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Hei. 
 
Jeg synes det er forkastelig at Norge, som det frie landet vi liker å kalle oss, 
skal ta flere skritt tilbake og begynne å undertrykke vår egen befolkning pga et 
foreldet syn på mennesket. 
Jeg blir flau over at vi i Norge i dag ikke har kommet lenger enn at vi føler et 
behov for å la religion (som i seg selv er et forsøk på å kontrollere mennesket 
og frarøve dets frie vilje) bestemme over våre liv.  
Greit nok, hvis kristne eller andre religiøse ikke vil ta abort pga bøker som ble 
skrevet for flere tusen år siden (og for lengst foreldet) skal de få lov til det, 
men at vi andre i det (en gang) frie Norge skal tvinges til å føye oss dette er 
ikke noe annet enn ren idioti. 
Jeg mener at alle mennesker (og dette innebærer da også kvinner om dere ikke 
plukka opp på det) skal få lov til å råde over sin egen kropp. Det regjeringen 
gjør med reservasjonsretten er å fremme aldrende tankegang og drite langt i 
fremskritt. 
At en lege skal få lov til å fraskrive seg ansvaret som kommer med jobben er helt 
uforståelig for meg. 
Reservasjonsretten går imot alt jeg mener legeyrket skal stå for, som er å legge 
egne meninger til side for å hjelpe andre uavhengig av hvilken religion eller 
etnisitet en pasient måtte ha. 
 
Det eneste som utrettes ved å la reservasjonsretten bli til lov er at vi skaper 
et større stigma rundt abort og de som trenger hjelp får ingen. Det er ikke et 
Norge jeg vil leve i, det er ikke et Norge jeg vil assosieres med. 
 
 
Mvh, 
 
Tor Øyvind Sjøvik 
Flau nordmann 
 


