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Útdráttur 

Staðgöngumæðrun hefur verið til með hefðbundnum hætti í óratíma en nýleg tækni 

hefur breytt iðkuninni mikið og aukið möguleika barnlauss fólks á að eignast barn til 

muna. Meginmarkmiðið með þessu verkefni er að komast að því hvort 

staðgöngumæðrun sé innan siðferðilegra marka. Ýmsar kenningar hafa verið uppi um 

staðgöngumæðrun. Hún hefur verið tengd vændi, mansali og kúgun kvenna, en einnig 

réttindum kvenna yfir eigin líkama, sjálfstæði og jafnvel almennum mannréttindum. Í 

ritgerðinni verður aðstaða kvenna sem stunda staðgöngumæðrun til eigin hagnaðar 

kynnt sem og þeirra sem gerast staðgöngumæður í velgjörðarskyni. Einnig verður 

umræða sem skapast hefur í aðdraganda að frumvarpsgerð um staðgöngumæðrun á 

Íslandi skoðuð. Við gerð ritgerðarinnar var aðallega notast við tímaritsgreinar, 

rannsóknir, etnógrafíur, fræðirit og þingskjöl sem heimildir. Út frá heimildunum má 

áætla að staðgöngumæðrun geti undir vissum kringumstæðum verið innan 

siðferðilega marka, en geti einnig í sumum tilfellum leitt til kúgunar með beinum og 

óbeinum hætti. Of lítið er vitað um áhrif staðgöngumæðrunar á börn til þess að hægt 

sé að draga marktækar niðurstöður af þeirra reynslu. 
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Inngangur: 

Nýleg tækni hefur gert manneskjum kleift að leita ýmissa óhefðbundinna leiða til að 

eignast afkvæmi. Í þessu verkefni verður fjallað um staðgöngumæðrun, iðkun sem í 

raun hefur verið til í óratíma, en hefur aukist að umfangi undanfarin ár með 

tækninýjungum, auknu framboði og eftirspurn ásamt umræðu meðal almennings sem 

og fræðasamfélagsins. Ýmis mál hafa komið upp sem varða staðgöngumæðrun og 

hafa vakið athygli almennings á iðkuninni. Staðgöngumæður hafa fengið bakþanka á 

meðgöngu, sérstaklega ef um er að ræða mál þar sem egg staðgöngumóðurinnar er 

notað, og hafa slík tilvik skapað erfið og flókin dómsmál. Frægasta dómsmálið af 

þessu tagi í Bandaríkjunum hefur fengið viðurnefnið Baby M og átti sér stað árið 

1987. Hjónin William og Elisabeth Stern fengu einhleypa móður með tvö börn, Mary 

Beth Whitehead, til að ganga með barn fyrir þau. Barnið var búið til úr sæði frá 

William og eggi frá Mary. Þegar farið var að líða að fæðingu sleit Whitehead 

samningnum sem hún og hjónin höfðu gert sín á milli, neitaði að taka við laununum 

sem hún átti að fá og krafðist þess að fá að halda barninu. Úr varð flókið ferli 

dómsmála sem endaði með því að Stern hjónin fengu forræði yfir barninu sökum þess 

að þau voru talin betur til þess fallin (Markens, 2007: 2-3). 

Á Íslandi hefur málið um Jóel Færseth, sem fæddur var árið 2010 af 

staðgöngumóður á Indlandi, vakið mikla athygli. Eftir að Jóel fæddist var um stund 

óljóst hvort hann fengi leyfi til að koma heim til Íslands eða ekki (Jón Hákon 

Halldórsson, 2010). Mál Jóels var stór þáttur í að marka upphafið að frumvarpsgerð 

sem fjallar um að leyfa staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni á Íslandi. 

