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Debattleder, justitieombudsman TOR SVERNE, Sverige:

Jag ber att få hälsa de närvarande, speciellt referent och korreferent,
välkomna till den här debatten om familjerättsliga spörsmål vid insemination.

Inseminationsverksamheten är en fråga som drar allt större uppmärksamhet
världen över. Vi har senast i sommar sett ett exempel på det. Det har varit en
väldigt livlig debatt i Frankrike i anledning av att en kvinna ville ha ut sin
avlidne mans frusna sperma från ett sjukhus.

Frågan är emellertid inte ny för de nordiska juristerna. Den var uppe till
debatt vid det nittonde nordiska juristmötet 1951. Det resulterade så små-
ningom i den del lagförslag i de nordiska länderna, men av dessa förslag blev
intet. Orsakerna härtill lär vara flera. Jag vill inte spekulera i vad som har varit
den främsta orsaken, men en anledning var alldeles säkert att vi på den tiden
hade relativt få inseminationer. Sedan dess har inseminationerna ökat betyd-
ligt. Vi har fått en ny debatt och i Sverige har vi t.o.m. kommit fram till ett
nytt lagförslag i den här frågan som skall tas upp i den svenska riksdagen i
höst.

Vad gäller dagens debatt, så skulle jag vilja begränsa den till några konkreta
och väsentliga frågor.

För det första: Är inseminationsverksamheten önskvärd? Har vi överhu-
vudtaget möjligheter att begränsa den?

För det andra: Om vi finner att en inseminationsverksamhet bör få finnas,
behövs det i så fall någon lagreglering?

För att precisera den senare frågan litet närmare så skulle jag vilja säga så
här: Är det bara de vuxnas problem det är frågan om eller är det också en
fråga om det blivande barnets intressen? Behöver barnets rättsliga ställning
regleras vid giverinsemination, dvs när det är en utomstående man som står för
spermierna. Behöver verksamheten regleras t.ex. vad angår användandet av
fryst sperma efter avliden man? Vi har också i det här sammanhanget
anledning att ta upp den fråga som har föranlett en väldigt livlig debatt,
nämligen frågan vilken rätt barnet, eller den blivande människan, har till sitt
ursprung. Med andra ord har barnet rätt att få veta vem som är den biologiska
fadern?

För det tredje: med frågan om ursprunget sammanhänger en fråga som jag
tycker är värd att debattera och som debatterades på det Nordiska juristmötet
1951. Det är frågan, hur skall vi registrera barn som tillkommer genom
givarinsemination? Skall vi ha en folkbokföring, där vi anger att barnet har
tillkommit genom insemination, eller skall den man som ställer upp som far
till barnet registreras som biologisk far?
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Vad jag däremot gärna ser att vi undviker att diskutera är den fortsatta
vetenskapliga utvecklingen på det här området. Jag tänker då på vad läkarna
kallar för in-vita-fertilisering, d.v.s. befruktning utanför kroppen. Denna
metod att avhjälpa ofrivillig barnlöshet innebär att man tar ut ett ägg från en
kvinna, befruktar det utanför kroppen och placerar sedan in det i den kvinna
som man tagit ägget från eller i annan kvinna. Detta skall vi idag alltså icke gå
in på, för det för med sig många andra svåra etiska och juridiska problem. Det
kanske är någonting som lämpar sig i stället att ta upp vid ett kommande
nordiskt juristmöte.

Detta om gränserna för debatten.
Som referent har vi här idag advokaten Birgitta Alexanderson, som är

familjerättsadvokat i Stockholm och är väl insatt i de problem som uppstår
inom familjen och inte minst mellan föräldrar och barn. Som korreferent har vi
borgardómari Gardar Gíslason från Reykjavik, som också har erfarenhet från
sitt land utav sådana frågor.

Jag får nu överlämna ordet till referenten, advokaten Birgitta Alexanderson.

Referent, advokat BIRGITTA ALEXANDERSON, Sverige:

Det ämne som är föremål för diskussion här idag, är som Tor S verne redan
har sagt, tidigare debatterat på ett nordiskt juristmöte, Nordiska juristmötet i
Stockholm 1951.

Den diskussion som då fördes och de synpunkter som då lämnades, har i allt
väsentligt den största aktualitet fortfarande. Således angav referenten, profes-
sor Borum, som de då viktigaste problemen; barnets rättsliga ställning vid en
givarinsemination, ogift kvinnas rätt till insemination, givarens rättsliga ställ-
ning och förhållande till inseminationsbarnet samt sekretessfrågorna kring
inseminationen som sådan. Referenten kom sammanfattningsvis fram till att en
lagreglering borde ske, innebärande att gift kvinna med mannens samtycke
borde ha rätt till insemination, att barnet genom mannens samtycke erhöll
äktenskaplig börd att som huvudregel skulle total sekretess råda angående
givarens identitet, att givaran varken skulle ha några rättigheter eller skyldig-
heter gentemot barnet, samt att ogift kvinna skulle ha rätt till insemination
under vissa speciella omständigheter.

Den efterföljande diskussionen skall jag inte här redovisa, den intresserade
kan lätt läsa den i rapporten från juristmötet. Jag skall bara kort nämna, att det
var föräldrarnas roll och ställning som samlade betydligt större intresse än
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barnets situation. Den ende av deltagerna som lyfte fram barnet och barnets
rätt var teologen Stig Hallsten från Uppsala. Han uttalade att till de elementära
mänskliga rättigheterna hörde rätten att veta vem ens far och mor är, och han
anknöt till att samhället redan då gjorde allt för att förhindra att en barnafar
förblev okänd.

Vid tiden för 1951 års Nordiska juristmöte arbetade jämsides kommittéer i
samtliga nordiska länder utom Island.

Tor Sverne har berört att det inte blev någon lagstiftning. Men de svenska
sakkunniga avgav ett förslag 1953 och det behandlade enbart givarinsemina-
tion på gift kvinna. Förutsättningen för insemination, var att mannen gett sitt
samtycke, att läkaren skulle utse sädgivare om inte makarna anvisade en
särskild sådan, och som själv samtyckt. I normalfallet ålåg det läkaren att
förhindra att makarna fick veta vem sädgivaren var och att sädgivaren fick
reda på vem kvinnan var.

I Föräldrabalken föreslogs den följeändringen att inseminationsbarnet skulle
erhålla äktenskaplig börd. Talan om äktenskaplig börd skulle således inte få
föras om det inte kunde hållas för visst, att barnet inte avlats vid inseminatio-
nen. De norska och danska kommittéerna avgav samtidigt med den svenska
sina förslag. Det finska lämnades senare. Samtliga förslag innebar lagreglering
av givarinsemination på gift kvinna. I det danska förslaget reglerades även
givarinsemination på ogift kvinna. Det finska förslaget innebar förbud på
insemination på ogift kvinna. De norska och svenska förslagen lämnade
givarinsemination på ogift kvinna oreglerad. Ingetdera av lagförslagen ledde,
som vi har hört, till någon lagstiftning. Jag har talat med f.d. lagmannen Gösta
Thulin i Stockholm, som var den som skrev Svea Hovrätts yttrande över
betänkandet. Han uppgav att hovrätten var djupt oenig, presidenten var
motståndare till hela förslaget, men överröstades av de yngre hovrättsråden.
Enligt samma källa, torde det ha varit så, att departementet utsattes för
påtryckningar från olika håll och att tiden därför inte ansågs mogen för
lagstiftning. Men det kanske är någon av närvarande mötesdeltagare som
bättre känner till de bakomliggande orsakerna till samtliga de nordiska länder-
nas ovilja att lagstifta i början på 5O-talet.

När det gäller mitt eget inlägg i debatten, är det präglat av min subjektivt
grundade negativa uppfattning om givarinsemination. Jag vill också redan nu
klargöra att jag saknar möjligheten att helt och fullt sätta mig in i den
ofrivilliga barnlöshetens hela känslomässiga problematik eftersom jag själv har
tre barn. Jag tar dock betämt avstånd från synsättet att det är föräldrarnas, i
huvudsak kvinnans, önskemål som skall tillgodoses och vara grunden för
ställningstagande till hur problemen kring insemination skall lösas.
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Utgår man från de vuxnas intressen och önskemål, accepterar man, enligt
min uppfattning, tanken om någonslags rätt till vad man tror vara lyckan. Den
går inte att lagstifta om. Lika litet som man kan lagreglera, och därmed
förhindra sorgen, att ens barn dör, att ens hustru eller man dör. Det är alltså
utifrån barnets intresse som diskussionen bör föras. Som jag inledningsvis i
mitt skriftliga referat angett, har det för mig inneburit och innebär alltjämt
svårigheter att avgränsa ämnet till de rent familjerättsliga problemen vid
insemination, detta eftersom de juridiska lösningarna är avhängiga av inställ-
ningen till insemination som sådan. Och jag anser inte heller att de är
svårlösta, när man väl har bestämt sig för vilken inställning man vill ha. När
det gäller frågan om insemination bör tillåtas eller ej, har jag ställt upp tre
punkter, något tillspetsade, som grund för diskussionen.

1) Kvinnor i fertil ålder bör föda barn. 2) Kvinnor i fertil ålder har rätt att
föda barn. 3) Kvinnans viktigaste uppgift är att föda barn.

