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Yttrande – Nya regler om utländska föräldraskap
och adoption i vissa fall, SOU 2021:56
Diarienummer Ju2021:02514
Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall är en stor och
omfattande utredning, men kärnfrågan som socialnämnden i Varbergs
kommun uppfattat den är surrogatmödraskap. De regler som ska underlätta
det rättsliga förhållandet när det gäller föräldraskap till barn i internationella
situationer är viktig, men även en komplex och svår fråga att ta ställning till.
Det är uppskattningsvis cirka 50 barn som varje år kommer till Sverige och
som är födda av en kvinna som inte är tänkt som vårdnadshavare/förälder
utan där barnet har en annan tilltänkt förälder. Detta sätt att bli förälder på,
att genom ett kommersiellt arrangemang få en kvinna att bli gravid och bära
en annans barn, så kallat surrogatmödraskap, är förbjudet i Sverige.
Socialnämnden anser att det finns stora negativa konsekvenser med det
förslag som framförs i utredningen. Barnet tenderar att bli en handelsvara
och de tilltänkta föräldrarna kan avsäga sig föräldraskapet.
Surrogatmödraskap är tillåtet i många fattiga länder och har även blivit en
inkomstkälla för många kvinnor i dessa länder. Kvinnorna löper stor risk för
att utsättas för starka påtryckningar och att utnyttjas och det finns också stor
risk att surrogatmödraskap går ner i åldrarna. Vi anser inte att Sverige med
sina lagar kan rättfärdiga detta, vilket är en stor risk utifrån de förslag som
lämnas i utredningen.
Det har tidigare föreslagits att Myndigheten för familjerätt och
föräldrakunskapsstöd (Mfof) skulle genomföra informationsinsatser, i syfte
att avråda svenskar från att ingå surrogatarrangemang utomlands. Detta
anser vi vore en bra satsning och socialnämnden anser vidare att frågan bör
fortsätta utredas med inkomna synpunkter i beaktande.
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