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Gröna Kvinnor tackar för möjligheten att som frivilligorganisation kunna ge synpunkter 

på regeringens förslag om nya regler om utländsk adoption och föräldraskap.  

 

Gröna Kvinnor är en fristående feministisk kvinnoorganisation som baserar sin 

verksamhet på Sveriges Jämställdhetspolitiska mål, FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter, CEDAW-konventionen, FN:s Kvinnokommissions ”Platform for Action”, 

Klimatkonventionen och Konventionen om Biologisk mångfald ur ett intersektionellt 

könsmaktsperspektiv.  

 

Remissen föreslår lösningar på konsekvenser av en verksamhet som inte är tillåten i 

Sverige, men som svenska medborgare ändå utövar i andra länder. Utgångspunkten är 

att resultatet av den i Sverige olagliga handlingen, barnet, inte ska hamna i juridiskt 

limbo. Vi uppskattar regeringens vilja att skydda barnet men vill ändå påpeka att det 

som är olagligt i Sverige också borde vara olagligt för en svensk i ett annat land. I 

Norge har trafficking,  gjorts olagligt för norrmän oavsett var de befinner sig i välden.  

 

Som vi ser det är handel med kvinnor och barn oförenlig med den allmänna förklaringen 

av de mänskliga rättigheterna och internationella konventioner om barn och kvinnors 

mänskliga rättigheter. Det går inte att bortse ifrån den internationella industri som 

vuxit fram där kvinnor görs gravida, isoleras för att efter födsel leverera ett barn till 

en köpare mot en ersättning. Om Sverige väljer att kriminalisera svenskar som betalar 

för handel med kvinnors kroppar och den födande moderns barn blir inga barn illegala i 

Sverige. Föreliggande förslag riskerar i stället en ökning av utländska surrogat 

arrangemang och med det en ökning av människohandel och människoexploatering. 

 

 

 

 



 

Att införa undantag till förmån för adoption av barn som är fött med inriktning på att  

det finns ett i förväg gjort avtal som skulle innebära att modern inte ska ha kvar 

barnet, bär rimligen ses som en handel, även om inte pengar uttalat finns med. En gravid 

kvinnas både kropp och själ ställs in på att utveckla anknytning till barnet både före och 

efter födsel. Därför kan ett samtycke till adoption i dag inte göras innan barnet är fött 

enligt 4 kap. 9 § föräldrabalken. Där sägs bl. a. att modern måste ges tid efter 

förlossningen att återhämta sej innan samtycke till adoption ges. Villkoren har 

formulerats genom beprövad erfarenhet och Gröna Kvinnor ser inga skäl till att ändra 

och skriva in undantag i föräldrabalken.  

 

För Gröna Kvinnor  

Ewa Larsson, ordföranden 

www.gronakvinnor.se       

http://www.gronakvinnor.se/

