim og umgangast það af ábyrgð. 

Ennfremur sagði hún að „konan verði ekki frjáls nema hún ráði yfir eigin líkama.”47  

 

Samantekt 

Ljóst er að þungunarrofsbann og takmarkað aðgengi að þungunarrofi hefur margvísleg áhrif 

á lífsgæði kvenna sem þeim sæta. Konur á Norður-Írlandi þurftu að laumast yfir á 

meginlandið í skjóli nætur, oftast á fölskum forsendum, til þess að komast í þungunarrof og 

greiða fyrir aðgerðina og ferðalagið úr eigin vasa. Aðrar konur á Norður-Írlandi þurftu að gera 

sig að glæpakonum með því að smygla inn ólöglegum þungunarrofslyfjum og nota þau án 

leiðbeiningar eða hjálpar frá fagfólki. Sumar konur sáu sér ekki fært að grípa til þessara 

úrræða og neyddust til þess að gefa börn sín til ættleiðingar að lokinni meðgöngu og 

fæðingu. Íslenskum konum þótti mörgum hverjum niðurlægjandi að þurfa að biðja um leyfi 

                                              
44 Alþingi, „Samantekt um þingmál”, https://www.althingi.is/thingstorf/listar-yfir-mal-a-yfirstandandi-
thingi/samantektir-um-thingmal/?ltg=149&mnr=393 (Sótt 16. júni 2020) 
45 Sama heimild 
46 Alþingi, „Þorgerður K. Gunnarsdóttir (V) (um atkvæðagreiðslu) 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20190513T173427.html (Sótt 18. júní 2020) 
47 Alþingi, „Forsætisráðherra (Katrín Jakobsdóttir) (VG) (um atkvæðagreiðslu) 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20190513T172527.html (Sótt 18. júní 2020) 

https://www.althingi.is/thingstorf/listar-yfir-mal-a-yfirstandandi-thingi/samantektir-um-thingmal/?ltg=149&mnr=393
https://www.althingi.is/thingstorf/listar-yfir-mal-a-yfirstandandi-thingi/samantektir-um-thingmal/?ltg=149&mnr=393
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20190513T173427.html
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20190513T172527.html


 

til þess að undirgangast þungunarrof og greina frá sínum aðstæðum við ókunnugt fólk. 

Sumar konurnar mættu kuldalegu viðmóti og fordómum frá heilbrigðisstarfsfólki þegar þær 

fóru í þungunarrof. Breytt þungunarrofslöggjöf á Norður-Írlandi og á Íslandi þýðir að konur 

þurfi ekki lengur að upplifa skömm fyrir að gangast undir þungunarrof, heldur geta þær borið 

höfuðið hátt og rætt opinskátt um reynslu sína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Umræður og niðurstöður 

Í upphafi ritgerðar var lagt upp með því að skoða mannréttindi kvenna og rétt þeirra til þess 

að stjórna eigin líkama út frá kenningarlegri nálgun femínista og réttindum til kynheilbrigðis. 

Til þess að fá betri skilning á viðfangsefninu var farið í gegnum sögu og þróun femínisma, 

mannréttinda og kvenréttinda, rétturinn til kynheilbrigðis var skilgreindur og staða hans í dag 

metin út frá gögnum frá alþjóðastofnunum, alþjóðlegum ráðstefnum og alþjóðlegum 

samningum um mannréttindi og afnám ofbeldis gagnvart konum. Þungunarrofslöggjöf á 

Norður-Írlandi og Íslandi var reifuð til þess að fá yfirsýn yfir réttindi þarlendra kvenna til þe ss 

að stjórna líkömum sínum, kynheilbrigði þeirra og hvernig stjórnvöld standa vörð um rétt 

þeirra til kynheilbrigðis og hvort konur innan þessara ríkja geti lifað með reisn og tekið 

skynsamlegar ákvarðanir fyrir sig án aðkomu annarra. Ennfremur voru skoðaðar frásagnir 

norðurírskra og íslenskra kvenna af því að gangast undir þungunarrof og þær hindranir sem 

stóðu í vegi þeirra.  

