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Efni: Umsögn Hvítasunnukirkjunnar Fíladelfíu um frumvarp til Iaga um 
staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni, 229. mál, þskj. 245.

Hvítasunnukirkjan Fíladelfía vísar til erindis nefndasviðs Alþingis, dags. 23. október 2015 
þar sem kirkjunni er boðið að gefa velferðarsviði Alþingis umsögn um frumvarp til laga 
um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni, 229. mál, þskj. 245. Kirkjan þakkar nefndinni 
fyrir boðið og vill nota tækifærið og koma eftirfarandi atriðum varðandi frumvarpsdrögin 
á framfæri.

Hvítasunnukirkjan Fíladelfía leggur áherslu á að:

• Staðgöngumæðrun er afar flókið málefni, hvort heldur er frá siðfræðilegu 
sjónarhorni, læknisfræðilegu- eða félagslegu.

• Staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni er ekki leyfð í nágrannalöndum okkar sem 
við berum okkur helst saman við og afar takmörkuð reynsla liggur fyrir. t>að orkar 
tvímælis að í eins litlu samfélagi og ísland er, yrði staðgöngumæðrun lögleidd án 
þess að fyrir liggi reynsla af langtíma áhrifum slíkra úrræða á nærsamfélagið.

• Það eru forréttindi að eignast barn en ekki mannréttindi. Undirliggjandi 
lögleiðingu staðgöngumæðrunar í velgjörðarskyni virðist vera einhverskonar 
mannréttíndahugsjón fyrir þá sem geta ekki sjálfir eignast barn, en án virðingar 
við líkama kvenna sem hér væru í raun notaðir löglega til undaneldis.

• Of mörg börn í heiminum, og jafnvel á íslandi, eru án foreldra, nærtækara væri að 
mæta þörfum þeirra barna.

• Frumvarpið fjallar ekki um og tryggir ekki réttindi þeirra barna sem 
staðgöngumóðirin á fyrir.

• Frumvarpið í núverandi mynd er háð ýmsum vanköntum og er því varla nothæft.

Hvítasunnukirkjan Fíladelfía óskar jafnframt eftir því við nefndina að fá að koma á fund 
hennar og lýsa sjónarmiðum sínum frekar.

I. Staðgöngumæðrun er afar flókið málefhi

Hvítasunnukirkjan Fíladelfía hefur kynnt sér afstöðu ýmissa fagaðila og umsagnir þeirra 
á fyrri stigum, þ.á m. landlæknisembættisins og er sammála þessum aðilum að ótímabært 
sé að huga að lögleiðingu staðgöngumæðrunar. Málið er afar flókið hvort heldur litið er á 
það frá siðfræðilegu sjónarhorni, læknisfræðilegu- eða félagslegu. Þannig er ófyrirséð 
hverjar langtímaafleiðingar verða fyrir fjölskyldur, bæði staðgöngumóðurinnar sem og 
þeirra sem taka barn staðgöngumóðurinnar að sér.

IÍ. ísland ætti ekki að verða brautryðjandi á þessu sviði

í mörgum málum er frábært að sjá ísland taka skref á undan öðrum þjóðum og ryðja 
brautina, s.s. í hinum ýmsu jafnréttismálum. Þegar kemur að málefnum 
staðgöngumæðrunar telur kirkjan þó engin rök standa til þess að ísland og íslendingar 
ryðji brautina fyrir aðrar Norðurlandaþjóðir og nágrannaþjóðir. fsland er lítið samfélag 
þar sem algengt er að „allir þekki alla". Þau viðkvæmu álitaefni sem upp geta komið í 
tengslum við staðgöngumæðrun kunna því að hafa alvarlegri afleiðingar fyrir hlutfallslega 
stærri hóp en í nágrannaríkjum. Hafa verður í huga að í litlu samfélagi eins og íslandi er 
erfiðara fyrir einstaklinga að losna undan smásjá nágranna sinna, fjölskyldu og vina og



jafnvel fiölmiðla og því geta félagsleg vandamál orðið afar íþyngjandi fyrir þá einstaklinga 
sem taka þátt í ferlinu.

