
NEJ TILL FRI ABORT!
-Hur hunde detta she?
- Varfor protesterade man inte?
Dessa ar spontana reaktioner till filmer och
bilder fran nazisternas judeutrotningar. Ett
helt folk fort bakom-Ijuset av en effektiv prop-
agandamaskin. Miljontals manmskor mordas -
nastan inga reaktioner hos det tyska folket.
Man sager idag: -
-Lat det aldrig hiinda igen!

Men man har tydligen inte lart sig. Propagandan ar farra-
disk; folket ett villigt byte. Idag mordas 50 miljoner barn
vaIje ar, innan de ens hunnit se ljuset. Av dessa 35 000 i
Sverige, och har som i manga andra lander sker det med
lagens skydd. Det ar fostermord det ar fraga om. Abort ar
ett annat ord - en intetsagande term, effektiv far propa-
gandapparaten.
Valdsregimer kannetecknas av sin lognaktiga propagan-

da, och den fruktansvarda logn som storre delen av vart
folk gar pa ar den, att det ofadda barnet inte ar nagon in-
divid. Vetenskapliga fakta fartigs - att hjartat slAr efter
arton dagar, och hjarnvagor och kanslighet far ljud och
smarta kan pavisas efter sju veckor. Barnet reagerar far
nalstick. Efter atta veckor griper det faremal som place-
ras i dess hand. Dess 46 kromosomer ar unika, helt olika
faraldramas. Den propagandistiska kvinnororelsens
apostlar hojtar:
- Vi vill bestamma over var kropp!

Men barnet ar inte en del av kvinnokroppen. Det ar en



enskild manniska som har ratt till sitt eget liv, och fdral-
drama har ansvar fdr att varda och fostra detta liv. Det
ansvaret ligger i sjalva sexualakten.

Den djavulska propagandan i skola, etermedia och tid-
ningar vadjar till det lagsta hos manniskan: henns kottsli-
ga lustar och ansvarsloshet. I liberalism ens namn begas
massmord. Kan syftet vara annat an att fdrsvaga mannis-
\< an och fa henne att villigt underordna sig maktens man
och kvinnor. Det ar ett fdrtryck som gor manniskan hjalp-
los, ty hennes kan$loliv och klara tanke fdrstors. Hon
jamar med i den beslojade propagandan. Asikts-
likriktningen ar total. Avvikande asikter serveras ocksa
pa ett fat och fdrlojligas. Ingen med verkliga, sakligt grun-
dade avvikande asikter far komma till tals. Vi lever i ett
slags totalitart samhalle dar manniskan beharskas genom
sina drifter. Hon anvands till att fdrtrycka sig sjalv.
Storre delen av svenska folket ar hjarntvattat. Man talar
vackra ord omjamlikhet och solidaritet, men verkligheten
blir allt grymmare. Nar man frantagits allt ansvar, upp-
manats att fdlja minsta motstandets lag och helt fdr-
slavats av sinnenas lustfyllda begar, da ar man ingen fri
manniska, utan ett latt byte fdr makten. Denna form av
fdrtryck ar tom varre an den fysiska tortyren, dar man i
alIa fall har stolthet och vardighet kvar. Det ar sjalslig
tortyr som bedrivs i Sverige. 1:1anniskansvilja och ansvar
fdrstors och hon sjunker till en niva lagre an djurens. Det
kan bara sluta pa ett satt, det har historien klart visat.
Moraliskt fdrfallleder till kulturens undergang.

For nagra ar sedan diskuterades ater abortfragan i riks-
dagen. Nagra kvinnor var kritiska mot broschyren "Ratt
tillliv" dar bl a fargbilder av mordade foster fdrekommer.
Man ville jamstalla dessa bilder med videovaldet. Hur
nagon (fdrnuftig) manniska kan gora en sadan jamfdrelse
ar fdr mig en gata. Videovaldet ar ju i alIa fall bara teater,
som man slipper se om man inte vill. Fostermorden ar



verklighet. Bor vi inte vakna upp till denna verklighet?
Man talade om skrackpropaganda. En kvinna i riksdags-

debatten tyckte att vi bor mota detta amne med karlek
och forstaelse, inte med skrackpropaganda. Man kan
fraga sig, vad har fostermord med karlek att gora? Det
talas sa mycket om att vi inte far glomma vad som hande
i Nazityskland. Det visas standigt filmer pa TV, man
anser det angelaget att visa hur fruktansvart det var.
Men nar nagra personer nu vill visa hur fruktansvart det
ar att 35 000 foster mordas vmje ar i Sverige, ja da ar det
samhallsfientligt och sk&dligt. Skadligt framst for de
kvinnor som redan gjort a'bort. De kan ju fa skuldkanslor.
Borde vi da inte kanna samma medlidande for de "stack-
ars" nazibodlar som kanske rakar se-en film eller bilder
fran judeutrotandet. De kanske far skuldkanslor, de
stackarna.

De fiesta kvinnor far skuld-kanslor efter aborten. Detta
ar ett halsotecken och det kan hjalpa kvinnan att inte
gora om samma sak igen. Att forsoka befria henne fran
skuldkanslor genom att saga: - Det var val ingenting, ett
naturligt ingrepp bra. Oroa dig inte! - ar ett brott mot na-
turen, ett forsok att gora kvinnan kall och okanslig. Det
ar knappast forstaelse och karlek. Vi maste lara oss att se
verkligheten som den ar och ta konsekenserna av vart
handlande. Det flnns ingen latt vag ur problemet.

Man sager att aborterna ar bra, for de forhindrar att
ovalkomna barn satts till varlden. Men ar det battre att
morda dem?
Hitler kunde ha resonerat:

- Dessa stackars judar, de ar hatade overallt, det ar lika
bra att ta kal pa demoDet ar bast for dem sjaIva.

Att ta emot ett barn innebar naturligtvis uppoffringar;
karriaren, semesterresan etc etc, kanske maste sattas at
sidan. Det ar faktiskt Iiknande forhallanden som ar de
vanligaste orsakerna till abort. Med tanke pa den val-



fardsstat som vi lever i ar ekonomiska orsaker ofta undan-
flykter. Det ar med andra ord bekvamlighet, njutnings-
lystnad och karriannedvetande som far dagens kvinnor
att morda sina barn. Varfdr inte rikta den karlek och fdr-
staelse, som det talas sa mycket om i den har debatten,
mot de stackars barn en?

- Men sager manga, om vi skulle fdrbjuda aborterna nu,
sa skulle det bara leda till en massa illegala aborter, med
storre risker som fdljd.
Ja, det ar nog tyvarr sa. Den demoraliserande propagan-

dan har gatt sa langt att manniskors ansvar och med-
kansla sa till den grad har fdrstorts, att det inte verkar
finnas nagon atervando sa lange vara makthavande och
massmedia fortsatter med sin fdrstorelse. Jag vill i alIa
fall uppmana alIa er som fortfarande har lite fdrnuft att
borja tanka kritiskt. Inte den sorlens tankande som
prackas pa oss i massmedia, utan verkligt kritiskt tankan-
de; Annars far vi nog finna oss i att ga till historien som
medverkande till mansklighetens storsta brott mot sig
sjalv.

Antalet aborter 1958-89
686.535

Sverigedemokraterna
Box 60015, 104 01 STOCKHOLM

Telefon 08· 825767, Fax 08·439260
Postgiro: 23 45 65 • 0

Medlemsavgift 150 kr • Partiprogram 30 kr
. Vi ar aven tacksamma for ekonomiska bidrag!


