
Abort
För Abort:
Abort kommer ske vare sig regeringarna förbjuder det eller inte, kvinnan är ju utsatt. 
Mannen kan tömma sin säd och sedan lämna kvinnan med de stora ansvaret helt själv.  
Dessutom utförs 20 MILJONER illegala aborter varje år och många av dem får skador för 
livet eller dör, t.ex så dör 300 kvinnor varje dag på grund av misslyckade illegala aborter. 
Kvinnor blir våldtagna, klart man inte vill föda en främlings barn, speciellt inte någon som 
skadat en både psykiskt och fysiskt. (Kvinnor blir även, oftare än man tror, våldtagna av 
män de känner, inte främlingar!)

Det har gått en dokumentär som heter ”Freakonomics” den handlar om brottsligheten i 
USA, statistiken visar att den hade sänkts de senaste 20 åren med stora siffror. 
Anledningen var inte bättre poliser och strängare straff utan pga att för 20 år sedan blev 
det lagligt med abort, därför föds inte massa oönskade barn; oönskade barn kan ha en 
hård barndom vilket leder till kriminalitet i många fall.

Alla preventivmedel är inte 100% säkra, det kan hända att kondomen spricker eller att p-
pillrena inte fungerar. På var hundrade person som använder preventivmedel kanske 1 får 
en oönskad graviditet. Om vi inte har abort, ska vi då bara acceptera att barn föds 
oönskade? Är säker på att många ungdomar inte har rätt  att ta hand om en bebis på de 
sätt han/hon förtjänar. ALLA borde ha rätten till att skaffa barn när de vill, har råd, och kan 
ta hand om det. Finns ingen mening att man ska föda ett barn som man inte kan ta hand 
om, då är det trots allt smärtsamt för båda. 

Det folk inte tänker på när kvinnor gör abort är att de gör det bästa för barnet, de gör det 
för att de inte har möjlighet att ge barnet ett så bra liv som möjligt, både ekonomiskt och 
känslomässigt. 

Inledning (BOMBA MED ARGUMENT)

Barn som föds oönskade har stor potential för att ha ett tufft liv och stor chans att bli 
kriminella enligt statistik. Dessutom, alla barn förtjänar att växa upp med föräldrar som har 
råd att ta hand om en, köpa alla saker man förtjänar, och ge en all den kärlek man 
förtjänar och behöver för att ha en bra barndom. 
är man oönskad kan det va svårare för föräldrarna att erbjuda den uppväxten man 
behöver. 

“No woman can call herself free until she can choose consciously whether she 
will or will not be a mother.” 
― Margaret Sanger

If the anti-abortion movement took a tenth of the energy they put into noisy theatrics and 
devoted it to improving the lives of children who have been born into lives of poverty, 
violence, and neglect, they could make a world shine.  ~Michael Jay Tucker
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