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Útdráttur 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á opinbera stefnumótun hvað varðar 

löggjöf um þungunarrof. Rannsóknarspurningin verður höfð þar að leiðarljósi, það er 

hvernig komust breytingar á löggjöf um þungunarrof á dagskrá í tvígang hérlendis. 

 Í fyrra tilfelli urðu breytingar á löggjöf um þungunarrof árið 1975 og í seinna tilfelli árið 

2019. Dagskrárkenningar opinberrar stefnumótunar verða lagðar greiningunni til 

grundvallar, en þá sérstaklega kenning John W. Kingdon um straumana þrjá og glugga 

tækifæranna, það er vandamála, stefnu og pólitíski straumurinn og kenning Baumgartner 

og Jones um raskað jafnvægi. Aðdragandi frumvarpa til laga um breytingar á löggjöf um 

þungunarrof er svo settur í samhengi við þær kenningar.  

 Meginniðurstöður eru þær að í báðum tilfellum óskuðu sérfræðingar og aðrir 

hagsmunaaðilar eftir endurskoðun á lögum um þungunarrof en torveldara reyndist að 

sammælast um lausn í fyrra sinn en seinna.  Í fyrra tilfelli það er lagabreytinga árið 1975 

skipti barátta hagsmunaaðila miklu máli, en þar fóru Rauðsokkur mikinn í baráttu fyrir 

frjálsum fóstureyðingum. Þá gengu aðrir hópar, svosem Læknafélag Íslands frammi fyrir 

því að frjálsar fóstureyðingar yrðu ekki lögfestar. Rauðsokkur beittu sér í hvers kyns 

vitundavakningu um málið og héldu jafnvel þannig athygli á því jafnvel þó margir hverjir 

hefðu eflaust viljað láta kyrrt við liggja. 

 Í seinna tilfelli, það er lagabreytinga árið 2019 ríkti meiri samstaða um breytingarnar en 

tillögur nefndar sem falið var að endurskoða lögin voru nánast alfarið lagðar til 

grundvallar því frumvarpi sem svo varð að núgildandi lögum.  
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Formáli  

Þessi ritgerð er metin til 12 eininga (ECTS) og er lokaverkefni mitt til BA-gráðu við 

stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands í júní 2021. Ritgerðin var unnin undir handleiðslu 

Evu H. Önnudóttur. Kann ég henni bestu þakkir fyrir reglulegan og góðan stuðning og 

mikla þolinmæði.  
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1 Inngangur 

Opinber stefnumótun er flókið ferli, en dagskrárkenningar eru mikilvægar til þess að skilja slík 

ferli. Kingdon (1984, 2013) einn áhrifamesti fræðingur á sviði dagskrárkenninga kynnti 

kenningu sína um straumana þrjá og glugga tækifæranna upphaflega í bók sinni Agendas, 

Alternatives and Public Policies sem kom fyrst út árið 1984. Kenning hans byggir á því að greina 

ferlið sem á sér stað í opinberri stefnumótun. Það er að segja hvernig vandamál eru skilgreind, 

af hverju athygli ráðamanna beinist að einu máli frekar en öðru, hvernig dagskrá stjórnvalda 

breytist milli tíma og hvernig ráðamenn velja eða þrengja valkosti sína úr mörgum í fáa. Í 

þessari ritgerð verður kenningu Kingdons, ásamt öðrum kenningum um stefnumótun, beitt á 

þær breytingar sem hafa verið gerðar á löggjöf um þungunarrof, fyrst árið 1975 og svo árið 

2019. 

Aðgengi að þungunarrofum hefur almennt talist gott hérlendis. Lagaumhverfi 

þungunarrofa hafa þó tekið ýmsum breytingum og stefnumótunin ekki alltaf gengið áfallalaust 

fyrir sig. Helstu breytingar á lögum um þungunarrof áttu sér annars vegar stað árið 1975 og 

hins vegar árið 2019. Í þessari ritgerð verður leitast við að svara því hvernig breytingar á löggjöf 

um þungunarrof komust á dagskrá stjórnvalda hérlendis í báðum tilvikum og að hvaða leyti 

tilvikin voru lík og ólík. Til aðgreiningar verður talað um fóstureyðingu í tengslum við fyrra tilvik 

en þungunarrof í tengslum við seinna tilvik eða þegar um þau er rætt almennt.  

 Í fræðilega kaflanum verður fjallað um dagskrárkenningar, einna helst 

dagskrárkenningu John W. Kingdon um glugga tækifæranna og straumana þrjá og 

dagskrárkenningu Baumgartner og Jones um raskað jafnvægi. Jafnframt verður greint frá 

öðrum rannsóknum og kenningum sem snúa að opinberri stefnumótun. Lykilhugtök verða 

tilgreind í fræðilega kaflanum en þau svo notuð til greiningar í þriðja kafla. 

 Í þriðja kafla verða tilvikin tilgreind, það er aðdragandi lagasetningar árið 1975 annars 

vegar og aðdragandi lagasetningar árið 2019 hins vegar og sett í samhengi við 

dagskrárkenningar. Þá verður leitast við að greina út frá dagskrárkenningum hvernig 

umtalaðar breytingar komust á dagskrá stjórnvalda.  

Notast verður við Chicago heimildakerfi.   
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2 Dagskrárkenningar 
 

Kenning Kingdon (2013) um Glugga tækifæranna (e. Window of opportunity) nýtist vel við 

greiningu á stefnumótun stjórnvalda. Kenning hans tekur ekki til útkomu eða árangurs en 

getur skýrt stefnumótunarferli allt frá upphafi máls. Hann tilgreinir þrjá meginstrauma, það er 

vandamálastraumurinn; þar sem vandamál verða sýnileg og skilyrði skilgreind sem vandamál, 

stefnustraumurinn; þar sem lausnir við vandamálum eru búnar til af sérfræðingum og pólitíski 

straumurinn; þar sem stjórnvöld og almenningsálitið taka ákvörðun um hvaða lausnir við 

vandamálum ná fram að ganga . Saman geta þeir orðið að hvata til breytinga eða jafnvel veitt 

viðnám gegn þeim. 

Til þess að gluggi tækifæranna opnist þurfa allir þrír straumarnir að mætast, en þá 

verður til tækifæri til stefnubreytinga. Straumarnir þrír mætast á ákveðnum tíma, lausnir 

mæta vandamálum og saman mæta lausnir og vandamál réttum pólitískum öflum. Samkvæmt 

Kingdon (2013) opnast gluggi tækifæranna annað hvort vegna vandamála sem ekki er hægt að 

líta framhjá eða vegna uppákoma í pólitíska straumnum. Dagskrá stjórnvalda er þannig ýmist 

stjórnað af vandamálum eða pólitík og valkostir verða til í stefnustraumnum (Kingdon 2013, 

16-20).  

Vandamálastraumurinn beinir sjónum sínum að vandamálum, hvernig þau verða til og 

hvernig þau eru skilgreind. Kingdon (2013) segir fólk almennt skilgreina vandamál út frá eigin 

gildum, gildum samfélagsins og í samanburði við annað, það er önnur lönd eða aðrar 

aðstæður. Vandamál ná augum og eyrum stjórnvalda af ýmsum ástæðum, svo sem með 

kerfisbundnum vísbendingum (e.indicators), krísum eða áföllum (e. crisis) og athugasemdum 

eða endurgjöf frá eftirlitstofnunum (e.feedback) (Kingdon 2013, 19). 

Kerfisbundnar vísbendingar um að vandamál sé til staðar eru viðvarandi í 

stjórnmálaheiminum vegna þess að ríkisstofnanir og einkaaðilar fygljast reglulega með ýmsum 

verkefnum. Fjárhagsáætlanir og kannanir eða rannsóknir ýmist frá almenningi eða ríkinu eru 

dæmi um slíkar vísbendingar. Þær nýtast stjórnvöldum með tvenns konar hætti, það er; til 

þess að meta umfang vandamáls annars vegar og til þess að fylgjast með breytingum á 

vandamálum hins vegar. Vísbendingarnar eru þó ekki endilega til þess fallnar að gera út um að 

vandamál sé til staðar, það veltur á því hvernig þær eru túlkaðar (Kingdon 2013, 90-91). 
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Í stefnustraumnum eru mögulegar lausnir við vandamálum mótaðar. Fjölbreyttur 

hópur sérfræðinga vinnur að því að móta hugmyndir, gera þær fýsilegar og aðgengilegar. Slík 

mótun getur tekið langan tíma og þarf í raun að uppfylla margar kröfur. Sérfræðingahópurinn 

útbýr það sem má  í raun kalla stuttan lista (e. short list) framkvæmanlega hugmynda sem 

stefnumótandi aðilar geta svo notað (Kingdon 2013, 139). Slíkur listi er ekki endilega samstaða 

um eina lausn sem samræmist gildum sérfræðingasamfélagsins, heldur frekar sameining um 

að nokkrar lausnir séu ásættanlegar (Kingdon 2013, 144). 

