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Etter debatten i stortinget og etter markeringa 8. mars, er synet det same frå meg: 
 
Debatten i stortinget: 
 
- Det går ikkje an å argumentere for at menneske ikkje kan vere styrt av samvite. Det vert kvar 
og ein av oss styrt av kvar dag. Dersom ein ikkje skal vere styrt av samvite om liv eller død, kva 
vekt har då alle andre avgjersler om liv og død? Sjølv om abortlova er her, så er det ikkje 
einigheit om kortid eit liv startar. Den debatten trur eg hadde vore sunn for samfunnet å ta att. 
Lova kan seie kva tid det er lov å ta abort, men ei lov kan aldri bestemme kortid det er liv.  
 
- Det går ikkje an å bruke argumentet at: Av frykt for at det skal bli omkamp om abort, ynskjer 
ein å stramme til ei ordning som ikkje har med OM ein tek abort, men korleis. Av frykt, så får 
ikkje andre ta val pga samvittighet om liv og død. 
 
- Det går heller ikkje an å syne til at minoritetslegar vil kome i eit forklaringsproblem om dei 
henvise til abort når dei kan reservere seg mot det, der ligg problemet djupt i fleire lag om 
valfridom for jenta vs kva familien og nettverk meiner. Vidare og at modige stemmer vert 
pressa til å vere tause i samfunnsdebatten. Eg har ingen vanskar med å sjå problemet, men det 
er ikkje legane som kjenner det går imot samvitet til bornet si sak likevel. At minoritetsjenter 
ikkje har reelt legeval eller minoritetslegar kjenner seg pressa på sine eigne faglege val, slik SP 
seier, er illevarslande. 
 
-Argumenta om at (1)kvinner har rett på ein lege som (2)ser dei og rett på (3)behandling, 
tenkjer eg vert for lite presist.  
 
(1)Det går ikkje an å sei at "Kvinner" er ei einsarta gruppe. Eg er kvinne og ynskjer at fastlegar 
har ulike syn og at det ikkje berre er ein legetype. Om eg kan velje så føretrekke eg ein lege som 
har reservert seg mot henvising til abort fordi verdigrunnlaget er nærast.  
 
(2)Når det er sagt tenkjer eg legar med begge syn kan vere gode samtalepartnarar. Det gjeld i 
alle yrkesgrupper at ikkje alle tilsette er kompetente på folk sjølv om dei kan den faglege beten. 
Mange skiftar lege både pga måten dei vert møtt på og missnøye med fagleg oppfylgjing. Ein 
kan skylde på kjemi, manglande pedagogikk, for lite vilje til henvising vidare eller at 
legevitskapen ikkje er komen lenger for å forklare alle problema som dukkar opp. Mange kjem 
til legen i sårbare situasjonar og vert ikkje alltid møtt som dei treng. Det er ikkje genuint for 
reservasjonsrett og eg kan heller ikkje sjå at det er grunnlag for å sei at ein reservasjonslege 
ikkje kan møte pasienten med respekt og i tillegg kunne ha ein samtale med pasienten om 
ynskjeleg.  
 



(3)Når alle har moglegheit til å snakke med ein lege og alle kan ta valet sjølv, så ser eg ikkje at 
det å bli møtt med eit menneske og ikkje ei maskin er ulikt nokon andre gongar me er til 
hverken lege eller i møte med andre offentleg tilsette. Respekt, openheit og informasjon.  
 
- Det går ikkje an å framstille avgjersla i Stortinget som udemokratisk, sidan politikk er gje og få. 
Sidan det ikkje går utover liv og helse for kvinner, så kan denne sakast avgjerast ved fleirtal i 
Stortinget som andre saker. Det er udemokratisk dersom eit regjeringsparti ikkje har sakene 
gjennom Stortinget, slik det har vore påpeika i saker som Oljekonsesjonar som vert gjevne fyrst 
under Ola Borten Moe og deretter har ein fått tilgjeving for det i Stortinget etterpå , fordi det 
simpelten er for dyrt i etterkant å stoppe det. At det deretter vert ei av sakene som er 
"udemokratisk" når det vert stogga att ved eit regjeringsskifte, syner igjen meir skuffelse enn 
mangel på demokrati. Det er bra at sakene vert diskutert i Stortinget og at normale 
høyringsfristar vert haldne. Saka er ikkje pressa inn saman med ei lang liste rett før eit 
regjerinsskifte eller med dårleg timing rett før sommarferie. 
 
-Det vart sagt veldig klart ifrå at kvinner veit kva dei meiner og at ein ikkje måtte kome å sei 
noko anna. Eg høyrer stadig kvinner som har latt seg villeda og trur at det kan føre med seg at 
dei ikkje har ein abortrett sjølv, så ja eg trur ein del parti overfører eiga frykt over på folk. Og ja: 
Offentlege personar påverkar haldningar. Her har partirepresentantane eit stort ansvar for å 
legge fram fakta og ikkje frykt. (For å snu litt på det: Dersom det å prøve å setje nokon fast er 
ein motivasjon i seg sjølv, fordi ein ikkje aksepterer mangfaldet, så burde ein kanskje finne seg 
eit anna yrke enn politikar ?). 
 
8.mars markeringa 
 
- Kvar er temaet på barnas dag? Det går ikkje an å setje mor sitt liv framføre bornet sitt liv. Det 
er altfor mange abortar. Kven tør å snakke om born sine rettar når dei vert veld vekk pga uhell 
eller at dei ikkje er funksjonelle nok. Når eit born fyrst er født, er foreldre villig til å døy for dei. 
Med 15 000 abortar i året og samstundes mange som gjennomføre prøverør opplever eg 
samfunnet for skreddarsydd foreldre enn borna (ja eg veit det er ulike skjebnar bak tala) 
 
- Det går ikkje an å framstille kvinnedagen som at "her er alle einige" i toget. Eg kjende eg ikkje 
hadde hatt noko der å gjere den dagen fordi det var ikkje ope for andre syn. Media synte til at 
"sjå" kor mange som har samla seg - men er alle i flokken spurt? og vil me ha ein kvinnedag som 
ikkje er open for alle fordi det vert einskøyring frå media?  
 
- Det går ikkje an å delta offentleg i debatten utan å måtte stå for syna sine med argument og 
respekt. At kjendisar som Sigrid Bonde Tusvik då ho hadde programmet "Sigrid er gravid" svarte 
slik på kritikken om at ho ville vurdert abort dersom ungen hadde Downs Syndrom: Det er ikkje 
det programmet har fokus på, om de vil diskutere det så vil ikkje eg. Nylig snakkar ho om at 
Høgre har smigra seg innpå Krf med ein reservasjonsmoglegheit og er frontfigur for 
Kvinnedagen.  
 



 
 


