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Emne: Høring - reservasjonsretten 

 

Med denne mailen håper jeg at i alle fall noen av våre folkevalgte tar tiden og lytter til oss som 
har gitt dere den makten dere sitter med idag.  
Som ung studerende kvinne i 2014, hadde jeg aldri trodd at en regjering - som til og med har to 
kvinner i ledende posisjoner kom til å støtte et forslag som har blitt lagt frem. I år hvor vi 
(ironisk nok) feirer Grunnlovs jubileum, blir for meg det samme året hvor regjeringen tar hele 
det norske samfunnet minst 30 år tilbake i tid. Som historie student har jeg friskt i minne min 
gjennomgang av feminismens historie i Norge, og jeg har klare og tydelige bilder fra 1978 hvor 
det blir gått i tog for å oppnå selvbestemt abort.  
Nei til reservasjonsretten står det på ett av disse bildene. At jeg i 2014 faktisk må poste et slikt 
bilde på nytt for å gjøre andre oppmerksomme på hva denne regjeringen akter å gjøre, mot 
flertallet innenfor sitt eget parti og i landet, er skrekkelig.  
Reservasjonsretten har ingenting innenfor fastlegeyrket å gjøre. Ingenting.  
Fastleger skal ikke utføre en abort, fastleger skal ikke ta standpunkt i om de er enige eller 
uenige i kvinnens beslutning. De skal informere om alle muligheter, hvilke rettigheter man har, 
hva man kan forvente og til slutt henvise den gravide til en eventuell abort. Beslutningen om 
abort er i mange mange tilfeller ikke tatt innen man kommer til sin fastlege, for mange er 
fastlegen første stopp i en panisk situasjon hvor man ikke tenker klart og gjerne vil høre om alle 
muligheter. Alle muligheter.  
Abort blir først tatt i neste ledd. Hos gynekolog eller på sykehuset.  
At 9 av 10 kvinner velger å dra til sykehuset med en gang, er ingen unnskyldning eller et 
argument å bruke i denne situasjonen. Faktumet er, som dere selv har påpekt at det er de 
stedene i dette landet hvor man må reise til fastlegen først og deretter til et sykehus.  
Det å innføre reservasjonsrett for fastleger er på ingen måte å fjerne seg selv fra beslutningen 
om å ta et liv, som dere og disse fastlegene så fint argumenterer. Jeg har lest argumenter om at 
man da ikke lenger er en del av prosessen. Selvfølgelig er fastlegen som nekter å henvise 
fremdeles en del av dette leddet, forskjellen er at man da bare legger til enda et ekstra ledd og 
ikke minst unødvendig ledd - før den eventuelle aborten blir tatt. 
Som lege skal du sette din pasient først. Du skal ta av deg pasienten, uavhengig av om personen 
ønsker abort eller ikke. Når dine egne overbevisninger begynner å gå i veien slik at du ikke 
lenger kan utføre ditt arbeid, da er det på tide å ta en lang  og hard kikk i speilet og innse at du 
ikke kan sitte i den stillingen lenger.  
Fastleger skal ikke ha reservasjonsrett.  
At vår egen statsminister går ut på riksdekkende tv og sier at hun ikke forstår hvorfor dette er 
en sak som engasjerer så mye, og at det er spesielt at så mange mennesker går i tog mot 
regjeringen, er helt utrolig. Om du, som en nasjons leder ikke evner å innrømme at det du gjør 
er imot folkets ønske og ikke minst vilje, så bør man heller ikke være leder.  
At folkevalgte velger å trosse allmennhetens vilje og opprop mot dette forslaget er alvorlig i 
mine øyne. At en regjering velger å selge seg selv til et parti som så tydelig er imot kvinners 



kontroll over egen kropp er enda mer alvorlig og ikke minst utrolig. Jeg hadde ventet mer av 
våre folkevalgte, og ikke minst av vår statsminister.  
 
Så jeg gjentar mitt ønske med denne mailen:  
 
Si nei til reservasjonsrett for fastleger! Ikke la dette forslaget gå gjennom.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Gabriela Saez  
  