 Ef möguleg lausn er til við vandamáli er töluvert líklegra að það komist á dagskrá 

stjórnvalda (Kingdon 2013, 142-143). Lausnirnar þurfa því að vera til og í stöðugri mótun, 

jafnvel þó gamlar lausnir birtist oft aftur í nýrri mynd. Til þess að lausn teljist möguleg þarf hún 

að vera framkvæmanleg, hún þarf að samræmast gildum sérfræðingasamfélagsins og 

stjórnvalda og hún þarf að samræmast kostnaðarátætlun (Kingdon 2013, 143-144). 

Pólitíski straumurinn inniheldur fjölmarga áhrifamikla þætti. Þar á meðal er 

almenningsálitið (e.public mood), skipulögð stjórnmálaöfl líkt og stjórnmálaflokkar eða 

hagsmunasamtök, niðurstöður kosninga og breytingar á stjórnsýslu. Niðurstöður kosninga eða 

breytingar á stjórnsýslu skipta til dæmis oft höfuðmáli innan pólitíska straumsins, slíkir 

atburðir geta orðið til þess að ný mál verða töluvert meira áberandi og önnur jafnvel sett  ofan 

í skúffu (Kingdon 2013, 145). Skipulögð stjórnmálaöfl spila oft stórt hlutverk innan pólitíska 

straumsins.  Þrýstihópar og hagsmunasamtök skipta máli til þess að stjórnvöld geti áttað sig á 

hvert almenningsálitið er, hver rökin með og á móti eru, og hvert jafnvægið er milli þeirra 

(Kingdon 2013, 150-151). 

 Almenningsálitið og niðurstöður kosninga virðast veigamestu þættir pólitíska 

straumsins, stundum veigameiri en skipulögð stjórnmálaöfl. Þessir tveir angar geta komið 

málum ofarlega á dagskrá og jafnframt gert það nánast ómögulegt fyrir stjórnvöld að beina 

athygli að öðrum málum. Þegar mál er svo komið á dagskrá skerast skipulögð stjórnmálaöfl í 

leikinn og gera sitt besta til þess að hafa áhrif á niðurstöðuna sér í hag (Kingdon 2013, 164). 

Gluggi tækifæranna lýsir því skv. Kingdon (2013) þegar tækifæri gefst til 

stefnubreytinga. Til þess að tækifærið gefist þurfa ofangreindir þrír straumar að mætast. 

Vandamál er skilgreint, lausn hefur verið mótuð og pólitísk breyting gerir það að verkum að 

réttur tími er til stefnubreytinga. Gluggi tækifæranna getur ýmist opnast óvænt eða nokkuð 

fyrirséð (Kingdon 2013, 165). Hann opnast til að mynda fyrirséð ef um áætlaða endurnýjun 
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verkefnis er að ræða. Óvænt opnast hann hins vegar oftast við dramatískari aðstæður, þegar 

um óvænt áfall er að ræða til dæmis (Kingdon 2013, 165). 

 Tiltölulega stuttur tími er yfirleitt á þessum gluggum. Því ber þeim sem að málunum 

koma að hafa hraðar hendur ef koma á breytingu meðan glugginn er opinn. Þeir opnast sjaldan 

en eru þó nær oftast eina tækifærið til umfangsmikilla breytinga. Hægt er að ímynda sér eins 

konar röð vandamála sem bíða eftir að glugginn opnist. Þegar hann svo opnast skýrist 

forgangsröðun vandamálaraðarinnar og ákveðin mál eru sett framarlega vegna þess að talið 

er að líkur séu á að þau nái í gegn (Kingdon 2013, 166-167). 

 Í grundvallaratriðum opnast gluggi tækifæranna annað hvort vegna breytinga í 

pólitíska straumnum eða vegna þess að nýtt vandamál nær athygli stjórnvalda (Kingdon 2013, 

168). Eins og áður sagði getur glugginn lokast skjótt og margar ástæður liggja að baki því þegar 

hann er ekki nýttur. Í fyrsta lagi getur stjórnvöldum fundist þau hafa tekið á vandanum með 

ákvörðun eða lögfestingu, jafnvel þó svo sé ekki. Stundum mistekst að leysa mál en þá er 

algengt að stjórnmálamenn missi á þeim áhugann, í þriðja lagi getur atburðurinn sem olli 

opnun gluggans gott sem horfið eða að minnsta kosti athyglin á honum varað stutt. Í fjórða 

lagi getur fulltrúabreyting orðið til þess að glugginn opnast, en breyting á fulltrúum getur líka 

orðið til þess að hann lokast. Síðast en ekki síst getur glugginn lokast án þess að 

stefnubreytingar verði vegna þess að það skortir uppá fýsilegar lausnir.  

 Þannig er mikilvægt að í stefnustraumnum sé búið að móta hugmyndir, laga þær að 

aðstæðum, ræða þær og nánast fullútbúa lausnir löngu áður en gluggi tækifæranna opnast 

(Kingdon 2013, 169-170). 

Þá beinir Kingdon (2013) sjónum sínum líka að ákveðnum lykil þátttakendum innan þessara 

strauma sem allir geta á einn eða annan hátt haft mikilvæg áhrif á dagskrá stjórnvalda. Það 

eru til dæmis hagsmunaaðilar, rannsakendur, fræðimenn, ráðgjafar, fjölmiðlar, 

stjórnmálaflokkar og almenningsálitið (Kingdon 2013, 45). Hagsmunaaðila telur Kingdon hafa 

mestu áhrifin, þeir geta verið af ýmsum toga en mikilvægi þeirra eykst eftir því sem sýnileiki 

vandamálanna er minni (Kingdon 2013, 45-47). Á eftir hagsmunaaðilum telur hann 

rannsakendur, fræðimenn og ráðgjafa hafa mestu áhrifin meðal þátttakenda utan stjórnvalda. 

Þeir hafa líkt og hagsmunaaðilar meiri áhrif á valkosti en stefnumótun (Kingdon 2013, 55).   

Kingdon (2013) telur þrýsting hagsmunaaðila sjaldnast einan bera ábyrgð á vandamálum á 

dagskrá. Hlutverk þeirra snýr fremur að því að móta lausnir sem þjóna þeirra hagsmunum að 
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vandamálum sem aðrir hafa gert áberandi. Þeir hafa þannig meiri áhrif á valkosti lausna fremur 

en stefnuna sjálfa (Kingdon 2013, 50). Fjölmiðla og stjórnmálaflokka telur hann hafa minni 

áhrif en maður jafnvel heldur (Kingdon 2013, 59-61). 

 Ofangreindri kenningu hefur margsinnis verið beitt í rannsóknum og/eða 

fræðigreinum. Þá hefur hún annars vegar verið lögð til grundvallar sem og gagnrýnd. Jafnvel 

þó hún sé vel til þess fallin að greina hvernig mál komast yfir höfuð á dagskrá er hún eflaust 

einhverjum annmörkum háð þó. Rannsókn á því hvernig heyrnaskimun nýbura komst á 

dagskrá í Belgíu þar sem kenning hans var lögð til grundvallar leiddi ýmislegt í ljós. Meðal 

annars að kenningin reyndist gott greiningartæki á því hvernig heyrnarskimunin náði yfir höfuð 

augu og eyrum ráðamanna. Aftur á móti reyndist hún ekki eins góð til greiningar á því hvað 

hefur áhrif á straumana þrjá, né gerir hún ráð fyrir tengingu milli þeirra. Það er, í kenningu 

Kingdons er um þrjá aðskilda strauma að ræða sem hringsnúast óháðir hver öðrum, en 

raunveruleikinn er oft töluvert flóknari og skilin milli straumanna óljós (Vos, Lagasse og 

Levêque 2014, 8).  

Michael Howlett, Allan McConnell og Anthony Perl birtu árið 2015 fræðigrein þar sem 

þeir færa rök fyrir því að kenning Kingdon sé að einhverju leyti takmörkuð. Henni hafi stundum 

verið beitt til þess að útskýra seinni stig stefnumótunar en forsendurnar til þess séu gallaðar. 

Þá hafi myndlíkingar hans takmörkuð tengsl við raunveruleikann. Samt sem áður telja þeir 

myndlíkingar mikilvægar til þess að skilja opinbera stefnumótun en leggja til nýtt módel sem 

er samsett af fimm straumum í stað þriggja.  

Pragati Rawat og John Charles Morris birtu árið 2016 rannsókn þar sem þeir skoðuðu 

hvort kenning Kingdoms ætti við enn í dag. Þrátt fyrir þá gagnrýni sem kenning hans hefur 

hlotið varðandi fræðilegan óstöðugleika og vanhæfni til þess að yfirfæra á raunveruleikann 

hefur hún verið nýtt þvert á allar heimsálfur allt frá fyrstu útgáfu. Þá segja þeir helstu kosti 

kenningarinnar vera hve sveigjanleg hún er. Hún sé annars vegar nægilega óljós til þess að 

hægt sé að beita henni á margs konar aðstæður og hins vegar hafi hún nægilegt gildi til þess 

að geta útskýrt ferli opinberrar stefnumótunar vel.  