I Sverige anses det i och för sig önskvärt att fler barn föds. I andra länder är
läget det helt motsatta, det stora bekymret är befolkningsökningen. På vissa
håll har man t.o.m. ansett sig böra gå så långt att obligatorisk barnbegränsning
införts även för gifta. Inför de samhällsekonomiska perspektiven i Sverige,
antalet pensionärer ökar, allt färre skall betala för allt fler, borde man således
vara intresserad av att stödja alla förslag som leder till en höjning av
befolkningstalet, således även insemination. Man skall då avstå från regler
som kan verka hindrande, det riktiga vore kanske att helt avstå från lagregle-
ring. Vem som kan, vill och har råd skall ha fri tillgång till insemination och
givaren skall givetvis ha totalt anonymitetsskydd. Barnets eventuella intresse
och rätt att veta sitt ursprung och dess rätt till två föräldrar är då intressen som
måste vika. En sådan inställning till inseminationsproblematiken stämmer inte
enligt min uppfattning med svensk rätt i övrigt. I Regeringsformens I kapitel 2
betonas att den enskilda individen personliga välfärd skall vara ett grunläg-
gande mål för de offentliga organen som skall verka för social trygghet och en
god levnadsmiljö. Detta är principer som också anges i vår sociallagstiftning.
Även den lagstiftning som reglerar familjerättsliga förhållanden får antas
bygga på att barn har rätt till två föräldrar, och att barn har rätt till kännedom
om sitt ursprung. Börds- och arvsbestämmelserna ger stöd för den tolkningen.
En reglering av inseminationsfrågan, baserade på tesen att kvinnor bör föda
barn, håller således inte. Samhällsutvecklingen har också gått åt motsatt håll
genom lagstiftning om fri abort, rätten överhuvudtaget till preventiva åtgärder
för att förhindra graviditet, och i princip rätten till fri sterilicering.

Tankarna i punkt två att kvinna i fertil ålder har rätt att föda barn, kan väl
däremot sägas vara sådana att de kan utgöra en mer realistisk utgångspunkt för
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nya regler. Bortsett från mer udda fall har en kvinna rätt att föda barn.
- Samhället bestraffar exempelvis samlag mellan helsyskon, vilket i varje fall
indirekt innebär en inskränkning. - En intresseavvägning måste då ske mellan
denna rätt för kvinnan att föda barn och barnets rätt. Jag anser emellertid även
här, att man måste tolka gällande lagstiftning och den pågående familjerättsli-
ga lagstiftningen så, att rätten för kvinnan att föda barn kan inskränkas med
hänsyn till barnets rätt.

Beträffande punkten tre torde tankarna i det inte kunna ligga till grund för
hur en reglering av inseminationsfrågan skall utformas. Barnafödandet är
fortfarande en viktig uppgift för kvinnor, dock inte den viktigaste och inte
heller den enda. Ökad förvärvsverksamhet bland kvinnor har gjort att
kvinnors intresse och uppgifter förskjutits från hemmet till samhället i övrigt.
Många avstår också frivilligt från graviditet, med hänsyn till en oviss framtid
för kommande generationer.

Innan jag går in på huvudfrågan om insemination bör tillåtas eller ej, skall
jag kort erinra om den terminologi som jag använde i mitt skriftliga referat.
Med insemination förstås införandet på konstlad väg av sperma i kvinnans
slida. Med maksinsemination sådant införande av sperma från make, med
samboinsemination införandet av sperma från man, vilken kvinna lever med
under äktenskapslikande förhållande, med givarinsemination införande av
sperma från annan än kvinnans make eller sambo.

Jag övergår nu till frågan om insemination bör tillåtas. Den inledningsvis
förda diskussionen ger intet svar på den frågan. Möjligen kan den tänkas ge en
bild av de olika problem som kan uppkomma när det gäller att ta ställning till
frågan om man överhuvudtaget bör införa ett nytt rättsligt institut på familje-
rättens område.

För svenskt vidkommande har frågan mist en del av sin aktualitet, eftersom
regeringen i juni lagt en proposition och man får väl förvänta sig lagstiftning
om insemination. Jag återkommer till propositionen senare.

Vad först gäller maskinsemination finns inga etiska eller andra skäl som
skulle tala emot en sådan. Här är frågan om en ren, så att säga, transporthjälp.
Däremot behövs det kompletteringar och förtydligande i lagstiftningen och så
sker i propositionen.

Man har där löst frågan så, att Föräldrabalken erhåller en ny paragraf,
innebärende att om insemination utförs på modern med samtycke av make
eller sambo, och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att
barnets avlats genom insemination, skall den som lämnat samtycke anses som
barnets far. Det ställs i den bestämmelsen inga formkrav på samtycket, utan
vid tvist huruvida samtycket förelegat eller ej, skall i sista hand domstol pröva
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enligt vanliga bevisprövningsnormer. Däremot föreslås i en säskild lag om
insemination, att samtycket skall vara skriftligt från mannens sida. För min del
anser jag, att även kvinnan bör ha gett sitt samtycke skriftligt. Jag anser också
att samtyckeshandlingen skall vara bevittnad och tidsbegränsad. Det kan
tyckas onödigt, men jag har ganska dystra erfarenheter från de diskussioner
som kan föras i samband med äktenskapsskillnader och vårnadstvister, där inte
parterna har varit överens och medvetna om en handlings innehåll. När det
sedan gäller användningen av fryst sperma, kan det vara aktuellt även vid
maksinsemination och då får samtyckeshandlingen särskilt betydelse.

En fråga som inte är alldeles lätt att besvara berörde Tor Sverne inlednings-
vis mot bakgrund av ett fall som har varit föremål för debatt i sommar i
Frankrike. Det är frågan om makes frysta sperma skall få användas efter
mannens död. Jag har stannat för ett nekande svar på den frågan, då jag inte
anser att samhället medvetet bör medverka till att barn föds faderlösa. Jag har i
och för sig också angivit juridisk-tekniska skäl och hänvisat till reglerna i
Föräldrabalken om faderskap och till arvsreglerna, men det är klart även de
reglerna kan ändras, om man bestämmer sig för att användingen av fryst
sperma skall få komma till stånd efter avliden. Och jag förstår att det kan
finnas situationer då det framstår som onödigt hårt, att en beslutad eller
påbörjad insemination måste avbrytas på grund av mannens död, men jag kan
ändå inte finna att det är tillräckligt för att stödja ett förslag i motsatt rikting.

Jag övergår då kort till vad jag kallar samboinsemination. Lika litet som vid
maksinsemination föreligger det här några etiska problem som skulle kunna
tänkas lägga hinder i vägen. Däremot finns smärre juridisk-tekniska problem:
Jag avser här t.ex. den situationen då makarna hunnit skiljas innan barnet
fötts, alltså om sambon ej skulle erkänna barnet som sitt eller avlida innan
barnet fötts. Båda de uppkomna situationerna är lösta i propostionen. Jag har
ifrågasatt om samboparet inte borde styrka varaktigheten i förhållandet. Och
jag har den uppfattningen fortfarande, jag anser att det inte får bli så, att det i
själva verket är fråga om givarinsemination på ogift kvinna. Och även om jag
inser att det är vissa svårigheter att styrka varaktigheten, så är de inte av den
karaktären att det är omöjligt. Samtyckeshandlingen bör givetvis i samboinse-
mination vara utformad på samme sätt som när det gäller maksinsemination.

Det problem som emellertid tilldragit sig mest uppmärkamhet i press och
allmän debatt, ja, som t.o.m. delat den svenska socialstyrelsen i två läger, det
rör givarinsemination. Vilket intresse är mest skyddsvärt: barnets, föräldrar-
nas, givarens? Har ett barn rätt till två biologiska föräldrar, har det rätt att veta
sitt ursprung? Inget samhälle, ingen lagstiftning kan garantera ett barn två
verkliga föräldrar. Som jag tidligare framhållit, så har en kvinna i princip rätt
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att föda barn, ensamstående föder barn, och ensamstående tillåts också att
adoptera, man har rätt att skiljas och föräldrar dör. Jag är väl medveten om att
vissa kvinnogrupper anser att mannen saknar betydelse för barns utveckling
och att modern räcker till för alla situationer. Jag delar inte den uppfattningen.
Psykologiska erfarenheter taler för att barn, även i vårt samhället, mår bäst
utav att ha en far och en mor. Därför måste samhället skapa ett regelsystem
som ger så litet utrymme som möjligt för att barn redan från födseln betas
rätten till den ena föräldern. När det gäller givarinsemination, så har samhället
hittills valt att i huvudsak tillgodose det barnlösa barnets intressen. Insemina-
tionsbarnets situation har åsidosatts. Någon forskning av betydelse föreligger
inte beträffande inseminationsbarns önskan att veta sitt ursprung. Däremot
tycks de flesta forskare, och även andra som sysslar med adoptioner vara ense
om vikten av att adoptivbarnen får vetskap om adoptionen och att uppgifter
bevaras som gör det möjligt för barnet att själv få kunskap om sitt ursprung.
De regler och normer som finns för adoption utgår från barnets intressen.
Eftersom vi saknar forskning just beträffande inseminationsbarns önskemål,
måste vi enligt min mening gå till närliggande områden, adoptivbarn, foster-
barn och vad som tidigare kallades utomäktenskapliga barn. Jag har i mitt
skriftliga referat oegentligt fortfarande använt den beteckningen. Jag vet att det
är utmönstrat ur svensk rätt, men det är väldigt svårt att hitta på ett bättre ord.
Man kan också tänka sig att använda sunt förnuft. Vem utav oss skulle vara
nöjda med att inte veta varifrån vi kommer? Och vem av oss skulle vara nöjda
med att inte försöka ta reda på varifrån vi kommer om vi inte vet det? De
flesta människor vill ha kunskap om sin bakgrund och vill känna sitt ursprung.
Det är inte bara en uppfattnig som jag, så att säga, metafysiskt har tillägnat
mig själv, det är faktisk en uppfattning som stryrks av flera klienter, som även
i hög ålder ber om hjälp för att få frågan om faderskapet utrett. Tillåter man
givarinsemination skall givetvis barnet ha rätt att veta att det är ett insemina-
tionsbarn och vem den biologiska fadern är. Givarens intresse av att vara
anonym får aldrig gå före barnets rätt att inte vara anonymt. Jag anser också
att inseminationsföräldrarna måste få veta vem givaren är. Motsatsen är enligt
min mening att upphöja livslögnen till en juridisk princip. Inte enbart psykolo-
giska skäl gör att barnet skall ha rätt att känna sitt ursprung, utan naturligtvis
arvsbiologiska aspekter, man bör faktiskt ha rätt att veta om man vill föda barn
med någon biologisk släktning. Det kan givetvis invändas att den risken
föreligger även givarinseminationen förutan, ja det gör det och det är tråkigt,
men det är inget försvar för att man medvetet skall utöka riskerna.

