Bäste Kollega!
Samvetsfrihet är en grundläggande universell mänsklig rättighet som FN fastslagit skall
respekteras. Artikel 18 inleds med ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet.” FNs deklaration om mänskliga rättigheter är det starkaste internationella dokument
som skrivits till skydd och försvar för människovärdet. Det avslutas med:
Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller
en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till
att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.
Detta innebär att man inte får sätta storheter som yttrandefrihet och samvetsfrihet mot varandra. Vi
kan med andra ord inte välja vilka mänskliga rättigheter vi för stunden anser skall gälla som stat
(t.ex. Sveriges regering och riksdag) eller som grupp (t.ex. Läkarförbundet).
Vem skulle trott att Sverige, som ofta önskat agera världssamvete, skulle så massivt gå emot FNs
mänskliga rättigheter. Det som kännetecknar diktaturer, som ofta har t.ex. religionsfrihet inskrivet i
sin grundlag, är att de förnedrar, föringar och gör det nästan omöjligt för dissidenter att tala för sin
sak till andra. Har du någonstans i debatten om samvetsfrihet i Sverige hört något om FNs
mänskliga rättigheter, eller varför den stora majoriteten av världens demokratiska stater, och
organisationer som World Medical Association, ser samvetsfrihet som en lika självklar rättighet
som yttrandefrihet och religionsfrihet?
Det har gått nästan två veckor sedan KLM skickade in ett svar (se bifogad PDF) till en artikel som
Läkartidningen lyfte fram där vi direkt misstänkliggörs för att vi arbetar för samvetsfrihet. Först idag
har vi fått tillbaka den för korrekturläsning. En av KLMs nära medarbetare skickade in ett svar till
Läkartidningen vid den senaste debatten där Stensmyren sa att hon välkomnade KLMs inlägg. Det
var välskrivet och visade klart på dubbelmoralen och stora brister i att följa fastslagna etiska
riktlinjer i läkarförbundets argumentation. Han fick svaret – beklagar vi har satt streck i debatten.

Att värna mångfald, frihet och mänskliga rättigheter är inte alltid lätt – det är lättare i Norge.
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