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Með vísan til tölvupósts þessa efnis sem sendur var 27. apríl s.l. 

Til þeirra sem málið varðar

Athugasemdir við 21. og 30.gr. frumvarps til barnaverndarlaga sem lögð verða 
fram á 126. Löggjafarþingi 2000-2001.

Eftir lestur frumvarpsins sem nú liggur fyrir, vill Ljósmæðrafélag íslands gera 
eftirfarandi athugasemdir.

I 3.mgr. 21.gr. segir:

“E f bamaverndarnefndfœr tilkymmgu eða vitneskju með öðrum hœtti um að þungiið 
kona kunni að stofna heilsu eða lífi ófædds harns síns í hœttu með liferni sínu, t.d  
með áfengis og fíkniefnaneyslu, getur harnaverndarnefnd ákveðið aó hefja könnun á 
málinu. ”

Orðalag þessarar málsgreinar er mjög teygjanlegt og mætti mistúlka það líferni sem 
vitnað er í sem hverja þá lifnaðarhætti sem gætu talist óhollir eða ekki fyllilega eftir 
gildandi viðhorfúm hvers tíma.
Til að fyrirbyggja að nokkurs misskilnings geti gætt, þarf að hveða fastar að orði og 
væri þessi málsgrein skilmerkari á eftirfarandi hátt:

E f barnaverndarnefnd fær tilkynningu eða vitneskju með öðrum hætti um að þunguð 
kona stofni heilsu eða lifi ófœdds barns síns i hættu með áfengis- og/eða 
fíbhefnaneyslu, getur barnaverndarnefnd á b ’edið að hefja könnun á málinu.

í l.mgr. 30.gr.segir:

'E fkönnun barnaverndar leiðir i Ijós að þungiið kona kunni að stofna heilsu eða lífi 
ófædds barns síns í hœttu með liferni sinu, sbr. 3.mgr. 2J.gr., skal nefiidin beita 
inræðum þessara laga í samráði vió hina þunguðu konu, og eftir atvikum gegn vilja 
hennar í samráði við forsjáraðila hennar e f  hún hefur ekki náó lögrœðisaldri, eftir því 
sem vió getur átt og œtla má að gagni geti komið. ”

Orðalag þessarar greinar er einnig of opið þar sem mjög teygjanlegt er hvað kunni aó 
s/ofna heilsu eða lífi ófœdds barns í hættu og er breytilegt frá einum tíma til annars 
eftir því sem viðurkennt er á hverjum tírna. Þess vegna þyrfti að breyta orðalagi 
greinarinnar á þann hátt að í stað ‘‘kiinni að stofna heilsu eða Ifi... ” standi “stofni 
heilsii eða lífi... ”

Réttindi hinnar þunguðu konu andstæðis rétti fósturs til Iífs.
Sitt sýnist hverjum um fósturrannsóknir sem sifellt færast í vöxt og heíúr hingað til 
verið valkostur í meðgönguvernd.
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Það er okkur áhyggjuefni að óljóst orðalag geti opnað möguleika á frelsisskerðingu 
þungaðra kvenna með því að skikka þær í rannsóknir eða aðgerðir sem gætu verið 
geðþóttaákvörðun heilbrigðisstarfsfólks.

I Lögum um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar 
og ófrjósemisaðgerðir frá 1975 segir m.a. að fóstureyðing sé heimil við vissar 
aðstæður (sjá 9.gr.) til allt að 16 vikna meðgöngu og seinna, liggir læknisfræðilegar 
ástæður að baki.
Það fnamvarp sem liggur nú fyrir til breytinga á barnaverndarlögum, stangast á við 
þessi lög þar sem samkvæmt l.mgr. 30. gr. barnaverndarlagana, er ógnun við líf eða 
heilsu ófædds barns barnaverndarmál.
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