Formanden for værtsforeningen, Helene Jacobsen, Eva Hemmer Hansen, der opstilles af f jerde distrikt
Inga Dahlsgaard og Eva Wohlert.
til

Dansk Kvindesamfund tager abortsagen med i
sit handlingsprogram, men kan næppe skaffe
enighed om fri abort Livlig diskussion paa
distriktsmode l Horsens
Abortdiskussionen kom til at præ- bygning af seksualvejledningen
skoler, ungdomsskoler og blandt
ge Dansk Kvindesamfunds
værnepligtige og en udbygning af
pdaistrBkygmhoøleP .a
selve mødet forelagde formanden, mødrehjælpsinstitutionerne .
— Men, understregede Inga
Eva Wohlert, Horsens, det
ændrings forslag til lovene, der er Dahlsgaard, de illegale aborter vii
fremsat fra den københavnske ung- ikke kunne undgaas, selv om man
domskreds, og som blev behandlet faar fri abort.
Meta Sommer, Skanderborg,
paa et hovedbestyrelsesmøde i
weekend'en. Forslaget, der skal mente at en lavere ægteskabsalder
frem paa landsmødet i maj, er en maaske kan hjælpe paa abortproudløber af ungdomskredsens akti- blemet. Hun gik ogsaa ind for udvitet for ændret abortlovgivning. bygning af seksualklinikkerne. Lis
Man krcever fuldt selvstyre og ret Pedersen, Odder, accepterede
til at sende resolutioner og lignen- Toftlund-lægens forslag om fri abort
de henvendelser til regeringen, fol- for unge kvinder op til 18 aar og
40-aarige og derover samt for alle
ketinget og of fentligheden.
Paa aftenmødet talte formanden kvinder, der har født tre born.
Eva Hemmer Hansen, der nu for
for DK's maalsætningsudvalg ,
programredaktør Inga Dahlsgaard om tredie gang er med 1 diskussionen
indholdet af Dansk Kvindesamfunds om abortlovgivning, saa, heist helt
ny handlingsprogram og formaals- fri adgang — og at det blev en fuldparagraf. Abortsagen maa ogsaa stændig privat ting, som lovgivninmed i programmet, selv om jeg ikke gen ikke blander s ig i . Lad folk selv
om det, sagde hun og advarede imod
tror, DK gaar ind for fri abort, bør
fri abort for de unge under 18 aar.
abortlovgivning lempes og social
indication indføres . Der bør ske en ud- De er udsat for det største pres

fra alle sider. Men behøver vi at
tage spørgsmaalet med i handlingsprogrammet ?
Inga Dahlsgaard svarede , at man
blev betragtet som reaktionær i via-',
se kredse, hvis man ikke siger fri '
abort. Paa den anden side er abort
efter hendes opfattelse en forbistret
daarlig loaning — den daarligste
form for fødselsbegrænsning . Men
DK kommer ikke uden om at tage
en eller anden form for stilling til
problemet.
Drude Dahlerup, Aarhus, var enig
med Eva Hemmer Hansen om, at
det maatte være den enkelte kvindes eget ansvar og fandt det numrende folketing inkompetent i dette
spørgsmaal . Eva Hemmer Hansen
undrede sig over, at der ikke allerede var sket udbygning af seksualklinikkerne. Der findes fire i hele
landet. Og Walli Friis Olsen, Aarhus, paapegede, at man i diskussionen bestandig synes at overse
hensynet til de uønskede born. De
har ringere chanter her 1 livet end
de onskede.
Dermed er vejen banet for Bjorn
Selden. Den københavnske ungdomskreds' formand, der satte gang
1 abortdiskussionen, kommer til
Horsens den 28. marts. Han er inviteret af Dansk Kvindesamfund og
Ung Tværpolitik, og emnet er „Fri
abort ?

