


BAKGRUND
Just nu pågår en statlig utredning om  
behandling av ofrivillig barnlöshet. Den  
ska bland annat ta ställning till om  
surrogatmödraskap ska tillåtas i Sverige. 
Surrogathandel är ett nytt och växande 
brott mot kvinnors och barns mänskliga  
rättigheter och en internationell industri 
där stora summor omsätts. Feministiskt nej  
till surrogatmödraskap motsätter sig alla  
former av surrogatmödraskap. 

VAD ÄR SURROGATMÖDRASKAP?
Surrogatmödraskap innebär att någon 
beställer ett barn från en kvinna som bär 
det i nio månader för att sedan ge det ifrån  
sig. Innan graviditeten skrivs ett kontrakt  
som innebär att kvinnan som föder barnet  
frånsäger sig rätten till sin kropp, liksom  
vårdnad och kontakt med barnet efter 
förlossningen. Genom insemination eller 
genom att använda ett redan befruktat  
embryo ges beställarna möjlighet att få  
barn som bär deras egna gener.

KOMMERSIELLT ELLER ALTRUISTISKT?
Surrogatmödraskap kan antingen vara  
kommersiellt eller altruistiskt – det vill 
säga mot betalning, eller utan. I Sverige är 
de flesta överens om att en kommersiell  
surrogatindustri bygger på exploatering 
av kvinnor och innebär ett problematiskt  

maktförhållande mellan köpare och säljare. 
Här handlar istället debatten framför allt om 
så kallat altruistiskt surrogatmödraskap.

Genom att vädja till vår medkänsla med 
barnlösa och bara prata om hur god- 
hjärtade individer ställer upp för en syster  
eller en nära vän så osynliggörs makt- 
perspektivet helt. Det är en verklighets-
beskrivning som passar bra in i en patriarkal  
berättelse om hur kvinnor och kvinnors  
kroppar ständigt ska vara till för andra.  
Ofta tvingas kvinnan utstå sociala påtryck- 
ningar och erfarenheter från andra länder 
visar att det är vanligt att det pågår en 
omfattande kommersiell handel i det  
tysta. Vi menar att det inte går att bortse  
från de maktförhållanden som finns, även 
om surrogatmödraskapet kallas altruistiskt.  
Surrogatmödraskap är alltid en form av  
handel. 

MEDICINSKA ASPEKTER
En graviditet är bland det mest riskfyllda 
en fertil kvinna kan utsätta sig för. Många  
kvinnor som föder vaginalt drabbas av  
bäckenbottenskador som leder till urin-  
eller avföringsinkontinens. Depression är 
vanligt i samband med förlossning och 
kan hålla i sig upp till ett halvår. Sverige  
har bland den lägsta mödradödligheten  
i världen, men trots det dör ett tiotal  

mammor varje år till följd av komplikationer 
i samband med graviditet och förlossning.  
Vi tycker inte att någon har rätt att utsätta 
andra för sådana risker.

VAD VI VILL

På feministisk grund tar vi ställning mot alla 
former av surrogatmödraskap. Oavsett hur 
surrogatmödraskap regleras öppnar det för 
en syn på barn som varor och kvinnor som 
behållare. Surrogatmödraskap är ett brott  
mot kvinnors och barns mänskliga rättig- 
heter och kränker deras värdighet.  Vi vill att 
Sverige tar ledningen i det internationella 
arbetet mot handeln med kvinnor och barn. 

STÖD OSS
Feministiskt nej till surrogatmödraskap  
är en partipolitiskt och religiöst  obunden 
kampanj som motsätter sig surrogat-
mödraskap. Vi ställer oss bakom 
EU-parlamentets resolution från april 
2011 där det konstateras att surrogat-
mödraskap är ett utnyttjande av 
kvinnans kropp och hennes reproduktiva 
organ. Vi välkomnar både organisationer, 
partier, föreningar och enskilda individer.

www.nejtillsurrogat.se
www.facebook.com/nejtillsurrogat


