Kønsneutral lovgivning er umulig
Af Benthe Stig
Dansk Kvindesamfund har for nylig haft foretræde for Børnelovsudvalgets formand, professor, dr.jur. Finn
Taksøe-Jensen, og dets sekretær, lektor Linda Nielsen.
Den hidtidige lovgivning, som stammer fra 1960, indeholder regler om faderskab og om børns forsørgelse.
Den udvikling, der siden er sket, og som gør, at der er behov for ændringer i loven, er
- det er nu muligt med stor sikkerhed at udelukke eller fastslå faderskab
- det er blevet almindeligt, at børn fødes i samlivsforhold uden ægteskab,
- anvendelse af nye befrugtningsteknikker, særligt mulighederne for ægdonation, rejser spørgsmål om, hvem
der skal anses som moderen.
Endelig skal udvalget vurdere, om bestemmelserne om børnebidrag er i overensstemmelse med anden
lovgivning, f.eks. SU og bistandsloven.
Netop de nye reproduktionsteknikker har gjort, at Forældremyndighedsudvalget i sin betænkning udskød en
stillingtagen til spørgsmålet om forældremyndigheden til "kunstig fremstillede" børn, til Børnelovsudvalget
blev færdigt med sine overvejelser.
Dansk Kvindesamfunds synspunkter
Efter foretrædet har DK i et brev opsummeret sine hovedsynspunkter i et brev til hele Børnelovsudvalget.
Synspunkterne ligger i direkte forlængelse af den debat, der de seneste år har været ført i DK om
forældremyndighed og reproduktionsteknologi, og de udtalelser, som er vedtaget på landsmøderne.
Loven bør fastslå, at moderen er den kvinde, der føder barnet. Den bør bevare det princip, at kun barnet og
dets værge kan rejse faderskabssag. Vi er betænkelige ved, om man sænker alderen for børns eget initiativ
på dette område, da det kan føre til en lovgivning, hvor børn, også småbørn, betragtes som selvstændige
individer, der i hvert fald ud fra et juridisk synspunkt er i stand til at skaffe sig deres rettigheder selv.
Der bør ikke indføres en selvstændig ret for mænd til at få tilkendt faderskab, og loven bør ikke rumme
signaler, der fremover kan føre til indførelse af automatisk fælles forældremyndighed.
Som et eventuelt argument for mænds ret til at rejse faderskabssag gav udvalgsformanden det eksempel, at
en mand mener at være far til et barn og vil sikre dets ret til at arve ham. Herimod hævder DK, at dette og
tilsvarende problemer kan løses ved ændringer i anden lovgivning og ikke berettiger til stramninger i
Børnelov og Myndighedslov.
Dansk Kvindesamfund efterlyser stadig, at der fra statens side tages initiativ til en sammenhængende
lovgivning på hele reproduktionsområdet: befrugtning, svangerskabshygiejne, fødselshjælp, fastslåelse af
forældreskab, og forældremyndighed. Det er meget forskellige områder, men de har det fælles
udgangspunkt, at der er forskel på mænds og kvinders kroppe og deres indsats i produktionen af børn. Vi
går ind for ligestilling, men det kan ofte betyde, at det er forskellige vilkår, som skal føre til lige muligheder.
Mænd og kvinder er ikke ens - slet ikke under graviditet og i forbindelse med det nyfødte barn. En
kønsneutral lovgivning er derfor ikke bare umulig, men også uetisk i forbindelse med regulering af relationen
far, mor og det nyfødte barn.

