
Abortkampen i Nicaragua: et rollespil
Udviklet til brigade 08, Ryslinge, 8-1-08, af Mikkel Iversen, Sara Mortensen og Sven Gårn Hansen

1. Læs dit rollekort
2. Diskuter abortsagen med de andre i gruppen – prøv at overbevise dem on dine holdninger, men 

uden at skade din popularitet.
3. Hvis I er et stort hold: Fremlæg gruppens diskussion for resten af holdet.
4. Diskuter fremlæggelserne.

Workshop-ordstyren kan evt. spørge ind til:

Kirkens stillingtagen: Hvorfor vælger kirken en så livsfjendsk holdning?
Input: Nogle fortolkninger af katolsk doktrin (f.eks. Det katolske bisperåd i USA) tillader faktisk terapuetisk 
abort. Kirken i Nicarasgua kunne nok gøre det samme uden at komme i krig med vatikanet. Hvorfor den 
hysteriske stemning?
Stikord til mulige forklaringer: En trængt kirke, trængt machismo (patriarkalske familiestrukturer lig 
kirkemagt)?

Politikernes stillingtagen: hvorfor bejler I til kirken?
Input: Havd siger det om et land, at kirken kan sætte en dagsorden som alle partierne fælger? Hvad siger 
FSLNs holdning om partiets “venstreorientering”?
Stikord til mulige forklaringer: Mange fattige i en kaotisk livsverden, hvor religion er den eneste meningsfulde 
sammenhæng -og hvor kirkens trusler om helvede er særdeles virkelige. FSLNs karakter som bred 
klassealliance under en opportunistisk ledelse?

Civilsamfundets stillingtagen: hvorfor er der ikke større modstand?
Input: hvorfor har kvindebevægelsen ikke større opbakning? Hvorfor har lægestanden/videnskaben ikke 
større respekt?
Stikord til mulige forklaringer: klasseskel: intelektuelles og fattiges livsverdener. Forbindelse til global  
tendens med opgør med videnskaben?



Miguel Obando Bravo

Som kardenal og indtil få år siden ærkesbiskop har du igennem fyrre år været den dominerende figur i den 
katolske kirke i Nicaragua. Som kirkeleder i en revolutionstid har du brugt mange kræfter på din alliance med 
den konservative, afdøde pave Juan Pablo II for at dæmme op mod oprørske tendenser i samfundet og i din 
egen kirke.

I 20 år har du set med bekymring på, at stadig flere nicaraguanere søger over i missionerende, konservative 
protestantiske sekter fra udlandet (baptister, adventister, Jehovas Vidner,, osv.). Op imod en tredjedel af 
befolkningen har forladt den Sande Kirke. 

Du er også bekymret over samfundets snigende verdsliggørelse. En bekymring, du deler med de 
protestantiske kirkefædre.

Terapeutisk abort

Abort er forbudt i Nicaragua og har altid været det. Men terapeutisk abort, dvs. en abort, som tre læger 
samstemmende skønner er nødvendig for at redde en gravid kvindes liv (f.eks. under graviditet uden for 
livmoderen), har været tilladt siden 1893. Figuren terapeutisk abort har også været bragt i anvendelse når 
kvindens helbred har været i fare, og når det har drejet sig om voldtægtsofre og gravide børn (psykisk 
helbred). 

I 2003 bragte en konkret sag sindene i kog i Nicaragua: en 10 årig åpige blev voldtaget og derefter gravid. 
Hendes forældre besluttede, at hun skulle have en abort. Katolske og protestantiske grupper gik i brechen 
for det ufødte barns ret til livet, som er vigtigere end en piges ret til (måske) at få en bedre chance for et godt 
liv. Kvindebevægelse, læger og udenlandske donorer stillede sig på Dødens side i kampen. 

Dig og abortsagen

Som katolik er du overbevist om, at sjælen bliver født i selve befrugtningens øjeblik. Enhver afbrydelse af 
svangerskabet efter dette øjeblik er det samme som at tage livet af en uskyldig sjæl.

Du er overbevist om, at mange læger, især dem, der arbejder for gudløse udenlandske NGOer, bruger 
figuren terapuetisk abort til hæmningsløst at foretage aborter af enhver art.

