
Til velferðarnefndar Aiþingis og til þingmanna allra:

Frá þorra á þessu ári hef ég verið með undirskriftasöfnun

til varnar lífi ófæddra
Fer hún bæði fram á neti Þjóðskrár íslands, 

þ.e.a.s. á vefsíðunni https://listar.island.is/Stydjum/39 

og á lausum undirskriftablöðum.

Á net Þjóðskrár eru nú, 6. maí, komnar 626 undirskriftir við þessa 
söfnun (meiri en allar aðrar virkar þar).

Á lausum blöðum eru komnar 443 undirskriftir, og hef ég notið við það 
söfnunarhjálpar samherja minna í Kristnum stjórnmálasamtökum

Þar af vantar kennitölur á 10 undirskriftir (aðeins nafnið), en allnokkrar 
í viðbót eru þar aðeins með heimilsfang í stað kennitölu, og í einu 
tilfelli er aðeins fæðingardagur á konu fæddri 1928.

Samtals, að frátöldum áðurnefndum 10, eru þetta 1059 undirskriftir, en 
allnokkrir munu þó hafa skráð sig bæði á laus blöð og á netið. 
Netútskriftina fæ ég ekki fyrr en mánud. 20. þ.m. frá Þjóðskrá (af því 
að söfnunin stendur þar yfir til 17. maí), en kem henni þá útprentaðri til 
Alþingis og m.a. í stafrófsröð í excel-skjali frá Þjóðskrá.

Ég afhendi nú fyrir hádegið þessi blöð til Alþingis og velferðarnefndar.

Virðingarfyllst,

6. maí 2019,

Jón Valur Jensson, kt. 310849-2279.

https://listar.island.is/Stydjum/39




Translation of the text overleaf (a Petition aimed at the 
authorities in the Government and Parliament of Iceland):
Wef the undersigned, protest against a bill in Parliament, 
backed by the Government, on abortions. With this they 
would be allowed into the 6th month of pregnancy, to the 
end of the 22nd week! In this bill the operation is no 
longer called an abortion, but an "interruption of 
pregnancy"! In this bill women, in that period of 
pregnancy, will be given all power for decision of 
abortion, whereas the right to life of the fetus and the 
unborn child is deemed worthless! We protest against such a 
biil of Law, outspokenly, und challenge the Government to 
withdraw it. No one voting for such an attack on life can 
claim to have been authorized to do so by us as voters.

Notlce: This is a raw translation of the text overleaf 
and not formally binding as the Icelandic text. jvj.

20 vikna heslbrigt fóstur með fullt sársaukaskyn:



Viö undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Viö mótmælum slíku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina. að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.



Translation of the text overleaf (a Petition aimed at the 
authorities in the Government and Parliament of Iceland):
We, the undersigned, protest against a bill in Parliament, 
backed by the Government, on abortions. With this they 
would be allowed into the 6th month of pregnancy, to the 
end of the 22nd week! In this bill the operation is no 
longer called an abortion, but an "interruption of 
pregnancy"! In this bill women, in that period of 
pregnancy, will be given all power for decision of 
abortion, whereas the right to life of the fetus and the 
unborn child is deemed worthless! We protest against such a 
bill of law, outspokenly, and challenge the Government to 
withdraw it. No one voting for such an attack on life can 
claim to have been authorized to do so by us as voters.

Notice: This is a raw translation of the text overleaf 
and not formally hinding as the Icelandic text. jvj.



Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með því yrðu þær leyfðar allt inn í 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tíma meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á ríkisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.
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Translation of the text overleaf (a Petition aimed at the 
authorities in the Government and Parliament of Iceland):
Wef the undersigned, protest against a bill in Parliament, 
backed by the Government, on abortions. With this they 
would be allowed into the 6th month of pregnancy, to the 
end of the 22nd week! In this bill the operation is no 
longer called an abortion, but an "interruption of 
pregnancy"! In this bill women, in that period of 
pregnancy, will be given all power for decision of 
abortion, whereas the right to life of the fetus and the 
unborn child is deemed worthless! We protest against such a 
bill of law, outspokenly, and challenge the Government to 
withdraw it. No one voting for such an attack on life can 
claim to have been authorized to do so by us as voters.

