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Ég hef tvisvar áður sent inn umsögn um stæðgöngumæðrun og lýst áhyggjum mínum af ferlinu.

Í grundvallaratriðum er ég andvígur staðgöngumæðrun á þeim grundvelli að það verði með tímanum 
talin sjálfsagður meðgönguvalkostur ef hún verður einu sinni leyfð. Ekki bara fyrir konur sem hafa 
sjúkdóma í legi eða geta heilsunnar vegna ekki gengið með barn, heldur í raun alla þá sem þess æskja, 
annað hvort hérlendis eða erlendis. Ef það gerist mun þjóðfélagið breytast í veigamiklum atriðum og 
þá sérstaklega hugmyndir okkar um barneignir og móðurhlutverk. Fjölskyldan getur einnig laskast og 
börnin sjálf.

Það er ertitt að ná fram yfirlýstum markmiðum um velgjörð.

Má fullyrða að áhrif frum varpsins m uni ráðast fyrst og frem st af einni grein þess.

Það er 26. grein sem fjallar um foreldrastöðu barns sem fætt er samkvæmt erlendum lögum um 
staðgöngumæðrun. Það blasir við að lögin munu tryggja að t.t.l. fáar staðgöngumeðgöngur verði hér 
á landi en opnað er fyrir móttöku barna sem getin eru erlendis með hjálp staðgöngumæðra í 
fjarlægum löndum. Og það er ávallt gert í hagnaðarskyni eins og menn vita. Löggjafinn gæti haft áhrif 
á þetta og stöðvað það, en gerir það ekki. Hann einfaldlega tekur ekki afstöðu til þess að þetta verður 
alþjóðlegur iðnaður ef engar skorður eru settar.

Hægt væri að hugsa sér sem millileið að nefnd um staðgöngumæðrun fari yfir ástand mála í þeim 
löndum sem um ræðir og viðurkenni ákveðin lönd eða ákveðnar stofnanir sem uppfylla þau skilyrði 
sem upp eru sett, á svipaðan hátt og gert er við ættleiðingarferlið.

Þetta er ákvæði sem ætti heima í frumvarpinu því annars er 26. greinin í raun staðfesting á því að 
þessi lög leyfa staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni en banna hana ekki. Skilyrðin eru að viðskiptin fari 
fram erlendis. Svona virðist þetta vera.



Ég vil leggja fram eftirfarandi athugasemdir teknar fyrir í röð eftir greinum frumvarps.

3 gr.
Staðgöngumæðrun:
Það er að mínu áliti sálfræðilega röng niðurstaða að kona geti allt að þrisvar sinnum (sjá 18.gr.) 
gengið með barn og látið það frá sér eftir fæðingu, án þess að bíða af því tilfinningalegan skaða. Þetta 
hefur margoft komið fram að konur þola illa að ganga með barn og láta það frá sér, og sjá það síðan 
ekki meir. Öðru máli gæti gengt með tengda manneskju, systur eða vinkonu sem gerir þetta einu 
sinni og hefur aðgang að barninu eða getur fylgst með því vaxa upp.

Væn tanlegir foreldrar:
Sé opnað fyrir því að einstaklingar fái börn er opnað fyrir bæði kynin, einstæða karlmenn einnig og 
samkynhneigða. Að láta konu ganga með barn fyrir sig erlendis, greiða fyrir það og koma með barnið 
til landsins. Farsælla væri að stæði einfaldlega: hjón eða sambúðarfólk sem getur ekki af 
heilsufarsástæðum eignast börn. Reglurnar verða að vera að minnsta kosti jafn strangar og fyrir 
ættleiðingu.

4. gr.
Hagsmunir barns:
Sagt er í texta um staðgöngumóður og væntanlega foreldra að andleg og líkamleg heilsa sé þannig að 
ætla megi að barnið muni búa við þroskavænleg uppeldisskilyrði.

Þetta er mjög erfitt að meta og kveða úr um að ákveðin einkenni, sjúkdóma, lyf eða sjúkrasaga útiloki 
meðgöngu eða foreldrastöðu. Venjuleg heilsugæsla er ekki í stakk búin að leiðbeina fólki í þessu efni 
eða útbúa vottorð. Ég vil leggja til sérstaka lækna á vegum nefndar um staðgöngumæðrun. Huga þarf 
að sérstökum þáttum svo sem hækkuðum blóðþrýstingi, sykursýki, próteinum í þvagi, hækkuðu sökki, 
bjúg, giktsjúkdómum, skjaldkyrtilssjúkdómum, alkóhólisma, ofnotkun ávanabindandi lyfja, þunglyndi, 
notkun svefnlyfja, ofbeldishneigð, þyngd ofl. Reglugerð þarf eflaust um þetta atriði, hvaða rannsóknir 
skulu teknar osfv líkt og gert er við meirapróf til akstursréttinda.

