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Abort i 25 år Birgit Petersson Hent PDF Spørgsmålet om fri abort fremkalder stadig mange forskellige følelser
og hidsige debatter. Og diskussionen om de etiske problemer i forbindelse med abort foregår som aldrig før.
De nye muligheder: fostervandsprøver, moderkageprøver, reagensglasbørn og fosterreduktioner kan være

svære at rumme, og de er medvirkende til den fortsatte diskussion.

Men uanset hvor forstyrrende diskussionen måtte være for den, der står og skal træffe en afgørelse i sit eget
liv, er det vigtigt i et humanistisk samfund, at debatten om retten til liv og afbrydelse af liv aldrig forstummer.

"Abort i 25 år" belyser de historiske, nutidige og nye aspekter af abortproblematikken. Den er skrevet af
mænd og kvinder med forskellige erfaringer og holdninger, men som alle har beskæftiget sig fagligt med

abort.
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Birgit Petersson er speciallæge i psykiatri og lektor i medicinsk kvindeforskning ved Institut for
Folkesundhed på Københavns Universitet. Hun har i en mange år besvaret spørgsmål om kvinders sundhed i

ALT for damerne og har desuden udgivet en lang række bøger om emnet.
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