Notice: This is a raw translation of the text overleaf 
and not formally hinding as the Icelandic text. jvj.

20 vikna heiðbrigt fóstur með fu iit sársaukaskyn:



Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.
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Translation of the text overleaf (a Petition aimed at the 
authorities in the Government and Parliament of Iceland):
We, the undersigned, protest against a bill in Parliament, 
backed by the Government, on abortions. With this they 
would be allowed into the 6th month of pregnancy, to the 
end of the 22nd week! In this bill the operation is no 
longer called an abortion, but an "interruption of 
pregnancy"I In this bill women, in that period of 
pregnancy, will be given all power for decision of 
abortion, whereas the right to life of the fetus and the 
unborn child is deemed worthless! We protest against such a 
bill of law, outspokenly, and challenge the Government to 
withdraw it. No one voting for such an attack on life can 
claim to have been authorized to do so by us as voters.

Notice: This is a raw translation of the text overleaf 
and not formally binding as the Icelandic text. jvj.
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með því yrðu þær leyfðar allt inn 1 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á ríkisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.
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Translation of the text overleaf (a Petition aimed at the 
authorities in the Government and Parliament of Iceland):
We, the undersigned, protest against a bill in Parliament, 
backed by the Government, on abortions. With this they 
would be allowed into the 6th month of pregnancy, to the 
end of the 22nd week! In this bill the operation is no 
longer called an abortion, but an "interruption of 
pregnancy"! In this bill women, in that period of 
pregnancy, will be given all power for decision of 
abortion, whereas the right to life of the fetus and the 
unborn child is deemed worthless! We protest against such a 
bill of law, outspokenly, and challenge the Government to 
withdraw it. No one voting for such an attack on life can 
claim to have been authorized to do so by us as voters.

Notice: This is a raw translation of the text overleaf 
and not formally hinding as the Icelandic text. jvj.



Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þaer leyfðar allt inn £ 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. vikuí Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á ríkisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.
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Translation of the text overleaf (a Petition aimed at the 
authorities in the Government and Parliament of Iceland):
We, the undersigned, protest against a bill in Parliament, 
backed by the Government, on abortions. With this they 
would be allowed into the 6th month of pregnancy, to the 
end of the 22nd weekl In this bill the operation is no 
longer called an abortion, but an "interruption of 
pregnancy"! In this bill women, in that period of 
pregnancy, will be given all power for decision of 
abortion, whereas the right to life of the fetus and the 
unborn child is deemed worthless! We protest against such a 
bill of law, outspokenly, and challenge the Government to 
withdraw it. No one voting for such an attack on life can 
claim to have been authorized to do so by us as voters.

Notice: This is a raw translation of the text overleaf 
and not formally hinding as the Icelandic text. jvj.



Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. vikul Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"I Þar er konum 
á þessum tíma meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virturl Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.
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Translation of the text overleaf (a Petition aimed at the 
authorities in the Government and Parliament of Iceland):
We, the undersigned, protest against a bill in Parliament, 
backed by the Government, on abortions. With this they 
would be allowed into the 6th month of pregnancy, to the 
end of the 22nd week! In this bill the operation is no 
longer called an abortion, but an "interruption of 
pregnancy"! In this bill women, in that period of 
pregnancy, will be given all power for decision of 
abortion, whereas the right to life of the fetus and the 
unborn child is deemed worthless! We protest against such a 
bill of law, outspokenly, and challenge the Government to 
withdraw it. No one voting for such an attack on life can 
claim to have been authorized to do so by us as voters.

Notice: This is a raw translation of the text overleaf 
and not formally hinding as the Icelandic text. jvj.



Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með því yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tíma meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.
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Translation of the text overleaf (a Petition aimed at the 
authorities in the Government and Parliament of Iceland):
We, the undersigned, protest against a bill in Parliament, 
backed by the Government, on abortions. With this they 
would be allowed into the 6th month of pregnancy, to the 
end of the 22nd week! In this bill the operation is no 
longer called an abortion, but an "interruption of 
pregnancy"! In this bill women, in that period of 
pregnancy, will be given all power for decision of 
abortion, whereas the right to life of the fetus and the 
unborn child is deemed worthless! We protest against such a 
bill of law, outspokenly, and challenge the Government to 
withdraw it. No one voting for such an attack on life can 
claim to have been authorized to do so by us as voters.