 

Barátta kvenna fyrir réttindum sínum hefur komið fram í ýmsum myndum í gegnum tíðina. Í 

upphafi var áherslan lögð á grundvallarmannréttindi, s.s. kosningarétt og rétt til náms. Á 

seinni hluta tuttugustu aldar færðist áherslan yfir á einkalíf kvenna og rétt þeirra til þess að 

stjórna líkama sínum. Önnur bylgja femínismans, sem kom fram á áttunda áratug síðustu 

aldar,  lagði ríka áherslu á rétt kvenna til kynfrelsis og kynheilbrigðis. Þessi þróun fer 

samhliða þeirri viðurkenningu að kvenréttindi séu mannréttindi sem fékkst með CEDAW 

samningnum, og er grunnurinn að réttindum kvenna til kynheilbrigðis. Réttur kvenna til 

þungunarrofs og getnaðarvarna var meðal þeirra atriða sem lögðu grunn að umræðunni um 

kynfrelsi og réttindi til kynheilbrigðis. Fjölmargir fræðimenn og fræðikonur hafa fært rök fyrir 

réttindum kvenna til þungunarrofs út frá femínískum sjónarmiðum. Shulasmith Firestone 

lagði grunninn að annarri bylgju femínismans með riti sínu The Dialectic of Sex: The Case for 

Feminist Revolution árið 1970, en hún hélt því fram að „kynjaflokkakerfið” (e. sexual class 

system) væri forsprakki viðvarandi kúgunar kvenna og að rótttæka endurskipulagning á 

vestrænu samfélagi væri nauðsynleg til þess að uppræta kynjamisrétti og kúgun kvenna. 

Sally Markovitz setti fram hugtakið „Impermissible Sacrifice Principle”, sem vísar til þess að 

þegar tiltekinn þjóðfélagshópur verður fyrir kerfisbundinni kúgum af hendi annars 



 

þjóðfélagshóp, sé þeim hóp sem stendur fyrir kúguninni ekki heimilt að krefjast þess að 

kúgaði hópurinn færi fórnir sem munu ýta undir kúgunina og varðveita hana. Ef konum er 

bannað að undirgangast þungunarrof ýtir það undir þá kúgun sem konur hafa orðið fyrir af 

hendi karlmanna og vegur það stórlega að mannréttindum þeirra.  

 

Grundvöllur réttinda til kynheilbrigðis er réttur kvenna til þess að ákveða hvort þær vilji 

eignast börn, hversu mörg börn þær vilja eignast og hvenær. Í nútímasamfélagi er 

eignarétturinn einn af okkar mikilvægustu mannréttindum og rétturinn til einkalæifs  er 

tilbrigði við hann. B.K. Rotham segir að konur og karlar eigi að hafa jafnan umráðarétt yfir 

líkama sínum og að hægt sé að yfirfæra eignaréttinn yfir á líkama kvenna, sem rétt þeirra til 

þess að ráða yfir líkama sínum. Segir hún að líkaminn sé skjól sem skýlir huga okkar og 

þannig eignast hugurinn eignarhald yfir líkamanum. Ef við lítum á líkama okkar sem eign 

okkar sjálfra gefur það konum stjórn yfir líkama sínum og hafa femínistar notað þetta 

sjónarmið til þess að berjast fyrir auknu aðgengi kvenna að getnaðarvörnum, 

ófrjósemisaðgerðum, þungunarrofi og öðru sem fellur undir réttinn til kynheilbrigðis. 

Alþjóðleg ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um fólksfjölgun og þróun (ICPD) árið 1994 markaði 

tímamót fyrir réttindi til kynheilbrigðis og kom umræðunni um þau á dagskrá í 

alþjóðasamfélaginu. Tilgangur ráðstefnunnar var fyrst og fremst sá að draga úr fólksfjölgun, 

en ákveðið var að snúa frá því að tala um fólksfjölgun út frá prósentum og tölum og 

samþykkt var að besta leiðin til þess að draga úr fólksfjölgun væri að efla stöðu kvenna í 

samfélaginu með fræðslu og aukinni menntun. Ákvörðunin var tekin og rökstudd á þeim 

forsendum að í þeim ríkjum þar sem staða kvenna er best og menntun þeirra mest er minnst 

um barneignir. Í Kaíró-samþykktinni var því kveðið á um rétt til fræðslu ungmenna, aðgengi 

kvenna að öruggu og löglegu þungunarrofi og leiðir til þess að draga úr kynbundnu ofbeldi. 

