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Emne: Nei til ny abortlov. 

 

Jeg er kvinne og ønsker ikke at Norge skal vedta noen ny abortlov. Vi skal ikke settes tilbake 
minst 100 år tilbake i tid fordi at Regjeringen skal imøtegå Kristi Folkeparti for enhver pris. De 
som ønsker at kvinner skal ha kontroll over eget liv og lagnad, må be de som synes dette er så 
fryktelig galt, om at de må se på forskningen og forholde seg til fakta om et foster i mors liv. 
Sjelen eller ånden som den også kalles, og som gir et foster selvstendig liv, inntar sjelden et 
foster på et så tidlig tidspunkt, og derfor verken bør eller skal loven endres i sin nåværende 
form.  Det er ingen kvinner som ønsker abort for morro skyld, husk det. Det er veldig mange 
årsaker som spiller inn når en kvinne tar den avgjørelsen. 
Mitt forslag er at loven opprettholdes i nåværende form, og at legene gjør den jobben de har 
utdannet seg til og ansatt for å gjøre. Hvis de synes det er for tøft å være lege bør de heller 
finne seg et annet arbeid.  
Tenk om hvordan det var før i tiden, da kvinner gikk i hemmelighet til såkalte hjelpekoner, og 
veldig mange av dem mistet livet ved å blø seg ihjel. Og like mange tok sitt eget liv fordi de ikke 
kunne sette barn til verden av mange forskjellige grunner så som voldtekt av 
myndighetspersoner, derav predikanter og prester, derav var vel de fleste menn som hadde 
koner og barn, men som måtte ha seg eventyr på si. Ønsker Regjeringen og sette kvinners 
rettigheter tilbake i Norge? Kvinnene ønsker det ikke. 
La kvinnene få ha råderett og bestemme over sin egen kropp. 
  
Med vennlig hilsen 
  
Randi Beate 


