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HØRINGSUTTALELSE PÅ FORSLAGET OM «RESERVASJONSRETTEN» TIL STATSMINISTEREN 

I forkant av 8.mars 2014 var det spesielt èn sak som seiler opp over hele landet og vil stå i 

hovedfokus rundt om på de ulike 8.mars arrangementene. Det er regjeringas forslag om 

«reservasjonsrett». I første omgang dreier det seg om legers rett til å reservere seg mot å 

henvise kvinner til abortinngrep. I et større perspektiv handler det om et angrep på abortloven. 

Å ikke tro at den historiske oppslutningen om kvinnedagsmarkeringen ikke hadde sammenheng 

med forslaget om «Reservasjonsrett» for fastleger, faller på sin egen urimelighet! 

Den politiske kampen for kvinners rett til selvbestemt abort i Norge startet i 1913. Etter det ble 

kjent gjennom avisene, at en kvinne døde av illegal fosterfordrivelse, satte Katti Anker Møller 

første gang fram kravet om lovlig selvbestemt abort. Likevel tok det mange tiår før vi endelig i 

1978 fikk dagens lov om selvbestemt abort. At denne loven i dag blir trua, er et gufs fra fortida. 

La oss ikke her blande inn verken moralspørsmålet «Ja» eller «Nei» til abort, eller dagens 

mange, og stadig nye etiske utfordringer moderne genteknologi/embryoteknologi gir muligheter 

for. Tidlig oppdagelse av kroniske sykdommer og genfeil i fosterstadiet er en del av dette 

komplekse bildet. Her har både allmennheten og bioteknologinemnda mange etiske 

utfordringer å bryne seg på framover.  

Denne saken handler om HVEM som til syvende og sist skal bestemme over kvinnens kropp. 

Reservasjonsretten er et forslag om at allmennleger skal kunne reservere seg fra deler av 

jobben de frivillig er satt til å gjøre. Gynekologer på kirurgiske avdelinger der abortinngrep 

utføres, har allerede i dagens lovgivning, en reservasjonsrett på samvittighetsgrunnlag - mot å 

utføre provoserte abortinngrep. Dagens lovgivning fungerer.  

Det blåser reaksjonære vinder over Europa, på så mange måter. De aggressive og 

fundamentalistiske antiabortgruppene i USA, har fått europeiske støttespillere. Den spanske 

regjeringen la i desember 2013 fram et forslag om Europas mest restriktive abortlov. Heldigvis 

møtte de massiv motstand. 1.februar demonstrerte hundretusenvis mot lovforslaget i Madrid. 

Det er et overordna mål å redusere aborttallene. Dette gjøres både ved 

svangerskapsforebyggende arbeid, og ved at vi sikrer velferdsstaten! Når kvinner av ulike 

grunner kommer i en ulykkelig situasjon der de ikke finner det mulig å bære fram et barn, er det 

kvinnen selv som må ta den avgjørelsen. I 1978 var Norge modent for å innse at slik må det 

være, til sjuende og sist er det kvinnen selv som må bestemme over egen kropp. En omkamp 

om dette spørsmålet nesten 40 år seinere vil være et enormt tilbakeslag for kvinners rettigheter 



over eget liv. Nei til alminnelig reservasjonsrett for leger. «Aldri mer strikkepinner». Rør ikke 

loven om selvbestemt abort! 
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