Sérskaklega vil ég leggja til að sá sem ætli sér að taka barn erlendis frá, hafi vottorð frá lækni og
nefnd um staðgöngumæðrun áður en hann kaupir sér staðgöngumóður erlendis.

6.gr.

Um nefnd um staðgöngumæðrun:
Ég vil nefna dæmi sem nefndin verður að geta leyst.
Nú ætlar maður að fá sér barn sem brotið hefur af sér, er alkóhólisti, dæmdur barnaníðingur eða 
augljóslega ófær um að sinna hlutverkinu. Hann gæti verið kvæntur, einhleypur eða samkynhneigður. 
Vegna fjarlægðar og undirborðsgreiðslu fær hann indverska staðgöngumóður þrátt fyrir vandamál 
sín. Hann sækir ekki um nein leyfi. Nú kemur hann með barnið til Íslands. Hvað gerir nefndin varðandi
foreldrastöðu hans? Og hvað gerir hún við barnið?



9.gr.
Skilyrði er varða væntanlega foreldra:
Mér hugnast ekki að einhleypir einstaklingar geti fengið foreldrastöðu af þeirri ástæðu að það opnar 
gáttirnar algjörlega varðandi kaup einstaklinga á staðgöngumæðrun erlendis. Það er ekkert að því að 
setja þau eðlilegu skilyrði að um sé að ræða tvo einstaklinga, hjón eða fólk í sambúð líkt og gert er við 
ættleiðingar.

Það er sjálfsagt að viðurkenna að það er mjög erfitt fyrir eina manneskju að ala upp barn og taka 
ábyrgð á öllum þörfum þess og uppeldi, fjárhagslegum og andlegum þáttum. Því vil ég leggja til að 
maður taki út þriðju málsgrein 9. gr.

12.gr.
Heilsufarsupplýsingar umsækjanda:
2. liður
Ég vil leggja til sérstaka lækna á vegum nefndar um staðgöngumæðrun til að sinna þessu verkefni. 
Huga þarf að sérstökum þáttum svo sem hækkuðum blóðþrýstingi, sykursýki, próteinum í þvagi, 
hækkuðu sökki, bjúg, giktsjúkdómum, skjaldkyrtilssjúkdómum, alkóhólisma, ofnotkun ávanabindandi 
lyfja, þunglyndi, notkun svefnlyfja, ofbeldishneigð, þyngd ofl. eftir settum reglum.
Reglugerð þarf um þetta atriði, hvaða rannsóknir skulu teknar líkt og gert er við t.d. meirapróf eða 
flugpróf til samanburðar.

17. gr.
Endurgreiðsla vegna útlagðs kostnaðar:
Gæta þarf að þessi kostnaður flytjist ekki yfir á sameiginlega sjóði heldur sé kostaður af 
einstaklingunum sem fá foreldrastöðu. Gerist það koma samstundis kröfur um að ríkið greiði einnig 
hluta kostnaðar við staðgöngumæðrun erlendis. Auðvelt er að sjá fyrir sér að kröfur um greiðslu fyrir 
útlagðan kostnað þróist yfir í greiðslu fyrir vinnutap og þess háttar uppbætur -  er þá tómt mál að tala 
um velgjörð. Undirborðsgreiðslur geta einnig orðið til eða greiðslur fyrir huti sem liggja „á 
mörkunum". Ríkið getur ekkert gert til að sporna við því.

18. gr.
Leyfilegur fjöldi staðgöngumeðgangna:
Erfitt er að skilja hvers vegna löggjafinn heimilar þrjú leyfi til meðgöngu. Nær væri að mæla með 
einu eða tveimur skiptum.

28 gr.
Upplýsingaréttur barns:
Sé barni sem fætt er af staðgöngumóður leyfilegt að komast að uppruna sínum s.s að finna föður sinn 
sem gaf sæðisfrumu til getnaðar, því er þá ekki öðrum börnum á Íslandi leyfilegt að gera það sama 
sem getin eru með nafnlausum sæðisgjafa.

