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Svar på remiss: Nya regler om utländska
föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56)
Regeringen har bjudit in Umeå kommun att lämna synpunkter på Nya
regler om utländska föräldraskap och adoption (SOU 2021:56)
Umeå kommun ser mycket positivt på utredningens förslag att föräldraskap
som fastställts utomlands ska registreras i Sverige för samkönade par på
samma sätt som faderskap inom olikkönade relationer gör idag.
Vad gäller de delar av utredningen som behandlar familjebildning genom
surrogatarrangemang är en grundläggande princip att adoption inte får ske
mot betalning. Handel med barn ska under inga omständigheter få
förekomma. Principen om att adoption inte får ske mot ersättning kommer
också till uttryck i barnkonventionen (artikel 21), 1993 års Haagkonvention
(artikel 4) och 2008 års Europarådskonvention (artikel 17). Enligt 7 kap. 2 §
brottsbalken är det straffbart att vid annans adoption av ett barn utverka
samtycke eller tillstånd till adoption, bl.a. genom att utlova eller ge
otillbörlig ersättning. Umeå kommun ser komplexiteten i frågan ur såväl ett
jämställdhetsperspektiv som ur ett barnperspektiv och ser positivt på att
utredningen har en tydlig ansats att lösa de rättsliga problem som uppstår
för de barn som tillkommit genom surrogatarrangemang i utlandet, och
anpassa juridiken till den verklighet som redan idag existerar. Umeå
kommuns vill också lyfta vikten av barnkonventionen och att
Sveriges jämställdhetspolitik med fokus på makten att forma samhället och
sitt eget liv tas i beaktning. Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet mäns
våld mot kvinnor ska upphöra lyfter särskilt att kvinnor och män, flickor och
pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Ett större
utrymme för eventuella konsekvenser och risker för exploatering vad gäller
kvinnors utsatthet i länder utanför Sverige hade varit önskvärt att se i
utredningen som en del också av Sveriges ambition att driva en feministisk
utrikespolitik.
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