Din søndagsprædiken i Managuas domkirke har i årtier haft monopol som landets moralske barometer. Hvis 
de protestantiske sekter, med deres udenlandske penge og støtte fra USAs Right to Life kampagner, løber 
med abortsagen, er du bange for, at de for første gang kan blive en dagsordenssættende aktør på den 
nationale politiske scene.  

Siden 2003 har du derfor stillet dig i spidsen for klampen for at forbyde terapuetisk abort helt.

Forklar din position for de andre i gruppen. Vælg dine argumenter med omhu, så du overbeviser både 
fattigfolk og mægtige politikere!



  Daniel Ortega Saavedra

Du er leder af landets største politiske parti, sandinistfronten FSLN (“Fronten” i daglig tale) og en central 
skikkelse i landets politiske liv. Som guerillasoldat og som præsident under revolution og borgerkrig stod du 
frem til dit valgnederlag i 1990 for et historisk sporskifte i dit lands historie. Du var med til at skabe 
demokratiet, og din politik gav for første gang fattige nicaraguanere i by og på land en aktie i landets 
udvikling. Mange fattige elsker dig ubetinget for det, du gjorde i 80erne, og for aldrig at have givet op siden.

Du er overbevist om, at det er din skæbne at gøre det arbejde færdigt, som blev afbrudt i 1990. Du har i 16 
år gennem en utrættelig indsats arbejdet og manipuleret for at komme tilbage til magten.  Du ved, at det var 
tre faktorer, der tilsammen forårsagede dit nederlag  i 1990, og som forhindrede din tilbagekomst i to 
efterfølgende valg (1996, 2001): USAs had til dig og alt, hvad du står for. Den katolske kirkes aktive 
opposition fra landets prædikestole. Og erhvervslivets bevidste sabotage af din økonomiske politik. 

Du har svoret, at de næste gang skal stå på din side, eller i det mindste stille sig neutralt i kampen. Bl.a har 
du siden 2001 arbejdet for at opbygge et image som aktiv katolik. Du har ladet dig vie af kardinalen i 
katedralen. Du har kaldt på kardinalen som mægler i mange af de samfundskonflikter, du har deltaget i. Du 
har fået kardinalens gudbarn og protege ind som formand for Højesteret. Din indflydelse i retsvæsenet har 
sørget for, at kardinalens tvivlsomme forretningsaffærer ikke har fået retsligt efterspil.
  

Terapeutisk abort

Abort er forbudt i Nicaragua og har altid været det. Men terapeutisk abort, dvs. en abort, som tre læger 
samstemmende skønner er nødvendig for at redde en gravid kvindes liv (f.eks. under graviditet uden for 
livmoderen), har været tilladt siden 1893. Figuren terapeutisk abort har også været bragt i anvendelse når 
det bare gælder kvindens helbred, og når det har drejet sig om voldtægtsofre og børn (psykisk helbred). 

I 2003 bragte en konkret sag sindene i kog i Nicaragua: en 10 årig åpige blev voldtaget og derefter gravid. 
Hendes forældre besluttede, at hun skulle have en abort. Katolske og protestantiske grupper gik i brechen 
for det ufødte barns ret til livet. Kvindebevægelse, læger og udenlandske donorer stillede op til kamp for 
pigens ret til helbred og en chance i livet.
  

Dig og abortsagen

Da kirken i månederne op til valget i november 2006 indkalder til kæmpedemonstration mod terapeutisk 
abort ved du, at din ven og fjende kardinalen sætter dine valgchancer på spil. Han lader dig forstå, at hvis du 
støtter ham i denne sag, vil der fra hans prædikestol lyde en anbefaling af dit kandidatur. Men hvis du går 
imod, vil alle landets troende katolikker kende dig som Dødens, krigens og voldens kandidat.

Du ved, at mange kvindelige ledere i dit parti vil føle lede ved at stemme mod retten til terapuetisk abort. Og 
den aktive kvindebevægelse, som dit eget parti stod fadder til i 80erne, vil kalde til åben kamp mod dig og 
din regering. Og mange udenlandske donorer vil stritte imod. 