Som framgått, och framgår, inger mig hela tanken på givarinsemination
stark olust. Redan nu kan man beställa små musikaliska barn, nobelpristagar-
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barn från spermabanker, surrogatmödrar föder barn och vi har hela problemet
med provrörsbarn. Genforskningen utvecklas. Vill vi verkligen ha ett samhälle
där man beställer barn precis som man köper en vara? De flesta av oss är
tillräcklig gamla för att minnas vad som hände i Tyskland och de övriga har
förhoppningsvis läst om det. Jag skulle helst vilja föreslå förbud, men det
skulle vare orealistiskt. Jag vill också säga att jurister inte är några samhällets
ingenjörer, som bara skall lösa juridiska-tekniska problem, vi har också ett
moraliskt ansvar. Om politikerna är cyniska, skall inte vi vara redskapen för
förverkligandet av deras cynism.

Om man införde ett förbud, bedömer jag att risken för kringgående skulle
vara alltför stor, och det drabbar barnen. Verksamheten måste därför regleras
genom lagstiftning. Den svenska lagstiftningen, som förmodligen träder i kraft
i januari-85 - Riksdagen har inte tagit den än, men man får väl utgå från att
den gör det. - Den nya lagstiftningen innebär att man reglerar make-, sambo-
och givarinsemination. Enligt uppgift i propositionen har överläggningar ägt
rum med övriga nordiska länder, vilka sagt sig inte ha något att erinra emot att
Sverige nu genomför lagstiftning samt att den nordiska överenskommelsen om
fastställande av faderskap även får omfatta barn som tillkommit genom
insemination. Den är givet, vilket också framhålls i propositionen, att utlän-
ningar bosatta i Sverige omfattas av lagstiftningen, men hur dessa insemina-
tionsbarn kommer att betraktas enligt respektive hemlands lagar, det är
omöjligt att uttala sig om. I propositionen föreslås alltså att givarinsemination
skall regleras. Givarinsemination skall tillåtas beträffande makar och sambor,
dock inte ensamstående. Bördsreglerna i Föräldrabalken blir tillämpliga på
barn som tillkommit genom givarinsemination, det krävs skriftlig samtycke,
det är läkaren som prövar om sociala, psykologiska förutsättningar finns för
genomförande av inseminationen. Barnet skall ha rätt, när det uppnår till-
räcklig mognad, att få reda på sitt ursprung. Det anges inga åldersgränser för de
som vill inseminera. Enligt min mening har man i propositionen inte till-
räckligt beaktat vad som framkom i inseminationsutredningens betänkande.

Min uppfattning är att man borde ha tagit adoptionsinstitutet i allt väsentligt
som förebild för lagreglering. Jag anser alltså att allmän domstol efter
utredning av vederbörande socialnämnd skall pröva om givarinsemination skall
tillåtas. Jag anser inte i likhet med vad som gäller vid adoption, att andra än
makar skall få inseminera. Jag anser också att åldersgränsen även vid givarin-
semination skall sättas till 25 år. Samtyckeshandlingen bör vara utformad som
jag föreslagit tidligare, och det är naturligtvis särskilt viktigt när det gäller
givarinsemination att den är klar och tydlig, bevittnad och tidsbegränsad.

Det kan möjligen tyckas alltför bakåtsträvande att inte anse att samboende



Familierettslige spørsmål ved inseminasjon 65

skall ha rätt till givarinsemination, när samhället på allt fler områden inför
lagstiftning som likställer sambor och gifta. Jag grundar emellertid min
uppfattning på mina erfarenheter som familjerättsadvokat. Samboförhållanden
är av mycket skiftande karaktär. Parterna bedömer ofta varaktigheten och
stabiliteten helt olika. Särboende har fasta långvariga förhållanden utan att
vara samboer i egentlig mening.

Däremot anser jag inte, i motsats till vad som gäller vid adoption, att
ensamstående kvinna skall få tillgång till givarinsemination och jag har
motiverat det tidigare med att jag inte anser att man medvetet bör göra barn
faderslösa. Att adoptionsinstitutet är så utformat att även ogift kvinna får
adoptera, det tycker jag är försvarbart, vid adoption finns det redan ett barn
som behöver tas om hand.

Det bristande rättsliga skyddet för inseminationsbarn enligt nuvarande lag-
stiftning, klargjordes av Högsta domstolen i november 1983, då HD uttalade
att negativ bördstalan skall bifallas, när det kan hållas förvisst att mannen ej är
barnets far och det oavsett om samtycke förelegat eller ej. Med den nu
föreslagna lagstiftningen garanteras det barn som tillkommit genom givarinse-
mination, efter samtycke, samma rättsliga ställning som om det avlats genom
samlag mellan parterna. Mannen bibehåller dock sin talerätt om han gör
gällande att kvinnan haft samlag med annan under tid då inseminationen
pågått. Det blir då en prövning i sedvanlig ordning.

Beträffande inseminationsbarnets likställighet med andra barn innebär pro-
positionen att man frångår utredningens förslag och den regel som gäller i
adoptivförhållanden, nämligen att likställighetsregeln inte skall gälla om annat
följer av särskild föreskrift eller av rättsförhållandets natur. Lagrådet intog en
annan hållning och ansåg skäl föreligga att även när det gäller förhållandet till
inseminationsbarn, inseminationsförälder, en motsvarande bestämmelse skulle
gälla som vid adoption. Jag anslöt mig själv till den tanken i mitt referat, men
jag anser nog numera att det föreligger starka skäl för vad föredragande
statsråd anförde, nämligen att det skulle vara stötande att mannen och barnet
kunde ingå äktenskap, eller om förbudet i 6 kap. 5 § Brottsbalken, Förbud mot
samlag mellan föräldrar och barn, inte skulle gälla.

Inseminationsbarnet kan tyvärr bli faderslöst. Den situationen inträffar om
kvinnan skaffat sig insemination utan erforderligt samtycke eller om en
ensamstående kvinna skaffar sig insemination. När det gäller make-sambo
förhållande finns naturligtvis den möjligheten att maken, respektive sambon,
om han så önskar, adopterar barnet. Hur man skall ställa sig till efterföljande
samtycke, har jag faktiskt inte tänkt igenom och har inget förslag på. Men mot
sin vilja kan alltså inte mannen ifråga bindas till faderskapet. Inga juridiska
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hinder föreligger för att givaren skulle kunna erkänna barnet som sitt, men det
förefaller ju inte särskilt troligt att givaren skulle vilja göra det. Man kan då
fråga sig om barnet i den här situationen skall ha talerätt mot givaren. En
minoritet inom socialstyrelsen har den uppfattningen, nämligen att barnet
skulle kunna väcka talan om faderskap mot givaren då giltigt samtycke saknas
från make eller sambo. Jag förstår kanske inte riktigt den ståndpunkten. Om
man nu tillåter givarinsemination torde det vara helt ogenomförbart att samti-
digt ge barnet en talerätt mot givaren. Det skulle ju innebära att inte några
givare ställer sig till förfogande. Här måste tyvärr barnets intresse vika för
givarens rätt att inte bli juridiskt bunden.

Till sist några ord om den fråga som väckt mest debatt när inseminations-
utredningen lämnade sitt betänkande, nämligen registrering av barnet hos
pastorsämbetet. Utredningen föreslog att registrering skulle ske så sätt att det
uppgavs till pastorsämbetet att barnet tillkommit genom givarinsemination. Jag
delar utredningens uppfattning och saknar förståelse för den motsatta. Jag
anser i likhet med utredningen att det är principiellt helt felaktigt att i
pastorsämbetets register införa en medvetet oriktig uppgift. Det innebär i sak
att man accepterar att inseminationsbarnet inte är likställt ens med adoptivbar-
net.

I början av mitt skriftliga anförande betonade jag, att de familjerättsliga
problemen vid insemination framstår som mindre svårbemästrade än de etiska,
sociala och psykologiska. Såtillvida har den bedömningen visat sig vara riktig,
att endast en ny paragraf behövs i Föräldrabalken för att reglera inseminations-
barnets rättsliga ställning oavsett om det är make-, sambo- eller givarinsemi-
nation. Jag är medveten om att det säkerligen finns problem som jag förbigått
och jag gör inte anspråk på att ha åstadkommit en heltäckande inventering.

Till en del kan det förklaras med att jag är advokat och inte rättsveten-
skapsman, att jag i min verksamhet som familje- och brottmålsadvokat så ofta
konfronteras med barn och ungdomar som saknar sin pappa och som farit illa
av att ingen ha. Jag kan därför aldrig omfatta en lagstiftning, som kan tänkas
innebära att vi får ännu fler olyckliga barn. Barnets rättigheter måste därför, i
möjligaste mån, tillgodoses, även om det blir på bekostnad av de vuxnas.

Jag vet att detta synsätt innebär, att jag förespråkar lagstiftning som medför
vissa inskränkningar och ett utökat kontrollsystem. Men för mig är lagstiftning
bl.a. ett medel att skydda den svagaste parten.

Elin Wägner var en intresserad släktkännare. I «Genomskådad» säger
Agnes: Den stora dagen stod jag i kulissen, såg på ådrorna i min hand och
tänkte: hennes blod flyter i mina ådror. Själv är jag övertygad om att på den
stora dagen, så vill vi se på ådrorna i vår hand och säga: Det är hennes och



Familierettslige spørsmål ved inseminasjon 67

hans blod som flyter i mina ådror. Och därmed så är jag beredd att överlämna
det här ämnet för fortsatta och klokare inlägg.

