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Uttalelse vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: 

Retro reservasjonsrett 
Allerede i 1978 fikk Norge vedtatt den viktige abortloven som gir kvinner retten 
til å velge selv om hun vil bære fram et foster eller avslutte svangerskapet sitt. 
Dette er kvinnens dilemma, kvinnens tøffe avgjørelse - men også kvinnens 
soleklare rett.  

I snart 36 år har norske kvinner hatt denne rettigheten og de siste generasjoner 
har tatt den som en selvfølge. De som kjempet den fram på 70-tallet vet at det 
slettes ikke var sånn. Og sannelig skal vi nå altså i 2014 måtte kjempe mot 
krefter i samfunnet som vil svekke denne retten igjen. Det føles lite annet enn 
håpløst retro, og vi kan like godt børste støvet av 70-åras kvinnesaksparoler først 
som sist.  

En reell selvbestemmelse om abort må følges av en reell henvisningsplikt. I 1978 
sørget staten for at loven beskyttet pasientens rettigheter heller enn legenes 
høye moral. I dag er staten i ferd med å tilrettelegge for at fastlegene kan la være 
å utføre lovpålagte oppgaver og å bryte den samfunnskontrakten de har gått med 
på ved å bli allmennleger. Det må være første gang her til lands at vi går tilbake 
i tid og innskrenker pasientrettigheter heller enn å utvide dem.  

Det er samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig 
Folkeparti som sier at det skal gis en «reservasjonsmulighet for fastleger etter 
dialog med Den norske legeforening». En hestehandel basert på et knappest 
mulig Stortings-flertall skal altså være grunnlaget for en beslutning i dette 
viktige spørsmålet. Det er rett og slett svært udemokratisk. 

Helseminister Bent Høie fra Høyre har prøvd å overbevise kritikerne om at 
prevensjon og assistert befruktning ikke er en del av nekte-grunnlaget. Men 
hvordan kan han love det? Forslagene som er sendt ut på høring er alt for vage 
og gir liten trygghet for at kvinners rettigheter vil bli ivaretatt. Det står bl.a. at 
reservasjonen skal være begrunnet i «alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til 
liv og død». Det er en lovtekst som åpner for vide tolkningsmuligheter hvor altså 
legene selv kan definere hva som for dem vil være en samvittighetskonflikt om 
liv eller død. Det kan i ytterste konsekvens være å sette inn en spiral eller skrive 
ut p-piller. Høie og regjeringen har med dette åpnet døren for alvorlige angrep på 
kvinners lovbestemte rettigheter og også retten til god helse og trygge liv. 

Ingen norske kvinner skal måtte oppleve moralsk fordømmelse når de ber om noe 
de har krav på etter norsk lov. Derfor vil vi i Oslo SV kjempe mot forslaget om 
henvisningsnekt, fordi det gjør en slik praksis lovlig. SV står på kvinnens side, 
slik vi alltid har gjort i debatten om selvbestemt abort. 


