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Formandsberetning 

Vi savner fællesskabet med alle vores venner, som vi kunne have det ved et rigtigt fysisk årsmøde. 
Det havde vi ikke sidste år, og altså heller ikke i år. 

Går det ud over opbakningen? Forsvinder vores venner og medlemmer? Nej, det gør de ikke. 
Trofastheden hos vores medlemmer og bagland er stor. Det ses bl.a. derved, at gaveindtægterne i 
2020 var større end i 2019, og medlemstallet er også steget. 

Det er ganske imponerende, og jeg vi sige en stor tak til alle vores medlemmer og venner og til 
alle, som støtter RTL. 1000 tak skal I have. 

 

Jeg vil bruge en del af mine tildelte minutter på at sige lidt om Covid-19 vaccinen. Som I sikkert har 
set på hjemmesiden, gør vi opmærksom på, at vi mener, der er en etisk problematik forbundet med 
at anvende vacciner, som produceres på cellelinjer fra fostre skaffet ved provokeret abort. 

Jeg vil ikke gå ind i en diskussion eller argumentation om hvorvidt man skal lade sig vaccinere eller 
ej, og med hvilke vacciner, man skal vælge, hvis man bliver vaccineret. 

Det er vigtigt for mig at slå fast, at det er en afgørelse, som alene det enkelte menneske må træffe, 
og der vil fra RTL’s side ikke blive sorteret i A og B-hold, og vi vil ikke dømme om den enkeltes 
beslutning er rigtig eller forkert. Der kan være mange gode grunde til at vælge det ene eller det 
andet. 

Vores anliggende er at gøre opmærksom på, at der er en etisk problemstilling forbundet med den 
måde, en del af vaccinerne er produceret og/eller udviklet på. Det er primært et samfundsansvar 
og et politisk ansvar. 

Vi er vidende om, at mennesker, som er imod fri abort, og som mener, at et foster er et ligeværdigt 
menneske fra undfangelsen, efter grundige overvejelser træffer forskelligt valg. 

Endvidere mener vi, at der ikke er tilstrækkelig tydelig formidling til brugerne om denne 
problematik. 

Det handler i virkeligheden ikke kun om Covid-19 vacciner, men om brug af fostercelleprodukter i 
industrien generelt. Det bør der, efter vores mening, lovgives om. 

 

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at udtrykke vores taknemmelighed for den opbakning, vi 
har fået til ansættelse af en ungdomssekretær. Vi er overbevist om, at vi – og I – gjorde det rigtige, 
da vi besluttede at ansætte en ungdomssekretær. Det vil få betydning for RTL i fremtiden. I vil 
senere her ved årsmødet, hvis teknikken fungerer, få en rapport fra Jonathan. Jeg vil blot sige, at 
han knokler på, og at det er et stort arbejde, han har påtaget sig. Husk ham i jeres forbøn. 

 

Sidste år begyndte jeg min beretning med at tale om taknemmelighed som en drivkraft. Vi har 
meget at være taknemmelige for i RTL. Lad det fortsat være vores primære drivkraft – og ikke 
forargelse eller indignation på Guds vegne, eller sorg over vores lands afkristning, eller vrede. Men 
taknemmelighed for alt, hvad Gud har givet os. Vi har fået noget givet, som alle mennesker skal 
have, og som ikke må fratages nogen – heller ikke de ufødte. 

Jeg vil sige en stor tak til alle vores gode og trofaste venner ud over landet. Tak til rådgiverne, som 
gør et stort og for os andre usynligt arbejde på Abortlinien. Tak til Trine Holst, som passer vores 
brevkasse. Tak til aktionsudvalget for mange gode initiativer, tak til repræsentantskab og øvrige 
frivillige, og tak til medarbejderne for udholdenhed i arbejdet. Tak for et godt samarbejde, fælles 
fodslag og retning til jer og til bestyrelsen. 

 

Tak. 