 Baumgartner og Jones (2005) eru meðal þeirra sem nýttu sér kenningu Kingdons en 

byggðu ofan á hana. Í kenningu sinni um raskað jafnvægi (e.punctuated equilibrium)  beina 

þeir sjónum sínum að athygli stjórnmálanna og upplýsingaöflun. Það er hvernig upplýsingar 

eru nýttar við stefnumótun og að hvaða leyti framsetning upplýsinga hefur áhrif á 
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stefnubreytingar, þá og hvernig stofnanalegir ferlar takamarka stefnubreytingar við 

upplýsingaflæði (Baumgartner og Jones  2005, 2-4). 

Stefnumótun gengur samkvæmt þeim félögum út á að finna lausnir við vandamálum byggt 

á upplýsingaflæði. Upplýsingar líkt og lausnir þarf þó að vega og meta en það er einmitt það 

sem þeir telja hverja pólitíska stefnu standa frammi fyrir. Upplýsingar eru sjaldnast hlutlausar 

og sérhver lausn getur haft með sér í för margvíslegar afleiðingar (Baumgartner og Jones 2005, 

12-14). 

Baumgartner og Jones (2005) segja stjórnmálakerfi geta haldist stöðug yfir langan tíma en 

séu þó sjaldnast í fullkomnu jafnvægi (e.equilibrium). Ný skilgreining á vandamálum og 

stefnum getur auðveldlega raskað jafnvæginu, leitt til óstöðugleika og þannig leitt til 

breytinga. Soroka (1999) segir kenningu þeirra byggja á því að pólitík einkennist af 

reglubundnum jafnvægis röskunum. Það sé í raun aldrei um algjört jafnvægi til langs tíma að 

ræða, heldur taki stefnur reglulega breytingum vegna endurskilgreiningar á vandamálum 

og/eða stofnanalegum vandamálum. Þá komi röskun á jafnvægi og breytingar á stefnum oft á 

meðan eða í kjölfarið af skilgreiningu eða endurskilgreiningu vandamáls sem er tilkomin vegna 

aukinnar athygli á málinu.  

Jafnramt geta breytingar á lögsögu rofið gamalt jafnvægi. Skilgreining málefna, það er 

vandamála hverrar stefnu er því megin drifkraftur jafnvægis sem og ójafnvægis kerfisins. 

Samofið stofnanastýringu mynda slíkar skilgreiningar undirstöðu skiptingar á víxl milli 

stöðugleika og örra breytinga sem einkenna stjórnmálakerfi (Baumgartner og Jones 1993, 15-

16). 

Megindrifkraftur kenningar Baumgartner og Jones (1993) er eins og áður sagði athygli sem 

sérhvert málefni hlýtur. Þeir segja að stjórnmálakerfi séu alla jafna stöðug en taka treglega 

breytingum ef skilaboðin (e.signals) eru nægilega sterk. (Baumgartner og Jones 2005, 19). Ef 

tiltekið málefni hefur hlotið nægilega mikla athygli utan stjórnmálakerfisins segja þeir líklegt 

að aðilar innan þess beini spjótum sínum að því, ekki síst vegna þess að það er vænlegt til 

vinnings í næstu kosningum (Baumgartner og Jones 1993, 22).   

Það eru helst tveir þættir sem viðhalda stöðugleika stefna innan stjónrmálakerfisins yfir 

langan tíma. Það er uppbygging kerfisins og sú skilgreining sem kerfið leggur í málefnið 

(Baumgartner og Jones 1993,15). Breytingar á stefnu stjórnvalda eru því tilkomnar vegna 

breytinga innan og utan kerfisins. Aðilar utan kerfisins eða réttara sagt aðilar undirkerfa sem 
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standa utan ákvörðunartöku, svosem hagsmunahópar eða þingmenn vinna saman að því að 

búa til hagsmunajafnvægi. Til þess að hafa áhrif á hagsmuni þessara undirkerfa (e.subsystems) 

þarf að breyta ímynd stefnunnar (e. policy image). Ímynd stefnu stjórnar því hvernig rætt er 

um hana og hvaða skilningur er lagður í hana. Ímynd stefnu skiptir höfuðmáli til þess að hún 

nái til sem flestra, þá skiptir ennfremur máli að hlutirnir séu einfaldaðir (Baumgartner og Jones 

1993, 25-26). 

Ímyndir stefnu eru ávallt blanda af mælanlegum upplýsingum og upplýsingum sem 

einungis er hægt að meta. Hið síðarnefnda er það sem þeir vísa til sem litar. Það er, litur 

stefnunnar eða tónninn sem hún hefur, hefur mikilvægt gildi. Hann getur breyst hratt í 

höndunum á lykilaðilum, svosem fréttamönnum, og þannig dregið athygli að málefninu. Ef 

tónn stefnu tekur til að mynda skyndilega breytingum úr jákvæðum tóni í neikvæðan í 

fjölmiðlum getur skapast tækifæri fyrir þá sem eru mótfallnir stefnunni til þess að láta til sín 

taka (Baumgartner og Jones 2005, 25-26). 

 Þá tengjast breytingar á ímynd stefnu oft breytingum á vettvangi stefnu (e. policy venue). 

Stefnumótunar vettvangur vísar samkvæmt Baumgartner og Jones (2005) til þeirra stofnana 

eða hópa samfélagsins sem hafa vald eða lögmæti til þess að taka ákvarðanir um einhvert 

málefni. Slíku valdi getur verið dreift eða það einokað, sum mál eru þess eðlis að um þau þarf 

að taka ákvarðanir á mörgum mismunandi vettvöngum en önnur ekki. Þá getur ímynd sömu 

stefnunnar verið ólík milli stefnumótunar vettvanga. Stefnumótunar vettvangur er einskonar 

stofnanaleg staðsetning þar sem ákvarðanir um tiltekið mál eru teknar. Það fer allt eftir eðli 

málsins hver sá vettvangur er, hvort það eru embættismenn, sérfræðingar, markaðurinn eða 

jafnvel fjölskyldan sem tekur ákvörðun. En talsmenn ákveðinnar stefnu reyna þannig oft að 

hafa áhrif á ímynd stefnunnar til þess að geta haft áhrif á vettvang eða ,,lögsögu“ stefnunnar. 

Þannig gætu þeir komist að borðinu þar sem áður var ekki pláss fyrir þá. Þegar ójafnvægi 

skapast og stefna tekur á sig nýja ímynd er því besta tækifæri til stefnubreytinga (Baumgartner 

og Jones 2005, 5-6). 

Upplýsingaferli samkvæmt Baumgartner og Jones (2005) felst í grunnin í söfnun, 

samsetningu, túlkun og forgangsröðun skilaboða (e.signals) frá umhverfinu. Slík skilaboð eru í 

raun og veru einhver greinanleg breyting í samfélaginu. Öll skilaboð einkennast samkvæmt 

þeim af óvissu og tvíræðni, það er að segja það er ekki alltaf skýrt hvort raunveruleg breyting 

hefur átt sér stað og það er heldur ekki alltaf skýrt hvað skilaboðin þýða. Skilaboð þarf því að 
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aðgreina frá þeirri athygli sem þau síðan fá, en greining skilaboðanna er þó mikilvæg 

(Baumgartner og Jones 2005, 7-8). 

 Þá er forgangsröðun upplýsinga lýðræðisríkjum mikilvæg. Í flestum tilfellum er um 

offramboð upplýsinga að ræða og þá þurfa stjórnvöld að vega og meta hvað skiptir máli og í 

hvaða upplýsingum liggja gæði. Ef lítið er til af upplýsingum þurfa stjórnvöld að skapa kerfi 

sem leitar af þeim eða býr þær til. Í grunninn þarf aðili sem hefur ákvörðunarvald að hafa 

tvenns konar upplýsingar í hendi; upplýsingar sem veita skilning á vandamálinu og upplýsingar 

um mögulegar lausnir (Baumgartner og Jones 2005, 10). 

Ofangreindum kenningum verður hér í framhaldi beitt til greiningar á breytingum á löggjöf um 

þungunarrof árin 1975 og 2019. Þá verður aðdragandi frumvarps til laga um breytingar á þeim 

löggjöfum settur í samhengi við straumana þrjá, glugga tækifæranna og raskað jafnvægi.  
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3 Breytingar á löggjöf um þungunarrof í ljósi dagskrárkenninga 

 

3.1 Greining á stefnumótun um fóstureyðingar 1971-1975 

,,Því er krafa okkar þessi: Gefið hverri konu rétt á fóstureyðingu án þess að hún þurfi að gefa 

upp aðra ástæðu en þá, að hún óski ekki eftir barninu“ (Forvitin rauð, 1972). 

Á þessum orðum líkur þýðingu úr bókarkafla eftir Tove Nilsen um frjálsar fóstureyðingar í 

fyrsta tölublaði Forvitin rauð. Forvitin rauð var tímarit á vegum Rauðsokkuhreyfingarinnar en 

fyrsta blaðið var gefið út árið 1972. Rauðsokkuhreyfingin sjálf var stofnuð árið 1970, en á 

svipuðum tíma voru skandinavískar kynsystur að stofna álíka hreyfingar víða á Norðurlöndum. 

Íslenskar konur komu saman í þeim tilgangi að berjast fyrir kynjajafnrétti en frjálsar 

fóstureyðingar voru meðal aðalbaráttumála þeirra (Kvennasögusafn nýja kvennahreyfingin). 