Notice: This is a raw translation of the text overleaf 
and not formally binding as the Icelandic text. jvj.



Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með því yrðu þær leyfðar allt inn í 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum slíku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.
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Translation of the text overleaf (a Petition aimed at the 
authorities in the Government and Parliament of Iceland):
We, the undersigned, protest against a bill in Parliament, 
backed by the Government, on abortions. With this they 
would be allowed into the 6th month of pregnancy, to the 
end of the 22nd week! In this bill the operation is no 
longer called an abortion, but an "interruption of 
pregnancy"! In this bill women, in that period of 
pregnancy, will be given all power for decision of 
abortion, whereas the right to life of the fetus and the 
unborn child is deemed worthless! We protest against such a 
biii of law, outspokeniy, ana chailenge the Government to 
withdraw it. No one voting for such an attack on life can 
claim to have been authorized to do so by us as voters.

Notice: This is a raw translation of the text overleaf 
and not formally binding as the Icelandic text. jvj.



Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með því yrðu þær leyfðar allt inn í 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 

^kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum

fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum slíku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.

Á þorra 2019,
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með því yrðu þær leyfðar allt inn í 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. vikuí Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum slíku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slíkri árás á. l.lfiðr 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.

Á þprfa 2 019,



Translation of the text overleaf (a Petition aimed at the 
authorities in the Government and Parliament of Iceland):
We, the undersigned, protest against a bill in Parliament, 
backed by the Government, on abortions. With this they 
would be allowed into the 6th month of pregnancy, to the 
end of the 22nd weeki In this bill the operation is no 
longer called an abortion, but an "interruption of 
pregnancy"I In this bill women, in that period of 
pregnancy, will be given all power for decision of 
abortion, whereas the right to life of the fetus and the 
unborn child is deemed worthlessl We protest against such a 
bill of law, outspokenly, and challenge the Government to 
withdraw it. No one voting for such an attack on life can 
claim to have been authorized to do so by us as voters.

Notice: This is a raw translation of the text overleaf 
and not formally binding as the Icelandic text. jvj.



Translation of the text overleaf (a Petition aimed at the 
authorities in the Government and Parliament of Iceland):
We, the undersigned, protest against a bill in Parliament, 
backed by the Government, on abortions. With this they 
would be allowed into the 6th month of pregnancy, to the 
end of the 22nd week! In this bill the operation is no 
longer called an abortion, but an "interruption of 
pregnancy"! In this bill women, in that period of 
pregnancy, will be given all power for decision of 
abortion, whereas the right to life of the fetus and the 
unborn child is deemed worthless! We protest againsiu. such a 
bill of law, outspokenly, and challenge the Government to 
withdraw it. No one voting for such an attack on life can 
claim to have been authorized to do so by us as voters.

Notice: This is a raw translation of the text overleaf 
and not formally hinding as the Icelandic text. jvj.

20 vikna heilbrigt fóstur með fu lit sársaukaskyn:



Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með því yrðu þær leyfðar allt inn í 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. vikul Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum slíku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.
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Translation of the text overleaf (a Petition aimed at the 
authorities in the Government and Parliament of Iceland):
WeA the undersigned, protest against a bill in Parliament, 
backed by the Government, on abortions. With this they 
would be allowed into the 6th month of pregnancy, to the 
end of the 22nd week! In this bill the operation is no 
longer called an abortion, but an "interruption of 
pregnancy"! In this bill women, in that period of 
pregnancy, will be given all power for decision of 
abortion, whereas the right to life of the fetus and the 
unborn child is deemed worthless! We protest against such a 
bill of law, outspokenly, and challenge the Government to 
withdraw it. No one voting for such an attack on life can 
claim to have been authorized to do so by us as voters.

Notice: This is a raw translation of the text overleaf 
and not formally binding as the Icelandic text. jvj.

20 vikna heiBbrigt fóstur með fu llt sársaukaskyn:



Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með því yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slíkri árás á lifið, 
hefur umboð tii þess frá okkur sem kjósendum.

