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Vedr. forslag til lov orn a:ndring af bl.a. lov onr rcgistlclct ¡lartnerskatt (1, 70)

Landsfbreningen takker fbr at fäet lejlighcd til al. ucltale sig ottt lovforslagct.

De foreslåede ændringcr af'¡rartdcrskabslovcn liggcr rncgct på linjc nlctl tlc sytrs¡lunktcr, solìl

Landsfioreningen ved flerc lejligheder har fì'ernlagt, hvorfbr vi som utlgattgs¡ltrnkt ka¡r støtte

lovforslaget, idet vi specielt kan tilshltte os fbrslaget ont at give statsborgere fì'a larlde tnc<l

tilsvarende lovgivning salrnlc status sorn da¡lske statsborgere. Vi skal tlog tillacle os at

lremsætte lølgende ydcrligcre bema;rkningct' og lorslag, sonr vi vil anbcfalc indarbcj<les i

lovforslaget.

Den foreslåede l¡estem¡nclse om at opgive statsborgcrskabskravet, når' bcggc pat'ter har halì

bopæl her ilandct inlinclst to år forud for indgåelse af'registreret ¡larttterskab, er lraturligvis en

vclkommen lempclse i forhold til gældcnclc lov, nlen rcpræscntcrcr dog stadig cn væscntlig

forskelsbehandling i lorhold til to herboencle udlændinge a[hvert sit køn.

Vi har natul'ligvis lorstirelse for, at eflersonr cf. ¡rat'trtct'skab irtdgiiel i Daltlrla¡k ktln har'

retsvirkninger i Danrnark og evt. i lanclc mcd tilsvarcncle lovgivttittg, har clet kun synrbolsk

rnening at lade udlænclinge, sonr ikke har bopæl i Dantttark, inclgå registreret ¡rarttterskab.

Det er vores opfattelsc, at to personer af sanr¡ne kølt, soltt har opholclstilladelse i Danmal'k,

[:ør have rnulighecl lor at inclgå registret parttrerskab. Med en såclan bestetnlttelse ville tnan

samtidig løse det problcm, at EU-borgere såvel i gældende lov soln efter lovforslaget

diskriminel'cs på grund af dcrcs nationali[ct, jf . E,U-traktatens forl¡u<l hel'inrotl.

I clen lclrbindelse vil vi hellvise til Alnstcrrlanrtt'aktatclls artikel 13, soln indeholder elr

bcmyncligelse til l(o¡nnrissionen til at ficnrlægge lorslag til bekærnpelse af'tliskrinrinatio¡r bl.a.

på grund af seksuel orientering. Selv onr clenne bestemtnelse ltverkett katt anvetlcles di¡'ekte

eller urniddelbart kan fä virkning lor national lovgivning vcdrørentle registreret partnerskatr, er

clen dog et uclLryk for, at mecllenlslalltlcne er enige om ikke at diskriìtlìrlcrc sitre borgere pii

gr-urrd af seksuel orientcling.

I)å clcnne baggruncl skal vi fbrslå, at lovfbrslagct ættcll'es sålcdcs, at to pct'sotrer af'sAtnmc køtr,

so¡rr har opholdstillaclclse i Darrrnark, kan inrlgå rcgislrerct ytarttrcrskab.
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Der fìndes en stor gruppe clanske staL.sburgcre bosat itrrll¿rnrlct, lx sont urlscntlt al'ctt tl¡tttsk

virksomhecl, ansat idcn Europæiske Uniorr cllcr icn antlcn i¡rtcr¡ratiotritl otganisatiotr. [)isst:

danskere bør også have nrulighed for at indgri rcgistrcrct ¡lartncrskab, bl.a. fbrtli clc i tttattgc

tiltælde har økononriske rclationcr til Dannlark og typisk vil vctrtlc tilltagc til l)atttrrark, ¡ritr'

deres udenlandske opgaver ophører.

Vi har i¡nidlertid f'orståelse [or lovl¡cntærknirrgcrnos synsl)unktct'ot¡r lill<rrytrtirrg til Dartrrlalk,

hvorlor vi kan fol'eslå, at del overvcjcs, orrr nrulighcdcn fbr indgirclsc af'rcgistt'clct ¡rattttct'skitlr
lor danske statsborgere bosat i uclla¡rclct gørcs bctingct af'(delvis) skal.tcpligt til l)a¡rrnarl<

Llerved ville i det mindstc borgere, sorn cjel'fìrst cjcndonr i l)ant¡¡at'k, t¡livc tilgotlcsct.

Lanclsloreningen har ticJligere peget på problenlenrc fbr eksistercncle bø¡'¡r i ltol¡loscksucllc

familier. Disse l¡ørn ville kunne opnå retlige sikkerherl sortt a¡ltlte børlt, Ilvis registreretle

partnerc havde adgang til stcdbørnsadoptiorr.

at den hollandske regering i ¡rær fiemtid vil fi'ernsa:tte lovlbrslag orìr adgarrg til

stedbørnsadoption fbr rcgistrerede partttere.