Kvennahreyfingin hérlendis sem og í nágrannalöndum var sprottin uppúr ólgu og andstöðu 

gegn stjórnvöldum sem og ríkjandi viðhorfum. Konur höfðu fengið sig fullsaddar af undirokun, 

meðal annars þeirri sem beindist að barneignum. Getnaðarvarnir of frjálsar fóstureyðingar 

voru þeim því hugleikin mál, en hvort um sig átti að leysa þær undan þeim fjötrum sem 

mæðrun hafði löngum verið (Vilborg Sigurðardóttir 2001, 476-483). 

 Þegar hreyfingin var stofnuð voru í gildi lög um fóstureyðingar frá árinu 1935 með 

viðauka frá 1938 sem heimilaði fóstureyðingar ef þungun bar undir við nauðgun. Fram að þeim 

tíma voru engin lög sem heimiluðu fóstureyðingar, heldur giltu ákvæði hengingalaga frá árinu 

1869 sem bönnuðu fóstureyðingar en refsingar vörðuðu allt að átta ára hegningarvinnu. Lög 

um leiðbeiningar fyrir konur um varnir gegn því að verða barnshafandi og um fóstureyðingar 

nr. 38/1935 þóttu framsýn á sínum tíma og voru jafnvel meðal fyrstu sinnar tegundar í 

heiminum. Þau þóttu framsýn helst að því leytinu til að þau tóku tillit til félagslegra þátta. 

Löggjöfin heimilaði fóstureyðingu framkvæmda af lækni fram að 8. Viku meðgöngu, af 

heilsufarslegum og/eða félagslegum þáttum , að undirritaðri greinargerð tveggja lækna. 

Félagslegar ástæður voru þó ekki nægjanleg forsenda fyrir fóstureyðingu en tekið var tillit til 

þeirra ef um var að ræða heilsufarslegar ástæður líka (Frumvarp til laga um þungunarrof 2018-

2019).  

  Heilbrigðisskýrslur frá árunum fram að 1935 sýna þó að fóstureyðingar voru 

framkvæmdar á Íslandi og aldrei reyndi á refsiákvæðin (Frumvarp til laga um þungunarrof 

2018-2019). Þá sýna heilbrigðisskýrslur einnig að í mörgum tifellum fram að 1975 voru 



15 

fóstureyðingar framkvæmdar af félagslegum ástæðum eingöngu þrátt fyrir að í þáverandi 

lögum hafi ekki verið forsenda fyrir slíku (Jens A. Guðmundsson, Ósk Ingvarsdóttir, Reynir 

Tómas Geirsson og Sóley S. Bender 2015, 602-603).  

Samhliða kvennahreyfingum tóku lagaákvæði er vörðuðu fóstureyðingar að taka 

breytingum á Norðurlöndunum í kringum 1970 (Gunnhildur Sigurhansdóttir 2014, 38) en 

vandamál eru samkvæmt Kingdon (2013) skilgreind í samanburði við eitthvað annað, til að 

mynda nágrannalönd.  

 Það er því nokkuð ljóst að vandamálið var til staðar, lögin rýmuðu ekki við tíðarandann né 

gengu þau endilega upp í framkvæmd. Rauðsokkuhreyfingin var eflaust sú allra háværasta í 

umræðunni um fóstureyðingar en innan hennar fór fram heilmikil stefnumótun. Þær mótuðu 

sínar eigin lausnir á vandamálinu og voru afar duglegar að koma sínum lausnum á framfæri. 

Þeirra lausn og krafa var fyrst og fremst sú að fóstureyðingar yrðu hérlendis frjálsar. Það er að 

segja að konur fengju að fara í fóstureyðingu að eigin ósk, óháð aðkomu fagaðila 

(Kvennasögusafn Nýja kvennahreyfingin). Hagsmunaðilar og þeirra barátta eru samkvæmt 

Kingdon partur af pólitíska straumnum. Hlutverk þeirra er einna helst að veita stjórnvöldum 

aðhald og vekja athygli á þeim málefnum sem standa þeim nærri. Þá þarf að ríkja samstaða 

um lausnir innan þrýstihópa svo líklegra sé að stjórnmálamenn fylgi þeirra stefnu eftir 

(Kingdon 2013, 150-151). 

Rauðsokkur beittu sér hérlendis í hvers kyns vitundarvakningu um málið en mættu 

mótsöðu víða. Í meistararitgerð Gunnhildar Sigurhansdóttur ,,Þá var hrópað hátt um líf og synd 

og glæp“ um rauðsokkur, frjálsar fóstureyðingar og andstöðu er vel farið yfir þá mótstöðu sem 

mætti rauðsokkum. Þeim var í raun stillt upp sem andstæða hinnar ráðandi kvenímynd. Þar 

sem þær börðust fyrir dagvistun fyrir börn og frjálsum fóstureyðingum meðal annars beindist 

gagnrýnin á þær að því að þær sæju illa fyrir börnum sínum, kúguðu karlmenn og væru að 

vanvirða kvenhlutverkið (Gunnhildur Sigurhansdóttir 2014, 38-39).  

Rauðsokkurnar vildu að konur hefðu raunverulegt vald yfir eigin líkama og settu því mikinn 

þunga í að fóstureyðingar væru frjálsar, að ósk konu. Gagnrýnisraddir komu úr ýmsum áttum 

en meðal þeirra sem létu til sín taka í þeim málum voru kirkjunnar menn. Prestar og 

guðfræðingar gagnrýndu rauðsokkurnar bæði fyrir andstöðu þeirra við hinn heilaga kvenleika, 

en ekki síst fyrir að vilja fóstureyðingarnar frjálsar. Í þeirra augum var rétturinn til lífs rétthærri 

sjálfsákvörðunarréttinum (Gunnhildur Sigurhansdóttir 2014, 39-44). 
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Rauðsokkurnar voru án vafa þrýstihópur sem höfðu mikilla hagsmuna að gæta. Þá má 

alveg velta því fyrir sér hvort að í einhverjum skilningi þær hafi ekki líka verið partur af 

stefnustraumnum. Um var að ræða málefni sem snerti konur í heild og því jafnvel torvelt að 

halda því fram að femíniskar konur væru ekki einmitt sérfræðingarnir í þessu tilviki.  

 Hvernig sem því líður þá skipaði þáverandi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra 

Eggert G. Þorsteinsson árið 1971 nefnd sem endurskoða átti lögin frá 1935 og 1938. Þá hafði 

hann fengið sent erindi frá landlækni, en hann mælti með því að þau yrðu endurskoðuð. 

Kingdon telur vandamál skilgreinast einna helst annað hvort vegna krísa eða viðbragða frá 

kerfinu, þá eða í samanburði við eitthvað annað. Viðbrögð frá eftirlitsstofnunum eða kerfinu 

eru regluleg. Þau koma einna helst í þremur myndum. Það er í formi skipulegra eftirlits og 

matsrannsókna, í formi kvartanna eða frá embættismönnum og daglegum rekstri hins 

opinbera (Kingdon 2013, 101). 

Það má því leiða að því líkur að stemmingin í samfélaginu, það sem var að gerast í 

nágrannalöndum og umrætt erindi landlæknis hafa saman orðið til þess að vandamálið var 

skilgreint. Samkvæmt Kingdom þarf að meta vandamál og jafnframt að taka ákvörðun um 

hvort sérhvert ástand eða aðstæður séu vandamál eða ekki. Til þess að hægt sé að skilgreina 

eitthvað sem vandamál þarf fólk að sannfærast um að eitthvað eigi að gera til þess að breyta 

því. Stjórnvöld meta aðstæður út frá gildismati einstaklinga og samfélags, bera þær saman við 

aðrar aðstæður eða önnur lönd og síðast en ekki síst flokka þau aðstæður í einn eða annan 

málaflokk (Kingdon 2013, 114). 

Nefndina skipuðu upphaflega þrír karlmenn. Pétur H. J. Jakobsson, prófessor var skipaður 

formaður og auk hans voru í nefndinni Tómas Helgason, prófessor og Sigurður Samúelsson, 

prófessor.  Í janúar 1971 var Sigurður leystur frá störfum að eigin ósk og Guðrún Erlendsdóttir, 

hæstarréttarlögmaður fengin í hans stað. Um sumarið 1971 var svo mynduð ný ríkisstjórn en 

nýr trygginga og -heilbrigðismálaráðherra Magnús Kjartansson fjölgaði í nefndinni um einn er 

hann skipaði Vilborgu Harðardóttur rauðsokku í nefndina (104. Frumvarp til laga um ráðgjöf 

og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir 1974). 

Breytingar í pólitíska straumnum eru samkvæmt Kingdom forsenda þess að pólitíski 

straumurinn geti mætt stefnu og vandamálastraumnum og opnað glugga tækifæranna. Það 

gefur augaleið að við ríkisstjórnarskipti eiga sér stað einhvers konar breytingar innan 

ráðuneyta. Mál sem áður fengu mikinn hljómgrunn geta orðið að algjöru aukaatriði. Þá telur 
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Kingdon (2005) nýja ráðherra vera berskjaldaða svo á móti kemur að við ríkisstjórnarskipti 

getur líka skapast góður grundvöllur fyrir hagsmunaaðila til þess að þrýsta á og reyna að hafa 

áhrif á forgangsröðun nýs ráðherra (Kingdon  2013, 153). 