Men du vurderer, at kirken kan skræmme flere stemmer bort end kvindebevægelsen kan. Dine egne kan du 
formilde med ministerposter og ekslusionstrusler. Og hjælp fra Venezuela og Iran kan opveje eventuelle 
donortab. Din mission er vigtigere end alt andet. Derfor giver du befalingen: Fronten skal stemme mod 
terapuetisk abort i parlamentet.

Forklar din position for de andre i gruppen. Vælg dine argumenter med omhu, så du overbeviser både 
fattigfolk, intelektuelle og feminister!



Eduardo Montealegre Rivas

Du er leder af partiet ALN - Alianza Liberal Nicaraguense. Du er præsidentkandidat for en alliance af 
konservative og liberale erhvervsfolk og politikere, der har gjort oprør mod den liberale partiejer og tidligere 
præsident Arnoldo Aleman. Du står for en moderne kapitalisme med gennemsigte spilleregler. Du er opsat 
på at forhindre, at denne gammeldags caudillo og hans bande af røvere og spytslikkere kommer tilbage til 
magten. 

Nicaraguas fremtid ligger i at åbne sig ud mod en liberal verden. Hverken den korrupte gangster Aleman eller 
Daniel Ortega og hans slæng af bagudskuende kommunister, krigsmagere og anarkister må forhindre 
Nicaraguas udvikling som en troværdig og sikker partner i det globale marked. Du er fremtiden – de er begge 
fortiden. Du har fået arbejdsgiverforeningen og landets vigtigste medieselskaber bag dig i denne mission.

Men du er bevidst om, at landet befolkning og kultur stadig er tilbagestående. Nicaragua skal modvilligt hives 
ind i den moderne verden gennem investeringer og dygtige erhvervsfolks snilde– men indtil det sker, er du 
og dine forretningsvenner nød til at spille spillet, hvor middelalderligt det end er.

Terapeutisk abort

Abort er forbudt i Nicaragua og har altid været det. Men terapeutisk abort, dvs. en abort, som tre læger 
samstemmende skønner er nødvendig for at redde en gravid kvindes liv (f.eks. under graviditet uden for 
livmoderen), har været tilladt siden 1893. Figuren terapeutisk abort har også været bragt i anvendelse når 
det bare gælder kvindens helbred, og når det har drejet sig om voldtægtsofre og børn (psykisk helbred). 

I 2003 bragte en konkret sag sindene i kog i Nicaragua: en 10 årig åpige blev voldtaget og derefter gravid. 
Hendes forældre besluttede, at hun skulle have en abort. Katolske og protestantiske grupper gik i brechen 
for det ufødte barns ret til livet. Kvindebevægelse, læger og udenlandske donorer stillede op til kamp for 
pigens ret til helbred og en chance i livet.
  

Dig og abortsagen

Da kirken i månederne op til valget i november 2006 indkalder til kæmpedemonstration mod terapeutisk 
abort ved du, at den sætter dine valgchancer på spil. 

Personligt er du rimelig kold i denne sag. Kirkens holdning til terapuetisk abort forekommer dig absurd. Du 
ved godt, at fjernsynet om tyve år helt vil have erstattet kirken som landets moralske orakel, også i 
Nicaragua. Under alle omstændigheder ville du sende din datter på privatklinik i Costa Rica eller Californien, 
hvis hun blev gravid på en upassende måde, der kunne forhindre hendes chancer for at gifte sig så godt, 
som hun har krav på. Så et forbud berører ikke dig eller dine.

I mellemtiden så tror fattigfolk stadig blindt på sludderet. Og du ved, at den politiske alliance, du leder, består 
af nogle af landets fineste familier - de kan spore deres blod tilbage til conquistaen, og har altid samarbejdet 
med kirken om at forklare de fattige, hvorfor Gud har ordnet verden, som Han nu engang har, med dig og 
dine ved magten. Den organiserede kvindebevægelse er lille og ville under alle omstændigheder aldrig 
stemme på dig, så hensynet til den er ikke en faktor.

Du beslutter, at det er en tabersag at udfordre kirken på dette punkt. Du holder lav profil på sagen, men vil i 
givet fald anbefale din parlamentsgruppe at stemme for et forbud.

