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De vigtige måneder 
 
Af Anja Bang 
Næstforkvinde for Landsforeningen for bøsser og lesbiske  
 

Jeg vil forsøge at give et indblik i den hverdag lesbiske par navigerer i, ved familieforøgelse, jeg 
håber det kan give et indblik i, hvorfor hverdagen bliver påvirket af, at moderens partner ikke kan 
adoptere umiddelbart efter fødslen.  

Der er for mig at se to sider af sagen. Der er den ret praktiske og så er der det man kan kalde den 
følelsesmæssige konsekvens af lovgivningen.  

De homoseksuelle par vi her taler om, vil stort set altid være kvinder, der lever sammen, og 
sammen ønsker og har planlagt at få et barn. Det er altså helt og aldeles klart hvem der siden skal 
være barnets forældre. Og især hvis barnet er undfanget med anonym doner, har jeg svært ved at 
forestille mig, hvilken tvivl der skulle kunne opstå.  

Det faktum at morens partner ikke kan adoptere, betyder jo at partneren ikke kan få en orlov 
tilsvarende fædreorloven. Når man lige har født er man ikke speciel fordi man er lesbisk, man er 
først og fremmest mor, nybagt mor, og man brug for støtte. 

Hvis jeg må have lov at krydre debatten med en sand historie fra det virkelige liv. Da min kone 
fødte, forstuvede hun bækkenet under fødslen. Det betød at hun havde store vanskeligheder med 
at gå. To dage efter fødslen måtte vi sande, at vores ældste, der på det tidspunkt var 2 år, havde 
skoldkopper, så hun kunne altså ikke komme i vuggestue. Og så fik min kone brystbetændelse. 
Hun havde virkelig brug for en hjælpende hånd. Jeg aner ikke hvad hun skulle have gjort, hvis jeg 
ikke havde været hjemme. 

Men jeg var jo ikke hjemme uden bekymringer. Før fødslen havde jeg overvejet, om jeg skulle 
fortælle noget til min arbejdsgiver, eller blot lægge mig syg. Man er helt i arbejdsgiveren vold. Jeg 
havde fået lov at bruge en uges ferie, men da den uge var gået, blev jeg nødt til at lægge mig syg 
yderligere en uge.  

En homoseksuel familie kan altså risikere at skulle starte med at ”snyde” sig til en ordentlig start 
for familien. I tiden lige efter fødslen; i den tid hvor familien skal etableres; er det utrygt at skulle 
finde ud af at håndtere denne lovgivning.  

Disse besværligheder med at være sammen efter fødslen har selvfølgelig også en følelsesmæssig 
side. Det er meget ubehageligt at få barn, og ikke blive anerkendt som forældre. Nu er det 
forhåbentligt yderst sjældent at den biologisk mor afgår ved døden inden for de første 3 måneder, 
og dermed efterlader sig et forældreløst barn. Men skrækken for at det sker, påvirker os alle, og 
følelsen af ikke at være accepteret som en fundgyldig familie påvirker os alle sammen.  

Jeg er ikke i tvivl om, at det vil være en stor gevinst i disse familier, hvis det er muligt for morens 
partner at adoptere umiddelbart efter fødslen, og dermed gives meget bedre chance for at komme 
ordentligt fra start. 


