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Vedr. høring – reservasjonsordning for fastleger 

 

I en sak som er så viktig for kvinners selvbestemmelsesrett er det ikke rom for å gjøre feil. 

Kvinner har fått retten til selvbestemt abort for mange år siden, og det ville være en farlig 

presedens å trekke denne retten tilbake med begrunnelse i legers rett til samvittighetsfrihet. 

Norske borgere har rett til helsehjelp i enhver situasjon. Det å gi fastlegen rett til å reservere seg i 

saker som gjelder aborthenvisning vil bety å gi dem en rett til å nekte helsehjelp til kvinner i en 

vanskelig situasjon. Retten til helsehjelp skal gjelde alle og alltid, og den skal gå foran legens 

samvittighetsfrihet. Mye, om ikke alt, er allerede blitt sagt i denne saken, og undertegnede støtter 

helt og fullt høringssvaret fra Human-Etisk Forbund, Likestillings- og diskrimineringsombudet, 

samt alle svarene som er blitt innsendt av Norges borgere som er imot innføringen av 

reservasjonsretten for fastleger. 

 

Det finnes mange land hvor tilliten til politikken og politikere er, med god grunn, forsvinnende 

liten. Stater hvis innbyggere forakter den regjerende eliten og nærer sterk mistro til alt politiske 

partier, parlamentmedlemmer, ministere og presidenter foretar seg i ofte for disse landene vitale 

spørsmål. Norge er sannsynligvis et av landene hvor tilliten til det politiske systemet er størst. 

Gjennom mange generasjoner er demokratiet omhyggelig blitt bygget av landets innbyggere og 

dets politiske aktører. Mange kamper er blitt utkjempet for friheter og likestilling, og mye 

(sammenlignet med mange andre land i verden) oppnådd. Å trekke i tvil rettigheter som kvinner 

har kjempet frem for mange år siden ville være et signal om at norsk politikk ikke er noe særlig 

bedre enn i disse landene som nordmenn ofte ser med medlidenhet på som u-land. Det ville være 

et signal om at  for politikere er det politiske maktspillet blitt viktigere enn det å lytte til landets 

borgere, bevare og støtte opp om deres rettigheter og befeste deres velferd. For hvis et marginalt 

parti skal ved å utøve press på den regjerenede koalisjonen kunne innføre drastiske endringer i en 

så viktig sak som er så prinsipiell for mange andre grupper enn kvinner som ønsker abort, ja, i 

dette øyeblikk er norsk politikk blitt redusert til et skittent spill, ikke verdt stort mer enn den som 

føres av gjennomkorrupte politikere i postsovjetiske stater.  

 

Jeg håper at lovforslaget blir trukket, for at kvinner som trenger helsehjelp denne gangen, og 

andre utsatte grupper i fremtiden, vil kunne stole på at norske politikere ser deres behov og gjør 

det de kan for å sikre, og ikke innskrenke, deres rettigheter. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Janusz Ring 
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