Korreferent, borgardómari GARDAR GÍSLASON, Island:

Advokaten Birgitta Alexanderson har givet en elegant præsentation, som
jeg finder velbegrundet. Hendes hovedpunkter er, som jeg forstår dem, at
barnets interesse er det, som må beskyttes. Barnets interesse er at være så
ligestillet som andre børn, og at adoptionssystemet er et forbillede. Det vil
sige, at barnet skal have en juridisk far ligesom adoptionsbarnet, en biologisk
far som adoptionsbarnet, og det vil kunne få at vide om sin oprindelse, som
adoptionsbarnet. Det sidste kan ske, uden at retlige forbindelser sker mellem
barnet og dets biologiske far, ligesom ved adoption.

Jeg vil sige, at jeg er helt enig med Alexanderson i alle hendes argumenter
og i hendes slutning. Men det er et omstridt emne, og jeg vil prøve at
frembringe nogle argumenter og nogle punkter berørende disse hovedproble-
mer, i håb om, at man måske kan se dem fra en ny synsvinkel. Resultaterne
vil næsten være de samme, - jeg siger næsten, fordi på et punkt vil jeg gå lidt
videre end advokat Alexanderson, nemlig punktet vedrørende spørgsmålet om,
hvem der kan have ret til, hvad jeg kalder en donor-insemination, også kaldet
giver-insemination. Alexandersons opfattelse og personlige synspunkt er, at
ligesom ved adoption skulle kun ægtepar have adgang til donor-insemination.
Det er et synspunkt, som jeg sympatiserer med, og jeg vil søge at frembringe
argumenter til støtte for dette synspunkt.

Vi begynder med helt elementære punkter. Ved mage-insemination, eller
samboer-insemination er den juridiske og biologiske far en og samme person.
Det er ikke tilfældet ved donor-insemination, og grundproblemet ligger i første
række her. Det er ikke etisk betænkeligt, at medicinsk teknik benyttes til at
hjælpe naturen igang, som i mage-insemination og også i prøverørsbarnsyste-
met.

Det er brugen af fremmed sæd i donor-insemination, som skaber problemer.
Dette er grunden, dette er et elementært punkt, og det skal vi huske. Vi har i
denne situation den anden side af medaljen, som vi fik, da man erobrede at
skelne så drastisk mellem kønsliv og svangerskab. Først skulle det være frihed
i kønsliv uden svangerskab. Nu kommer den anden side af medaljen, svanger-
skab uden kønsliv.

Jeg tror, at problemerne, som opstår ved at fremmed sæd, fremmed sperma
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er benyttet, dvs. hvem er faderen?, - skal donoren være anonym?, - slutter sig
sammen med grundproblemet: Hvem kan have donor-insemination?, og at
løsningerne på problemerne måske ligger der.

Vi må altid se, hvad det i virkeligheden drejer sig om, hvad situationen i
virkeligheden er. Vi har et par, en mand og en kvinde. (- vi har et forbillede
her på væggen, om De vil). Dette par, en mand og en kvinde, elsker hinanden
og har besluttet sig for at leve sammen og at støtte hinanden, og de vil have
børn sammen. Dette er en så enkel og følsom situation, at vi næsten ikke
bemærker den. Men dette par, som vil have børn, de får så ingen børn. De
ønsker at få børn og går til læger, og de går til klinikker, og de bliver testet,
og lægen konstaterer, at kvinden er frugtbar, men at mandens sæd er af en
sådan beskaffenhed, at han ikke kan få børn, og at her ligger grunden for
barnløsheden. For manden er det et alvorligt chok. Han er steril, der findes
ikke nogen måde i hele verden, han kan få børn på, som biologisk er hans.
Måske kan parret adoptere, måske kan de ikke. Måske havde kvinden et barn
fra første ægteskab, eller med en anden mand, og hendes mand vil nu adoptere
dette barn, og det er en helt almindelig situation. Men hvis vi nu siger, at
parret kan få donor-insemination på kvinden, med sæd fra en anden mand, -
en fremmed mand, vil parret da vælge denne løsning på sit problem? Vil parret
have et barn, som er kvindens og ikke mandens, men en anden mands barn,
men manden vil være juridisk fader til, og sørge for det, som om det var hans
eget? Hvis parret sammen vil dette og ønsker dette, efter at de er klar over
problemerne, som kan forekomme for barnet selv, når det vokser op, er det så
ikke ideelt, at parret kan få en sådan behandling udført på klinik?

Her møder parret måske det første familieretslige problem: Er dette utro-
skab? Er det fra denne side etisk forkasteligt? Dette kontroversielle spørgsmål
har været meget omdiskuteret, og det synes, som om bevisbyrden hviler på
dem, som vil sige, at det ikke er utroskab. Og de fremfører, at inseminationen
ikke er kønslig samleje, og at magen samtykker handlingen. Til disse to
punkter skulle man føje det tredje, som er så enkelt, at man måske overser det:
I utroskab er der i og for sig ikke vilje til at have børn. Tværtimod vil folk i
utroskab som oftest slet ikke have børn. De vil kun have nydelsen og lysten,
ligesom på den anden side af medaljen, kønsliv uden svangerskab. I vores
situation med parret, som ønsker at få udføre kunstig befrugtning af kvinden
med sæd fra en anden mand, er det viljen til svangerskab, som motiverer hele
adfærden. Vi har en situation, som på alle væsentlige punkter adskiller sig fra
utroskab. Men lighed er der også, og det giver os grund til søge at sikre, at
handlingen selv kun sker i strengt klinisk miljø.

Så kommer vi til det næste familieretslige spørgsmål. Hvordan garanterer vi
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de bedst mulige omstændigheder og situationer for et barn, som kommer til
verden på denne måde? Vi må prøve at garantere barnets retslige situation,
dets sociale og psykologiske situation kort sagt barnets velfærd i det hele taget.
For os jurister er svaret her måske enklere, end vi tror, og adv. Alexanderson
har allerede peget på svaret. Vi har adoptionsinstituttet, og vi skulle prøve,
hvilke regler, der findes, som kunne bruges her, - hvad det er, som ligner
adoption, og hvad det er, som er anderledes, ligesom i analogi.

I adoption hersker den regel, at kun ægtepar kan adoptere børn, ikke
samboende, som ikke er gift. Hvad er grunden hertil, og hvorfor skulle det
være anderledes ved donor-insemination? Alexanderson har givet sit personli-
ge syn, og jeg vil her prøve at frembringe grund for dette syn.

Igen kommer jeg til punkter, som jeg tror er så enkle, at de står i fare for at
blive overset, når man ser på et sådant problematisk, meget omstridt og
kontroversielt emne. Jeg vil frembringe disse enkle punkter, idet jeg spørger,
hvad er forskellen mellem ægteskab og «ægteskabsligende samlivsforhold»? I
ægteskabet har parret besluttet sig i et frit valg, og de har givet hinanden et
løfte om trofasthed og støtte i deres samliv, at de vil være bundet til hinanden,
og parret har med en vielse gjort det offentligt overfor samfundet. Ved at give
et sådant løfte, forandres parrets hele liv. Ingenting bliver det samme igen.
Parret lever sammen, og det er en enkel bemærkning, at ikke alle kan holde
dette løfte. Men det er præcis dette, som mangler hos par, som lever i
«ægteskabslignende samlivsforhold». De vil leve sammen, have seksuelt
samliv og fælles bopæl, ligesom ægteparret, og helst ligne ægteskabets i
samfundet, undtagen på et punkt: De vil ikke give hinanden et offentligt løfte
om troskab og vilje til at være bundet til hinanden. Og de har fuldkommen ret
til det. De er fri til ikke at være bundet, og alle forslag om at lovgive om, at
disse par alligevel skal have samme status som ægtepar, bliver blot forsøg på
at gennemføre ved lovens hjælp noget, som de ikke vil have med egen
kontrakt, og derfor at frarøve dem deres frihed.

Når vi ser på spørgsmålet: Hvad er den bedste situation, vi kan give
donor-inseminationsbarnet i opvæksten? Så er svaret i adoptionen: Ægtefæller,
ikke samboende. Grunden er den samme. Parret, forældrene, skal være i et
fast, stabilt, bundet forhold, og et sådant forhold i vort samfund er kun
ægteskabet.

Her vil mange protestere og sige, at vi må se realistisk på sagen, - der er så
mange, som bor i «papirløse samlivsforhold» uden at være gift, og man må
ikke være virkelighedsfjern. Mit svar på denne protest er: Det er netop det
realistiske, jeg ser på. Realiteten er, at de fleste par er ægtepar, og så er der
andre, som ikke er der. Af disse, som lever i «ægteskablignende samlivsfor-
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hold», er der en stor del, som bor i «prøveægteskab», og som ønsker en
prøvetid, før de gifter sig, og det er jo klart, at de har ingenting med
donor-insemination at gøre. Men det er ikke hovedpunktet. Hovedpunktet er,
at realiteten er, at ægteparret har lovet hinanden trofasthed og klargjort deres
vilje til at leve sammen hele livet, og de andre har ikke gjort det. Dette er
realiteten, virkeligheden, ægteskabet er det reale, «papirløse samlivsforhold»
er kopi af originalen. Ligeså i adoption vejer disse faktorer tungt, når vi prøver
at skabe de bedst mulige omstændigheder for en ny person i forholdet, et barn,
som er ønsket og planlagt, men ikke er parrets fælles barn, med alle de
vanskeligheder, som kan følge deraf. Det er helt nye hensyn, der kommer
frem, det er ikke kun parret selv og deres fællesproblemer, vi må tænke på.
Naturligvis skal der her tilføjes, at kun et «ægteskab» ikke er tilstrækkeligt.
Ægteskabet skal have varet i nogle år, og ægteparret skal have en vis alder,
min. 25 år, og ikke være præget af ungdommens dominerende følelser. De
skal klart vide, hvad de gør.