Forklar din position for de andre i gruppen. Vælg dine argumenter med omhu, så du overbeviser både 
fattigfolk, intelektuelle og feminister (de sidste er forresten måske din egen søn eller datter)!



Rosa Sanchez

Du er bondekvinde fra Matagalpa. Sammen med din mand ejer du jord i det tørre Terrabona, hvor I sår 
tomater og peberfrugt, lidt bønner og hirse (der er for tørt til majs de fleste år), og har lidt kvæg. I fik jeres 
jord i 1986 af den sandinistiske jordreform, og din mand forsvarede den som militssoldat i contrakrigen. I 
føler en inderlig taknemmelighed overfor sandinistfronten og især overfor Daniel. Han var præsident 
dengang, og som den eneste af revolutionens gamle kommandanter har han altid siden gået i brechen, når 
jeres ejendomsret var truet af hævngerrige borgerlige eller reaktionære godsejere. Fronten har lovet, at som 
regeringsparti vil de sørge for for, at din ældste søn kan studere til læge i Caracas -  det turde I ikke engang 
drømme om under de sidste 16 års borgerlige regeringer. I er begge  “sandinister til døden”, som I siger.

Som selvhjulpen kvinde i et land, hvor ingen andre hjælper de fattige, har du været en lokal leder siden 
Mitch-orkanen i 1998, da du organiserede rent vand, mad og tøj til de husvilde, der søgte tilflugt i din kirke. 
Du er forkvinde for et kvindekooperativ, der forvalter lån fra en svejtsisk NGO til geder og høns. Du er blevet 
vant til at drage dine egne konklusioner og også lufte dem offentligt.

Du er mor til 8 børn. Du har set et af dine børn dø som spæd og har set mange af dine naboers børn både 
dø og blive gravide med stedfædre og fædre. Du kender til vold – det var derfor du gik fra din første mand.

Terapeutisk abort

Abort er forbudt i Nicaragua og har altid været det. Men nu har du hørt, at gudløse kræfter vil åbne op for 
abort under navnet “terapuetisk abort”. De har foreslået en lov for at tillade det. 

I 2003 bragte en konkret sag sindene i kog i Nicaragua: en 10 årig blev taget af en mand, og blev gravid. 
Hendes forældre besluttede, at hun skulle have en abort. Din kirke gik i brechen for det ufødte barns ret til 
livet – hvad er mest værd: et barns sjæl, eller om en dum pige skal undgå konsekvensen af sin opførsel?

Dig og abortsagen

I kirken i har præsten vist dig en film om “terapeutisk abort”, som de gudløse gerne vil åbne op for. I filmen så 
du, hvordan en abortlæges skalpel snittede et lille foster i skiver – først fødderne, så benene, så kroppen, til 
sidst det lille hovede. En oplevelse som du fik kvalme af. Du kan kun støtte kirkens kamp mod disse mord. 

Fra din mormors landsbyvisdom ved du, at kvinder har svært ved at blive gravide, hvis der ikke er varme 
følelser under samlejet. Du har derfor svært ved at forestille dig, at en baby kan blive til, uden at kærlighed er 
med i spillet. Så abort for voldtægtsofre kan du ikke se den store mening med. Hvis det er ægte voldtægt.

Som bonde har du hele dit liv taget beslutninger om liv og død i din familie og blandt dine dyr. Hvis en 
kræftsyg mor til fire kan reddes af en behandling, som vil dræbe hendes ufødte foster, vil din vurdering straks 
være: hvad er mest værd – de fire børn, der allerede lever, eller det ene barn, der er på vej til livet? Du ved 
også fra dig selv, at det gør mere ondt, når et barn dør som ti-årig, efter at du har lært at elske det, end før 
fødslen, hvor du knap nok kender det. Det er sund fornuft, ikke mord som terapeutisk abort.

Du husker også, at bisperne har sagt, at terapeutisk abort er en dødssynd – de vil altså sende dig til helvede. 
Den slags trusler skal man også overveje. Bisper har magt over mangt og meget.

