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Emne: Høringssvar - reservasjonsretten. 

 

Mange sier at reservasjonsretten er uviktig i den store sammenhengen. Dette gjelder jo bare en liten prosentandel 

leger, sies det. Loven uthules ikke fordi mange andre leger har et annet syn. Dette er tynn og skummel 

argumentasjon. Trender kan snu. Det er vel ikke satt en minimumsprosent av leger som må være for dette og som 

vil hjelpe kvinnene? Hva om vi om 50 år har motsatt situasjon? At det bare er et mindretall som vil henvise og 

hjelpe til?  

Det handler heller ikke bare om å henvise. Det handler om å være støttende rent mennesklig sett. Dette handler 

ikke på langt nær så mye om legen som det handler om den som har blitt uønsket gravid  

 

Abort er alltid vanskelig. At noen skal få sette sin egen moral høyere enn den det gjelder i dette spørsmålet, er 

drøyt. Det eneste de oppnår ved det, er dessuten å gjøre en vanskelig situasjon enda verre, og sjansen for at det 

fører til utsettelse av inngrepet er klart tilstede. Alle er vel enige om at jo senere, jo verre. Så det haster jo når en 

kvinne kommer for abort! Dersom valget er tatt og loven består, så handler det jo om å få gjort det raskest mulig. 

Å liksom ha sine "hender rene", er en irrasjonell tanke, all den stund reservasjonlegene ikke hindrer noe, de bare 

utsetter og gjør alt verre for alle parter. Kanskje utenom dem selv. Jeg ønsker ikke så egoistiske fastleger i det 

offentlige systemet. Så om disse finner på noe annet å gjøre enn å være fastlege, så er det en liten pris å betale når 

alt kommer til alt.  

 

Og denne saken handler om langt mer enn abortsaken. En bokstavtro naturfagslærer kan ikke nekte å undervise 

om Darwins utviklingslære. En forsvarsadvokat kan ikke la være vektlegge det formildende selv når det begåtte 

lovbruddet byr han intenst i mot. En politimann kan ikke la være håndheve en lov han kan tenkes å være i mot. 

Osv. Osv. Hvis én yrkesgruppe skal få lov til å reservere seg mot det som strider mot deres samvittighet og 

overbevisning, er det vel naturlig at andre yrkesgrupper også vil følge etter? Har dere virkelig tenkt over 

konsekvensene av dette?  

Nei til reservasjonsrett. Nei til reservasjonsmulighet. 
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