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Remissvar på Betänkandet Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29
Delbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av barnlöshet
Sammanfattning
Gröna kvinnor anser att delbetänkandet ska dras tillbaka.
Vi vill att föräldrabalken ska ligga till grund för utformande av villkor avseende assisterad befruktning
av barnlösa kvinnor som själva ska föda sitt barn.
Vi anser att en ny egen utredning om surrogatmödraskap bör tillsättas med utgångspunkt i att
surrogatmödraskap varken tillåts i Sverige eller av svenskar i andra länder.
Synpunkter
Betänkandet är knepigt därför att olika frågor rörs ihop och har förändrats under resans gång. Är det
ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning som avses, som det står i direktivet, bör det
inte stå ensamståendes rätt till assisterad befruktning. Vad avses egentligen?
Gröna kvinnor har inte expertkunskap inom området utan grundar ställningstaganden på vad vi anser
vara i linje med konventionen om Barnets Rätt, vilken kan komma att implementeras i Svensk lag
inom en fyraårsperiod. För att barnet ska kunna ha rätt till sina föräldrar krävs att de har kännedom
om dem, vi ser det som grundläggande.
I delbetänkandet tycks det som att det är den vuxnes rätt till barn som är utgångspunkt för förslag.
En märklig förskjutning av perspektiv då vi inte anser att det är en rättighet att skaffa barn.
Vi hittar ingen förklaring till att Statens medicinsk-etiska råd, SMER, verkar anses som ett objektivt
organ då det består av företrädare för olika politiska partier. Därför ställer vi oss också tveksamma till
om deras rapport om ofrivillig barnlöshet kan utgöra underlag i detta arbete.
I den nya utredning om surrogatmödraskap, som vi föreslår, vill vi att människans enskilda värde ska
beaktas. Frågeställningen om rimligheten i att en människa ska behandlas som medel för att
tillfredställa en annan människa bör i det sammanhanget lyftas fram.
Vår utgångspunkt är att en kvinna som föder ett barn också är dess biologiska mor.
För Gröna kvinnor, Ewa Larsson, ordförande
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