"Finn fram kredittkortet
og bestill drømmebabyen"
Bildet viser innledningen til en artikkel på
internett. Den beskriver
hvordan kvinner enkelt
kan få barn ved å besøke
nettsidene til en sædbank i Danmark, velge
en donor, betale og bli
kunstig befruktet.

Rundt 800 norske
kvinner reiser hvert
år til Danmark for å
få barn med sæd fra
en donor. (Se f.eks.
"Drømmen om barn"
på VGs nettsider.)
Mange av barna blir
født med sæd fra
en anonym donor
som alltid vil forbli
ukjent.

Les den informative
(og dramatiske!)
artikkelen på internett
ved å google ordene
"Kjøper seg drømmebarnet".

I Danmark kan en
donor bli far til 25
barn, i Norge 8.

I den avbildede artikkelen ovenfor uttaler en britisk kvinne som har kjøpt sæd fra en dansk sædbank:

«Det var som å shoppe på Amazon. Vi fant en donor vi likte, klikket på "Legg i handlevognen", betalte med kredittkort
og noen dager senere var sæden på plass hos vår lokale fertilitetsklinikk, klar til å bli til babyen vår.»

Markedet
• På det internasjonale fertilitetsmarkedet handler man med sæd og
egg, donorer og surrogatmødre.
Dette er i dag en milliardindustri.
• I den kjønnsnøytrale ideologien og
på fertilitetsmarkedet defineres kjønn
og biologi som irrelevant i samliv og foreldreskap. Den biologiske mor-far-barnrelasjonen blir ikke vurdert som unik,
men bare som en variant blant andre
"normalvarianter". Forskjellen på norm
og unntak er opphevet.
• Vi er vitne til et dramatisk jordskjelv
i samfunnets tenkning og lovgivning
angående barn. Dette vil få vidtrekkende
følger for synet på kjønn og seksualitet,
forplantning og foreldreskap, biologisk
slektskap og barns rett til sine egne
foreldre.
• Bør det anses som like normalt og
etisk høyverdig å få barn ved hjelp av
sæd og egg fra donorer som å få barn på
naturmetoden? Stadig flere mener det.
På lang sikt er konsekvensene av en slik
tenkning uforutsigbare og foruroligende.

Kirken

"Mennesker er ikke
til salgs"
Dette er temaet for den siste av fire Reformasjonsgudstjenester i Den norske kirke dette året –
på søndag 19. november.
• Temaet handler bl.a. om menneskehandel og
moderne slaveri. Men inkluderer det også handel
med ufødte barn? Kan en kristen kirke legitimere og godkjenne at barn blir en "rettighet" og
en handelsvare? Eller er barn i kristen teologi og
virkelighetsforståelse en gave fra livets Herre?
• Et enstemmig bispemøte uttalte i 2007:
"Samfunnet bør i sin lovgivning ikke legge til
grunn at frembringelse av barn er en rettighet."
Er dette fortsatt Den norske kirkes holdning?
• De bioteknologiske utfordringene fra politikere,
fagfolk og aktivister kommer til å bli store de
neste årene. Vil kristne kirker og enkeltpersoner
tale barnas sak og kjempe for deres rett til mor
og far? Eller vil de akseptere og legitimere en
utvikling der betydningen av den biologiske
mor-far-barn-relasjonen blir dramatisk svekket?
Svaret er dessverre ikke innlysende.

Politikerne
• Mange politikere ser ikke på fertilitetsmarkedet som en alvorlig etisk
utfordring. Flere partier har tvert imot
programfestet lovendringer som vil føre
til at stadig flere nordmenn kommer til
å benytte seg av dette markedet – med
økonomisk støtte fra staten. Her er et
par eksempler:
• Kunstig befruktning av single kvinner.
Dette har f.eks. Ap og V vedtatt, selv om
det strider mot FNs Barnekonvensjon.
Denne konvensjonen forutsetter nemlig
at barn har rett til to foreldre. Hvis single
kvinner skal få statens hjelp til å få barn,
blir barn en allmenn rettighet for alle
norske kvinner over 18 år.
• Eggdonasjon. Ap, SV og V har
programfestet kvinners rett til eggdonasjon. Det betyr at det ikke er barnets genetiske mor som føder barnet.
Miljøpartiet De Grønne har vedtatt at
par må få rett til å motta både egg og
sæd hvis de ønsker barn. Foreldrene vil
da ikke være i slekt med barnet sitt. Det
biologiske prinsipp vil med andre ord
bli brutt på en skjebnesvanger måte.

Stiftelsen MorFarBarn samarbeider med kirker, menigheter, kristne organisasjoner
og enkeltpersoner som ønsker å forsvare den bibelske forståelsen av ekteskap, familie og barn.
Vi takker hjertelig for faste eller sporadiske bidrag til bankkonto 3000.22.70028, eller via VIPPS til nummer 81368.
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