Réttur kvenna til þess að stjórna barneignum sínum er grundvöllur að því að efla stöðu þeirra 

og ná fram jafnrétti.  Úttektir Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) á þungunarrofi í 

ríkjum sem heimila ekki þungunarrof undir neinum kringumstæðum eða setja afar ströng 

skilyrði fyrir þungunarrofi, sýna að tíðni þungunarrofs innan þessara ríkja er há, en flesar 

aðgerðirnar eru hættulegar og ógna lífi og heilsu kvenna sem undir þær gangast. Það er því 

nauðsynlegt lífi og heilsu kvenna að veita þeim ótakmarkaðan aðgang að öruggu 

þungunarrofi. Aðgengi kvenna að getnaðarvörnum er grundvallarmannréttidni og eitt að 

skilyrðum kynheilbrigðis. Þegar konur geta stjórnað því hvortog hvenær þær eignist börn, 



 

hversu mörg og með hverjum þær eignast börn og geta notað getnaðarvarnir til þess að 

stjórna þessum ráðahag sínum og til þess að vernda sig gegn kynsjúkdómasmiti búa konur 

við kyn – og frjósemisheilbrigði. Kaíró-samþykktin frá 1994 lagði ríka áherslu á að auka 

aðgengi að getnaðarvörnum og þannig uppfylla þau réttindi sem felast í réttinum til 

kynheilbrigðis. Réttur kvenna til þess að stjórna frjósemi sinni og barneignum er 

megingrundvöllur þess að breyta samfélagi og menningu í átt að jafnrétti, þar sem konur eru 

líklegri til þess að geta menntað sig og stjórnað fjárhag sínum ef þær geta stjórnað frjósemi 

sinni. Þegar ríki hindra aðgengi kvenna að þungunarrofi og getnaðarvörnum eru þau að 

brjóta á þessum réttindum, sem hefur margvísleg áhrif á konur og lífsgæði þeirra.  

 

Norður-Írland hefur svo sannarlega brotið á mannréttindum þarlendra kvenna og rétti þeirra 

til kynheilbrigðis með einni ströngustu þungunarrofslöggjöf vesturlanda. Frá 1945-2019 var 

norður-írskum konum eingöngu heimilt að gangast undir þungunarrof ef lífi þeirra eða heilsu 

stafaði ógn af meðgöngunni. Nauðgun, sifjaspell og alvarlegir fósturgallar þóttu ekki tilefni til 

að heimila konum að fara í þungunarrof. Þannig setti norður-írsk þungunarrofslöggjöf 

flestallar konur undir sama hatt. Fjórtán ára gömul stúlka sem varð þunguð í kjölfar þess að 

faðir hennar nauðgaði henni, fullorðin kona sem varð þunguð í kjölfar nauðgunar af hendi 

ókunnugs manns eða vinar, kona sem gekk með fóstur sem útilokað er að myndi lifa utan 

líkama hennar og kona sem varð þunguð vegna þess að smokkurinn rifnaði voru settar undir 

sama hatt af norður-írskum stjórnvöldum: þunguð kona sem skal ganga með fóstrið og fæða 

það gegn vilja sínum eða gerast sek um glæpsamlegt athæfi. Þær konur sem gengust undir 