Að ísland verði brautryðjandi á þessu sviði felur í sér fórnarkostnað fyrir einstaklinga 
þegar takast þarf á við þau vandamál og þau „göt" í lögunum sem löggjafinn hefur ekki að 
fullu fyrirséð. Lögleiðing staðgöngumæðrunar er sérstaklega varasöm í ljósi umsagna 
fagaðila sem lagst hafa gegn henni að svo búnu máli og tekur Hvítasunnukirkjan Fíladelfia 
heilsar undir þá afstöðu.

III. Forréttindi eða mannréttindi?

Ein af erfiðum staðreyndum lífsins er sú að ekki eru allir líkamlega færir um að eignast 
börn. Að geta ekki eignast barn getur tekið mikið á andlega og félagslega. Kirkjan þekkir 
þetta, en oft leitar fólk til hennar vegna trúarinnar þegar vandamál steðja að og barneígnir 
eru eitt þeirra vandamála. Þessi mál eru afar persónuleg og oft getur verið erfitt að ræða 
þau, jafnvel við fjölskylduna.

í dag hefur tækninni fleygt fram og einstaklingur sem áður átti þess ekki kost að eignast 
börn, hefur nú verið gert það kleift með aðstoð nýrrar tækni og framþróunar í 
læknavísindum. Þessi þróun hefur orðið til þess að umræða hefur skapast um rétt til að 
eignast barn, til að eignast fjölskyldu. Slíkur réttur er að mati Hvítasunnukirkjunnar 
Fíladelfíu, ekki til. Það eru ekki mannréttindi að eignast börn það eru forréttindi. Að líta 
svo á að það séu mannréttindi að eignast börn er varasamt því það getur leitt til þess að 
hagsmunum barnanna sé kastað fyrir borð. Börnin eru þannig í raun hlutgerð. Staðreynd 
málsins er sú að börn eru dýrmæt gjöf, í raun kraftaverk frá Guði.

Varðandi hættuna sem felst í því að líta svo á að barneignir séu mannréttindi er einnig 
rétt að hafa í huga að það er líffræðilega ómögulegt að eignast barn án þess að kona gangi 
með það (yfirleitt um 9 mánuði). Með staðgöngumæðrunar úrræði erum við sem samfélag 
komin ansi nálægt því að hlutgera líkama kvenna þannig að þá megi í raun nota til 
undaneldis. Hætta er á að konum verði beint eða óbeint af samfélaginu þrýst út í 
staðgöngumæðrun þar sem góðmennska þeirra og líkami er í raun misnotaður. Slíkt er að 
sjálfsögðu óásættanlegt og því leggst kirkjan gegn frumvarpinu.

IV. Ættleiðingar og böm  án fjölskyldna

í heiminum í dag eru ótal börn án foreldra, hvort sem þau eru munaðarlaus eða foreldrar 
þeirra hafa ekki haft tök eða löngun til þess að rækja skyldur sínar gagnvart þeim. Þetta 
er viðvarandi vandamál sem Hvítasunnukirkjan Fíladelfía telur mikilvægara að einblína á 
heldur en lögleiðingu staðgöngumæðrunar. Ættleiðingar standa í dag mörgum til boða en 
ekki Öllum. Mikilvægt er að löggjafinn vinni markvisst að því að tryggja skilvirkni 
ættleiðingaferlisins sem og ýti undir það að ættleiðingar verði samfélagslega 
viðurkenndari tækifæri fyrir einstaklinga að eignast börn og ala þau upp. Þannig mætti 
mæta þörfum þeirra barna sem eiga ekki fjölskyldu sem og þeirra fjölskyldna sem hafa 
ekki notið þeirra forréttinda að eignast eigið barn. Stuðningur við þessa hópa og virkjun 
þessa úrræðis í samfélaginu ætti að vera áhersluatriði hjá löggjafanum.

V. Hagsmunir fyrri barna

Á |iað hefur verið bent í umsögnum til ráðuneytisins á fyrri stigum málsins, og tekur 
Hvítasunnukirkjan Fíladelfía undir þann málflutning að hagsmunir fyrri barna 
staðgöngumóðurinnar séu ekki nægilega i hafðir í huga í frumvarpinu. Þannig tekur 
frumvarpið ekki til réttinda þeirra barna, fjárhagslegra sem félagslega sem ta.m. kynnu 
að missa móður sína í kjölfar ákvörðunar um að gerast staðgöngumóðir. Þetta er 
sérstaklega mikilvægt í ljósi þess skilyrðis lagafrumvarpsins að staðgöngumóðir hafi áður 
gengið með barn og líklegt verður að teljast að staðgöngumóðir muni eiga ólögráða 
barn/börn á þeim tíma sem hún gengur með barn sem staðgöngumóðir.