Din holding er, at du er imod terapeutisk abort, som det du så på præstens film. Om et foster skal dø for at 
redde en levende kvinde kommer derimod an på, hvor mange liv der er på spil, den ene eller den anden vej.

Forklar din position for de andre i gruppen. Vælg dine argumenter med omhu. Husk, at sandinisterne og 
kirken har magt til at beskytte dig fra hhv. de rige og fra helvede. Pas på med at tirre dem. 



Magaly Quintana

Som aktiv i “Katolikker for retten til at vælge” og “Autonome Feminister” er du gammel frontkæmper for 
kvindesagen i Nicaragua. Som ung gik du med i sandinisternes kvindeorganisation AMNLAE, da kvinders 
rettigheder første gang kom på dagsorden i Nicaragua: først retten til at kæmpe, retten til at blive officer, 
retten til at blive politibetjent. Så retten til at tale, retten til barselsorlov, retten til et liv uden vold. Endelig: 
retten til din egen krop, blandt andet med prævention og ret til at sige både ja og nej til sex.

Du var loual, da sandinistfronten midt i borgerkrigens dillemmaer valgte kirkens side i spørgsmålene om 
abort og om homoseksualitet. Men du brød med Frontens kvindeorganiseringer i begyndelsen af 90erne, da 
den selv i fredstid fastholdt konservative og kvindeundertrykkende positioner. Du var medstifter af landets 
uafhængige kvindebevægelse  - men blev dengang ved med at stemme sandinistisk.

Terapeutisk abort

Abort er forbudt i Nicaragua og har altid været det. Men terapeutisk abort, dvs. en abort, som tre læger 
samstemmende skønner er nødvendig for at redde en gravid kvindes liv (f.eks. under graviditet uden for 
livmoderen), har været tilladt siden 1893. Figuren terapeutisk abort har også været bragt i anvendelse når 
det bare gælder kvindens helbred, og når det har drejet sig om voldtægtsofre og børn (psykisk helbred). 

I 2003 bragte en konkret sag sindene i kog i Nicaragua: en 10 årig åpige blev voldtaget og derefter gravid. 
Hendes forældre besluttede, at hun skulle have en abort. Katolske og protestantiske grupper gik i brechen 
for det ufødte barns ret til livet. Din egen kvindebevægelse, læger og udenlandske donorer stillede op til 
kamp for pigens ret til helbred og en chance i livet. Nu vil kirken afskaffe retten til terapeutisk abort.

Dig og abortsagen

Som frontkæmper i kvindekampens mange slagmarker er du blevet mere og bevidst om partiakartet som 
den grundlæggende skabelon for magt i Nicaragua. Du har med væmmelse fulgt Frontens falden på halen 
for kirkens positioner i et støt skred fra enhver reel støtte til kvinders befrielse.

Den katolske kirkes hierarki var din sags fremmeste fjende i revolutionstiden, da du som ung vandt slag på 
slag. Og den fortsætter med at være det den dag i dag, når den kæmper for at redde partiarkatet og sin egen 
samfundskontrol hvor det gør mest ondt: kontrollen over kvindens krop.

Sammen med andre slagskibe fra kvindekampens veteranflok har du stiftet “Den strategiske alliance for 
terapeutisk abort”. Strategisk fordi I alle faktisk går ind for fri abort, men det strategisk mulige lige nu er kun 
at redde den terapeutiske abort, og dermed 30-50 kvinders liv om året. De 6,000, der indlægges hvert år 
med komplikationer fra en illegal abort, kan du (endnu) ikke gøre noget for.

De 30.000 kvinder om året, der gennemfører en illegal abort (75% af alle landets kvinder får gennemført en 
abort i løbet af deres liv) er en bevægelse, der nok stemmer med fødderne – men er langt fra at have en 
egen stemme i dagens Nicaragua. Alle hykler de troskab overfor samfundsnormen – og organiserer ellers 
“ophold hos fætter Juan i udlandet”  på livet løs til sig selv og døtrene.

Du kæmper altså for terapeutisk abort som et trin i kampen for kvindefrigørelsen, men argumenterer for den 
taktisk: kvindens liv er vel lige så meget værd som fostrets. Hvorfor ikke redde hendes liv?

