
Et annerledes barn  

 

De siste ukene har vi opplevd et sterkt engasjement for dagens abortlov. En 

lørdag i november møtte tusenvis til abortdemonstrasjoner i flere norske byer 

 Det brukes retorikk om angrep på kvinners rettigheter, formynderi, fare for 

abortturisme og massiv nedvurdering av kvinnene. 

 Det ene fokus har vært knytta til mulighet for “tvilling abort” og Norge er i dag 

det eneste land i Europa som offentlig praktiserer “selvbestemt” 

fosterreduksjon. 

Spesielt har fokuset i debatten vært knytta til §2C som åpner for sen abort når” 

det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom”. Men i praksis i dag er at 

ikke bare “alvorlig sykdom”, men også påviste egenskaper hos fosteret-som 

Down syndrom- anføres som selvstendig abortgrunn med hjemmel i 2C. En 

enkelt egenskap ved fosteret- en diagnose, en gruppetilhørighet- blir 

avgjørende for dets rettsvern og moralske verdi. 

Vi erkjenner at i visse situasjoner er dette et meget vanskelig landskap å 

bevege seg rett i , i møte med de som står ansikt til ansikt med det å føde, ha 

ansvar og omsorg for barn født med alvorlige sykdommer. 

Samtidig må ikke de barna, som selv ikke kan tale si sak, oppleve at der ikke er 

røster som varmt og tydelig våger å tale deres sak.  

Dette må gjøres i sannhet ikledd kjærlighet og omsorg, både til den som føder 

og det barn som fødes. 

Når vi nå enda en gang skal feire jul, er det enda en gang i møte med den unge 

mor, Maria, som under kummerlige forhold, ikke planlagt, fødte et barn som 

var “annerledes” enn alle andre fødte barn her på jord. 

I årene fra Jesu barndom og oppvekst er det ikke mye bibelen gir oss innsyn i, 

men de glimt vi får forteller oss at han var annerledes. Jesus oppførte seg 

annerledes enn sine søstre og brødre. Han hadde sine utfordringer både i 

barndom og ungdom som alle andre, men med annet utfall. Jesus gjorde ikke 

opprør, droppa ikke ut av skole eller ble med i gjengopprør. Han ble utsatt for 

alle prøvelser og fristelser som andre unge på den tid, uten å feile. Jesus var 

“annerledes”. Der andre slo, snudde han det andre kinn til. 

Ja, når han var 33 år gammel syns folket at han var så annerledes og spesiell at 

de taktfast ropte: “Bort med Han!” 

Vi er så takknemlige og denne julen for at han, Jesus,  som var “annerledes” ble 

født , som en glede for alt folket og en glede for oss og denne julen 



“Eder er i dag en frelser født!” 

 

 


