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Abort kan være en siste utvei ved graviditet som følge av voldtekt, eller graviditet tross bruk av 

prevensjon. Det kan være en svært vanskelig avgjørelse, og samtidig den mest ansvarlige 

handlingen når du ikke er klar for barn. Barn fortjener å vokse opp med oppmerksomme foreldre 

som kan gi dem en god oppvekst, ikke som tilfeller av omsorgssvikt. 

Jeg berømmer derfor alle kvinner som har tatt ansvar for eget, partners og poteniselle barn sitt 

fremtidige liv, og bestemte seg for å gjennomgå et slikt inngrep. Reservasjonsretten undergraver 

kvinner sin vurderingsevne ved å begrense denne valgmuligheten, og flytter den moralske 

vurderingen i situasjonen over på fastlegen. 

 

Det er handler ikke om spesialisten som utfører selve inngrepet, men det at man skal kunne ha 

tillit til at fastlegene kan henvise noen videre til en slik mulighet. Å avstå fra å signere noen 

papirer til en henvisning avslører dette som den fundamentalistiske religiøse anti-abortkampen 

som har pågått i flere tiår, ikke som et nylig samvittighetsspørsmål.  

Det fremstår som direkte umoralsk fra legen sin side dersom man velger å avvise en kvinne i en 

slik situasjon, med statlig godkjennelse, og dermed forsømme pasientens behov fordi man har en 

personlig overbevisning, altså til fordel for egen samvittighet. Det er en uverdig praksis for en 

som skal arbeide med mennesker, og en fornærmelse mot samfunnet sin integritet. 

Man møter på svært krevende moralske avgjørelser i yrket som lege, noe som strekker seg langt 

forbi kun abortspørsmålet. Andre yrker har også krevende samvittighetsspørsmål som man kunne 

ønske at man slapp å konfronteres med, men man gjennomfører det fordi man tar ansvar, fordi 

andre mennesker avhenger av det. Dersom man ikke takler dette bør man enten gå i privat 

praksis med begrensede rammer eller slutte i yrket. 

 

Demokratiet refereres ofte til som den beste politiske styreformen, det vi som befolkning ønsker 

å veilede resten av verden til å bruke som grunnlag for hvordan samfunnet bør organiseres. Dette 

er et konkret eksempel på hvordan demokratiet også kan svikte. Regjeringssamarbeidet innebar i 

dette tilfellet at de ofret kvinnerettigheter, pasientrettigheter, objektiv utdanning til fordel for 

indoktrinering med (K)RLE-faget, og ikke minst sunn fornuft, for å komme til makten. 

Demokratiet feilet. Nå har jeg avskrevet Høyre som et verdig parti inntil de en gang i fremtiden 

organiserer ny ledelse, en ledelse som ikke vil legge ut noen av samfunnets viktigste prinsipper 

på anbud. 
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