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Efni: Umsögn Femínistafélags Háskóla Íslands um frumvarp um breytingu á lögum um 
fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000, með síðari breytingum (fæðingarstyrkur vegna 
ættleiðingar), þingskjal 275 - 257 mál, 149. löggjafarþing.

Femínistafélag Háskóla Íslands leggst alfarið gegn frumvarpinu.

Við lítum á þetta frumvarp sem bakslag í réttindabaráttu kvenna til yfirráða yfir eigin líkama og 
tengjum framsetningu þess við ný framsett frumvarp um þungunarrof. En það frumvarp myndi 
færa konum fullkominn rétt yfir eigin líkama fram að lokum 22. viku meðgöngu. Á sama tíma er 
þetta frumvarp að reyna að setja þeim rétti skorður. Ámælisvert teljum við einnig að í 
greinargerð þessa frumvarps er notast við hið úrelta hugtak fóstureyðing en ekki þungunarrof þó 
að það sé sú hugtakanotkun sem orðin sé almenn í dag.

Okkur þykir einnig undarlegt að níu karlmenn skuli ætla að taka það upp á sitt einsdæmi með 
þessu frumvarpi að ætla að stýra ákvörðunum kvenna á Íslandi yfir eigin líkama með 
fjárhaglegum gylliboðum. Sérstaklega með rökum um meintan skort á börnum ásamt þeirri 
órökstuddu staðhæfingu að þungunarrof sé konum ,,erfið og í mörgum tilfellum þungbær 
ákvörðun”.

Skortur á börnum
Börn eru mannverur með eigin hagsmuni og réttindi. Það er aldrei ofgnótt eða skortur á 
mannverum vegna þess einfaldlega að aðrar mannverur meta það sem svo. Til að koma til móts 
við biðlista til ættleiðingar liggur beinast við að koma fram með frumvarp sem myndi gera 
ættleiðingar erlendis frá, á börnum sem þegar eru til og eru að leita foreldra, auðveldari. Rétta 
leiðin er ekki að fara í ríkisstyrkta framleiðslu á börnum hérna heima.



Þungunarrof
Við sjáum það skýrt að rannsóknum tala beint gegn þeirri fullyrðingu að þungunarrof sé konum 
,,erfið og í mörgum tilfellum þungbær ákvörðun”. Hið andstæða kemur fram og er þungunarrof 
konum oft mikill léttir (Silja Bára Ómarsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir: Rof: Frásagnir 
kvenna af fóstureyðingum).

Að gefa barn
Greinargerðin talar um það hveru ,,þungbært” þungunarrof geti verið og þeirri staðhæfingu hefur 
verið svarað hér að ofan. Hún hins vegar leggur ekkert mat á það andlega álag sem getur fylgt 
því að gefa barn frá sér.

Ríkisstyrkt ofbeldi gegn konum
Þessi áformaði ,,fæðingarstyrkur” er að okkar mati þrýstingur gagnvart fátækum konur til þess 
að ganga með börn sem þær vilja ekki. Það er til hugtak yfir slíkt og það er ,,æxlunarþvingun” 
(e.reproductive coercion). Þar sem einn einstaklingur (hér ríkið) beitir annan þvingunum til þess 
að viðkomandi gangi með barn. Þetta er algeng tegund heimilisofbeldis. Þar sem ríkið er hér að 
leika hlutverk ofbeldismanns sem heldur peningum yfir höfði konu og notar sér aðstöðu sína til 
þess að reyna að þvinga hana til þess að ganga með barn í stað þess að fara í þungunarrof. 
Einnig opnar þetta á bókstaflega birtingarmynd æxlunarþvingunar í nánu sambandi þar sem 
einstaklingur getur beitt konu þrýstingi til þess að ganga með barn í stað þess að fara í 
þungunarrof til þess að bæta fjárhag sinn. Þannig væri ríkið að taka þátt í æxlunarþvingun í 
parasambandi eða öðru nánu sambandi.

