
 

 

                

Nej till surrogatmödraskap! 

Kvinnors kroppar utnyttjas i 

prostitution, pornografi liksom i 

surrogatmödraskap. SKV anser att 

kvinnans rätt till sin egen kropp alltid 

går först. Vid surrogatmödraskap 

förhandlas denna rätt bort. I Sverige är 

regeln att en kvinna som bär och föder 

ett barn också blir dess rättsliga mor. 

Hon ska kunna ändra sig, göra abort 

eller välja att behålla barnet vid 

födseln. Detta gäller alltså inte 

surrogatmödrar. 

Surrogatarrangemang är ett sätt att hyra 

en kvinnas livmoder. Att föda och 

lämna ifrån sig ett barn leder ofta till 

psykisk ohälsa för surrogatmodern. 

Även barnets psykiska välbefinnande 

påverkas. 

SKV anser, precis som den statliga 

utredningen från 2016, att surrogat-

arrangemang inte ska tillåtas i Sverige, 

inte ens om det sker på frivillig basis 

och utan betalning. Det är i dag inte 

förbjudet att utomlands få barn genom 

surrogatmödraskap, men utredningen 

slog fast att alla kommersiella 

arrangemang bör undvikas. 

 

Ett förbud ska gälla både inom och 

utanför Sverige. Surrogatmödraskap är 

en global industri med handel av barn 

och kvinnors kroppar, och således ett 

brott mot mänskliga rättigheter. 

Medborgare i rika länder har ingen rätt 

att använda dessa kvinnors kroppar, och 

barnen som blir till, som handelsvara. 

        Ett exempel från Ukraina 

Surrogatmödraskap är förbjudet i de 

flesta länder, men tillåtet i Ukraina. 

Handeln med barn, ca 1000 varje år, 

går där genom oregistrerade agenturer 

som sprider bred reklam i landet. 

Kvinnoorganisationer i Ukraina vädjar: 

Sluta köpa barn!   

 Maria Dmytrieva, vid Democracy 

Development Center i Kiev säger:                                                                

”Kvinnor som skrivit på ett kontrakt har 

ingen egen rätt till barnet.  

 

 

 

 

Skulle barnen ha funktionshinder eller 

på något sätt avvika från det man har 

beställt, får staten ta över ansvaret.   

Många av de barn som föds av 

surrogatmödrar i Ukraina hamnar på 

barnhem. Det är också vanligt med 

missfall. Surrogatmammans familj 

påverkas negativt av hela situationen. 

Det borde vara illegalt.” 

Eva Wendel Rosberg, särskild utredare 

i frågan, uttryckte sig så här till SVT 

Nyheter: ”Det viktigaste skälet till att vi 

inte vill tillåta surrogatmödraskap i 

Sverige är risken för att kvinnor utsätts 

för påtryckningar att bli 

surrogatmödrar. Det är ett stort 

åtagande. Det innebär risker att 

genomgå en graviditet och en 

förlossning. Vi tror att även med en 

ordentlig prövning och ett starkt stöd 

till kvinnor kan det aldrig uteslutas att 

det har föregåtts av ett tvång",  

Det finns i dag för lite kunskap om de 

långsiktiga konsekvenserna för de barn 

som fötts efter ett surrogatarrangemang. 

Så länge man inte kan säga att det är 

förenligt med principen om barnens 

bästa, ska man säga nej. Likaså när det 

är svårt att bevisa att kvinnor inte 

utnyttjas, ska Sverige också säga nej.   

         



 

 

         

         

            

               SKV verkar för 

    kvinnors rätt till sin egen kropp 

    kvinnors och barns rätt att inte bli en 

handelsvara 

                    SKV vill 

   motarbeta all form av trafficking 

  tillsammans med andra bidra till   

kunskapsspridning om vad 

surrogatmödraskap innebär.  

  stödja kvinnor i andra länder i deras 

arbete mot surrogatmödraskap. 

 

 

 

 

 

 

 

SKV är ett feministiskt, pacifistiskt och 

partipolitiskt oberoende kvinnoförbund, 

som verkar för hållbar utveckling, 

rättvis fördelning av världens resurser 

och solidaritet med världens kvinnor.   

 

 

 

     

                                                              

 

 

 

    Kontakt                                               

Du behövs i kvinnokampen!                    

Bli medlem!                                        

Avgift: Valfritt 50-500 kr                       

Plusgiro: 50 50 95-0   

Svenska Kvinnors Vänsterförbund 

Linnégatan 21                                           

413 04 Göteborg 

           skvgoteborg@gmail.com 

                tel:0702-829080 

www.svenskakvinnorsvansterforbund.se 
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             Kvinnokamp sedan 1914 
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    SURROGATMÖDRASKAP 
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