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Yttrande över betänkandet Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag (SOU 2007:16)
Möjligheten att bli förälder genom assisterad befruktning efter genomgått könsbyte måste ses i ljuset av
principen om barnets bästa, som sedan länge funnits fastslagen i FN: s konvention om barnets rättigheter.
I artikel 3 i barnkonventionen står det att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet när åtgärder
som rör barn vidtas. Därför vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting påtala att betänkandet
utelämnat konsekvenserna för barnen i sitt förslag om att transsexuella ska tillåtas spara könsceller före
operation för framtida assisterad befruktning.
Tankarna är i linje med de förslagen om förändrad föräldraskapspresumtion i betänkandet
Föräldraskap vid assisterad befruktning (SOU 2007:3). Vari förslaget är att presumtion ska kunna
hävas om det med hänsyn till samtliga omständigheter inte är sannolikt att barnet
avlats genom en insemination eller befruktning utanför moderns kropp som partnern har samtyckt
till. Godkänner moderns partner skriftligen en mans bekräftelse av faderskapet i ett sådant fall och
har bestämmelserna om bekräftelse av faderskap iakttagits ska anses fastställt att moderns partner
inte är barnets förälder. Modern ska i dessa fall skriftligen godkänna bekräftelsen. Hur detta ska
lösas på ett fullgott sätt om nedfrysning av könsceller sker innan ett könsbyte inte är
tillfredställande belyst i utredningen.
Betänkandet ser inte den psykologiska problematiken utifrån ett barns perspektiv; att en förälder,
som man antagit vara ens mor i själva verket är ens far, måste utredas vidare innan beslut fattas. Ett
förbud att spara denna rest av den gamla könsidentiteten kan inte ses som diskriminerande mot de
transsexuella. Att bli förälder kan inte ses som en mänsklig rättighet. Genom att genomgå
könsbytet, prioriterar den transsexuella mannen eller kvinnan könsbytet, som innebär sterilitet,
framför möjligheten att kunna bli förälder.
Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting anser därför att ett absolut krav för godkännande av
könsbyte är att inga könsceller sparats sedan tidigare eller sparas före operationen. Om man bytt
kön så är det inte rimligt att man kan få använda sig av ett så tydligt uttryck för den gamla
identiteten som könscellerna i en ny situation. Detta har dessutom betydelse för möjligheten att
uppnå trygghet i den nya könsidentiteten. Den nya identiteten kan nämligen bli osäker om man
skulle få möjlighet att bli biologisk förälder med utgångspunkt i den tidigare könstillhörigheten.

