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Jeg oppfordrer alle som er kvinne eller er i slekt med en eller kjenner en eller 
kanskje jobber sammen med en, for alt jeg vet, til å si hva de mener om forslaget 
som nå går til høring, reservasjonsretten. For oss er det nå debatten blir 
virkelig. Den vi aldri fikk være med på før. Nå må vi si hva vi mener. 
 
Dette handler om abortloven. I Norge har alle kvinner lov til å ta abort fram til 
tolvte uke, helt etter egne ønsker. Det er ikke behovsprøvet. Selv om 
reservasjonsrett ikke vil hindre noen aborter, er det en symbolsak som utsteder 
en moralsk dom over de som vil benytte seg av sin lovfestede rett. Noen skal få 
lov til å si: Deg vil jeg ikke ta i. 
 
Det handler også om helsetjenesten. En fastlege er ikke en spesialist som kan 
velge bort å forholde seg til noen del av folks helse. Om vi har det slitsomt på 
jobb, er stressa, vil slutte å røyke, ikke vil slutte å røyke, slanke oss, eller 
vil fjerne en føflekk av helsemessige eller forfengelige årsaker, er det til 
fastlegen vår vi går. Jeg vil ikke at vi skal måtte velge fastlege etter 
partitilhørighet eller livssyn. Jeg vil at vi skal være trygge på at den 
personens jobb og plikt er å forholde seg til oss med respekt, og at vedkommende 
ikke kan si: Denne delen av kroppen din kan jeg ikke hjelpe deg med, for du gjør 
noe moralsk forkastelig. Snakk med min kollega, han er også moralsk forkastelig.  
 
Mange jeg er glad i har døtre og småsøstre. Jeg vil at disse skal få oppleve en 
redelig abortdebatt i det offentlige, ikke en rekke mikroaksjoner på sitt lokale 
legekontor. 
 
 
Mvh Tina Reppe 
 


