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Emne: Støtte til Støres utspill vedr. surrugatbarn med utgangspunkt i likestilling. 

 
Jeg leser: «Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) har sendt ut et høringsnotat om endringer av 
straffebestemmelsen i bioteknologiloven. Endringene innebærer at privatpersoner som søker 
eller benytter tilbud som ikke er tillatt etter loven, ikke kan straffes.» 
 
Utgangspunktet for å støtte Støres forslag er flere, men her ønsker jeg å trekke frem 
likestillingsperspektivet fordi jeg ikke finner dette aspektet fremme i debatten. 
For kvinner finnes det nå mange muligheter til å få barn sammen med en mann, alene og med 
en kvinnelig livsledsager. De har kontrollen på om de vil bære frem et barn etter en graviditet i et 
parforhold, fremkommet etter et «eventyr på byen», eller ved graviditet etter et kortvarig forhold. 
Kvinner får støtte om de har problemer med å bli gravide. Lovgivningen har vært slik at kvinnen 
bestemmer om en mann kan bli far. Jeg ser fornuftige argumenter for at det kanskje bør være 
slik, men kvinnens styring og kontroll på dette området bør utlignes noe til fordel for mannen. 
Det er i et slikt likestillingsperspektiv surrugati bør sees. Det gir for første gang mannen en 
mulighet til selv å ta kontroll over det å bli far.   
  
For noen år siden pratet jeg med en mann i 50-årene. Han hadde i alle år ønsket å bli far. Han 
fortalte at fire forskjellige kvinner hadde båret hans barn, men alle hadde tatt abort. Jeg skal ikke 
spekulere på hvorfor kvinnene gjorde dette, men heller vise til en omvendt fortelling. Kvinnen blir 
gravid. Mannen ønsker ikke barnet. Hvorfor mannen ikke ønsker barnet kan ha mange årsaker, 
som i den forrige historien. Poenget er at mannen som ønsker barn i dag ikke har noen mulighet 
til å bli far, uten en kvinne som ønsker å bære frem hans barn, mens kvinnen har alle 
muligheter.  
 
Likestilling handler om lik rett til å bli far som det er til å bli mor.  
Surrugati har gitt menn denne muligheten. Det vil være diskriminerende å frata menn 
muligheten.  
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