Forklar din position for de andre i gruppen. Vælg dine argumenter med omhu. Husk at formulere dig, så du 
ikke provokerer lægerne og de borgerlige, og allerhelst: du vil gerne i kontakt med bønderne (det tavse 
flertal!). Sandinisterne og kirken HAR du opgivet...



Leonel Arguello

Du er formand for de praktiserende lægers organisation i Nicaragua. Du er veluddannet, dygtig, 
videnskabeligt velbevandret. Når det gælder landets sundshedspolitik er du er vant til at tale med vægt og til, 
at folk lytter til, hvad du har at sige.

Som organisationsmand er det din opgave at tage vare om lægestandens proffessionelle niveau, dens etiske 
ansvar, dens internationale standard og ry, og dens selvagtelse.

Du er sympatisk indstillet overfor ethvert parti, der vil tage sundhedspolitikkens udfordringer seriøst. Du gider 
ikke populisme – du vil se budgetter, kroner og ører og tidsberegninger, sygdomsstatistikker og patienttal, 
livsstilsanalyser og sundhedsprofiler, strategier for anskaffelse af billig medicin og klare politikker overfor 
patentbeskyttelse af koncernernes produkter.

Terapeutisk abort

Abort er forbudt i Nicaragua og har altid været det. Men terapeutisk abort, dvs. en abort, som tre læger 
samstemmende skønner er nødvendig for at redde en gravid kvindes liv (f.eks. under graviditet uden for 
livmoderen), har været tilladt siden 1893. Figuren terapeutisk abort har også været bragt i anvendelse når 
det bare gælder kvindens helbred, og når det har drejet sig om voldtægtsofre og børn (psykisk helbred). 

I 2003 bragte en konkret sag sindene i kog i Nicaragua: en 10 årig åpige blev voldtaget og derefter gravid. 
Hendes forældre besluttede, at hun skulle have en abort. Katolske og protestantiske grupper gik i brechen 
for det ufødte barns ret til livet. Din egen lægeforening, kvindebevægelsen og udenlandske donorer stillede 
op til kamp for pigens ret til helbred og en chance i livet. Nu vil kirken afskaffe retten til terapeutisk abort. De 
politiske partier er gået med på spøgen.

Dig og abortsagen

Som læge argumenterer det kraftigt for det videnskabeligt absurde i et forbud mod terapeutisk abort. Et 
foster er aldrig blevet født af en graviditet udenfor livmoderen. Og en kvinde har aldrig overlevet et fosters 
død og indre forrådnelse efter en graviditet udenfor livmoderen. At vente med at foretage et indgreb til efter, 
at fosteret er død af sig selv, skaber åbenlyst øget risiko for moderen. Især i et land, hvor selv kvinder, der 
har kæmpet sig frem til et hospital, kan risikere at der går op til 48 timer inden de får adgang til den 
ultralydsscanning, som kan vise, at fostrets hjerte er gået i stå – tid nok til, at forrådnelsen er løbet løbsk.

Hvis det, man vil, er at nedbringet antallet af ulovlige aborter (30.000 om året), så bringer et forbud mod de 
6-12 (hidtil lovlige) terapeutiske aborter ikke dette mål et skridt nærmere. Man vil nå langt længere med 
seksualundervisning i skolerne, oplysning, bedre adgang til fri prævention, osv. Det er da kun logisk.

At straffe terapuetisk abort tvinger læger til at vælge mellem lægeløftet (om at redde det liv, der kan reddes) 
og loven. Vi læger kan som stand ikke acceptere, at staten bringer os i dette dilemma. 

Den statistisk set største sundhedsfare er, at læger nu betragter ALLE graviditeter som “problempatienter”, 
der potentielt kan medføre en umulig valgsituation og endda fængselsstraf. Konsekvensen er dårligere eller 
ingen behandling for ALLE gravide – og de får i forvejen ikke god nok behandling.

Forklar din position for de andre i gruppen. Vælg dine argumenter med omhu. Husk, at du som læge udtaler 
dig på videnskabeligt grundlag, og du forventer saglig argumentation fra de andre. “Far er ikke vred, far er 
skuffet...”


