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Det svåra valet
USA har valt en president. Det fanns två kandidater och efter många om
och men valdes den ene till att leda landet i 4 år. Det var inget lätt val.
Det fanns för- och nackdelar med båda kandidaterna.
När en kvinna blir ofrivilligt gravid uppstår ibland samma situation. Det
är inte givet att hon blir himlastormande glad och vill behålla det
väntade barnet. Inte heller är kanske första tanken att hon vill göra en
abort. Ofta tumlar istället tankar upp om för- och nackdelar kring
graviditet, förlossning, barnets far, framtiden, hur ska det gå, vilket val
ska göras, hur ska det gå med ekonomin, skolan, jobbet, kompisarna, vad
ska alla säga osv.
Minnas uppgift är inte att ge råd om hur kvinnan/paret ska välja. Vi vill
istället finnas med både i de svåra situationerna men också då det
förändras och förhoppningsvis förbättras. Minna vill finnas som stöd för
de kvinnor som beslutar sig för en abort och vara med i den
läkningsprocess som följer. Minna vill även stötta de kvinnor som
fullföljer en graviditet på egen hand. Att bli gravid och samtidigt bli
ensam under den fas i livet när de flesta brukar vara två är en stor
utmaning såväl känslomässigt och ekonomiskt som rent praktiskt.
Minna vill underlätta i ovanstående livssituationer och vill hjälpa till
rent konkret.
Minna-mottagningen har funnits i mer än 10 år och har ett brett stöd
ifrån bl.a Göteborgs kommun vilket har möjliggjort att minnamottagningens tjänster erbjuds kostnadsfritt och konfidentiellt.
Det är glädjande att se att valet ligger hos kvinnan men att vi kan få
finnas med som ett bollplank när tankarna tumlar runt.
Nina Hedner
Ordförande i minna,
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