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Jeg har vokst opp i en liten by på Sørlandet. I min ungdom var det jenter på 14-15 år som ble 

gravide. På grunn av kristne foreldre måtte mange av dem få ungene. Skolegangen ble 

ødelagt, og de ble fordømt og sett på som umoralske. Jeg husker en nabojente som ikke turde å 

vise seg ute i løpet av de 9 måndene hun var gravid. At unge jenter nå kan risikere å bli avvist av 

fastlegen er svært provoserende. Dersom hun har religiøse foreldre hvordan kan hun da forklare 

at hun bytter fastlege. På små steder vil bytte av fastlege kunne bli en "snakkis" .  

 

Det er de unge jentene som har blitt gravide ufrivillig som er den svake parten. Det er viktig at vi 

som samfunn beskytter dem. Når en ressurssterk lege avslår å rettlede en ung sårbar jente som 

har blitt gravid, må samfunnet reagere. Leger som påberoper seg Reservasjonsrett bør ikke få 

anledning til å bli fastleger.  

 

Å godta Reservasjonsrett er et angrep på kvinners rettigheter. Jeg arbeider internasjonalt med 

kvinners rettigheter. Norge blir sett på som et foregangsland. Jeg vil få problemer med å forklare 

hvorfor Norge nå vil tillate Reservasjonsrett. Dette vil skade vårt omdømme internasjonalt når 

det gjelder kvinner og likestilling. Hvordan skal vi kunne gå i spissen for å arbeide for kvinners 

rett til abort i land hvor opp til  25 prosent av mødredødligheten skyldes  at unge sårbare jenter 

må foreta illegale arborter. Vi prøver å forklare at abort og prevensjon er sentralt for å få ned 

dødeligheten. At forekomsten av fistula vil gå ned dersom mindreårige jenter har mulighet til å ta 

abort.  

 

Reservasjonsretten er meget flaut for oss som arbeider internasjonalt med kvinnespørsmål. Alle 

våre samarbeidspartnere vil forstå at dette er ikke noe annet en et angrep på retten til å 

foreta abort. Forklaringen om at reservasjonsretten vil være positivt for unge jenter holder ikke. 

Vi kjenner " lusa på gangen", dette er intet mindre enn et angrep på retten til abort.  

 

Hilsen Bodil Maal ( 61 år) 


