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Emne: Høring – reservasjonsordning for fastleger 
 
Kjære viktige folk som bestemmer. 
 
Dere får mange kloke, veloverveide og intelligente mailer fra forskjellige folk 
som brenner for denne saken, og her kommer en litt på sida. Ikke fullt så 
veloverveid eller klokt, kanskje, men jeg klarer ikke tie. 
 
Vær så vær så vær så inderlig snill å foreslå adopsjon før abort. Mange vet ikke 
at det fins flere alternativ til å ha barnet og abort. Da slipper noen å ha på 
samvittigheten at de tar et menneskeliv (for det er faktisk det det til slutt 
blir, ikke en valo etc, selv om vi mener at det ikke er et menneske før det 
omtrent blir født), og til tross for alt kroppen går gjennom, kan det til og med 
være de får tid til å ombestemme seg og få positive følelser og positiv 
innstilling til dette barnet.  
 
La det være et alternativ til!! PLIS!! 
 
At det skal være så mye styr rundt reservasjonsretten, er for meg en gåte. Hvor 
ble det av oppstyret da abortloven trådte i kraft, med unntak av Nessa? Det har 
vært så rungende taust så lenge at det å ville hindre en reservasjonsrett å krype 
gjennom nåløyet virker som å lage tornado i en søledam. Vær så snill. Jeg har 
fått mektig nok av medias hjernevask og propaganda. 
 
Jeg har så lyst til å be om tilgivelse, men jeg er redd jeg vet hva jeg gjør i 
motsetning til et skuffende tydelig og kanskje til og med villedet flertall. Send 
de ufrivillig gravide til meg! Det kan da ikke være så kaldt og brutalt i Norge 
at vi heller vil at jenter og kvinner skal føle, oppleve og være overbevist om at 
abort er den eneste utveien de har?! 
 
 
Mvh Silje Sandanger  
Adoptert, kone, tobarnsmor 
 
 