Nefndarskipanin hafði hlotið gagnrýni rauðsokka sem annarra, en skipun Vilborgar 

þótti sigur fyrir rauðsokkur og átti eftir að hafa sitt að segja um framgang mála (Gunnhildur 

Sigurhansdóttir 2014, 47). Baumgartner og Jones (2005) segja nauðsynlegt fyrir 

hagsmunaaðila að reyna að hafa áhrif á stefnumótunarvettvang ætli þeir að koma málum að. 

Stefnumótunarvettvangur tekur til þeirrar stofnanalegu staðsetningar þar sem ákvarðanir eru 

teknar um tiltekin mál. Þá vísar hann til þeirra stofnana eða hópa samfélagsins sem hafa vald 

eða lögmæti til þess að taka ákvarðanir um einhvert málefni (Baumgartner og Jones 2005,31-

32). 

 Það má því telja líklegt að rauðsokkur hafi átt mikilla hagsmuna að gæta við það að 

gagnrýna umrædda nefnd, og að nokkurs konar sigur þeirra hafi átt sér stað þegar Magnús 

Kjartansson skipaði í hana rauðsokkuna Vilborgu Harðadóttur.  Þar með tókst þeim að hafa 

áhrif á stefnumótunarvettvanginn sem jafnframt hafði eflaust sitt að segja um þá ímynd sem 

var svo dregin upp um stefnuna.  

Þann 12. nóvember 1973 var frumvarp flutt á Alþingi til laga um ráðgjöf og fræðslu 

varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. Nefndin hafði þá 

fundað 24 sinnum, kannað ítarlega hvernig þáverandi löggjöf virkaði í framkvæmd, tekið viðtöl 

við konur sem fósturlát hafði verið framkallað hjá, safnað nákvæmum upplýsingum um 

fóstureyðingar og kynnt sér löggjöf og framkvæmd mála á erlendri grundu. Baumgartner og 

Jones telja meginhlutverk upplýsingaöflunar vera að vega og meta öll greinanlega skilaboð frá 

umhverfinu. Þá þarf að forgangsraða upplýsingum en í flestum tilfellum er um offramboð að 

ræða. Í þeim tilvikum þarf að grisja úr og meta hvað skiptir máli og hvað ekki. Ef lítið er til af 

upplýsingum þarf að afla þeirra, skapa kerfi sem býr þær til (Baumgartner og Jones 2005, 10).  

Ætla má því að umrædd nefnd hafi  verið til þess fallin að vega og meta upplýsingar 

sem og afla þeirra. Frumvarpið sem byggt var á skýrslu nefndarinnar lagði til töluverðar 

breytingar frá fyrri löggjöf en auk þess að gefa félagslegum aðstæðum meira rými, auka 

leyfilegan tíma fóstureyðinga úr 8 vikum í 12 var það einna helst 9. Greinin sem olli fjaðrafoki. 

Í umræddu frumvarpi segir í 9. Grein að fóstureyðing sé heimil; ,,að ósk konu, sem búsett er 

hér á landi eða hefur íslenskan ríkisborgararétt, ef aðgerðin er framkvæmd fyrir lok 12. viku 
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meðgöngu og ef engar læknisfræðilegar ástæður mæla móti aðgerð“( 104. Frumvarp til laga 

um  ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerðirhttps 1973). 

Deilt var um frumvarpið innan þings sem utan. Magnús Kjartansson þáverandi trygginga 

og -heilbrigðismálaráðherrra hafði sumarið áður en frumvarpið var lagt fram sent greinargerð 

nefndarinnar á alla þingmenn, fjölmiðla og ýmsa aðra aðila. Þá hvatti hann til 

samfélagsumræðu um málið (Magnús Kjartansson 1973). 

Fólk var ýmist mótfallið eða með og þá einna helst voru andstæðupólarnir rétturinn til lífs 

gegn sjálfsákvörðunarrétti kvenna. Rauðsokkurnar héldu umræðunni um frjálsar 

fóstureyðingar lifandi og eftir því sem á leið fengu þær aukin meðbyr. Andstaðan jókst þó 

kannski sömuleiðis. Margir voru því hlynntir að fóstureyðingar ætti að leyfa af félagslegum 

ástæðum, en að ákvörðunarvaldið ætti að liggja í höndum sérfræðinga (Gunnhildur 

Sigurhansdóttir 2014, 60-61). Á þessum tímapunkti einna helst verða til margar ímyndir um 

sömu stefnuna. Baumgartner og Jones (2005) segja ímynd stefnu stjórna því hvernig er um 

hana rætt. Þá hafa allar stefnur liti eða tón, en slíkur litur getur breyst hratt í höndunum á 

lykilmönnum. Ef liturinn tekur til að mynda skyndilegum breytingum úr jákvæðum í neikvæðan 

tón getur myndast gott tækifæri fyrir þá sem eru mótfallnir henni til þess að láta til skarar 

skríða. Þeir sem tala fyrir stefnunni eru líklegri til þess að einfalda málin annars vegar og grípa 

í tilfinningaþrunga hins vegar. Þeir sem eru á móti henni eru þannig líklegri til þess að flækja 

málin. Þannig geta margar ímyndir komið fram um sömu stefnuna, þá sérstaklega þegar 

stefnumótandi aðilar trúa því að ólíkur skilningur á stefnunni hafi í för með sér ólíkar útkomur. 

Mismunandi þátttakendur keppast þannig við að móta ímyndina eftir eigin hagsmunum 

(Baumgartner og Jones 2005, 28). 

Áður en frumvarpið var lagt fram hafði átt sér stað einhver fjölmiðlaumræða um hugsanlegar 

breytingar á löggjöfinni, en eftir að það var lagt fram blönduðu sér töluvert fleiri í málið. Annars 

vegar stækkaði hópur þeirra sem talaði fyrir frjálsum fóstureyðingum og hins vegar breikkaði 

hópur andmælenda (Gunnhildur Sigurhansdóttir 2014, 60). 

Frumvarp þetta náði þó aldrei fram í 2.umræðu að ganga. Það var endurframlagt árið 

1974, en nýr trygginga og -heilbrigðismálaráðherra Matthías Bjarnason hafði þá skipað nýja 

nefnd. Nefndin var í annað sinn einungis skipuð karlmönnum en þeim Ingimari Sigurðssyni, 

Ellerti B. Schram og Halldóri Ásgrímssyni var falið að undirbúa endurframlagningu 
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frumvarpsins og skoða að hve miklu leyti skyldi taka mark á athugasemdum sem bárust við 

upphaflegt frumvarp (233. Frumvarp til laga um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og 

barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir 1974). 

 Alþingiskosningar í júní 1974 voru jafnvel vatnaskil í baráttunni fyrir frjálsum 

fóstureyðingum. Matthías Bjarnason var þá skipaður trygginga og -heilbrigðismálaráðherra í 

nýrri ríkisstjórn Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins. Rauðsokkur beittu ýmsum 

brögðum til þess að halda umræðunni lifandi og gerðu allt hvað þær gátu til þess að hvetja til 

þess að upphaflegt frumvarp yrði aftur lagt fram og yrði óbreytt að lögum. Jafnvel þvert á 

þeirra vitneskju hafði þó ofangreind nefnd verið skipuð og eftir á hyggja ljóst að þeirra helstu 

stuðningsmenn innan veggja þingsins fóru ekki lengur með völd (Gunnhildur Sigurhansdóttir 

2014, 86-88).  

Meðal þeirra sem sendu inn umsögn um upphaflegt frumvarp voru rauðsokkur og 

Læknafélag Íslands. Í þeirra umsögnum má lesa ólíkar áherslur og jafnvel áætla að meðal 

læknanna hafi verið undirliggjandi ætlun að stefnan tæki litarbreytingum.  

Meðal þess sem Læknafélagið var á, var að ekki væri skynsamlegt að ákvörðunarvaldið hyrfi 

úr þeirra höndum. Þá sjúkdómsvæddu þeir þungun og þungunarrof og vísuðu þannig til þess 

að sérfræðingar væru best til þess fallnir að taka um málið ákvörðun. Þá væri öryggi konunnar 

ekki tryggt væri ákvörðunarvaldið í þeirra höndum, og jafnvel væri of mikið á þær lagt að bera 

á þessu einar ábyrgð. Þá er í umsögn þeirra ítarlega farið yfir líffræðina, það er að segja hvernig 

börn verða til.   

 Rauðsokkurnar voru þessu auðvitað ósammála, þær bentu á það að ábyrgðin sem 

þungun fylgdi væri auðsjáanlega mest þegar barnið er komið í heiminn. Í því tilviki ber konan 

óháð sérfræðingum ábyrgð á lífi barnsins og því réttast að hún bæri ábyrgð á þunguninni líka. 

Sjálfsákvörðunarrétturinn var í aðalhlutverki hjá rauðsokkum og settur í samhengi við almenna 

undirokun kvenna í samfélaginu (Gunnhildur Sigurhansdóttir 2014, 64-65). 