31 og 32 gr.
Bann við auglýsingum og milligöngu:
Ekki er leyft að auglýsa né leyft að hafa milligöngu um staðgöngumæðrun stendur í greinunum.
Ekki er tekið fram hvernig auglýsingar eru bannaðar, í dagblöðum, tímaritum , sjónvarpi, interneti eða



síma; þess er líklega þörf. Þetta stangast á við upplýsingasíður og auglýsingar erlendra aðila á 
veraldarvefnum; þá er eitthvað bannað hér sem er leyft erlendis.
Varðandi erlenda þjónustu sem löggjöfin augljóslega leyfir er tómt mál að tala um auglýsingabann. 
Hvað með milligöngu fyrir erlenda aðila, sem t.d. kæmu hingað að kynna staðgöngumæðrun á 
Indlandi eða Úkraínu og héldu fræðafyrirlestur eða kynningu. Er þetta nógu skírt í lögunum?

33. gr.
Staðgöngumæðrun yfir landamæri:
Í greininni stendur orðrétt:
Óheimilt er að leita eftir eða gera ráðstafanir hér á landi til að nýta sér staðgöngumæðrun í 
útlöndum sem uppfyllir ekki skilyrði þessarra laga. Felur þetta einnig í sér höfuðatriði málsins sem 
er velgjörð? Það getur varla verið því finnast nokkrir aðilar erlendis sem gera þetta án greiðslu? Ef svo 
er, er þessi málsgrein merkingarlaus því þetta er meginatriði laganna.

Um milligöngu ísöm u grein:
Fyrirtæki eins og Art Medica mætti þess vegna ekki hafa milligöngu um staðgöngumæðrun erlendis, 
heldur ekki einstakir lögfræðingar eða læknar.

34. gr.
Refsingar:
Um sekt að lágmarki 300.000:
Maður getur ímyndað sér að margir greiði með glöðu geði fésekt að upphæð kr 300. 000 eða þaðan 
af meira fyrir að fá barn, upphæðin er ekki fráfælandi þó hún væri þrefölduð. Fangelsi fyrir ungan 
einstakling með hvítvoðung í fanginu er heldur ekki raunhæf refsing. Hvað munu fjölmiðlar segja um 
það? Og hvað á að gera við barnið, ef það gerist, sem líklegast er í þessu dæmi, að komið er erlendis 
frá með nokkurra vikna gamalt barn -  samkvæmt lögunum fylla þau ekki skilyrðin?

35. gr.
Reglugerðarheimild:
Að mínu áliti þarf einnig reglugerð um staðgöngumæðrun erlendis því lögin munu opna fyrir þá 
starfsemi og að öllum líkindum verður það meirihlutinn sem lætur erlendar konur ganga með barn 
fyrir sig.

Ég hef áður sent umsögn vegna fyrri tillögu til þingsályktunar um 
staðgöngumæðrun og það virðist hafa verið tillit til hennar að einhverju leiti.

Ég er ánægður með að þingmenn virðast ætla að haga tillögugerð þannig að staðgöngumæðrun sé 
einungis ætluð þeim örfáu konum eða pörum (áætlað kringum fimm á ári) sem á þurfa að halda 
vegna sjúkdóma og að meirihluti þingmanna sé samþykkur því að reyna að girða fyrir að þetta þróist 
yfir í annað en stefnt var að.

Mikilvægustu breytingarnar eru:



a. Að hindra að staðgöngumæðrun verði talinn sjálfsagður meðgönguvalkostur allra þeirra sem 
æskja þess eftir örfá ár. Ég leiddi líkur að því í fyrri umsög minni að það yrði þróunin ef löggjafinn 
hugði ekki að sér.

b. Hitt atriðið sem ég nefndi í umsögn minni og margir hafa tekið undir m.a. allir flutningsmenn 
tillögunar leggjast gegn staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni. Löggjafinn virðist átta sig á því að það er 
ekki nóg að tilgreina þetta í lögunum heldur þarf að fylgja því eftir á margvíslegan máta með 
viðbótarákvæðum.

c. Löggjafinn hefur einnig fallið frá því að breyta skilgreiningunni á móðurhlutverkinu og það er vel.

d. Menn virðast mótfallnir því að greitt sé fyrir staðgöngumæðrun erlendis og börnin færð hingað 
heim. Því er ég fyllilega sammála. Það er á grundvelli þessarra breytinga sem ég set mig niður og 
hugsa málið upp á nýtt en það virðast fjölmörg atriði sem þurfa athugunar við.

Almennar athugasemdir mínar lúta að eftirfarandi:

1.