Man siger ikke, at en sådan måde er en garanti for et godt resultat. Her
findes ingen garantier, vi må bare gøre det bedste, vi kan.

Med dette system, at donor-insemination, giver-insemination, kun foretages
på gifte kvinder, garanterer vi barnets juridiske faderskab. Vistnok har ægte-
manden under den nuværende lovgivning ret til at bestride faderskabet, trods
alt, inden 3 år, eller inden 5 år, eller uden tidsgrænser som i Sverige, og jeg er
enig med Alexanderson, at det er en lovgiveropgave at udelukke fraskrivelse
af faderskabet, hvis skriftlig samtykke har været givet. Barnet er i virkelighe-
den en resultat af parrets overvejelse og den behandling, parret har fået i
samfundets bedste klinikker.

Hermed er vi kommet direkte frem til spørgsmålet om anonymitet for
sæddonoren. I adoption er der ikke anonymitet for de biologiske forældre,
hvorfor skulle der så være det her? Hvis det fastslås, at barnet fødes i
ægteskab, hvor manden bliver den retslige fader med sit samtykke til hand-
lingen, (det er ikke kun et samtykke, det er et ønske,) hvilke interesser har
donoren, sædgiveren, da i at være anonym for hele livet? Det er ikke et
spørgsmål om retslig binding mellem barn og donor, og vi spørger igen, hvad
er bedst for barnet?

Hvis barnets oprindelse er skjult som en hemmelighed, er det i virkelighe-
den langt fra at være en ideel situation. Det er falskhed, og det er løgn, og det
kan ikke være det bedste. Barnet må have ret til at få kendskab til en sådan
betydningsfuld sag. Det synes at forældrene skulle fortælle det til barnet, når
det er blevet stort nok til at kunne forstå. Så kan det senere ske, at barnet
bliver nysgerrig og vil vide, hvem dets biologiske fader er. Erfaringen viser
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ved adoptivbørn, at hvis de ikke kan få disse oplysninger, når de søger dem,
kan det føre til stor ulykke. Hvis det fastslås, som man vil prøve i Sverige, at
barnet får at vide herom, når det er fyldt 18 år, så skulle donoren give sit
samtykke på forhånd. I en undersøgelse foretaget i Victoria, Australien, blev
donorer spurgt om dette, og 61% af samtlige adspurgte donorer var enige om,
at dette skulle gøres. Og hvorfor ikke? En donor ved, at sæden er benyttet til
det formål, og hvorfor skulle det ikke være muligt at få at vide, hvem
vedkommende er? Sådanne undersøgelser, som de, der blev foretaget i
Victoria, viser, at svaret er, at man skal fortælle barnet derom. Selvfølgelig er
det ikke så enkelt at tackle dette på den rigtige måde, og der er vanskeligheder
ved iværksættelsen. Men vanskelighederne kan ikke blive så store, at man
skulle foretrække at nedlægge inseminationen, og den eventuelle psykologiske
indvirkning på barnet kan ikke blive så stor, at barnet hellere havde ønsket sig
ufødt. Det er jo alternativet. Men husk, at det var præcis denne situation, man
må holde sig for øje, de bedst mulige omstændigheder for dette barn, når tiden
kommer, som fik os til at sige: Kun i et ægteskab, som har varet i et vist antal
år og højst sandsynligt vil vare fremover, skal dette være muligt. Loven er, at
kun ægtefæller kan adoptere, og det samme burde gælde for donorinsemina-
tion, af samme grund.

Så er vi tilbage til inseminationsbarnets paternitet. I ægteskabet var det en
forudsætning for donor-inseminationen, at manden ønskede det sammen med
sin hustru og har givet skriftlig erklæring herom på forhånd. Ved Pater
Est-reglen bliver han juridisk fader, og loven skulle så være således, at han
ved sit skriftlige samtykke bliver helt bundet til barnet, som fødes, og at
ophævelse af faderskabet af denne grund er udelukket. Donor-insemination på
hans hustru har så i virkeligheden samme stilling, som om det var svangerskab
ved kønsliv hos ægtefællerne. Donoren er så helt afskåret fra at være i juridisk
forbindelse med barnet. Men det må være helt klart, hvem donoren er i
befrugtningen, og klinikken skal bevare dette som en hemmelighed i journa-
len. Barnet kan da senere i tidens løb finde ud af det, ligesom adoptivbørn,
hvis barnet vil, - barnet har ret til det, en ret som alle levende mennesker
burde have, - at få at vide om sit ophav. Denne metode, at kun ægtefæller
efter nogle års ægteskab som har muligheden for at give et barn beskyttelse,
tryghed og omhu i en meget vanskelig situation barnet vil finde sig i, - at kun
dette par skal have adgang til insemination med sæd fra en ukendt mand, hvis
identitet man senere kan få oplyst, - denne metode er måske ikke den eneste
eller den absolutte, men jeg tror, at det er en metode, vi kommer til, når vi
prøver på at finde ud af, hvad der er det bedste for barnet.

Endvidere har denne proposition to andre gode kvaliteter: Reglerne er så
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klare og enkle som det er muligt, ligesom adoptionsreglerne, og det er jo en
kvalitet, alle lovregler skulle have, reglerne beskytter grundprincipperne om
kundskab og sandhed.

Lagstiftningsrådet GUSTAF MÖLLER, Finland:

Jag ber först om att få tacka referenten för hennes väl utarbetade referat
samt referenten och korreferenten för deras intressanta inlägg här.

För egen del kan jag i stort sett förena mig med referentens rättspolitiska
värderingar de lege ferenda. Min subjektiva inställning till givarinsemination i
och för sig är dock inte lika negativ som referentens utan betydligt mera
nyanserad. Jag skall inte här gå in på denna värderingsfråga, utan jag har bett
om ordet närmast för att i viss utsträckning redogöra för läget i Finland och
dels för att göra vissa invändingar och påpekanden som jag anser det vad
referenten och korreferenten här har anfört ger anledning till.

Vad för det första gäller det nuvarande rättsläget behandlar referenten i det
tryckta referatet på sid. 16 - 17 det fallet att en makeinsemination har ägt rum
och makarna skilt sig innan barnet blivit fött. Ifall mannen efter skilsmässan
vägrar erkänna faderskapet, så gjorde ju referenten här gällande, att det följer
av Föräldrarbalken 1:5, att domstolen inte i anledning av en mot mannen väckt
talan kan fastställa faderskapet, eftersom det vid insemination, även när det
gäller makeinsemination, alltså homolog insemination, inte i lagens mening
kan utredas att barnet avlats vid samlag mellan makarna. Påpekandet avser
visserligen svensk rätt, men är också för finsk rätts vidkommande av intresse,
då ju vår lagstiftning på denna punkt synes helt överensstämma med Sveriges
lagstiftning. I vår Faderskapslags 3 § 2 mom. stadgas nämligen:

«Domstol skall fastställa, att en man är fader till ett barn, om det utretts, att mannen haft
samlag med modern vid den tid då barnet kunnat avlas och det med beaktande av moderns
och mannens utsagor och övriga omständigheter kan anses styrkt att mannen avlat barnet»
(min kursiv).

För finsk rätts vidkommende synes den bedömning referenten har gjort för
svensk rätts vidkommande i nu ifrågavarande avseende tvivelaktig. Visserligen
är det omöjligt för mig att säga huru vår högsta instans skulle avgöra denna
fråga. Den har inte provast av vår Högsta domstol. Jag anser det dock icke
uteslutet, att man i Finland skulle anse, att faderskapet till ett genom makein-
semination fött barn även skulle kunna fastställas i ett nu ifrågavarande fall,
om inseminationen har skett med den tidigare äkta mannens samtycke. Vid
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makeinsemination och samboinsemination som sker med äkta mannens, re-
spektive den manlige sambons, samtycke är det ju närmast fråga om en teknisk
ersättning för samlag. Och därför tror jag det knappast är för djärvt, att i nu
ifrågavarande fall vid tillämpningen av bestämmelsen i vår Faderskapslag
jämställa makeinsemination med samlag, även om jag medger att en ren
bokstavstolkning av lagen talar emot en sådan ståndpunkt. På motsvarande sätt
borde enligt min mening - redan de lege lata - situationen även bedömas i
följande fall:

1) Vid homolog samboinsemination om mannen (d.v.s. donor sambon)
förbundit sig att låta fastställa faderskapet,

2) vid makeinsemination i det fall äktenskapet upplösts genom äkta makens
död och denne avlidit före barnets födelse samt befolkningsregistermyndighe-
ten vägrat att anteckna barnet i befolkningsregistret såsom den avlidnes barn,
emedan sagda myndighet anser, att barnet är fött vid en sådan tidpunkt att
detta inte kan ha blivit avlat under äktenskapet, och

3) måhända även i det fall, att makeinsemination ägt rum först efter äkta
mannens död och denne samtyckt till makeinsemination.

På sid. 13 i det skriftliga referatet gör referenten gällande, att Finlands
justitieministerium haft den uppfattningen, att något behov av lagstiftning
angående familjerättsliga problem vid insemination inte torde föreligga. I detta
avseende synes dock referenten ha erhållit oriktig information. Att en ar-
betsgrupp tillsatts för att analysera behovet av lagstiftning på nu ifrågavarande
område berodde just därpå, att ministeriet ansåg att insemination uppenbarli-
gen ger upphov till sådana rättsliga problem, att en lagstiftning är påkallad.
Man ville emellertid först med hjälp av medicinsk sakkunskap kartlägga
problematiken. Veterligen kommer även arbetsgruppen att avge ett förslag till
riktlinjer för en kommande lagstiftning.