Andstæðingar sjálfsákvörðunarréttarins á Alþingi gripu svo gjarnan í rök Læknafélagsins 

(Matthías Bjarnason 1975). 

Það má eflaust greina tilfinningaþunga í öllum sjónarmiðum, enda flókið mál sem í senn 

snertir á siðfræði, líffræði og mannréttindum svo fátt eitt sé nefnt. Jafnvel var 

tilfinningaþrunginn mestur meðal rauðsokkanna og þeirra fylgjenda enda var málið af slíkum 
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toga. Í nóvember 1973 sendu rauðsokkur öllum þingmönnum bréf, sem birtist svo í heild sinni 

í tölublaði þeirra Forvitin rauð í janúar 1974. Lokaorð bréfsins hljóða svo; 

Það er ekki virðingavottur við lífið að láta ókunnuga ráða yfir lífi konu, að láta börn 

fæðast við hörmulegar aðstæður, að neyða börn og aðra sem lítils mega sín til að vera 

foreldrar. Áður en þér greiðið atkvæði um þetta frumvarp, þá íhugið hve sjálfsögð 

mannréttindi það eru, að kona ráði sjálf yfir líkama sínum og lífi og ákveði sjálf hvort hún 

vill eignast börn, hvenær hún vill eignast börn og hve mörg börn hún vill eignast (Forvitin 

rauð, 1974). 

Nýja frumvarpið tók vissulega mið af félagslegum aðstæðum en fóstureyðingar voru nú 

heimilar af félagslegum ástæðum, læknisfræðilegum og ef þungun bar undir af refsiverðu 

atferli, þær voru þó ekki heimilar einfaldlega að ósk konu eins og áður. Í nýju frumvarpi var 

ákvörðunarvaldið í höndum sérfræðinga líkt og í löggjöfinni frá 1935, en í stað tveggja lækna 

mátti nú félagráðgjafi skrifa undir leyfið líka (233. Frumvarp til laga um ráðgjöf og fræðslu 

varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir 1974). 

  Matthías Bjarnason þv. Trygginga og heilbrigðismálaráðherra sagði í ræðu á Alþingi að 

hann tryði því að þetta síðara frumvarp væri til þess fallið að ná breiðari sátt og jafnframt 

líklegra til að ganga í gegn og verða að lögum. Þá vísaði hann í ræðu sinni helst til álita 

Læknafélags Íslands en félagið lagði til að fóstureyðing að ósk konu yrði ekki heimiluð heldur 

yrði fóstureyðing heimil vegna félagslegra ástæðna fyrir lok 12. viku að fenginni undirskrift 

tveggja lækna og/eða félagsráðgjafa (Matthías Bjarnason 1975). 

Svo virðist sem lausnir læknasamfélagsins hafi verið teknar upp nokkuð einhliða í nýju 

frumvarpi. En eflaust rýmuðu þær lausnir betur við sjónarmið nýrra ráðamanna. En samkvæmt 

Kingdon (2013) þarf lausn bæði að samræmast gildum sérfræðinga sem og stjórnvalda svo hún 

teljist möguleg (Kingdon 2013, 143-144). 

Eins og kunnugt er varð frumvarp þetta að lögum nr. 25/1975. Allt fram að því héldu 

Rauðsokkur þó áfram að berjast fyrir frjálsum fóstureyðingum. Fyrir utan Rauðsokkurnar fór 

þó lítið fyrir opinberri umræðu eftir að frumvarpið var fyrst lagt fram. Elísabet Gunnarsdóttir, 

Rauðsokka skrifaði í grein sinni sem birtist í Þjóðviljanum að nú væri svo komið að málið myndi 

ekki daga í nefnd vegna þess að búið væri að laga það að þörfum lækna, presta og 

almenningsálitsins. Henni er í grein sinni tíðrætt um almenningsálitið sem að hennar mati taldi 

sérfræðinga hæfari en konur til þess að taka ákvarðanir um barneignir þeirra (Elísabet 
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Gunnarsdóttir, 1975). Elísabet var líkt og margir harðorð í garð stjórnvalda sem og 

samfélagsumræðu. Ætla má nú samt þegar litið er til baka að hún hafi nokkurn veginn hitt 

naglann á höfuðið. Upphaflegt frumvarp sem líkist núverandi lögum töluvert meira en það sem 

seinna kom, laut í lægra haldi fyrir afturhaldssemi starfstétta, trúarleiðtoga og annarra aðila 

sem jafnframt höfðu margir litlar sem engar forsendur til þess að hafa á málinu skoðun. Það 

má því segja að um einhvers konar málamiðlun hafi verið að ræða, en rúmir fjórir áratugir áttu 

eftir að líða þar til frjálsar fóstureyðingar að skapi Rauðsokka litu dagsins ljós í íslenskum 

lögum.  

 

 

3.2 Greining á stefnumótun um þungunarrof 2016-2019  

Í mars 2016 skipaði þáverandi heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson nefnd sem ætlað var 

að vinna að heildarendurskoðun laganna sem sett voru árið 1975. Í nefndina voru skipuð Sóley 

S. Bender, Guðrún Ögmundsdóttir og Jens. A Guðmundsson. Sóley er sérfræðingur í 

kynheilbrigðismálum og prófessor,  Guðrún var félagsráðgjafi og tengiliður vistheimila í 

innanríkisráðuneytinu og Jens er sérfræðingur í fæðingar og -kvensjúkdómalækningum og 

dósent við Háskóla Íslands (Frumvarp til laga um þungunarrof 2018-2019). 

Þegar þarna var komið við sögu höfðu fóstureyðingar fram að 12. viku meðgöngu verið 

heimilar í rúma fjóra áratugi og safmélagið tekið miklum breytingum. Til að mynda jókst 

atvinnuþátttaka kvenna til muna, en árið 1975 var atvinnuþátttaka þeirra um 60% en árið 2019 

tæp 80% (Jafnréttisstofa, Hagstofa Íslands, Forsætisráðuneytið 2019). Þá hafði vinnuskipting 

innan heimila jafnast en að vísu eru ekki til um það gögn svo langt aftur í tímann. Engu að síður 

minnkaði bilið milli karla og kvenna á árunum 2005-2013. Árið 2005 var að jafnaði 6,9 klst 

munur en árið 2013 munaði 4,5 klst. Breytinguna má annars vegar skýra vegna aukinnar 

þátttöku karla og hins vegar vegna þess að konur drógu úr vinnuframlagi sínu. Það má því leiða 

að því líkur að almenningsálitið hafi tekið einhverjum breytingum. (Velferðarráðuneytið 2015, 

189)  

Ætla má að endurgjöf frá kerfinu (e. feedback) hafi einna helst orðið til þess að Kristján 

ráðherra  tók málið upp. Það var ekki um neina stórfellda krísu að ræða, þó einu sinni hafi 

reynt á dómsstóla í tengslum við fóstureyðingar. Árið 1997 féll dómur Hæstaréttar í máli 

134/1997, en læknir var þar ákærður fyrir brot á lögunum. Hann framkvæmdi fóstureyðingu á 
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konu sem var gengin um 14 vikur. Konunni hafði þá verið synjað um fóstureyðingu þegar hún 

var gengin um 12 vikur og úrskurðarnefnd staðfesti synjunina. Eftir að dómurinn féll var máli 

kvenna áfram vísað til úrskurðarnefndar eftir 12. viku, en árið 2006 var því vinnulagi breytt og 

þar eftir voru málum einungis vísað til nefndarinnar eftir 16. iku meðgöngu (Frumvarp til laga 

um þungunarrof 2018-2019). 

 Endurskoðun á lögunum kemst þó ekki inná borð stjórnvalda fyrren mörgum árum 

síðar. Endurskoðunin fól  að einhverju leyti í sér að breyta lögunum svo þau samræmdust 

framkvæmd sem var þegar við lýði. Til dæmis var undirskrift lækna og félagsráðgjafa að mestu 

orðið að formsatriði.  Engu að síður var lagalegt umhverfi fóstureyðinga allt fram til ársins 2019 

það sem samþykkt var á Alþingi 1975. Umræddur dómur staðfestir jafnvel einna helst þörfina 

fyrir því að lagalegt umhverfi sé í lagi. Þá hafði 11. gr. laganna verið töluvert gagnrýnd en hún 

sagði til um að ef kona vildi fá framkvæmda fóstureyðingu af félagslegum ástæðum þyrfti hún 

undirritun tveggja lækna eða læknis og félagsráðgjafa. (Frumvarp til laga um þungunarrof 

2018-2019) 

Árið áður skrifuðu Sóley og Jens ásamt tveimur öðrum læknum Ósk Ingvarsdóttur og 

Reyni Tómasi Geirssyni grein sem birtist í læknablaðinu. Í þeirri grein stikla þau á stóru um feril 

fóstureyðingalaga og fóstureyðingarframkvæmda hérlendis, en kalla jafnframt eftir 

endurskoðun. Meðal þess sem þar kemur fram er að þágildandi lög hafi í framkvæmd verið 

sniðin að viðhorfum síns tíma, en sjálfsákvörðunaréttur kvenna hafi þrátt fyrir að lögin segðu 

til um annað verið virtur á fyrstu 12-16 mánuðum meðgöngu. Formsatriðin hafi þó enn verið 

þannig að tveir aðilar óskyldir konunni sem um fóstureyðingu sótti þurftu að samþykkja hana.  

