2021-10-25

Dnr Ju2021/02514

Justitiedepartementet

Remissvar över betänkandet SOU 2021:56 Nya regler om utländska
föräldraskap och adoption i vissa fall (Ju2021/02514)
Adoptionscentrum välkomnar utredningen förslag som syftar till att tillgodose barnets
rättigheter enligt Barnkonventionen och den europeiska konventionen angående skydd
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Vi hade dock
önskat att utredningen definierat de båda begreppen ”Barnets bästa” och
”Barnrättsperspektiv” då dessa båda begrepp förekommer på många ställen i
utredningen och ligger som grund för de uppkomna förslagen.
Adoptionscentrum välkomnar utredningens förslag om att lagen (1985:367) om
internationella faderskapsfrågor ska gälla för olika föräldraskap och inte längre
begränsas till faderskapsfrågor. Vi ser också positivt på att, då globaliseringen har
medfört att familjer i allt större utsträckning rör sig över gränserna, ett föräldraskap som
är fastställt i utlandet ska vara gällande även i Sverige när familjen flyttar hit.
När det handlar om frågan kring surrogatarrangemang väljer Adoptionscentrum att, i
detta yttrande, inte ta ställning till själva företeelsen. Vi anser, liksom utredningen, att
det är av största vikt att föräldrabalkens regler om föräldraskap inte kringgås och att de
föreslagna ändringarna endast gäller de kvinnor som har haft sin huvudsakliga
anknytning till ett annat land än Sverige i samband med barnets födelse. På samma sätt
anser Adoptionscentrum, att det är av största vikt att när undantag ska göras i
adoptionsreglerna, ska det verkligen finnas synnerliga skäl att bifalla adoptionsansökan,
inte heller där får konsekvenserna bli sådana att man uppmuntrar till kringgående av
svensk lagstiftning. Vi önskar att undantagen klargörs tydligare alternativt utreds
ytterligare. Framför allt ställer vi oss undrande inför ett av de föreslagna undantagen i
adoptionsreglerna, nämligen ”Det ska kunna göras undantag för vederlagsförbudet”. För
Adoptionscentrum, som har mångårig erfarenhet av arbete med internationella
adoptioner, är detta undantag märkligt eftersom det inte är tillåtet att lämna ekonomisk
ersättning till biologisk förälder/biologiska föräldrar vid en adoption. Vi vill därför
uppmana utredningen att ytterligare en gång nogsamt tänka igenom vilken form av
ersättning som ska accepteras vid surrogatarrangemang för att det rättsliga erkännandet
av en faktisk familjerelation i Sverige ska kunna ske inom ramen för befintlig
adoptionslagstiftning.
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