þungunarrof og heilbrigðisstarfsfólki sem framkvæmdi þungunarrof eða gaf konum leiðsögn 

um hvernig þær gætu gengist undir slíkt áttu fangelsisdóma yfir höfði sér ef upp um athæfið 

komst. Margar konur neyddust til þess að ferðast til Englands til þess að fara í þungunarrof 

og þurftu þær að greiða ferðakostnaðinn og kostnaðinn við aðgerðina úr eigin vasa. Sumar 

konurnar gátu ekki staðið undir kostnaðinum eða hreinlega þorðu ekki í ferðalagið og gripu 

til þess að smygla inn ólöglegum þungunarrofslyfjum, sem þær þurftu að taka án aðstoðar 

eða leiðsagnar frá fagfólki. Þær konur sem höfðu ekki tök á að nýta sér ólögleg úrræði eða 

hreinlega þorðu ekki að brjóta lögin af ótta við að upp um þær kæmist neyddust margar 

hverjar til þess að gefa börn sín til ættleiðingar að lokinni meðgöngu og margar þeirra 

þjáðust af áfallastreituröskun, kvíða, depurð og eftirsjá. Ljóst er að norður-írsk stjórnvöld 

hafa gerst sek um alvarleg mannréttindabrot og vegið stórlega að réttindum og lífsgæðum 



 

kvenna með því að ráðstafa lífsrétti fósturs fram yfir mannréttindi kvenna, rétti þeirra til 

kynheilbrigðis og getu þeirra til þess að lifa með reisn og taka ákvarðanir um líkama sinn og 

líf sitt.  

 

Ísland var töluvert framar Norður-Írlandi í þessum efnum, en frá 1975-2019 var konum á 

Íslandi lögum samkvæmt heimilt að fara í þungunarrof ef konu var nauðgað, ef meðgangan 

ógnaði lífi hennar eða heilsu, ef um nauðgun eða sifjaspell var að ræða, ef um alvarlega 

fósturgalla var að ræða og vegna félagslegra aðstæðna. Í framkvæmd má hins vegar segja að 

kerfið hafi verið hliðhollt konum, og hennar ástæður teknar gildar. Engu að síður þurfti kona 

sem vildi fara í þungunarrof að fara í viðtal hjá lækni og félagsráðgjafa og greina frá 

aðstæðum sínum. Að því loknu tóku tveir aðilar óskyldir konunni ákvörðun um hvort hún 

mætti fara í þungunarrof. Þessi löggjöf var töluvert framsæknari og nútímalegri heldur en 

norður-írsk þungunarrofslöggjöf, en hún vóg þó töluvert að réttindum íslenskra kvenna til 

kynheilbrigðis og rétti þeirra til að stjórna líkama sínum. Konur stjórna nefnilega ekki líkama 

sínum og barneignum ef þær þurfa að biðja um leyfi ókunnugs fólks til þess að fara í 

þungunarrof og greina frá hversvegna þær vilja það og frá sínum aðstæðum. Íslenskum 

konum þótti niðurlægjandi að þurfa að biðja um leyfi og greina frá aðstæðum sínum til þess 

að fá að fara í þungunarrof. Margar þeirra mættu kuldalegu og hranalegu viðmóti, 

fordómum, druslusmánun (e. slut shaming) frá heilbrigðisstarfsfólki, bæði í viðtölum og 

þegar aðgerðin sjálf var framkvæmd. Auk þess þótti mörgum þeirra spurningarnar sem þær 

þurftu að svara óþægilegar og óviðeigandi. Ennfremur fengu konurnar ekki alltaf að ráða 

hvernig þungunarrofið yrði framkvæmt.  

 

Frumvarp um þungunarrof varð að lögum á Alþingi árið 2019. Lögin kveða á um að konu sé 

heimilt að gangast undir þungunarrof, sama hver ástæðan er, fram að 22. viku meðgöngu og 

þarf kona ekki lengur samþykki tveggja aðila fyrir aðgerðinni. Frumvarpið var samþykkt af 

yfirgnæfandi meirihluta Alþingis, með 40 atkvæðum gegn 18. Þó voru ekki allir þingmenn 

tilbúnir til þess að veita konum sjálfsákvörðunarrétt þegar það kemur að barneignum, en 

Inga Sæland, þingmaður Flokks fólksins, greiddi atkvæði gegn frumvarpinu, því hún sé ekki 