 Í umræddri grein er þar að auki vikið að nýrri orðanotkun en í stað hiðs gildishlaðna 

orðs fóstureyðing notast þau við orðið þungunarrof.  (Jens A. Guðmundsson, Ósk Ingvarsdóttir, 

Reynir Tómas Geirsson og Sóley S. Bender 2015, 602-603). 

 Í lok árs 2016 skilaði ofangreind nefnd skýrslu til heilbrigðisráðherra. Meðal þess sem 

lagt var til var einmitt að skipta orðinu fóstureyðing út fyrir þungunarrof, að lögin yrðu að 

þremur aðskildum lögum, þ.e. lög um fræðslu og ráðgjöf varðandi kynheilbrigði, lög um 

þungunarrof og lög um ófrjósemisaðgerðir, og að fóstureyðing væri heimil að ósk konu fram 

að 22. Viku meðgöngu. (Velferðarráðuneytið 2016, 37) 

 Skipun í þessa nefnd ber örlítið ólíkan keim frá skipun nefnda við fyrri löggjafir en 

jafnvel þar var tónninn strax settur. Svo virðist sem aldrei kæmi annað til greina en að gera 
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sjálfsákvörðunaréttinn gildan en í frumvarpi til laga sem síðar var lagt fram kemur fram að 

nefndarmeðlimir hafi verið sammála um að breytingar á lögum nr.25/1975 skyldu miða að 

undirstrikun sjálfsákvörðunarréttar kvenna yfir eigin líkömum. (Frumvarp til laga um 

þungunarrof 2018-2019) 

 Skýrsla nefndarinnar var lögð til grundvallar þess frumvarps sem svo var samið í 

velferðarráðuneytinu. Í lok árs 2018 lagði Svandís Svavarsdóttir núverandi heilbrigðisráðherra 

svo fram stjórnarfrumvarp til laga um þungunarrof. Þó hart hafi verið tekist á um sjónarmið 

var hvergi nærri eins hörð barátta um málið 2016-2019 eins og 1971- 1975. Þá virðast 

breytingar í ríkisstjórn hafa haldið glugganum opnum en áherslurnar breyttust lítið sem ekkert. 

Svandís Svavarsdóttir leggur frumvarpið fram, en það var sniðið í velferðarráðuneytinu þvert 

á kjörtímabil.  

Ímynd stefnunnar hélst nokkurn veginn sú sama en grundvallaratriðin voru allt frá upphafi þau 

sömu; að nú væri kominn tími til þess að sjálfsákvörðunarréttur kvenna yfir eigin líkama yrði 

lögfestur. 

Andmælendur frumvarpsins voru helst þeir sem töldu tímamörkin, að heimila 

þungunarrof fram að lokum 22 viku, vera of rúm. Um það var tekist á á Alþingi, í fjölmiðlum 

og almenningsumræðu. Þá bárust fjölmargar umsagnir um málið.  Fólk var af ýmsum ástæðum 

með eða á móti en til að mynda skrifaði Biskup Íslands umsögn fyrir hönd kirkjunnar þar sem 

hún tíundaði mikilvægi þess að hinn heilagi réttur til lífs væri virtur. (Biskup Íslands, 2019) 

Læknafélag Íslands var meðal þeirra sem lagðist gegn því að þungunarrofstíminn væri svo 

langur, en samkvæmt þeim var engin ástæða til þess að Ísland gengi lengra en önnur 

Norðurlönd. Umsögn sína dró Læknafélagið þó til baka og óskaði eftir að það yrði fjarlægt af 

vef Alþingis en ekki ríkti einhugur innan þess um málið.  (Jóhann Páll Jóhannsson, 2019) 

Þá lagði Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður Flokks fólksins fram breytingartillögu 

en hann sagði frumvarpið vera algjörlega óverjandi, siðferðislega rangt og ganga gegn rétti 

ófæddra barna. (Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, 2019) 

Ásmundur Friðriksson, þingmaður Sjálfsstæðisflokksins tók í svipaða strengi en í 

minnihlutaáliti sínu segir hann með þessu of mikla ábyrgð vera lagða á konuna eina og sem 

kristin þjóð beri okkur að vernda mannhelgina og skaparann. (Ásmundur Friðriksson, 2019) 

Fagnandi tóku frumvarpinu þó fleiri en færri, innan þings sem utan. Tilraun andmælenda til 

þess að breyta ímynd stefnunnar eða gefa henni tilfinningaþrungna liti báru ekki árangur í 
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þetta sinn. Svo fór að frumvarpið var samþykkt með meirihluta atkvæða 13. Maí 2019. 

(Atkvæðagreiðsla 57254, 2019) 

Áhugavert væri að greina líkindin milli mótrakanna í fyrra og seinna tilfelli 

þungunarrofa á borði stjórnvalda á Íslandi. Jafnvel þó breið sátt væri um sjálfsákvörðunarrétt 

kvenna í kringum núgildandi lög var tekið í svipaða strengi gegn frumvarpinu og gert var á 

árunum 1971-1975. Það er þá ýmist trúin, vísindin eða siðfræðin sem mæla gegn frjálsum 

þungunarrofum, annars vegar fram að 12. viku og hins vegar fram að 22. viku meðgöngu. 

Munurinn liggur kannski einna helst í því að í seinna skiptið urðu slík sjónarmið algjörlega undir 

í baráttunni við  gildi um sjálfsákvörðunarrétt og kvenfrelsi. Það var í raun og veru í stóra 

samhenginu lítil mótstaða innan veggja þingsins gegn frumvarpinu en þeirri mótstöðu var 

mætt af hörku og jafnvel var ímynd stefnunnar þannig haldið við. Þeir sem fylgjandi henni voru 

gáfu ekki á sér nokkurn höggstað, eða nokkurt svigrúm til þess að fara gegn ríkjandi viðhorfum.  

Baumgartner og Jones (2005)segja stefnumótunareinokun eiga sér stað í hverju 

stjórnmálakerfi. Þá hafi aðeins ákveðnir aðilar marktæka lögsögu í umræðu um ákveðið 

málefni. Þeir segja sérfræðinga á öllum sviðum eyða mikilli orku í að færa rök fyrir því að slíka 

einokun ætti ekki að brjóta á bak. Það gera þeir með því að vísa til þess að utanaðkomandi 

aðilar séu ekki hæfir til þess að taka ákvörðun um málið, þeir hafi ekki nægilega þekkingu. 

(Baumgartner og Jones 2005, 6-7) Ætla má að einhvers konar stefnumótunareinokun hafi átt 

sér stað, leikmönnum sem andvígir frumvarpinu voru átti ekki að hleypa að borðinu. 

Í umræðunni um frumvarpið kom skýrt fram að marktæka lögsögu í umræðunni hefðu 

fyrst og fremst konur, eða að minnsta kosti þeir sem settu sjálfsákvörðunarrétt kvenna í fyrsta 

sæti.  Orð Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur, þingmanns Pírata draga það örlítið saman, en hún 

sagði í umræðu um málið að; ,,Það næst ekki sátt í málinu við þá þingmenn sem álíta 

þungunarrof vera morð. Það mun ekki nást sátt í málinu við þá þingmenn sem vilja að 

karlmenn hafi aðkomu að ákvörðun konu um frjósemi sína.“ (Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir 

2019). 

3.3 Samanburður 

Eins og hér hefur verið greint frá er forsenda stefnubreytinga samkvæmt Kingdom sú að 

vandamála, stefnu og pólitíski straumurinn mætist. Til þess að vandamál skilgreinist og nái 

augum og eyrum stjórnvalda þarf ýmislegt að gerast. Gluggi tækifæranna stendur svo yfirleitt 

opinn í takmarkaðan tíma en draga má þá ályktun að í tilfelli fyrri laga, þ.e. nr. 25/1975 hafi 
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hann lokast og opnast svo aftur. Kingdom taldi svo vera að gluggi tækifæranna stæði yfirleitt 

opinn í stuttan tíma en margvíslegar ástæður geta legið að baki því þegar hann er ekki nýttur. 

Það er því mikilvægt að í stefnustraumnum sé búið að móta hugmyndir, laga þær að 

aðstæðum, ræða þær og nánast fullútbúa lausnir löngu áður en gluggi tækifæranna opnast. 

(Kingdom 2011, 169-170) 

 Í þessu tilfelli, það er breytingum á lögum árið 1975 skilgreindist vandamálið einna helst í 

samanburði við önnur lönd, vegna endurgjöf frá kerfinu og jafnvel einnig vegna greinanlegra 

merkja um viðhorfsbreytingar í samfélaginu. En á þessum tíma var eins og áður sagði mikil 

ólga og reiði á Vesturlöndum, sem og hérlendis gagnvart stjórnvöldum og ríkjandi gildum. Þar 

á meðal beindist reiðin að undirokun kvenna og fjötrum mæðrunar.  