Á þorra 2019,

L?'l'  ̂ 02. £- ( -<
‘M Ac(/\c[\ Mr C_

/%

7

a {o % y ° )

jOÖHéO-orf ̂

IL-



Translation of the text overleaf (a Petition aimed at the 
authorities in the Government and Parliament of Iceland):
We, the undersigned, protest against a bill in Parliament, 
backed by the Government, on abortions. With this they 
would be allowed into the 6th month of pregnancy, to the 
end of the 22nd weekl In this bill the operation is no 
longer called an abortion, but an "interruption of 
pregnancy"I In this bill women, in that period of 
pregnancy, will be given all power for decision of 
abortion, whereas the right to life of the fetus and the 
unborn child is deemed worthlessl We protest against such a 
bill of law, outspokenly, and challenge the Government to 
withdraw it. No one voting for such an attack on life can 
claim to have been authorized to do so by us as voters.

Notice: This is a raw translation of the text overleaf 
and not formally binding as the Icelandic text. jvj.



Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með því yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. vikui Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virturi Vió mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.
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Translation of the text overleaf (a Petition aimed at the 
authorities in the Government and Parliament of Iceland):
We, the undersigned, protest against a bill in Parliament, 
backed by the Government, on abortions. With this they 
would be allowed into the 6th month of pregnancy, to the 
end of the 22nd weekl In this bill the operation is no 
longer called an abortion, but an "interruption of 
pregnancy"I In this bill women, in that period of 
pregnancy, will be given all power for decision of 
abortion, whereas the right to life of the fetus and the 
unborn child is deemed worthlessl We protest against such a 
bill of law, outspokenly, and challenge the Government to 
withdraw it. No one voting for such an attack on life can 
claim to have been authorized to do so by us as voters.

Notice: This is a raw translation of the text overleaf 
and not formally binding as the Icelandic text. jvj.



Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með því yrðu þær leyfðar allt inn £ 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á llfið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með því yrðu þær leyfðar allt inn í 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á ríkisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.

Á þorra 2019,
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Translation of the text overieaf fa Petition aimed at the 
authorities in the Government and Farliament of Iceland):
We, the undersigned, protest against a bill in Parliament, 
backed by the Government, on abortions. With this they 
would be allowed into the 6th month of pregnancy, to the 
end of the 22nd week! In this bill the operation is no 
longer called an abortion, but an "interruption of 
pregnancy"! In this bill women, in that period of 
pregnancy, will be given all power for decision of 
abortion, whereas the right to life of the fetus and the 
unborn child is deemed worthless! We protest against such a 
bill of law, outspokenly, and challenge the Government to 
withdraw it. Ho one voting for such an attack on life can 
claim to have been authorized to do so by us as voters.

Notice: This is a raw translation of the text overleaf 
and not formally binding as the Icelandic text. jvj.



Translation of the text overleaf (a Petition aimed at the 
authorities in the Government and Parliament of Iceland):
We, the undersigned, protest against a bill in Parliament, 
backed by the Government, on abortions. With this they 
would be allowed into the 6th month of pregnancy, to the 
end of the 22nd weeki In this bill the operation is no 
longer called an abortion, but an "interruption of 
pregnancy"! In this bill women, in that period of 
pregnancy, will be given all power for decision of 
abortion, whereas the right to life of the fetus and the 
unborn child is deemed worthless! We protest against such a 
bill of law, outspokenly, and challenge the Government to 
withdraw it. No one voting for such an attack on life can 
claim to have been authorized to do so by us as voters.

Notice: This is a raw translation of the text overleaf 
and not formally hinding as the Icelandic text. jvj.



Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með því yrðu þaer leyfðar allt inn £ 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tíma meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á ríkisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.

Á þorra 2019,
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
ey^Lngar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. vikuí Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gSfið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.
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Translation of the text overleaf (a Petition aimed at the 
authorities in the Government and Parliament of Iceland):
We, the undersigned, protest against a bill in Parliament, 
backed by the Government, on abortions. With this they 
would be allowed into the 6th month of pregnancy, to the 
end of the 22nd weekl In this bill the operation is no 
longer called an abortion, but an "interruption of 
pregnancy"! In this bill women, in that period of 
pregnancy, will be given all power for decision of 
abortion, whereas the right to life of the fetus and the 
unborn child is deemed worthlessi We protest against such a 
bill of law, outspokenly, and challenge the Government to 
withdraw it. No one voting for such an attack on life can 
claim to have been authorized to do so by us as voters.

