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Kvinnens eneste mulighet til 
selv å bestemme er å insistere på 
få møte i nemnd før uke tolv. Da 
kan hun stille nemnda overfor 
følgende valg: Enten aksepterer 
dere min vurdering - og for meg 
er ikke situasjonen at «klarer du 
én klarer du to». Dere respekte-
rer min beslutning om foster-
reduksjon, eller så benytter jeg 
meg av retten til selvbestemt 
abort. Dere kan altså velge, skal 
«én eller to»fjernes.

Personene bak Menneskeverd 
vil sannsynligvis avvise pro-

Maria Elisabeth Selbekk, in-
formasjonsansvarlig i organi-
sasjonen Menneskeverd, en 
organisasjon som arbeider for å 
fjerne kvinners rett til selvbe-
stemt abort, kommer med direk-
te misvisende informasjon om 
bakgrunnen for lovendringen om 
fosterreduksjon. Ifølge Selbekk 
ble abortloven tidligere konse-
kvent omgått fordi fosterreduk-

begrense organisasjonsdemokratiet. En 
reell debatt fordrer at det er mulig å endre 
standpunkt, og at alle medlemmer har den 
samme muligheten til å påvirke de demo-
kratiske prosessene.

 
TILLIT, FRIVILLIGHETENS viktigste kapi-
tal, kan raskt mistes og tar lang tid å bygge 
opp. Vi er stolte av den tilliten frivillige 
organisasjoner har i Norge og ønsker å ta 
vare på denne. Det innebærer at vi må være 
kritiske til egen aktivitet og åpne om hva 
vi gjør og hvorfor. I vår frivillighetspolitis-
ke plattform står det at: Organisasjonene 
har ansvaret for å bruke og videreutvikle 
sin unike kompetanse, tillit og posisjon i 
samfunnet.

Det er viktig at det rike organisasjons-
livet vi har, får gode vilkår for vekst og 
utvikling. Da er det nødvendig med gode 
rammevilkår.

 
VI FORSTÅR AT STORE summer fra næ-
ringslivet eller andre eksterne aktører 
kan utløse mer aktivitet og viktig arbeid. 
Samtidig må vi ikke sette frivillighetens 
uavhengighet på spill. 

Hvilke føringer og forventninger er det 
greit at organisasjonene imøtekommer når 
de mottar økonomisk støtte, uavhengig av 
om dette er fra næringslivet eller fra det of-
fentlige? Vi er alle med på å forvalte den 
tilliten vi nyter godt av og må sammen vise 
oss tilliten verdig.

Misvisende om selvbestemt abort
ODD E. RAMBØL
Tøyen

 ■ ABORT

gRaVid: Tvinges til nemnd?

sjonene ble utført etter uke12, 
uten nemndbehandling.

Dette er en betraktningsmåte 
som både Helsedirektoratet og 
Justisdepartementets lovavde-
ling har avvist. Beslutningen 
om fosterreduksjon tas før uke 
12, men siden det er medisin-
ske grunner til at inngrepet 
først foretas i uke 13, dekker 
dagens praksis intensjonene i 
loven - at det var kvinnen som 
skulle bestemme. Det er direkte 
merkelig at Menneskeverd, som 
understreker at abort er et etisk 

spørsmål fra unnfangelsen, gjør 
et poeng av dette. Årsaken kan 
bare være at de ønsker at kvin-
nen skal tvinges til å møte for en 
nemd, hvor to leger skal kunne 
overprøve hennes beslutning og 
nekte henne fosterreduksjon - 
for «klarer du én klarer du to».

Selbekks påstand om at denne 
saken ikke dreier seg om kvin-
ners rett til selvbestemt abort 
er derfor direkte feil. Ved å få til 
denne tidsforskyvningen, kan 
nemlig kvinnen fratas retten til 
selvbestemt abort.
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 ■ ULLEVÅL SYKEHUS

Først bestilte ledelsen ved Helse Sør-
Øst en elendig «belysning» av Ullevål 
sykehus i stedet for en skikkelig utred-
ning, og deretter gjennomførte den et 
trumpete vedtak om å legge ned Ullevål 
i styremøtet 20 juni.

Nå står det svart på hvitt at Ullevål 
skal nedlegges. Dette er like useriøst 
som at styreleder Svein Gjedrem i Hel-
se Sør-Øst, hevder at «Flere bygninger 
på Ullevål er så gamle at de råtner på 
rot. Medisinsk og klinisk bygning er fra 
svenskekongens tid, og bygningsmas-
sen for psykiatri er i elendig forfatning» 
(Aftenposten 21 juni).

 
MEN ULLEVÅL «RÅTNER IKKE på rot» 
uten at noen vil det! Gjedrem bør se på 
Stortinget og Slottet som er minst like 
gamle som Ullevål! Ved Stortinget byg-
ges det som aldri før til tross for «eld-
gamle bygg»!At flere aktive bygg ved 
Ullevål har overlevd siden 1880-åra 
er et kvalitetsstempel på byggene og 
på sykehuset. Det «råtner ikke på rot» 
dersom det ikke har eiere som gjør alt 
de kan for å ødelegge byggverk, stoppe 
vedlikehold og sverte omdømmet slik 

At flere aktive bygg ved Ullevål sykehus har 
overlevd siden 1880-åra, er et kvalitetsstempel 
på byggene og på sykehuset. 

Sykehuset «råtner ikke på rot» 
uten at Gjedrem ønsker det!

OUS og HSØ har drevet med de siste 
10 år!

 
SOM BANKMANN kommer Gjedrem sta-
dig med det økonomiske «kortet» som 
gjentatte ganger benyttes for å fortelle 
at Ullevål er taperen mens Gaustad/
Rikshospitalet er vinneren. Dette er et 
meget falskt kort som viser falske ver-
dier og falsk informasjon fra ende til 
annen!

 
ØKONOMISKE UTSPILL kan ikke brukes 
dersom ikke saken blir grundig under-
søkt – og Ullevål-alternativet er ikke 
grundig undersøkt. Gjedrem har ikke 
forklart hvorfor Ullevål-Aker alternati-
vet blir 13 milliarder dyrere enn dagens 
Gaustad-Aker planer! Andre har kom-
met til at utbygging av de tre sykehuse-
ne Ullevål, Rikshospitalet og Aker blir 
til sammen 20 milliarder billigere enn 
dagens Gaustad-Aker planer!

 
DETTE BLIR EN TOTAL differanse på hele 
33 milliarder kroner mellom dyreste og 
billigste utbygging av Oslo-sykehuse-
ne! Kan oppegående økonomer leve 
med en så svak økonomisk beregning? 
Er ikke dette lek med tall på papiret, 
Gjedrem?

 
DET ER Å HÅPE AT bevilgende myndig-
heter i Stortinget har en mer seriøs 
holdning til hva man får igjen for byg-
gekostnader ved Oslo-sykehusene!

SIDEINNLEGG
  
BJØRG MARIT 
ANDERSEN
Professor dr med.

FRIVILLIGHETENS MENINGER TIL SALGS? lEK mEd Tall?: 
Kan økonomer leve 
med en så svak 
økonomisk bereg-
ning? Er ikke dette 
lek med tall, spør 
innsenderen. På 
bildet Svein gjer-
drem, styreleder i 
Helse Sør-Øst, etter 
styremøtet 20. juni 
der ullevål sykehus 
ble vedtatt nedlagt. 
Foto: nTB Scanpix

blemstillingen, de er prinsipielt 
imot kvinners rett til selvbe-

stemt abort.
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