Í seinna tilfelli, það er breytingum á lögum árið 2019 skilgreindist vandamálið aftur vegna 

endurgjöf frá kerfinu og athugasemdum og eflaust líka vegna viðhorfsbreytinga. Það er, hlutar 

laganna höfðu verið gagnrýndir og leiða má að því líkur að samfélagsbreytingar hafi haft í för 

með sér aukna viðurkenningu á sjálfsákvörðunarrétti kvenna. Þá voru einhverjir hlutar laganna 

orðnir að meira formsatriði en öðru enda var ekki um þá hluti nein sérleg átök. Þar má til 

dæmis nefna undirskrift tveggja lækna og/eða félagsráðgjafa, en sú grein laganna var í tilfelli 

fyrri breytinga það er árið 1975 mikið hitamál.  

Innan pólitíska straumsins í fyrra tilfelli, það er breytinga á lögum árið 1975 höfðu 

breytingar innan raða ráðamanna töluvert meiri áhrif en í seinna tilfelli. Þegar Magnús 

Kjartansson tók við af Eggerti G. Þorsteinssyni sem heilbrigðis og -tryggingamálaráðherra gafst 

tækifæri hagsmunaaðila til þess að beita hann þrýstingi. Rauðsokkurnar voru meðal 

háværustu hagsmunaaðila inann pólitíska straumsins en við þessi ráðherraskipti beittu þær 

sér fyrir því að koma konu úr sínum röðum inn í nefnd. Fyrsta frumvarpið sem lagt var fram 

mjög samræmanlegt þeirra kröfum þó ekki hafi þau sjónarmið náð fram að ganga. Þrátt fyrir 

einskonar ósigur Rauðsokka með lögfestingu seinna frumvarp er eflaust mikilvægt að framlag 

þeirra skuli ekki vanmeta. Baumgartner og Jones (1993) telja að fái mál nægilega athygli sé 

nánast ómögulegt fyrir stjórnvöld að líta framhjá þeim. Þá séu stjórnmálamenn líklegir til þess 

að taka það upp telji þeir landslagið liggja þannig að athyglin sem það hefur hlotið gerir það 

líklegt til vinnings í kosningum (Baumgartner og Jones 1993, 22). Rauðsokkur voru einkar 

duglegar við að minna á málið, rita um það í fjölmiðlum og halda athyglinni við það. 
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 Þegar Matthías Bjarnason tekur við af Magnúsi Kjartanssyni heilbrigðis og -

tryggingamálaráðherra mætir pólitíski straumurinn stefnustraumi af öðru meiði en áður. 

Breytingar á ríkisstjórn sem og aukin áhugi þeirra afla sem mótfallnir breytingunum voru urðu 

svo til þess að nýtt frumvarp var sniðið að óskum sérfræðinga og nýrra stjórnmálamanna. 

Breytingar innan raða ráðamanna höfðu minni áhrif í seinna tilfelli, það er breytinga á 

lögum árið 2019. Endurskoðunarnefndina skipar Kristján Þór Júlíusson, þingmaður 

Sjálfstæðisflokkinn árið 2016. Frumvarpið leggur Svandís Svavarsdóttir svo fram, þingmaður 

Vinstri Grænna árið 2018. Frumvarpið var sniðið í velferðarráðuneytinu, þvert á kjörtímabil, 

það byggði allar götur á tillögum nefndarinnar og tók litlum sem engum breytingum. Fjölmiðlar 

voru duglegir að rita um málið og fjöldinn allur barst af umsögnum. Ýmis sjónarmið voru uppi, 

innan þings sem utan en í samanburði við breytingarnar árið 1975 var meiri samstaða um 

breytingarnar árið 2019 innan pólitíska straumsins.  

Innan stefnustraumsins hvað varðar breytingar á löggjöf árið 1975 voru ýmsir andstæðir 

pólar. Upphaflega var skipuð nefnd sem falið var að endurskoða eldri lög. Sú nefnd safnaði 

upplýsingum, mótaði lausnir og lagði fram tillögur. Rauðsokkur höfðu eins og áður sagði áhrif 

á þær lausnir en þeirra sjónarmið voru þar höfð í hávegi. Um lausnirnar ríkti þó ekki næg 

samstaða. Þá virðist sem læknasamfélagið hafi mótað sína lausn og þeirra ímynd á stefnunni 

samræmst betur nýjum ráðamönnum. Matthías Bjarnason skipaði eins og áður sagði nýja 

nefnd en tillögur hennar byggðu að miklu leyti á ábendingum lækna. Matthías taldi að sú lausn 

væri málamiðlun sem væri til þess fallin að ná um málið breiðari sátt.  

Um mögulegar lausnir innan stefnustraumsins virðist hafa ríkt meiri samstaða hvað varðar 

breytingar á löggjöf árið 2019. Þó hart hafi verið tekist á um sjónarmið þá líka var í raun bara 

ein stefna sem hlaut einhvert brautargengi. Kristján Þór Júlíusson skipaði nefnd til 

endurskoðunar á eldri lögum en tillögur þeirrar nefndar voru lagðar til grundvallar þess 

frumvarps sem varð svo að núgildandi lögum. Tillögur nefndarinnar voru margt um líkt því sem 

árið áður hafði verið ritað í Læknablaðið, til að mynda var þar tekin upp ný orðanotkun og 

sjálfsákvörðunarrétturinn virtur. Árið 2019 var tekist á um leyfilega meðgöngulengd en 

sjálfsákvörðunarrétturinn nánast aldrei til umræðu. Það er, allt frá upphafi endurskoðunnar 

þeirra laga var lagt upp með að sjálfsákvörðunarrétturinn yrði virtur og lögfestur.  
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4 Lokaorð 

Í þessari ritgerð var leitast við að skýra hvað það var sem olli því að þungunarrof komst á 

dagskrá stjórnvalda hérlendis á tveimur tímabilum. Annars vegar á árunum 1971-1975 og hins 

vegar um fjórum áratugum síðar, á árunum 2016-2019. Þá og að hvaða leyti tilvikin voru lík og 

ólík.   

Fræðileg umfjöllun sem lögð var til grundvallar þeirri greiningu byggði einna helst á 

kenningu John W. Kingdon um straumana þrjá og glugga tækifæranna annars vegar og 

kenningu Baumgartner og Jones um raskað jafnvægi hins vegar. Greint var frá helstu 

þátttakendum stefnumótunarferlisins í hvoru tilvikinu fyrir sig og aðdragandi beggja 

lagasetninganna settur í samhengi við fræðin í umræðukaflanum.  

Þungunarrofslöggjafir þessar eru áhugaverðar af margvíslegum ástæðum. Í fyrsta lagi 

eiga þær sér fáar hliðstæður annars staðar í heiminum, þá ollu þær gríðarlega mikilli 

samfélagsumræðu og voru þess eðlis að hart var á um þær tekist.  

Dagskrárkenningarnar geta að miklu leyti útskýrt hvernig breytingar á löggjöfum um 

þungunarrof komst yfir höfuð á dagskrá stjórnvalda, en betur þó í fyrra tilfelli. Þá var í raun um 

nýtt mál að ræða og pólitískt landslag í einskonar uppnámi í hinum vestræna heimi. Íslenskar 

rauðsokkur fylgdu að fordæmi erlendra kynsystra sinna og kröfðust róttækra breytinga. 

Framlag þeirra til umræddrar stefnumótunar er helst til marks um mikilvægi og áhrif 

hagsmunahópa í opinberri stefnumótun.  

Í seinna tilfelli virðist sem töluvert meiri samastaða hafi verið um breytingarnar. Það sýndi 

sig meðal annars í því að þrátt fyrir mótstöðu úr ýmsum áttum var upphaflegt nefndarálit 

nánast alfarið lagt til grundvallar því frumvarpi sem varð svo að núgildandi lögum.   

Áhugavert var vissulega að skoða dagskrársetningu þessa mála út frá dagskrárkenningum 

og jafnvel er áhugaverðast hve flókið mál þetta er á alla kanta. Ritgerð þessi er þó ýmsum 

annmörkum háð. Hér er um að ræða heimildaritgerð sem gefur ágæta innsýn en töluvert 

ítarlegri greiningu þyrfti til þess að geta svarað því fyllilega hvað varð til þess að þungunarrof 

komst í tvígang á dagskrá stjórnvalda. Þá var mjög áhugavert að bera tilvikin saman en 

dagskrárkenning Kingdon að einhverju leyti takmarkandi tæki til greiningar á seinna tilviki. 

Hvorki var um að ræða vandamál sem ekki var hægt að líta framhjá, né virðist sem breytingar 

í pólitíska straumnum hafi haft sérleg áhrif. Samt sem áður opnast gluggi til stefnubreytinga, 

mótaðar voru fýsilegar lausnir og ráðamönnum tókst að nýta gluggann til breytinga.  
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Saga þungunarrofslöggjafa hérlendis er merkileg og afar athyglisvert væri að bera söguna 

saman við önnur lönd í stærra samhengi. Þá er engum blöðum um það að fletta að blóð, sviti 

og tár fóru í að koma þessum málum að. Kynfrelsi, sjálfsákvörðunarréttur og þungunarrof að 

ósk kvenna kunna að þykja sjálfsagðir hlutir hérlendis í dag en vegurinn til slíks frelsis var 

ýmsum þyrnum stráður.  
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