INDKOMNE FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING 2022

Forslag 1
At Forældre og Fødsel donerer 5.000 kr. til gravide og fødende i Ukraine via Sex og Samfund og
5.000 kr. til udsatte gravide og fødende verden over via Læger uden grænser.
Forslagsstiller
Bestyrelsen
Begrundelse
Forældre og Fødsel arbejder for at forbedre vilkårene for gravide, fødende og barslende i
Danmark. Vi har mange konkrete krav og ønsker til forbedring af den danske svangreomsorg og vi
mener, at overlevelse hverken kan eller må være det eneste succeskriterium for om en fødsel
anses som vellykket. Vi er dog også klar over, at det er en holdning, som udspringer fra et
privilegeret ståsted, fordi vi bor i et land med en af verdens laveste rater af mødre- og
børnedødelighed.
Vi er meget berørte af krigen i Ukraine og historierne om kvinder, der føder i metrostationer og
bunkere, højgravide, der fragtes ud af et bombet hospital, kvinder, der føder og børn, der kommer
til verden under de værst tænkelige forhold. Sex og Samfund bruger donationer til ukrainske
fødende til livreddende hjælp til gravide og nyfødte: hygiejne kits, medicinsk udstyr, tæpper, tøj til
nyfødte og bleer. Læs mere om Sex og Samfunds nødhjælp til gravide og fødende i Ukraine her.
Mange andre steder i verden er det at være gravid og skulle føde også forbundet med en stor
risiko for, at kvinden mister livet. Hvert år mister omkring 300.000 kvinder livet i forbindelse med
graviditet eller fødsel. Langt de fleste dødsfald under fødsler kunne være undgået, hvis der havde
været en læge eller en jordemoder til stede. Læger uden Grænser driver fødselsklinikker og
hospitaler verden over, hvor kvinder kan føde sikkert under hygiejniske forhold. For eksempel i
Afghanistan, som har nogle af verdens højeste tal for både mødredødelighed og
spædbarnsdødelighed. Læs mere om Læger uden grænsers nødhjælp til udsatte gravide og
fødende verden over her.
Vi ønsker at vise solidaritet med gravide og fødende i verdens brændpunkter og udsatte områder
og støtte dem ved hjælp af den foreslåede donation.
Budgetmæssige konsekvenser/finansiering
Vi foreslår at benytte indtægten på ca. 9.000 kr. fra Dansk Doulaforening, som har doneret deres
overskud til Forældre og Fødsel ifm. nedlæggelsen af deres forening, samt 1.000 kr. fra
markedsførings- og PR-budgetposten. Afrundet i alt 10.000 kr.