På sid. 23 i det skriftliga referat och också i sina muntliga anföranden var
både referenten och korreferenten inne på frågan huruvida ett par som sambor
utan äktenskap skall ha rätt till givarinsemination. Bägge, korreferenten och
referenten, har besvarat denna fråga nekande, och motiverat detta bl.a. med att
man här bör ha samma regler som vid adoption. Även jag anser det
förståligt att man här önskar ha i nu ifrågavarande avseende överensstämman-
de regler. Dock vore det enligt min åsikt motiverat att ändra reglerna om
adoption så att även möjligheten för sambor att adoptera ett barn gemensamt
inte vore utesluten. På grund härav borde således även sambor kunna ha
tillgång till givarinsemination. Någon hållbar motivering för att sambor inte
kan tillåtas adoptera ett barn gemensamt, då även en förälderadoption är
tillåten synes svår att påvisa. En annan sak är att det i Finland knappast är
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politisk möjligt, att åstadkomma en sådan reglering, då vid remissbehand-
lingen av förslaget till gällande finska adoptionslag, en så gott som enhällig
negativ ståndpunkt, till en möjlighet för sambor att gemensamt adoptera ett
barn, klart kom till uttryck.

Då vi här talar om familjerättsliga problem vid insemination inställer sig
slutligen en annan fråga. Om vi - såsom föreslås i den svenska propositionen -
inför sådana regler enligt vilka t.o.m. en illegalt utförd insemination medför
att den äkta mannen, respektive manliga sambon, skall anses som fader om
inseminationen skett med deras samtycke, huru borde situationen då bedömas
om ett gift eller sammanboende par i stället för att ty sig till givarinsemination
överenskommer med en utomstående man, en donor, att han genom samlag
med kvinnan ger paret «saedhjelp» så att detta erhåller ett - socialt sett -
gemensamt barn? Frågan kan inte anses helt opraktisk då man beaktar, att
åtminstone i Danmark finns företagare som erbjuder «saedhjelp» med anlitan-
de av vardera metoderna d.v.s. givarinsemination eller samlag. Borde man
inte i nu ifrågavarande fall även då «saedhjelpen» skett genom samlag t.ex.
anse en talan om upphävande av den äkta mannens faderskap vara utesluten?
Eller skall man anse en annan rättslig bedömning i nu ifrågavarande avseende
vara påkallad, beroende därpå om barnet avlats genom givarinsemination
t.o.m. en illegal sådan eller genom synd?

Den av mig framställda frågans grundproblem synes inte begränsa sig endast
till nyssnämda specialfall. Man kunde även mera allmänt fråga sig huruvida
det inseminationssystem, som man avser att reglera, måhända skulle ge
anledning till att ompröva alla de situationer, i vilka det eftersträvade, faktiskt
förverkligade och av samtliga i saken delaktiga godkända sociale fader-barn -
förhållandet avviker från det biologiska släktskapsförhållandet. Denna fråga är
jag inte beredd att besvara här, men den inställer sig osökt när man diskuterar
problem som hänför sig till givarinsemination.

Regeringsrådet GUSTAF PETRÉN, Sverige:

Man kanske frågar sig vad jag har att göra i denna debatt. Jag skall strax
förklara det närmare.

Det är anmärkningsvärt, eller snarare oroväckande, att det nordiska regle-
ringssamhället inte tycks ha redan nog med ämnen för sin välsignelsesbringan-
de verksamhet. Nya söks. Typiskt är att ingen här, där det finns så många
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sakkunniga vars insikter jag inte vill sätta ifråga, har ställt frågan: Skall man
överhuvudtaget lägga sig i om en kvinna vill bli befruktad på normal väg eller
genom insemination? I stället frågas: Hur mycket skall tillåtas? Vem skall
tillåta vad? Vilka villkor skall gälla för att få tillstånd? Regleringssamhället är i
full gång i den här frågan.

Och juristerna spelar med, rycker beskäftigt in, tar upp alla tänkbara detaljer
och lägger ut sina meningar härom. Någon menar ett, nästa något annat. Det
är ett ohämmat tyckande.

Jag kan inte förstå de bärande skälen bakom regleringsivern. Om man har
en allmän liberal inställning, är det naturliga att man låter kvinnan själv få
bestämma huruvida hon vill bli gravid genom samlag eller genom insemina-
tion. Låt oss granska referentens tre alternativ för kvinnans barnafödande:
Kvinnan i fertil ålder bör föda barn, hon har rätt att föda barn, hennes uppgift
är att föda barn. Inte behöver samhället ta ställning till dessa alternativ.
Kvinnan får själv bestämma vilken syn hon vill anlägga. Vi borde vara mycket
stolta över den frihet som finns och inte ropa på lagstiftning.

Men, säger regleringsivrarna: Vi måste ta ansvaret för det barn som kommar
till stånd genom insemination. Det blivande barnets intresse måste komma
med i bilden. Är detta grunden för ingripandet från lagstiftaren, kan jag inte
begripa varför man skall bara när det gäller insemination behöva gå till en
kommunal nämnd för att få tillstånd till befruktningen. Varför skall inte också
alla som tänker sig att skaffa barn via samlag gå till den kommunale nämnden
och begära tillstånd till barnaskapandet? Det finns ju lika stor, ja kanske större
anledning att befara att det barn som kommit till på det naturliga sättet kan
komma i framtida svårigheter än att det väl planerade inseminationsbarnet
råkar illa ut.

Man har här talat mycket om barnet. Det är självfallet viktigt. Men man har
en väldig övertro till möjligheterna att förutse barnets framtid. Hur skall sju,
åtta, nio personer i en social nämnd kunna klara ut hur livet kommer att bli för
det barn som kan komma till stånd, om de beslutar tillåta insemination i det
aktuella fallet? Barnet har framför sig en 70-80 årig levnad - medellivsläng-
den är 78 år - om vars förlopp ingen vet något! Hur kan man lägga på dessa
människor ansvaret att avgöra, om det är lämpligt att ett visst barn kommer till
eller ej? De kan möjligtvis ha synpunkter på barnets möjligheter under den
allra närmaste tiden, ett eller annat år efter födselen. Men hur livet sedan kan
komma att gestaltas, det vet ingen. Livet är vanskligt. I den mån några
förutsägelser överhuvud kan göras ser det hyggligt ut för inseminationsbarnet.
Gör sig en kvinna det omaket att få barn genom insemination, är det fråga om
en väl överlagd åtgärd. Det finns allmänt sett bättre förutsättningar för att ett
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sådant barn, snart nog en fullvuxen människa, kan få en lycklig levnad än vad
som gäller för många andra människor som blivit till mera på en höft.

Hur kan överheten mot denna bakgrund tillägga sig befogenhet att bestäm-
ma om i vilka fall liv skall få skapas och när man skall säga nej? Jag begriper
inte mentaliteten bakom den planerade inseminationslagstiftnigen. Ingen enda
tycks ha samma inställning som jag. Alla utgår som självklart från att här skall
regleras och kastar sig över de olika detaljerna. Skall det vara skriftliga
samtycken eller räcker det med muntliga? Etc, etc. Jag skall inte fortsätta utan
bara peka på lagstiftningens grovt integritetskränkande natur. Den insemina-
tionssökande måste vända ut och in på sig själv för den beslutande myndighe-
ten.

Genom lagstiftningen skapas vidare nya brott, nämligen olaga insemination.
Vilka skall straffas för det i framtiden? Eljest brukar man vara inne på
avkriminalisering. Den linjen tycker jag att man skulle kunna följa även i detta
fall.

Saken har också många principiella aspekter. Man tillåter i princip kvinnan
att döda sitt foster. Kan man då inte tillåta henne att själv få bestämma om hon
vill skapa liv? Det är naturligt att se dessa bägga frågor parallellt med varandra
och att ha samma inställning till båda sidor av problemet.

Slutligen en synpunkt: Birgitta Alexanderson antydde i sitt referat något om
de avskräckande exempel som det nazistiska Tysklands rasistiskt motiverande
ingrepp i barnalstringen utgjorde. Men är det inte samma sak som hon sysslar
med själv? Hon vill sätta sig till doms över människorna och bestämma vilka
som skall få föda barn utifrån vissa sociala värderingar. I det nazistiska
Tyskland drevs kontrollen över barnalstringen från andra utgångspunkter, men
själva principen är densamma. Det är överheten som i det enskilda fallet skall
bestämma vilka barn som skall få födas. Är det så vi nordiska jurister vill ha
det?

Landsdommer SVEND DANIELSEN, Danmark:

Jeg vil gerne i dette indlæg begrænse mig til det, det i rapporten kaldes
giver-insemination, men som også betegnes donor-insemination.

Først vil jeg gerne sætte enmnet lidt i perspektiv med nogle tal. For årtier
tilbage var det eneste mulighed, barnløse havde for hælp, at adoptere. Man får
imidlertid indtryk af, at denne mulighed er vigende, i hvert fald hvis det drejer
sig om danske børn. I 1981 havde vi i Danmark ca 1500 adoptionsbevillinger,
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men halvdelen heraf var stedbørnsadoptioner. Tilbage er ca. 800 fremmede
adoptioner. Heraf var knap 200 af danske børn, medens ca. 600 var af
udenlandske børn. Jeg har forsøgt at finde frem til nogle tal omkring donor-in-
semination til sammenligning, men det har vist sig vanskeligt. Jeg har hørt et
skøn, som går ud på, at der fødes mellem 100 og 200 børn om året i Danmark
som resultat af kunstig befrugtning. Et andet sted har jeg set, at der i 1980
skulle være insemineret ca. 400 kvinder på gynækologiske afdelinger i
Danmark og ca. 30 hos praktiserende speciallæger. Sammenligner man disse
tal med antallet af adoptioner, er de ganske tankevækkende. Jeg vil gerne
fremhæve, at jeg - også på denne baggrund - ikke finder det hverken rimeligt
eller realistisk at forbyde insemination med fremmed donor. Det er efter mit
skøn en meget hensigtsmæssig måde at afhjælpe barnløshed på.