 

endilega stolt af því að vera kona „sem getur státað af þessum sjálfsákvörðunarrétti”48 og að 

hún geti ekki sætt sig við að embættismenn fái ekki að koma að ákvörðun um þungunarrof 

eftir 16. viku.49 Sigríður Á. Andersen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, greiddi atkvæði gegn 

frumvarpinu á þeim forsendum að henni þætti ekki afgreiðslan á málinu þinginu eða 

frumvarpinu til sóma.50 Almennt virðist Alþingi styðja þá hugmynd að konur eigi að stjórna 

líkama sínum og barneignum sjálfar, en athyglisvert er að þeir þingmenn sem greiddu 

atkvæði gegn frumvarpinu virðist telja í lagi að kona fari í þungunarrof eftir 16. viku ef 

einhver annar en konan sjálf tekur ákvörðun um það. Það sem helst stóð í þeim sem studdu 

ekki frumvarpið eða voru í vafa um það er fjórða grein þess, sem heimilar þungunarrof að 

beiðni konu fram að 22. viku meðgöngu. Í sömu grein er hinsvegar tekið fram að 

þungunarrof skuli ávallt framkvæmt eins fljótt og auðið er og helst fyrir lok 12. viku 

meðgöngu.51 Frumvarp um þungunarrof á Norður-Írlandi varð að lögum árið 2019. Frá og 

með október var norðurírskum heilbrigðisyfirvöldum skylt að greiða ferðakostnað 

norðurírskra kvenna til þess að gangast undir þungunarrof á Englandi og kostnaðurinn við 

aðgerðina var felldur niður af breskum stjórnvöldum. Frá og með apríl árið 2020 gátu 

norðurírskar konur gengist undir þungunarrof á tveimur heilbrigðisstofnunum innanlands, 

auk þess sem þær geta nálgast þungunarrofslyf hjá læknum.  

 

Samantekt 

Ljóst er að þegar konur sæta takmörkunum á aðgengi þeirra til þungunarrofs hefur það 

víðamikil áhrif á líf og lífsgæði þeirra. Þegar konur fá að stjórna líkama sínum lifa þær við 

kynheilbrigði og grundvallarmannréttindi. Þegar þessi réttindi eru tekin af konum er brotið á 

mannréttindum þeirra sem skilar sér í neikvæðum áhrifum á líf þeirra.  Norðurírskar konur 

þurftu ýmist að laumast yfir á meginlandið í skjóli nætur til að undirgangast þungunarrof eða 

smygla inn ólöglegum þungunarrofslyfjum og taka þau inn án leiðsagnar eða aðstoðar frá 

heilbrigðisstarfsfólki. Íslenskum konum þótti mörgum hverjum niðurlægjandi að þurfa að 

                                              
48 Alþingi, „Inga Sæland (Flf) (um atkvæðagreiðslu) 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20190513T173734.html (Sótt 21. júní 2020) 
49 Alþingi, „Inga  Sæland (Flf):” https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20190513T183457.html (Sótt 21. 
júní 2020) 
50 Alþingi, „Sigríður Á. Andersen (S):” https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20190513T181658.html (Sótt 
21. júní 2020) 
51 Alþingi, „Lög um þungunarrof” https://www.althingi.is/lagas/nuna/2019043.html (Sótt 21. júní 2020) 
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biðja um leyfi til þess að undirgangast þungunarrof og greina frá sínum aðstæðum við 

ókunnugt fólk. Breyting þungunarrofslöggjafar á Norður-Írlandi og á Íslandi er fagnaðarefni 

og löngu tímabær. 

