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Statsautoriseret faderløs 
 
Allerførst tak for indbydelsen til seminaret her. 
Som tidligere medlem af Etisk Råd har jeg indvilget i at komme som opponent til de 
foregående to oplægsholdere om det pågældende emne, som jeg har beskæftiget mig 
en del med i de forgangne tre år.  
Forhåbentligt bliver det knap så meget for at gøre den i rollen som ’the bad guy’ som 
for at prøve at tilføre denne debat nogle flere nuancer og vinkler. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Da loven om kunstig befrugtning stod for at skulle revideres i 2005, og debatten om 
enlige og lesbiske kvinders ret til kunstig befrugtning i offentlig regi efterfølgende 
verserede i aviser, radio og TV, var der flere udsagn, der gik igen: 
Et af dem lød, at nu skulle både enlige kvinder og homoseksuelle også have lov til at 
få børn. Det studsede jeg meget over: For har de ikke hele tiden haft lov til det – 
dybest set?  
Hvem har forhindret dem…? 
 
Et andet lød, at nu skulle alle ’ulovlige børn’ af homoseksuelle endelig anerkendes? 
’Ulovlige børn’! Sikke noget sludder. Der er ikke nogen børn, der er ulovlige! Og at 
bringe sådan et begreb i spil, når vi for længst har aflivet ét om ’uægte børn’, 
forekom mig meget aparte. Alle børn bliver anerkendt. Tilbage i 1939 fik børn født 
udenfor ægteskab samme retsstilling som børn født indenfor.  

… 

Den oprindelig lov om kunstig befrugtning er 25 år gammel og var i udgangspunktet 
udelukkende tiltænkt heteroseksuelle par, der - mod forventning - ikke kunne opnå 
graviditet på naturlig vis. Men - som før sagt - er der siden kommet flere 
interessegrupper til. Med argumentet, at man med kunstig befrugtning alligevel har 
sat det naturlige ud af kraft, påberåber selv raske, fertile kvinder sig retten til at blive 
behandlet for barnløshed. 

Det er absurd.  



Desværre ikke mere absurd end at det er lykkedes at bilde såvel mange politikere som 
brede dele af befolkningen ind, at der er tale om diskrimination ved ikke at ligestille 
seksuelle mindretal og kvinder med anden civil status med alle andre i spørgsmålet 
om kunstig befrugtning. 
 
Og et lille flertal i Folketinget følte sig d. 2. juni forrige år forpligtet til at indfri 
ønsket hos disse kvinder, der siden januar sidste år har kunnet lade sig inseminere på 
offentlige sygehuse.  

Dybest set burde denne beslutning måske ikke undre, da vi lever i en udpræget 
rettighedskultur, der efterhånden har udmanøvreret et begreb som værdigt trængende. 

Intet kan som rettigheder feje alle etiske betænkeligheder af bordet.  

Hér i landet har vi alle behov, der skal opfyldes – hele tiden og allerhelst af staten! 

Et grundlæggende gode som ’den personlige frihed’ til at gøre som man finder bedst 
– i øvrigt i et samfund med ’højt til loftet’ som Danmark – har det med at blive 
fuldstændig overset i en nidkær og millimeterdemokratisk bestræbelse på at ville dele 
sol og vind lige. Hele tiden. 

… 

Kigger man lidt nærmere på rettighedsbegrebet, så har det ændret sig radikalt. 

Fra oprindeligt at være såkaldt negative rettigheder, der skulle sikre det enkelte 
menneske et personligt råderum og garantere borgeren en række ukrænkelige 
frihedsrettigheder bliver rettigheder i vores velfærdssamfund efterhånden 
udelukkende betragtet som positive rettigheder, dvs. velfærdsrettigheder, som staten 
har en forpligtelse til at opfylde for den enkelte borger. Staten er dermed ikke længere 
én, man holder 10 skridt fra livet, som i 1776, hvor de klassiske rettigheder blev 
formuleret i USA, men er tværtimod blevet én, man forventer tager aktiv del i ens 
tilværelse. Gennem hele livet. Så de babyer, vi i en ikke så fjern fortid bildte små 
børn ind kom med storken, kræver voksne mennesker – som de mest naturlige i 
verden - i dag skal komme med staten…  

Hvor bliver etikken af i denne rettighedstænkning?  



Hvor bliver hensynet til børns behov for mænd i deres liv af? Eller for mødre, hvis vi 
taler om homoseksuelle mænd, der ønsker at stifte familie?  
Er vi i gang med at ophæve det enkelte køns særegne betydning i forhold til børn, 
samtidigt med, at vi for tiden skriger efter mandlige skolelærere og mandlige 
pædagoger? Og - mens vi venter på sidstnævnte - må invitere store skoledrenge ind i 
børnehaverne for at tumle med de små drenge? 
  
Et ofte fremført argument fra tilhængerne af denne lov er forestillingen - idealet - om 
den ’værdineutrale stat’, der ikke diskriminerer.  
Den totalt og aldeles værdineutrale stat er imidlertid en illusion: 
For når flere interesser kolliderer med hinanden, vil man altid skulle foretage et valg! 
  
