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Har du tatt på deg en jobb så må du utføre jobben. Hvis en muslim vil bli prest, 
kan ikke muslimen klage over at han/hun er nødt til å preke om Gud, når han/hun 
vil preke om Allah! Nei, hvis muslimen vil preke om Allah kan han/hun ikke gjøre 
det på jobb så lenge han/hun har tatt på seg jobben som prest. Da må han/hun 
bytte yrke. 
Det samme gjelder vegetarianere som jobber på slakteri - de kan ikke nekte å 
jobbe med kjøtt fordi de synes synd på dyrene, da må de finne seg et annet yrke.  
 
Så hvorfor skal da nå fastleger få lov til å si at de ikke vil gjøre jobben sin, 
og likevel få beholde yrke?  
 
Har du bestemt deg for å bli fastlege så får du ta på deg arbeidet til en 
fastlege, ikke komme å si at du ikke vil gjøre ditt og datt fordi du ikke synes 
noe om det!  
 
Jeg synes faktisk disse legene bør tenke motsatt - Det kommer en 14 år gammel 
jente inn på kontoret til legen og vil ha abort, legen nekter pga samvittighet og 
jenta må føde ungen. Så faller jenta ut av samfunnet, foreldrene vil kanskje ikke 
ha noe med henne å gjøre fordi faren er ukjent og jenta havner kanskje på NAV og 
kommer seg aldri på beina igjen, med hele foreldreansvaret for en unge hun ikke 
ville ha i utgangspunktet.  
Hadde jeg vært den legen og sett jenta i ettertid, med ungdomstida frarøvet seg, 
DA ville jeg hatt dårlig samvittighet.  
 
Så kjære politikere, hvis dere lar fastlegene reservere seg mot abort uten videre 
henvisning, så håper jeg en servitør tar i bruk den samme rettigheten mot dere 
neste gang dere skal spise middag ute.  
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