Barnasala
Með þessu er ríkið í rauninni að kaupa barn af móður þess á 813.150 kr. Þetta er efnahagleg 
þvingun og auðvelt að sjá að foreldrar sem eiga erfitt með að ná endum saman gætu gefið frá 
sér barn, sem þau myndu að öðrum kosti vilja ala upp sjálf, og fengið fyrir það hátt í milljón 
aukalega til að sjá fyrir sér og sínum. Það er fátækt á Íslandi sem við getum ekki horft framhjá 
og þessi fjárhæð er hlutfallslega mestur hvati fyrir þá verst stöddu.

Staðgöngumæðrun
Undir þessu frumvarpi er í raun verið að opna fyrir ríkisstyrkta staðgöngumæðrun. Við teljum að 
þetta geti vel haft þau áhrif að einhverjir myndu nýta sér þetta hérna heima til þess að þrýsta á 
konur til þess að ganga með börn fyrir sig. Að ofan hefur verið rætt um nokkra þá þætti sem 
snúið gætu að íslenskum konum, æxlunarþvingun og fátækt. Einnig verður að skoða möguleg 
áhrif á konur utan Íslands.

Frumvarpið segir að kona þurfi aðeins að hafa skráð lögheimili á Íslandi í 12 mánuði fyrir 
fæðingu. Þannig gefur frumvarpið sér að kona geti komið erlendis frá og hún muni ekki þurfa að 
vera hér nema í þrjá mánuði áður en hún yrði gerð ólétt. Konan yrði svo hér út meðgönguna.
Við fæðinguna gæfi hún svo frá sér barnið og fengi að launum 813.150 kr. frá ríkinu á sex 
mánaða tímabili. Svo gæti hún verið send aftur úr landi. Við bendum á að í málum tengdum



vændi þá eru konur sendar á milli landa á álíka tímabundinn hátt. Við bendum einnig á að þessi 
upphæð er hlutfallslega enn hærri þegar miðað er við verkamannalaun erlendis.

Tilgangur fæðingarstyrks
Loks veltum við fyrir okkur hver tilgangur fæðingarstyrks sé í þessu frumvarpi. Foreldrar sem 
missa barn eiga rétt á fæðingarorlofi i þrjá mánuði hvort um sig ef um andvana fæðingu er að 
ræða. Upphæð fæðingarorlofs á að vera nóg til þess að foreldrar þurfi ekki að vinna á sama 
tíma og hafi því tækifæri til þess að jafna sig. Sú upphæð sem hér um ræðir er ekki nóg til þess 
að kona gæti tekið sér frí frá störfum sé hún í fullri vinnu. Er í þessu frumvarpi búist við því að 
konan sé í þannig vinnuaðstæðum að hún geti minnkað við sig vinnu og notað styrkinn til þess 
að koma til móts við lægri laun á þessu hálfs árs tímabili? Okkur þykir slíkt ólíklegt enda er 
yfirleitt ekki auðvelt að færa til vinnutíma á þann hátt. Því teljum við að hér sé í raun verið að 
tala um hreina greiðslu fyrir veitta þjónustu.

Samantekt
Tilgangur frumvarpsins virðist vera sá að fá íslensk börn til ættleiðingar. Börn sem annars hefðu 
aldrei fæðst. Því markmiði á að ná með því að fá konur sem annars myndu fara í þungunarrof til 
þess að ganga með og fæða barn. Sú leið sem frumvarpið notar til þess að fá konur til þess að 
leggja á sig meðgöngu og fæðingu, sem þær annars hefðu ekki gert, er að bjóða þeim nærri 
milljón að launum. Sem eru um þreföld mánaðarlaun verkamanns. Slíkar upphæðir eru ekki á 
hverju strái.

Hliðarmarkmið frumvarpsins virðist vera að fækka þungunarrofum. Þungunarrof er einföld og 
áhættulaus læknisfræðileg aðgerð sem rannsóknir sýna að séu konum oft mikill léttir. Meðganga 
og fæðing getur hins vegar verið langt og erfitt ferli sem getur valdið konum örorku og jafnvel 
leitt þær til dauða.

Femínistafélag Háskóla Íslands vill ítreka að lokum algjöra andstöðu sína gagnvart þessu 
frumvarpi og hverju því frumvarpi sem myndi miða að sama marki. Konur eru ekki 
útungunarvélar og börn eru ekki til sölu.
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