I rapporten står der, at man i Danmark er tøvende over for lovgivning om
spørgsmålet, og det vil jeg gerne bekræfte. Danske politikere har ganske vist
interesseret sig for området ved at stille spørgsmål i Folketinget og i udvalg,
men det er navnlig de etiske problemer, de har været inde på. Der har ikke
været noget særligt ønske om lovregler. Nu har kunstig insemination jo da
også virket i ca. 50 år, uden at der har været nogen generel kritik, i hvert fald
ikke i Danmark, og vi har ikke haft retssager. Der er vel almindelig enighed
om, at en dom som i den svenske Haparanda-sag ikke er særlig tænkelig i
Danmark. For det første har vi en frist for ægtemandens adgang til at bestride
sit faderskab, og denne frist blev i 1981 forkortet til tre år. For det andet er
danske domstole meget tilbøjelige til at lægge den såkaldte anerkendelseslære
til grund. Det indebærer antagelig, at en ægtemand, som på forhånd har givet
samtykke til den kunstige insemination af ægtefællen - og det sker i Danmark
skriftligt - vil være afskåret fra at anfægte faderskabet. Retsstillingen, hvis der
er tale om en ugift kvinde, er noget mere usikker. Kvinder i faste samlivsfor-
hold får undtagelsesvis foretaget insemination i Danmark, men hvordan
kriteriene er, ved vi ikke noget nærmere om. Som sagt har der ikke været
retssager, så vi må gå ud fra, at samleveren har anerkendt faderskabet.
Herefter er han formentlig afskåret fra at rejse sag for at fralægge sig
faderskabet. Endnu et spørgsmål er det meget omtalte om donors anonymitet.
Jeg tror ikke, der i Danmark er særlig stemning for at følge de svenske tanker.
Danske hospitaler destruerer da også normalt oplysninger om donor, straks
efter at behandlingen har fundet sted. Så må det overlades til forældrene selv,
om og hvornår og hvordan de i givet fald vil orientere barnet om dets
herkomst.

Så vil jeg gerne nævne et par spørgsmål, der er lidt på siden af emnet og
nærmere det lægeetiske. Jeg vil godt drøfte, om det skal være muligt for
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speciallæger at foretage kunstig insemination - om de har den fornødne
baggrund for at rådgive kvinden med alle aspekter i tankerne, også de
juridiske, inden behandlingen foretages. Det kan også undre mig, at man ikke
i højere grad foretager en matching i forhold til, hvad jeg har på fornemmelsen
er tilfældet, for så vidt angår hårfarve, type, højde o.s.v. I adoptionstilfælde
forsøger man, i de tilfælde hvor det er praktisk muligt, at afpasse ansøgerens
og barnets udseende. Det er også et spørgsmål, hvor mange børn hver enkelt
donor skal kunne sætte i verden.

Disse sidste momenter skal ikke tages som udtryk for, at jeg er tilhænger af
lovgivning på området i øjeblikket. Det gør også stort indtryk på mig, at
metoden er så simpel. For nylig så jeg i et ugeblad metoden beskrevet i et svar
til en kvinde, der var gift med en homoseksuel, med angivelse af, at det kunne
hun da sagtens klare, uden at en læge var indblandet.

Til sidst bør jeg nok komme med den oplysning, at den danske indenrigsmi-
nister for nogle måneder siden har nedsat et forberedende udvalg, der skal se
på en række emner inden for dette område- ægtransplantation, insemination,
fosterdiagnoser og gensplejsning - ikke mindst ud fra etiske synsvinkler.
Udvalget skal overveje, om der er behov for en regulering om disse emner. Er
dette efter udvalgets skøn tilfældet, skal man drøfte og afgive en indstilling
om, hvordan man kommer videre, f.eks. om der skal nedsættes et bredere
sammensat udvalg, og i givet fald udarbejde kommissorium for et sådant
arbejde. Indenrigsministeren har givet det forberedende udvalg frist til 1.
oktober 1984, og jeg har på fornemmelsen - jeg er selv medlem af udvalget -
at fristen nok skal holde.

Underdirektør INGSE STABEL, Norge:

Jeg vil gjerne få si noen ord til forsvar for anonymitetsprinsippet ved
donorinseminasjon.

Et argument jeg ikke legger så stor vekt på, er det som ofte nevnes fra
legehold, nemlig at hele virksomheten står i fare for å opphøre hvis man
opphever dette prinsippet. Tross alt må jo barnets interesse her være det
viktigste. Kommer man til at det prinsipielt riktigste er at barnet får kjenne sitt
opphav, bør man vel stå på det selv om resultatet blir at de fleste donorer
trekker seg. Men etter mitt skjønn er det ikke gitt at anonymitetsprinsippet bør
oppheves av hensyn til barnet.

Jeg synes det kanskje er litt uheldig at debatten her er blitt såpass fokusert
omkring det svenske forslaget hvor man jo tar utgangspunkt i barnets rett til å
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kjenne sitt opphav. Etter mitt syn er det ikke helt riktig å si at det eksisterer
noen slik alminnelig rett. Retten til å kjenne sin biologiske far er ikke noe alle
barn har uten videre. Dette følger faktisk av naturens orden gjennom den
måten barn blir til på. Hvem som er far til et barn slås fast gjennom partenes
egne antakelser og forklaringer, med mindre man bruker vitenskapelige meto-
der. Disse er dessuten av nokså ny dato. Vi må derfor akseptere at mange barn
ikke vet med sikkerhet hvem som er deres biologiske far. I England har det
blant annet vært regnet med en feilmargin på rundt 10 % når det gjelder
farskapet til barn født i ekteskap. Jeg kan ikke stå inne for at dette tallet er
riktig, men synes likevel det er ganske tankevekkende.

Også barn som er født etter inseminasjon kan måtte akseptere at det ikke er
mulig å finne ut hvem som er deres biologiske far. Ofte vil nok usikkerheten
og grublingen omkring dette oppleves som det verste. Det er derfor muligens
en fordel at sykehusrutiner og arkivordninger legges opp slik at muligheten blir
effektivt avskåret. Hvis barnet tidlig får vite at det er født ved inseminasjon,
men at ingen vet hvem som er biologisk far, vil det kanskje være lettere å
akseptere situasjonen.

En annen ting jeg vil nevne er dette med immunitet for donor. Det
forutsettes jo at muligheten for farskapssak mot ham skal avskjæres, seiv hans
identitet blir avslørt. Dette er vel en rettslig nødvendighet. Samtidig synes jeg
det er litt usmakelig at det ikke skal være mulig å fastslå rettslig farskap når
man først avslører det biologiske. Det kan jo tenkes at det kommer så langt at
far og barn møtes og ønsker å få samsvar mellom det biologiske og det
rettslige. I andre situasoner er det jo mulig å få rettet opp slikt, f eks hvis et
barn senere i livet finner ut at en annen enn morens ektemann er dets egentlige
far.

Jeg understreker til slutt at dette er spørsmål som er under vurdering i
Justisdepartementet og Sosialdepartementet i Norge. Det er ikke tatt noe
endelig standpunkt i saken, og det jeg har sagt må oppfattes som mitt
personlige syn.

Universitetslektor GUDRUN NORDBORG, Sverige:

I likhet med regeringsrådet Petrén anser jag att juristerna har visat en alltför
stor iver att vilja reglera inseminationen. Den princip som också jag vill hävda
är att kvinnan själv ska ha rätt att välja om hon vil skaffa barn eller inte - även om
hon vill välja insemination för att bli gravid. Petrén trodde sig ensam om denna
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uppfattning, men det finns en samlad kvinnorörelse bakom det kravet.
Det är självklart viktigt för framför allt barnet, men också för kvinnan, att

det vid insemination skapas trygghet beträffande barnets rättsliga ställning och
om barnets ursprung. På den punkten anser jag att juristerna har ett ansvar och
att lagstiftning är påkallad. Jag anser också att det finns en befogad oro inför
de utvecklingstendenser som hittills främst visat sig i utlandet med exklusiva
spermabanker och med fokusering på rasbiologiska frågor vid insemination.
Denna skrämmande utveckling bör kunna motverkas genom att samhället
hjälper kvinnan till en bra genomförd insemination. Därmed motverkas möj-
ligheterna till en privat exploatering av inseminations verksamheten.

Jag tycker också att det är intressant att granska bakgrunden till att
inseminationsdebatten drivs nu. Adoption har sedan länge varit ett alternativ
att lösa barnlöshet. I vart fall i Sverige har vi fått en utveckling som gör att
den ekonomiska situationen för flertalet som vill adoptera kraftigt begränsar
den möjligheten. I Sverige finns få inhemska barn att adoptera och en adoption
av ett utländskt barn kostar i genomsnitt 50 000 kr att genomföra. Detta är
troligen en av anledningarna till att inseminationerna ökar och det är en
anledning som det bör gå att påverka. I vart fall för alla dem som är
tveksamma till insemination borde det vara en angelägen uppgift. Jag skulle i
det sammanhanget också vilja markera att insemination endast löser vissa
situationer av barnlöshet. Den kan endast fungera under förutsättning att
kvinnan är fertil. Är hon inte det så blir fortfarande adoption huvudalternati-
vet för att lösa barnlösheten.

Som jag inledningsvis angav så önskar jag att man avstår ifrån att begränsa
insemination genom krav på äktenskap, sammanboende eller annat, utan att
kvinnans vilja skall vara avgörande. Om kvinnan lever i en parrelation anser
jag dock att det skall krävas ett avtal där parterna visar sig vara ense om
inseminationen och där mannen förklarar sin rättsliga ställning om barnets
fader. På den punkten anser jag att det svenska lagförslaget och de synpunkter
som framkommit i debatten här har varit positiva.