Vi skal clerfor indtrængende op[ordrc til, at clcr i lov[orslagct irrdarbcjtlcs nrulighcd ltrr

stcdbørnsadoption for registrerede partltere.

Vi står naturligvis til råclighed lor såvel Justitsministcrict som Folketingcts lletsudvalg nrctl

yderligere oplysninger og begrurrdelser.

Med venlig hilsen
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Stctlb¿tl'ltsado¡ltion fìrr rcgistru'crlc l)itrt¡rcrr - noglr l'¿rkl:r og holrl-
rr inger.

Sted barnsadoption generclt.
Sorn bekenclt finder steclbarnsadoption i hctcroscl<sLrcllc fìrrlrokl stcrl

l) når den ene af et barns biologiskc firr¿uldrc cr clocl, r¡kcnclt cllcr ikkc li.-ng,crc ønskct al
fbrælcler og
2) den anden af bantets biologiske fìlr¿r:lclre gilìcr sig rnccl err. clcr orrsl<cr at v¿urc fìlr¿r:ltlcr

barnet.

Viutc

lìr r

Da disse omstændigheder sjældent indtræfìbr i hctcroscl<suclle ttrrhokl brugcs stcrlbarnsackr¡rtion
sjældent.

Når Landsforeningen for bøsser og lesbiske ønsker at udvidc loven orn registreret partnerskab til al
omfatte muligheden for stedbarnsadoption, buncler det i ønsket onl at sikre clet stacligt stigende arrtal
børn af lesbiske og bøsser, der har to sociale, nren kun en juridisk fbr¿elder. At clisse børn ikke, sonr
børn af heteroseksuelle ien lignende situation, har mulighecl fbr at fir to jurirliske foraclclre er en rrrirnclig
forskelsbehandling, der går ud over barnet. For at forstå baggrunclerr for dctte ønskc rnå nran tage
udgangspunkt i lesbiskes og bøssers konkrete fanlilieforholcl.

Børn i homoseksuelle familier.
Bøsser og lesbiske får og lever med børn på nrange lorskellige rnåder. Demre rnangfbldighecl af'spejler
præcis som i heterosekuelle familier forskellige praktiske nruligheder, lì1en også lorskellige lrolclningcr til
hvad gode familier er. Udviklingen hen imod en mere kompleks familiestruktur lacler sig ikke styre al
lovgivning, men kan naturligvis følges op af lovgivning på relevante onrråder, ligesonr nlan ka¡r ftlrsogc
at afbøde eventuelle negative konsekvenser af nye farniliestrukturer.

Der er ikke lavet nogen statistiske undersøgelser af hvor rnange lesbiske og bøsser i Danmark, der lrar
børn, hvordan de har fäet dem, hvordan de lever rned dem eller hvor mange af'disse, der ville berrytte
stedbarnsadopt¡on. Det er dog tydeligt, at staclig flere især lesbiske har fäet børn i cle senere år.
Nedenfor skitseres hvordan nogle lesbiske og bøsser har fået og lever med børn, og i hvilke tillælde
stedbarnsadoption kan være relevant.

Børn fra tidligere heteroseksuelle forhold.
En del børn, der bor sarnmen med bøsser og lesbiske er født i tidligere heteroseksuelle forhold. Da

barnet som regel vil have god og varig kontakt med begge biologiske forælclre, vil stedbarnsadoption
kun være relevant i rneget få tilfælde. Men for eksentpel i tilfælde, hvor den biologiske mor er døci. er
det klart urimeligt, at barnet skal stilles forskelligt afhængigt af om faderens nye partnereren mand eller
en kvinde. I begge tiltblde skal der naturligvis være rnulighed for, at den nye sociale forælcler også karr

blive juridisk forælder.

Børn født af lesbiske rnecl kendt far.
En del af de børn, cler cle sidste 10-20 âr er blevet Îødt af lesbiske har en kendt fàr. Der kan for ek-
senrpel være tale onl et lesbisk par, der har brugt en nrandlig ven soln sædclonor. og har ønsket at han

skulle være såvel biologisk sorn juridisk fàr. Socialt kan cler være tale om rrange variationer fia en



cgclìtli3 f¿rlrtlllc til crt licrrtctc "onlicl"-rolltr ltlisst'lrllirltle trr stt:rllr¿r rrrslrtlo¡rlrorr rrrtrrrli¡tris il. l't,
|elcr;ant

Børn fìldt af lesbiske msd crrkçrdt, rn-crì ikkç Lcgistr.cr,ct f ar,
Der er som ovenfor tale otn børn, clcr cr konrrnct til vc¡'rlcrr vcrl lrilul¡l ¿tl'crì l\ctì(ll tlolrol. rrrcrr lirtlcrc¡r
har ikke ønsket, at påtage sig det juridiske fbr¿ulch'cskab. I;or ckscrn¡rcl karr nran lìrrstillc sig, at rn¿rrrtlc:n
gerne vil hjælpe kvinden/pan'et nled at blivc gravirl, <xt rìì¿tsl(o ogsiì ¡liitagc sirt crrr "orìlicl"-r'ollc. rrrerr
ikke ønsker at påtage sig de çrkononriske og.iuricliskc fìrrpligtclscr'" tlcr fìrlgcr rrrctl rlct itrrirliskc
forældreskab.

