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Umsögn um þátl um rétt barna til að vita um uppruna sinn
Félag um foreldrajafnrétti lýsir yfir eindrægnum stuðningi við þingsályktunartillöguna en telur hana
þó ganga of skammt.
Í greinargerð eru færð fjölmörg veigamikil rök fyrir því að barn skuli fá að vita um uppruna sinn. Hins
vegar nær þessi þingsályktunartillaga aðeins til barna sem getin eru með tæknifrjóvgun og
kynfrumugjöf.
Á hverju ári fæðast börn sem eru rangfeðruð. Ekki liggur fyrir hve hátt hlutfallið er en nefndar hafa
verið tölur á borð við 1-5% sem þýðir þá að á hverju ári eru einhverjir tugir barna rangfeðruð.
Öll þau veigamiklu rök sem rakin eru í greinargerð fyrir því að barn fái að vita um uppruna sinn eru
jafn gild fyrir þessi börn. Þá er til þess að líta að þessi börn eiga föður sem einnig hefur rétt á að vita
að hann eigi barn og rétt til að vera til staðar fyrir það barn og eiga samband við það.
Félag um foreldrajafnrétti leggur til þá breytingu við þingsályktunartillögu þessa að öll börn eigi rétt á
að þekkja uppruna sinn. Það má tryggja með einföldu DNA prófi við fæðingu hvers barns. Ekki til að
efast um faðernið heldur til að tryggja að það sé rétt.
Félag um foreldrajafnrétti óskar eftir að fá að koma á fund nefndarinnar sem fær þingmál þetta til
umfjöllunar til að ræða þessa mikilvægu breytingu sem mun tryggja að ekki bara sum börn fá að vita
um uppruna sinn heldur öll börn.
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