Avslutningsvis vill jag föra fram en aspekt som varken den svenska
utredningen eller debatten här har beaktat. Utgångspunkten har varit att
inseminationen är möjlig att kontrollera. Man har visserligen insett möjlighe-
ten att få inseminationen genomförd utomlands. Det finns dock ännu enklare
sätt än så att undgå kontroll. Kvinnorörelsen världen över har information och
sprider sådan, om hur kvinnor utan läkarinsatser, kontakt med sjukhus eller
sociala myndigheter kan genomföra insemination. Den aspekten, att insemina-
tion kan genomföras helt privat, måste beaktas i diskussionen om hur den
planerade lagstiftningen kan kringgås.
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Det tycks råda enighet om att utgångspunkten för en lagstiftning om
insemination skall vara barnets rätt. Då måste också de reella möjligheterna för
barnet att få kännedom om sitt ursprung beaktas. Jag vill därmed ytterligare
markera att juristerna måste vara försiktiga i sin lagstiftningsiver. Blir regelsy-
stemet för krångligt eller för kontrollerande, så kommer många att välja att
kringgå det - och en ineffektiv lagstiftning skulle främst drabba barnet.

Universitetslektor KIRSTI STRØM BULL, Norge:

Referenten gav uttrykk for at det i dag er tvilsomt om ektemannen kan
dømmes til far ved makeinseminasjon, siden det i følge loven er et krav om at
det må ha foreligget et samleie; og ved inseminasjon er barnet ikke resultat av
et samleie. Gustaf Möller mente at loven ikke kunne forstås så strengt, idet det
ved makeinseminasjon var klart hvor sæden kom fra, og da kunne det ikke
være avgjørende hvilken teknisk variant som var benyttet ved befruktningen.
Jeg deler denne oppfatningen, og kan vise til en norsk lagmannsrettsavgjørelse
i RG 1978.597 (Gulating). Her ble en mann dømt som far til tross for at
samleie ikke hadde funnet sted, men sæd var overført fra mannen til kvinnen
via hennes fingre. Kan en mann dømmes til far ved slik befrukting, må han
også kunne dømmes til far ved inseminasjon.

Det har i dag først og fremst vært snakket om den kontrollerte inseminasjon,
den inseminasjon som skjer ved sykehus. Men jeg synes i likhet med hva
andre har vært inne på at det er behov for en lovregulering også av annen
inseminasjon. Ikke slik å forstå at jeg tror man kan kontrollere og regulere den
inseminasjon som skjer utenfor sykehusene, men man bør få klare regler om
farskap også for slik inseminasjon. En danske, Vanning het han visst, sto ifjor
frem og fortalte hvordan han tilbyr sæd til kvinner som ønsker å bli insemi-
nert. Ved å se gjennom et album kan kvinnen velge ut den mann hun ønsker
som donor. Etter de norske reglene mener jeg at en slik donor så sant han kan
oppspores vil ha farskapsforpliktelser overfor de barn som blir født som følge
av inseminasjon. Som sagt bør man ha også denne type inseminasjonsvirk-
somhet i tankene ved eventuell lovregulering.

Noen ord om donor skal være anonym. Jeg vil her konsentrere meg om de
tilfellene hvor inseminasjon skjer på sykehusene, altså hvor det offentlige står
for inseminasjonen. I likhet med flere av de andre i debatten er jeg av den
oppfatning at donor ikke skal få forbli anonym, hvis barnet ønsker å kjenne sitt
opphav. Man legger jo i barneloven sterk vekt på at det skal være mulig for et
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barn å få fastslått det rette farskap. Det er f.eks. ingen tidsbegrensning for
barnets adgang til å få prøvet farskapet. Og det virker rart om myndighetene,
der befruktningen har skjedd ved «naturmetoden», setter rettsapparatet til
disposisjon for at barnet skal få fastslått hvem som er dets far, mens
myndighetene ved inseminasjon på sykehusene steller det slik til at det ikke
skal være mulig for barnet å få oppsporet sin far. Det er riktig at det i dag er
mange barn som aldri kan få vite hvem som er dets far, fordi det ikke er mulig
å finne frem til faren. Men for meg er dette intet argument for den anonymitet
som i dag praktiseres ved inseminasjon. Jeg reagerer på at anonymiteten i disse
tilfellene er satt i system.

Korreferent, borgardómari GARDAR GÍSLASON, Island:

Jeg takker alle dem, som her har kommenteret og givet sit bidrag til en løsning
af de problemer, som vi har med at gøre.

Jeg må sige, at når man beskæftiger sig med disse problemer, - som jeg
selv har gjort det i de sidste to måneder fuldt og helt - så kommer man til det
resultat, at vi har adoptionssystemet, og hvis adoptionssystemet af praktiske
grunde er ved at blive nedlagt, hvorfor tager vi da ikke dette op i stedet for?
Hvorfor følger vi ikke disse gode regler, som man har haft i adoptionssyste-
met. Og hvorfor ikke bryde anonymitet for donoren? Der kommer også
læge-etiske problemer ind i dette spørgsmål, d.v.s. spørgsmål om den egentli-
ge behandling på klinikkerne, hvor mange befrugtinger fra hver donor osv.,
hvis det er praktisk muligt på klinikkerne, op til 5 måske, - sådanne regler kan
man have.

Men hvis vi kommer ned til dette, så har vi i virkeligheden et problem for et
par, som ønsker at få børn, og de kan ikke adoptere. Hvis vi har denne
handling dvs. donorinsemination, hvorfor ikke bruge den? Og hvorfor ikke så
følge regler, som vi nu har, klare, enkle og simple regler, som i virkeligheden
har været gode for os - adoptionssystemet.

Referent, advokat BIRGITTA ALEXANDERSON, Sverige:

Först vill jag tacka korreferenten, som på ett så gentlemannamässigt sätt har
fullgjort sin uppgift som korreferent och inte kritiserat mig hårdare.
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När det gäller de debattinlägg som har förekommit här idag, anser jag mig
inte behöva gå in och bemöta de olika synpunkterna. Jag kan dock konstatera
att det här ämnet, som kanske inte är särskilt juridiskt spännande, även dragit
en del debattörer. Jag vill beklaga att jag har fått felaktig information från
Finland.

När det gäller frågan om min tolkning av 1 kap. 5 § Föräldrabalken är jag
medveten om att det kan vara som det finska talaren påstod, men vi har inga
rättsavgöranden. Mot bakgrund av det HD-avgörande som gällde det enda som
vi har om inseminationsbarns ställning, var man ju väldigt sträng och bok-
stavstolkade verkligen lagtexten. Mitt förslag baserar sig alltså på att jag inte
vill att några sådana luckor överhuvudtaget skall finnas och som jag också
sade, innebär propositionen att luckan nu täpps till.

I fråga om Gustav Petréns inlägg vet alla som känner oss litet närmare att vi
nästan alltid har olika uppfattning. Gustav Petrén ger ju alltid, måste jag säga,
en debatt innehåll och gör den rolig. Men Gustav, när du säger att man skall
«ge fan» i om kvinnorna föder barn, så undrar jag verkligen om du skulle ha
«gett fan» i om din fru hade kommit hem med ett inseminationsbarn.

När de gäller de övriga inläggen, är det ju så att de är beroende av vilken
rättspolitisk uppfattning man har. Ställningstagandet där är avgörande för de
juridiska lösningarna och mer har jag inte anledning att nu säga. Jag vill dock
också säga, att i mitt skriftliga referat är det några smärre korrekturfel. Det är
någon felstavning. Jag tycker inte det finns anledning att gå in på det här, men
det är en allvarlig sak som har fallit bort. Det är på sidan 16, en hänvisning till
ett lagrum har inte kommit med. Om det är någon som är intresserad, så skall i
andra stycket läggas till «enligt Föräldrabalken kap. 2 §».

Avslutningsvis skulle jag vilja citera inledningen till en bok som jag satt och
läste igår, det är Sigrid Undsets De kloke jomfrur, som börjar så här: Et friskt
velskapt seks uger gammelt guttebarn av dannede foreldrer ønskes bortgitt til
bedre stilte barnløse mot betaling en gang for alle som vil ta det som sit eget.
Det är olika friheter livet handlar om.

Debattleder, justitieombudsmand TOR SVERNE, Sverige:

Jag skall be att få tacka först och främst referenten och korreferenten för
deras fina insatser här i dag och Birgitta Alexanderson också för vad hon i
frågan skrivit. Endast de som haft ett sådant här uppdrag vet vilken möda det
medför. Jag vill också tacka alla dem som gjort debattinlägg här och de som
har lyssnat på dem.
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Det är svårt för en person som är starkt engagerad i frågor om barnets rätt
och frågor om tillgodoseende av barns behov att vare debattledare vid ett
sådant här tillfälle. Jag skulle mycket hellre ha stått på barrikaderna och gjort
en del inlägg och motinlägg här idag. Nu har jag inte kunnat det, och jag skall
inte görra det nu heller. Jag tror inte heller jag vill ge mig på att ge en
sammanfattning av vad som har förekommit här. Det är risk för att jag kanske
då inte skulle anses vara helt objektiv.

Vad jag tycker är viktigt, och som också har kommit till synes här, det är att
vi diskuterar de här frågorna, att vi inte tiger ihjäl de problem som finns i
samband med insemination. Jag tror också att det är speciellt viktigt att
juristerna drar fram de problem som finns. Sedan är det, enligt min mening,
inte juristernas sak och ta ställning i huvudfrågorna, utan det här är frågor som
angår alla människor.

Om jag skall lägga en juridisk synpunkt på det hela, så skulle jag vilja
avsluta den här debatten med att citera först vad professor Stig Strömholm
sade förra Nordiska juristmötet, nämligen att «där makten finns, där är
juristerna». Det gjordes emellertid ett väldigt fint tillägg till det idag utav
professor Carsten Smith. Han sade att «där de svaga finns, där finns juristerna
också». Och det tycker jag stämmer väldigt väl med avslutningen på vad
referenten har skrivit, nämligen att «lagstiftningen är bl.a. ett medel att skydda
de svaga och otrygga». I det här sammanhanget är det barnen, som är de svaga
och otrygga och som inte har möjlighet att föra sin egen talan.


