
DEN NORSKE KIRKE
Nord-Hålogaland biskop

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Dato: 16.05.2012 Vår ref: 12/100-3 NI1E Deres ref:

Høringssvar - Forslag om midlertidig lov om etablering av
foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet

Nord-Hålogaland biskop har mottatt høringsbrev (29.03.2012) fra Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet der det blir gjort rede for forslag til en midlertidig lov ang etablering
av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet. Hensikten men loven er å gi
adgang til å etablere juridisk foreldreskap for fars ektefelle, samboer eller partner selv etter at
far er død eller etter skilsmisse/samlivsbrudd. Ved en slik lovgivning ønsker departementet å
sikre at barnet får etablert juridiske bånd til begge sine omsorgspersoner. Loven vil omfatte den
som sammen med barnets far inngikk avtale med surrogatmor med tanke på å bli forelder til
barnet, og som har vært tilstede i barnets liv fra fødselen av.

Departementet har tidligere (20.12.2011) sendt til høring et forslag om midlertidig lov om
anerkjennelse av farskap for barn født av surrogatmor i utlandet. Nord-Hålogaland biskop støttet
intensjonen i forslaget, med bemerkninger om at man ikke støttet praksisen med surrogati.

Departementet foreslår nå en ny midlertidig lov om å opprette juridisk foreldreskap til den som
sammen med barnets far inngikk avtale med surrogatmor. Departementet ønsker å lage
midlertidige lover og forskrifter for å komme de barna til hjelp som har havnet i en vanskelig
situasjon ved at de er surrogatbarn. Surrogati er ikke tillatt etter norsk lov. Noen har allikevel
valgt å benytte seg av surrogatmor for å få barn, og dette skaper store juridiske utfordringer for
de barna dette gjelder.

Nord-Hålogaland biskop har forståelse for at departementet ser et behov for å komme
enkeltmennesker i møte når det oppstår problemer som følge av valg de har tatt. Det er uheldig
at barnet blir den tapende part, og man ønsker derfor å arbeide for barnets beste.

Vi vil allikevel fremføre noen betenkeligheter.

Lovgivningen som gjelder ekteskap, samliv, adopsjon og alternative måter å få barn på, kan
ikke vurderes ut fra et individualetisk perspektiv. Når man velger å gjøre bruk av surrogatmor,
vil man i Norge støte på problematiske konsekvenser. Vi ser det som uheldig å fjerne disse
konsekvensene ved å innføre midlertidige lover. Ved å lage midlertidige lover for å
imøtekomme de juridiske problemene som har oppstått ved bruk av surrogatmor, er vi redd for
at departementet er med å legge til rette for økt bruk av surrogati. En midlertidig lov vil binde
praksis før man har fått gjennomført en forsvarlig demokratisk debatt om spørsmålet.
Vi vil også påpeke at lovbeskyttelse av denne type overfor etnisk norske virker inkonsekvent og
diskriminerende i forhold til barn som er født i Norge og sendes ut fordi foreldre ikke får
opphold.
I begge tilfeller blir hensynet til barnet veid opp mot foreldrenes lovbrudd.
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Konklusjon: 

Ved å innføre midlertidig lov om etablering av foreldreskap for barn født av surrogatmor i
utlandet er vi redde for at det legges til rette for økt bruk av surrogati.
Departementet er i gang med en bredere utredning av spørsmål knyttet til surrogati og
eventuelle nye lovbestemmelser om dette. Vi er bekymret for at midlertidige lover vil gi
avgjørende føringer i dette viktige arbeidet.
Nord-Hålogaland biskop ber departementet om en bred etisk og prinsipiell debatt rundt
problemstillingen surrogati, barns rettigheter og voksnes behov for barn.
Nord-Hålogaland biskop kan ikke anbefale forslaget.
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