ÞEGAR búið er að leyfa staðgöngumæðrun fyrir ákveðin hóp er ekki ólíklegt að einhverjum þyki á sér 
brotið ef menn geta ekki sjálfir á eigin spítur gert það sama erlendis og komið með barnið heim. Sú 
útfærsla staðgöngumæðrunar er sem kunnugt er ekki framkvæmanleg nema fyrir greiðslu. Því hefur 
bann við staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni sérstaka þýðingu. Ekki er nægilegt að segja slíka 
starfsemi ólöglega hér á landi heldur þarf að girða fyrir að hægt verði að kaupa þessa þjónustu 
erlendis og koma með börn hingað til lands. Það er einfaldast gert með þeim hætti að óheimilt 
verði s.k. lögum að gefa út íslenskt vegabréf fyrir börn sem getin eru með staðgöngumæðrun 
erlendis. Þetta lít ég á að sé algjört grundvallaratriði ef Ísland á að verða fyrirmyndarland í þessum 
málum.

2.

ÞAÐ er hæpið að hægt verði að girða fyrir greiðslu fyrir staðgöngumæðrun ef fólk er ákveðið í að láta 
af hendi fé fyrir greiðan. Það gæti myndast hefð fyrir undirborðsgreiðslum og getur löggjafin þá 

ekkert gert nema það sé tekið fram að það sé óheimilt og greint frá viðurlögum við slíku broti.
Einnig gæti það gerst að menn kærðu sig kollótta um slík viðurlög í formi sekta og legðu á sig að 
greiða staðgöngumóður fyrir greiðan og sektina að auki. Það er líklegasta niðurstaðan að mínu áliti og 
því set ég hana fram hér. Slík viðurlög þurfa því að vera afgerandi eins og um barnasölu/kaup sé að 
ræða.

3.

MÍN skoðun er sú að til að hindra að þetta þróist sem atvinnuvegur sé óhjákvæmilegt annað en að 
tiltaka í lögum að óheimilt sé að greiða fyrir vinnutap staðgöngumóður.

Við getum séð fyrir okkur hjúkrunarfræðing sem hefur um 700 þús í laun á mánuði með vöktum. Hún 
myndi þá reikna sér 6,3 milljóna króna viðurgernig á 9 mánaða tímabili fyrir vinnutap og það segir sig 
sjálft að velgjörð er þá nafnið tómt og skjótt myndi þróast markaður. Menn myndu leita eftir konum



sem hefðu lág laun í sínu fasta starfi til að viðurgerningur yrði lágur. Mjög mikilvægt er að menn falli 
ekki í þá gryfju að greiða fyrir vinnutap því það stríðir algjörlega gegn hugmyndinni um velgjörð.
Orlof fyrir staðgöngumóður á ekki við því þetta er ekki launað starf heldur velgjörð.

4.

ÉG vil benda á að fæðingarorlof eru greiðslur af almannafé og því er ekki sanngjarnt og rétt að hafa 
það tvöfalt þ.e. bæði fyrir staðgöngumóður og fjölskylduna sem fær barnið. Ég mæli með því að 
fæðingarorlofið fylgi barninu og sé það samkomulag hvernig það skiptist. Maður gæti séð fyrir sér 
skiptingu t.d. 1-3 mán til staðgöngumóður ( sem tekin eru út á síðustu mánuðum meðgöngu í stað 
greiðslu fyrir vinnutap) og restin til hinnar nýju fjölskyldu.

5.

Auglýsingar.
FYRIRSJÁANLEGT er að skortur verður á staðgöngumæðrum þegar menn hafa áttað sig á þessum 
möguleika hér innanlands ef jafnframt er girt fyrir að greitt sé fyrir hann erlendis. Þá mun að öllum 
líkindum skapast ástand sem felur í sér að konur og pör sem sárlega finnst þeim þurfa þessa úrlausn 
verða ekki sátt og finnst jafnvel á sér brotið. Það eiga ekki allir systur, vinkonur eða aðra 
velgjörðarmenn sem geta gert þetta. Gera má ráð fyrir að þá skapist þrýstingur að greiða fyrir 
þjónustuna og auglýsa hana jafnvel með gylliboðum í blöðum, á netinu osfv. Löggjafinn þarf að hafa 
skíra sýn á þessum vanda sem næstum örugglega mun skapast.

6.

FARSÆLT væri að greina frá í lögunum eða meðfylgjandi reglugerð hvaða útgjaldaliðir megi falla 
undir útlagðan kostnað. Það getur verið nauðsynlegt að vita þegar frá byrjun hvað hann felur í sér 
svo kostnaður víki ekki út fyrir skynsamleg mörk og nálgist það sem gæti kallast "launuð velgjörð".

7.