Set lra kvindens/parrets synspunkt kan rnan fbrestille sig, at hurr/<lc nok çrrrskcr. at lrarrrct skal kcrrrlc oe
have kontakt lned sin biologiske far, nren ikke ø¡rsker, at fhtlcrcn skal havc rlc rcttighcrlcr'og ¡rligtcr'. tlcr
knytter sig tiljuridisk forælcft'eskab, og at hun/cle derfirr fìnrler cn clonor', rlcr indvilgcr i ikke at lrlivcr
juridisk far. Kvinder, der opgiver faderen sonr t¡kcndt, får enten tillaclclsc hcrtil cllcr clr rììcget lille t;orlc
(ca.500 kr.), og der vil forrnentligt ikke være hverken ftrlkelig eller politisk opbakning til at ærrclre clermc
praksis. Der vil altså være et (stigencle) antal bør'n fbdt aflesbiske, der lì'a fìrclsle¡t kurr lrar en juridisk
fbrælcler.

I disse tilfælde vil stedbarnsadoption være relevant båcle, hvis kvinclen lever i parfbrholcl ved gravicli-
tetens begyndelse og de to kvinder ønsker at være båcle sociale og juridiske fbrældre sanrmerì, og hvis
kvinden senere indgår i et parforhold, hvor partneren ønsker at påtage sig tlct juridiskc for¿Bldreskatt
Også i disse tilfælde er der tale om en urimelig forskelsbehandling af bønr i honroseksuelle larnilicr i

forhold til børn af enlige heteroseksuelle kvinder, der senere bliver gift.

Børn med ukendt far.
I de senere år er der desuden lødt børn af lesbiske ved insenrination med sæcl fra anonyrn donor. Det har
fundet sted på privatklinikker og -hospitaler, på oflentlige klinikker og hospitaler og via private
netværk. Der er altså også her tale om børn, der kurn har én juridisk og én kendt biologisk forælder, og
som fratages mulighedert for, at begge de kvincler, der eventuelt er eller bliver sociale forældre. kan
blive juridiske forældre.

Ho¡noseksuelle sorn sociale forældre:
Der er som sagt ikke lavet statistiske undersøgelser om bøsser og lesbiske og børn i Danmark. Der er
imidlertid lavet nogle mindre kvalitative undersøgelser af børns opvækst vilkår i honloseksuelle larrilier
Hertil komnter såvel kvatitative som kvalitative udenlandske undersøgelser. Vi vedlægger en

santttrenfatning af 60 videnskabelige artikler fra Nordisk Sexologilggl;9.65-74, der konkluderer
-at et barns kønsidentitet og seksuelle orientering ikke påvirkes af forældrenes orientering
-at risikoen for stigrrratisering af en uforstående olllverclen er nrindre end antaget, og at den er et

nrindre problem for børnene end andre hverdagsproblemer. Der er altså intet viclenskabligt belæg for at

børns trivsel i en familie er påvirket af forældrenes seksuelle orientering.

I(onklusion:
Uden adgartg til stedbarnsadoption for registrerede partnere vil et formentligt.stigencle antal børn skulle
nøjes nred en juridisk forælder, selvorn de har to sociale tbr'ældre. Det opleves sonr klart urinreligt af de
sociale forældre, at et barn parret måske har planlagt sanrrì1en, og som opdrages og florsørges af parret i

fællesskab, {'onrrelt kun er den enes banr. Men væl're er, at den usikre retsstillirrg i en konflikt- eller'

krisesituation især vil ramme barnet som den svageste par-t. En såclan konflikt kunne være en



skilsrnissesituation. hvor barnct helt kan tì¿e_f¿tcs sanlkvcnr nrctl rlcn crrc ¿rl'rlc voksrrr:. [tal'rrct lrar'o¡rlcr,cl
sonl silte forældre. Eller clet kunne være clcn biologiskc lìrriul<lcrs rlotl. hvor barrrct ikkc kan v¿ure sil.kcr
på at kunneblive hos clen anden sociale fbrælder'. lVlangc llar har fìrrso{rt at sikrc tlanrcts tarv irlissc
konflikt- og krisesitr"rationer gennen'ì for eksenrpel llorrrctcslarììcrìtcr, ¡ncrr clissc lrar sonr lrckcrrrlt ingcrr
juriclisk gyldighed.

På denne baggrund mener Lanclsforeningen, det er absurrl at fhsthoklc, al børrr. clcr har to registrcrcrle
partnere som sociale forældre, rnå nøjes nred en.iuriclisk fìrrir:ltler.

Septenrber 1996.