Eins og markmið laganna er orðað í dag í 1. gr. frumvarpsins segir að gætt skuli að „velferð 
staðgöngumóður og fjölskyldu hennar" þó að fjölskylda hennar, þ.e. börn, njóti í raun 
engra sérstakra réttinda, a.m.k. er ekki að þeim gætt í frumvarpinu. Eins og frumvarpið 
liggur fyrir væri því heiðarlegra að tala um velferð staðgöngumóður og maka og jafnvel 
undanskilja börnin þeirra sérstaklega. Hvítasunnukirkjan Fíladelfía hvetur þó til þess að 
ætli löggjafinn sér að lögleiða staðgöngumæðrun þurfi að endurskoða framangreinda 
nálgun þannig að réttindi fyrri barna staðgöngumóðurinnar séu tryggð.

VI. Tæknilegir ágallar

Þá eru ýmsir ágallar á frumvarpinu sem Hvítasunnukirkjan telur í ljósi framangreindrar 
afstöðu sinnar óþarfi að fjalla um ítarlegu máli. Ákveðnir þættir frumvarpsins mættu vera 
skýrari og koma þarf betur í veg fyrir vandamál tengd aðstæðum þar sem t.a.m. hvorki 
staðgöngumóðir né foreldrar barnsins vilja taka við barninu, en hér eru hagsmunir 
barnsins ekki nægilega tiyggðir og óásættanlegt að barn þurfi að „bera skaðann" sem af 
slíku kynni að hljótast. Tryggja þarf uppeldis- og fjárhagslegt öryggi fyrri barna ef þau 
yrðu móðurlaus í kjölfar staðgöngumæðrunar. Þá þurfa að vera skýrar reglur um 
hæfisskilyrði og vanhæfi heilbrigðisstarfsmanna sem nátengdir eru þeim aðilum sem í 
ferlið fara. Einnig þarf að skoða sérstaklega kostnaðarþætti á bak við frumvarpið, en vinna 
þeirrar nefndar sem frumvarpið gerir ráð fyrir virðist verulega vanáætlaður. Mikilvægt er 
að fari fram mat á því hvort þjóðfélagslegir hagsmunir réttlæti greíðslu skattfés í slíka 
nefnd eða eftir atvikum til úrlausnar þeirra fjölmörgu vandamála og ágreinings sem upp 
gætu komið í tengslum við ferlið í heild sinni.

VII. Samantekt

Með hliðsjón af öllu framangreindu er það álit Hvítasunnukirkjunnar Fíladelfíu að hvíla 
ætti þetta málefni um staðgöngumæðrun. Þó að tækniframfarir innan 
heilbrigðisþjónustunnar bjóði upp á ný tækifæri er óþarfi að lögleiða alltaf það sem 
tækninni gerir okkur kleift. Stundum er betra að leyfa málum sem þessum að hvíla lengur 
og einbeita sér að því að leysa þau önnur vandamál sem í þjóðfélaginu eru m.a. að mæta 
þörfum þeirra foreldralausu barna sem víða er að finna.

í þessu samhengi telur Hvítasunnukirkjan Fíladelfía rétt að skora á yfirvöld að beita sér 
jafnframt fyrir því að skapa úrræði fyrir þær konur sem vilja ekki fara í fóstureyðingu en 
sjá sér ekki fært að ala upp barn. Úrræði slíkra einstaklinga er af skornum skammti og því 
miður virðist það algengt að félagsleg vandamál þrýsta konum í fóstureyðingar, þrátt fyrir 
að þær myndu helst vilja sjá barn sitt vaxa úr grasi, jafnvel hjá öðrum uppalendum. Hér 
þarf skilvirkara ættleiðingaferli og opnari umræðu um þessi annars viðkvæmu 
tilfinningamál, þannig að hagsmunir barnanna séu ávallt í fyrirrúmi sem og hagsmunir 
kvenna og réttindi þeirra.

Virðingarfyllst, f.h. Hvítasunnukirkjunnar Fíladelfíu