Den nuværende lovgivning, der udtrykker god vilje overfor de berørte kvinder, er til 
gengæld endt med at være en total desavouering af mænd:  
For signalværdien af loven er, at mænd ikke er vigtige i forhold til børn. Mænd gør 
ingen forskel. Mænd er overflødige. 
Det undrer mig al den stund, at almenpsykologien altid har pointeret vigtigheden af 
barnets kontakt til begge forældre, og at alle ligestillingsbestræbelser de sidste 35 år 
er gået ud på at betone vigtigheden af faderen i forhold til børnene. Han har skullet 
være en tydelig og tilstedeværende rollemodel, han har skullet tage et større ansvar i 
familien, større del i sine børns liv, gå på barsel, gå ned i tid, men Vupti! pludselig 
kan han fuldstændigt undværes… 
 
Bestræbelserne på at knytte faderen til børnene ses også statueret i FN's konvention 
om Barnets Rettigheder, som Danmark frivilligt valgte at ratificere i 1991 og dermed 
har en forpligtelse til at efterleve. Med sigtet på barnets tarv hedder det sig her, at 
børn i videst mulig omfang skal sikres en opvækst med begge forældre og videre at, 
staten ikke må lave foranstaltninger, der forhindrer børn i at have kontakt til begge 
deres forældre. 
 
Og så spørger jeg bare: Kan vi både blæse og ha’ mel i munden?  
 
Nu giver det naturligvis ikke meget mening at indtænke en mand i et lesbisk 
parforhold – eller for den sags skyld en kvinde hos to homoseksuelle mænd; det siger 
sig selv. 

Men mens vi kan notere os, at ingen vel efterhånden hæver et øjenbryn over f.eks. 
lesbiske kvinders eget initiativ til at stifte familie eller enhver anden finurlig 
familieform for den sags skyld, så burde lovgivningen i mine øjne – og af flere 
grunde - holde sig til et længe vedtaget forældrebegreb som normen (de i 



forplantningen involverede parter, der sikrer børnene rollemodeller af begge køn) og 
derfor kun tilbyde kunstig befrugtning til heteroseksuelle par. Og hvorfor så det? 

Skyldes det, at vi dermed ikke regner den enkelte homoseksuelle for egnet som 
forælder? Nej, det gør det ikke! 

Eller skyldes det at vi kun anerkender familier, der ligner den, vi kender fra Kinder 
Mælkesnitte-reklame? Nej, heller ikke.   

Det handler snarere om det etisk set er forsvarligt via lovgivning at reducere børn, 
som vi typisk opfatter som frugten af to menneskers kærlighed til hinanden, til en 
velfærdsydelse i stil med boligsikring. børnepenge og SU? Er det OK at vi på denne 
måde gør børn til en form for metervare, man har krav på - lige meget hvad…? At 
børn ender som et middel i ligestillingsbestræbelser for særlige interessegrupper? 

For det andet fordi det med argumentet om lesbiske kvinders behov for at blive 
biologiske mødre, har ført til kravet fra homoseksuelle mænd om i første omgang at 
kunne adoptere, og på sigt sikkert vil blive brugt som løftestang for de samme mænds 
krav om at få adgang til rugemødre, så de også – med statens mellemkomst – kan 
blive biologiske fædre. 

I det hele taget er det ikke svært at forestille sig krav fra andre grupper: F.eks. kunne 
60-årige kvinder på efterløn hævde, at de ikke ville aldersdiskrimineres og derfor 
kræve adgang til kunstig befrugtning på lige fod med andre. Og jævnaldrende mænd 
kunne hævde det samme. 

Og som det sidste – men vigtigste - fordi man med denne lovgivning helt og aldeles 
overser ’barnets tarv’. At man opfylder et forståeligt ønske om børn for – indtil videre 
- kvinder, men lader det ske på bekostning af børnene, der gøres livsvarigt faderløse. 
Ja ikke engang børnenes behov for at kende deres biologiske ophav på fædrene side 
anerkender man, idet de bliver undfanget vha. anonym donorsæd.  

I Danmark hylder vi ellers princippet om ”lighed for loven”, tilstræber åbenhed og 
sikrer den enkelte borger adgang til aktindsigt, så man kan derfor ikke andet end 
undre sig over, at man samtidig giver grønt lys for dette systematiske 
hemmelighedskræmmeri. 



Et andet argument, der ofte høres i debatten, er argumentet om mangfoldighed. 

Men er det kun staten, der sikrer den…? Bør mangfoldighed ikke først og fremmest 
sikres af mennesker, der træffer individuelle valg, og står til ansvar for dem. Det vil 
sige, at den eventuelle dreng, der i sin opvækst har måttet undvære en far, ikke som 
voksen kan sagsøge staten for at have forhindret ham i en, men må se det som et 
personligt mellemværende mellem ham og hans mor: At han må holde sin mor 
ansvarlig for denne disposition. 
 
Igen: Min og mange andres skepsis overfor, at staten via lovgivning i den grad aktivt 
bidrager til enlige og seksuelle mindretals familiedannelse, er ikke udtryk for 
homofobi eller intolerance, selvom der har været en vis tendens til at udstille det som 
det.  
Personligt synes jeg ikke det er ideelt, men det er der som bekendt meget der ikke er. 
Folk må heldigvis i vores del af verden gøre som de har lyst – respekt for det! – men 
når det kommer til lovgivning, så er det den svageste parts interesser, der skal 
tilgodeses. 
Og hvordan jeg end vender at dreje det, så synes jeg ikke det er fair at behandle raske 
og som oftest fuldt fertile voksne mennesker for barnløshed, når det sker på 
bekostning af deres børn, der gøres livsvarigt faderløse - eller moderløse for den sags 
skyld.    
 
Kit Louise Strand 
 
………………………………………………………………………………………… 
 


