Motion av Bengt Cedrenius (mp) om Insemination av lesbiska kvinnor
Miljöpartiet anser att lesbiska par som ingått registrerat partnerskap eller lever i ett samboförhållande
skall ges tillgång till assisterad befruktning vid allmänt sjukhus. Nu när riksdagen nyligen beslutat att
homosexuella föräldrar kan få adoptera barn är det inkonsekvent att neka ett lesbiskt par att få tillgång
till assisterad befruktning. Det är bara fråga om huruvida lesbiska par uppfyller kriterier för gott
föräldraskap som ska avgör om de ska få tillgång till assisterad befruktning.
Miljöpartiet anser att ett gott föräldraskap är för barnets bästa, oavsett om föräldrarna är av olika eller
samma kön. De som framfört farhågor mot förslaget att tillåta homosexuella par att adoptera genom att
hänvisa adopterade barns särskilda problematik, borde ställa sig positiva till lesbiska pars möjlighet att få
tillgång till assisterad befruktning eftersom om denna möjlighet införs kommer barnet att biologiskt vara
barn till åtminstone en av föräldrarna. Den andra föräldern blir rättslig vårdnadshavare från barnets
födelse – någon adoptionsproblematik föreligger sålunda inte i dessa fall.
Det har invänts att de regler som i dag gäller för insemination i heterosexuella förhållanden har brister
när det gäller möjligheterna för barn att få veta sitt genetiska ursprung och att reglernas
tillämpningsområde inte bör utvidgas innan den frågan har setts över i ett vidare sammanhang.
Måhända är det så att de regler som i dag gäller för insemination i heterosexuella förhållanden bör ses
över. Miljöpartiet tar inte i denna motion ställning i den frågan. Föreligger ett behov av en översyn av
nuvarande regelverk är detta dock inget som är av direkt relevans för den här aktuella frågan.
Frågan är om det är lämpligt att ge lesbiska par tillgång till assisterad befruktning vid allmänt sjukhus,
d.v.s. om detta är förenligt med det blivande barnets bästa. I och med att befruktningen sker vid
allmänt sjukhus och i enlighet med de regler som i dag gäller för insemination säkerställs donatorns
identitet. Barnet har därför möjlighet att senare i livet kunna erhålla kunskap om sitt genetiska ursprung.
Några begränsningar i möjligheten att identifiera barnets biologiska ursprung finns således inte.
Däremot ligger det i sakens natur att något rättsligt faderskap inte ska fastställas.
Idag, när lesbiska par är hänvisade till privata lösningar eller assisterad befruktning i annat land,
föreligger uppenbara risker för att barnet senare i livet inte kan erhålla kunskap om sitt genetiska
ursprung. Dessutom kan en rad komplikationer uppstå för samtliga inblandade, särskilt för barnet, om
det lesbiska parets enda alternativ är att välja en privat lösning. Dylika oreglerade situationer kan inte
vara förenliga med barnets bästa vid t.ex. en separation eller vid dödsfall.
Med anledning av vad som ovan anförts föreslås landstingsfullmäktige besluta att uppdra till
landstingsstyrelsen att uppvakta regeringen i syfte att den ska reglera lagstiftningen så att landstinget
kan genomföra insemination av lesbiska kvinnor.
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