 

Lokaorð 

Aukin meðvitund og barátta kvenna fyrir réttindum til kynheilbrigðis og réttindum til þess að 

ráða yfir líkama sínum og stjórna barneignum sínum hefur skilað sér með aukinni umræðu 

um þessi málefni í alþjóðasamfélaginu. Aðgengi kvenna að löglegu og öruggu þungunarrofi, 

getnaðarvörnum og fræðslu eru grundvöllur að kvenréttindum og réttindum kvenna til 

kynheilbrigðis. Allt eru þetta tæki sem eru konum nauðsynleg og miklu máli skiptir að konur 

hafi aðgang að þeim. Þegar kona getur á ábyrgan hátt tjáð kynferðislegar tilfinningar sem 

stuðla að vellíðan hennar, getur stundað öruggt kynlíf og hefur möguleika á að ákveða hvar, 

hvenær og hversu mörg börn hún eignast nýtur hún kynheilbrigðis. Í þeim ríkjum sem sem 

staða kvenna er best og menntun þeirra mest er minna um barneignir. Frjálslynd 

þungunarrofslöggjöf ýtir ekki undir að konur fari í þungunarrof og er ekki til þess fallin að 

fæla konur frá barneignum. Aðgengi kvenna að þungunarrofi er ágætur mælikvarði á rétti 

þeirra til kynheilbrigðis í hverju ríki fyrir sig. Réttur kvenna til kynheilbrigðis er ekki eingöngu 

tryggður með aðgengi þeirra að öruggu þungunarrofi, heldur er einnig nauðsynlegt að ríki 

vinni markvisst gegn því að fækka ótímabærum þungunum og útbreiðslu kynsjúkdóma.  

 

Þegar þungunarrofslöggjöf á Norður-Írlandi og á Íslandi og afleiðingar þess að takmarka 

aðgengi að þungunarrofi á konur þar á landi eru skoðaðar, er ljóst að spurningunni um 

hvernig yfirráð kvenna yfir sínum eigin líkama hafi áhrif á lífsgæði þeirra hefur verið svarað. 

Þegar ríki takmarka aðgengi kvenna að öruggu þungunarrofi og taka þannig getur kvenna til 

að stjórna líkama sínum af þeim, hefur það neikvæð áhrif á líðan og líf þeirra. Norðurírskar 

konur upplifðu sig sem ótýnd glæpakvendi og óttuðust fangelsisdóma og samfélagslega 

útskúfun ef upp um kæmist að þær fóru í ólöglegt og óöruggt þungunarrof. Íslenskar konur 

upplifðu niðurlægingu, fordóma og máttleysi þegar þær þurftu að biðja ókunnugt fólk um 

leyfi til þess að fara í þungunarrof. Barátta femínista fyrir rétti kvenna til kynheilbrigðis 

snerist ekki um að uppræta hið hefðbundna fjölskylduform eða að fæla konur frá 

barneignum, heldur einfaldlega að færa konum sjálfsstjórn yfir sínum eigin líkama ti l þess að 



 

þær geti stjórnað barneignum og lífi sínu. Alþjóðlegir samningar kveða á um að kynheilbrigði 

sé ein meginforsenda þess að konur geti lifað heilbrigðu og hamingjusömu lífi og leiddu til 

þess að mörg ríki endurskoðuðu þungunarrofslöggjöf sína og veittu konum rétt til þess að 

stjórna líkama sínum. Endurskoðun þungunarrofslöggjafar á Norður-Írlandi og á Íslandi var 

löngu tímabær og nauðsynleg til þess að konur geti stjórnað líkömum sínum og lifað með 

reisn. Ákvörðun um að gangast undir þungunarrof er ávallt konunnar. Þó ákvörðun um að 

gangast undir þungunarrof sé oftar en ekki tekin í samráði við maka eða annan aðstandanda, 

er það ávallt konan ein sem stendur fyrir ákvörðuninni. Það er engin skömm að hafa gengist 

undir þungunarrof, hvort sem það var gert með löglegum og öruggum hætti eða ekki. Það 

sem er til skammar er að stjórnvöld á Norður-Írlandi og á Íslandi hafi ekki veitt konum frelsi 

til þess að taka ákvarðanir um líkama sinn og barneignir fyrr en árið 2019. Konum verður að 

treysta fyrir sínum eigin líkama. Endurskoðun löggjafarinnar á Norður-Írlandi og á Íslandi er 

fagnaðarefni. 
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