Notice: This is a raw translation of the text overleaf 
and not formally hinding as the Icelandic text. jvj.

20 vikna heilbrigt fóstur með fulit sársaukaskyn:



Viö undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn I 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum slíku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði sllkri árás á llfió, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.



Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Meö þvi yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á ríkisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn I 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. vikuí Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum slíku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum. Við ljúkum 
hér upp munni okkar fyrir hinn mállausa (Orðskv.
Salómons 31.8) .
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. vikui Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.

Á þorra 2019,
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn í 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á ríkisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slíkri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.

Á þorra 2019,



Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn 1 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virturí Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum. Við ljúkum 
hér upp munni okkar fyrir hinn mállausa (Orðskv.
Salómons 31.8) .
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með því yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slíkri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.

Á þorra 2019,
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar, Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. vikui Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"I Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lífsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum slíku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slíkri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum. Við Ijúkum 
hér upp munni okkar fyrir hinn mállausa (Orðskv.
Salómons 31.8).
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lífsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum slíku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á ríkisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum. Við ljúkum 
hér upp munni okkar fyrir hinn mállausa (Orðskv.
Salómons 31.8) .
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn í 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. vikuí Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"í Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum slíku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum. Við ljúkum 
hér upp munni okkar fyrir hinn mállausa (Orðskv.
Salómons 31.8).
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. vikuí Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tíma meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lífsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. vikui Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"í Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lífsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virturi Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á ríkisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum. Við ljúkum 
hér upp munni okkar fyrir hinn mállausa (Orðskv.
Salómons 31.8).
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn í 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lífsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum slíku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á ríkisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meögöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á ríkisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.



Viö undirrituö mótmælum stjórnarfrumvarpi um fostur- 
eyðingar. Meö því yrðu þær leyfðar al.lt inn i 6, mánuð 
meðgongu, til loka 22. vikui Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgongu gefið allt ákvörðunarvala um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædaa 
barns einskis virturi Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina aö draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slíkri árás á iifið, 
nefur umooö til þess frá okkur sem kjósendum-
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum. Við ljúkum 
hér upp munni okkar fyrir hinn mállausa (Orðskv.
Salómons 31.8).
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. vikui Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"í Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum. Við ljúkum 
hér upp munni okkar fyrir hinn mállausa (Orðskv.
Salómons 31.8) .
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum. Við ljúkum 
hér upp munni okkar fyrir hinn mállausa (Orðskv.
Salómons 31.8).
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með því yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. vikuí Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tíma meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lífsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virturi Við mótmælum slíku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum. Við Ijúkum 
hér upp munni okkar fyrir hinn mállausa.
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn 1 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. vikuí Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum. Við ljúkum 
hér upp munni okkar fyrir hinn mállausa.
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með því yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum. Við ljúkum 
hér upp munni okkar fyrir hinn mállausa (Orðskv.
Salómons 31.8) .
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn í 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengu 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum sliku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slikri árás á lifið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum. Við ljúkui 
hér upp munni okkar fyrir hinn mállausa (Orðskv. 
Salómons 31.8).
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Við undirrituð mótmælum stjórnarfrumvarpi um fóstur- 
eyðingar. Með þvi yrðu þær leyfðar allt inn i 6. mánuð 
meðgöngu, til loka 22. viku! Þar er aðgerðin ekki lengur 
kölluð fóstureyðing, heldur "þungunarrof"! Þar er konum 
á þessum tima meðgöngu gefið allt ákvörðunarvald um 
fóstureyðingu, en lifsréttur fósturs og hins ófædda 
barns einskis virtur! Við mótmælum slíku lagafrumvarpi 
hástöfum og skorum á rikisstjórnina að draga það til 
baka. Enginn, sem greiðir atkvæði slíkri árás á lífið, 
hefur umboð til þess frá okkur sem kjósendum.
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