TALAÐ er um í frumvarpi að staðgöngumæðrun sé ætlað að koma á móts við konur og pör sem geta 
ekki eignast börn vegna ágalla svo sem legleysis, krabbameinsmeðferðar eða erfðagalla. Það er 
vissulega vel hugsað. Ég spyr mig hvernig löggjafinn ætli að gæta jafnræðis og mæta fólki af 
sanngyrni til dæmis þegar kona með sykursýki, gikt, síþreytu eða þrönga grind vill einnig fara fram á 
sömu þjónustu. Eða aðra króníska sjúkdóma. Hvað með fötluðu konuna (sem annars er hraust) sem 
langar í barn eða manninn sem er einn og ógiftur? Eða eldri hjónin sem langaði í barn en misstu af 
lestinni. Verður ekki að sinna þessu fólki einnig? Er ekki hætt við lögsóknum síðar meir á hendur 
ríkinu og fólk fer að átta sig að lögin mismuna fólki?

8.

MEÐ vísan í lið 7. legg ég til þá einföldu lausn að greina milli sjúkra og heilbrigðra. Þannig að 
eingöngu sé heimilt s.k. lögum þessum að koma á móts við það fólk sem líður af sjúkdómum 
samkv.sjúkdómaskrá ICD10 (svo viðmið sé alþjóðlega viðurkennt) sem sannanlega hindra 
meðgöngu, en ekki þá sem teljast heilbrigðir. Þeir sem falla þá utan þessarar skilgreiningar eru 
frískir karlmenn og konur óháð aldri. Undir þá skilgreiningu falla einnig frískir gagnkynhneigðir og 

samkynhneigðir einstaklingar. Engir þessara teljast hafa sjúkdóma.



Spurningin er: Ef samkynhneigðir karlmenn fá aðgang að þessu úrræði, sem ég býst við að verði 
baráttumál fyrir einhverja hópa, verður þá ekki að veita öllum frískum karlmönnum það sama óháð 
því hvort þeir búa einir eða með maka? Það virðist blasa við. Því legg ég til að þessi einföldu 
landamæri séu virt.

9.

HVERNIG má koma í veg fyrir að staðgöngumæðrun verði atvinnuvegur fátækra erlendra kvenna 
sem flytjast til landsins til að fá hér réttindi gagngert til að geta gengið með börn fyrir aðrar konur? 
Þessu þarf að svara. Hægt er að sjá fyrir sér aðstæður þar sem kona frá fjarlægu landi sem hefur 
fengið íslenskan ríkisborgararétt á fimm árum fer úr sínu venjubundna starfi og ákveði að ganga með 
fyrir aðrar konur - nokkrum sinnum. Hún er huganlega meðvituð um velgjörðarákvæðið en þóknun 
fyrir vinnutap og mögulegar undirborðsgreiðslur tryggja ríkulega þóknun, jafnvel þó svo viðkomandi 
lendi í því að greiða sekt fyrir að hafa þegið greiðslu. Það sem ég vil benda á er að hófleg sekt er engin 
hindrun. Þegar þessi mynd er dregin upp verður að hafa í huga að gríðarlega sterkur hvati rekur þetta 
áfram ( ekki ólíkt og verslun með fíkniefni) , bæði þeirra sem vilja barnið og hins sem vill peningana.

10.

TILLAGA sem nefnd er í þingsályktunartexta um að huganlega megi binda skilyrði við að 
staðgöngumóðir sé náinn ættingi eða vinkona til að fyrirbyggja misnotkun lagana. Hún er
athyglisverð fyrir það að hún er töluvert "íslensk" og gæti tryggt eðlilegt aðhald án mikilla afskipta 
ríkis og stofnana. Ég set mig alls ekki á móti henni. Hún gæti tryggt að um raunverulega velgjörð sé að 
ræða, fyrir utan það mikilvægasta -  að tryggja velferð barnsins ef eitthvað fer úrskeiðis t.d. skilnaður 
eða andlát. Einnig sá dýrmæti möguleiki að staðgöngumóðirin geti fylgst með barninu. Sé þessi leið 
valin þarf hinsvegar að hafa í huga að margar konur og pör hafa alls ekki aðgang að slíku 
velgjörðarfólki, jafnvel fæstir. Það getur valdið óánægju og undið upp á sig.

11.

ENDURSKOÐUNARÁKVÆÐI eftir 2-5 ár finnst mér áhugaverð tillaga sem getur róað þá sem óttast að 
þessi lög verði til tjóns þar meðtalið mig sjálfan. Endurskoðun að auki eftir 10-15 ár er jafnvel enn 
áhugaverðari því það tekur tíma fyrir ágalla að koma í ljós.