Í þessu verkefni verður rætt um staðgöngumæðrun í nokkuð víðum skilningi, 

en áhersla verður lögð á að kynna hin ýmsu form staðgöngumæðrunar, bera þau 

saman og athuga hvort hægt sé að tala um staðgöngumæðrun sem siðferðilega 

réttmæta iðkun. Notast verður við skilgreiningu Vilhjálms Árnasonar, prófessors í 

heimspeki, á hinu siðferðilega markmiði. Samkvæmt Vilhjálmi hefur fólk sem getur 

ekki leyst eða vill ekki leysa vanda sinn nema með tæknifrjóvgun réttmætt tilkall til 

þess að nýta þá kosti sem eru fyrir hendi svo lengi sem að þeir kostir eru innan 

siðferðilegra marka. Samkvæmt Vilhjálmi er hið siðferðilega markmið að draga úr 

böli og stuðla að hamingju fólks. Heimilt er því að leita þeirra leiða sem stuðla að 

þessu markmiði, svo lengi sem ekki er verið að skaða aðra (Vilhjálmur Árnason, 

2003: 200-201). Markmiðið með þessari ritgerð er að kanna hvort staðgöngumæðrun 
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er innan þesssara siðferðilegu marka og hvers vegna barnlaust fólk velur 

staðgöngumæðrun fram yfir aðra möguleika til barneigna.  

Við vinnslu verkefnisins voru aðallega notaðar greinar sem aðgengilegar eru í 

gegnum gagnagrunna á netinu ásamt etnógrafíum og öðrum fræðibókum. Vefútgáfa 

alþingistíðinda og lagasafn alþingis var mikið notað til að afla upplýsinga um umræðu 

um staðgöngumæðrun á Íslandi.  

Í byrjun ritgerðarinnar verður hugtakið staðgöngumæðrun kynnt ásamt 

ástæðum þess að staðgöngumæðrun er notuð sem úrræði gegn barnleysi. Í öðrum 

kafla verður gerð grein fyrir ýmsum kenningum og skoðunum sem hafa verið uppi 

um staðgöngumæðrun og í þriðja kafla verður svo rýnt í rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á iðkuninni síðastliðin ár. Ólíkar gerðir staðgöngumæðrunar verða skoðaðar og 

út frá því verður reynt að svara því hvort kúgun eigi sér stað að einhverju leyti í þessu 

ferli, bæði þegar um er að ræða staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni og 

velgjörðarskyni. Út frá gjafaskiptakenningum Mauss verður svo rætt um hvernig 

lífsgjöf þeirra staðgöngumæðra sem fara út í þetta ferli með góðmennsku að 

leiðarljósi er endurgoldin. Í fjórða kafla mun ferill umræðu á alþingi um 

staðgöngumæðrun á Íslandi verða yfirfarinn. Í framhaldi af því munu möguleg 

réttindi þeirra aðila sem tengjast staðgönguferlinu, það er barns, staðgöngumóður og 

verðandi foreldra, verða skoðuð út frá umsögnum og nefndarálitum sem fjalla um 

leyfi til frumvarpsgerðar um staðgöngumæðrun.  

 

Kafli I: Hvað er staðgöngumæðrun? 

Uppruni og aðferðir 

Staðgöngumæðrun er, í víðum skilningi, ferli þar sem kona gengur með barn fyrir par 

eða einstakling og hefur fyrir upphaf meðgöngu fallist á að afhenda þeim barnið eftir 

fæðingu (Vinnuhópur heilbrigðisráðherra, 2010: 2). Flestir viðurkenna að 

staðgöngumæðrun hefur verið til með einum eða öðrum hætti í þúsundir ára. Margir 

nefna Biblíuna sem dæmi um staðgöngumæðrun í árdaga, nánar tiltekið dæmisöguna 

um Söru og Hagar. Hagar er ambátt Söru eiginkonu Abrahams. Sara getur ekki 

eignast börn og biður því Abraham að liggja hjá ambátt sinni svo hún verði þunguð. 

Hagar elur svo Abrahami son (Biblían, Genesis, 16-18). Staðgöngumæðrun hefur því 

ávallt verið möguleg með hefðbundum hætti en nýleg tækni hefur breytt ferlinu 

þónokkuð og aukið möguleika barnslauss fólks til muna.  
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Ýmsar leiðir til þess að framkvæma staðgöngumæðrun eru tíðkaðar. Talað er 

um hefðbundna staðgöngumæðrun þegar staðgöngumóðir gengur með sitt eigið barn 

fyrir til dæmis erfðafræðilegan föður og unnustu hans. Þá er barnið búið til úr 

erfðaefni úr staðgöngumóðurinni og sæði úr verðandi föður eða gjafasæði. Þegar um 

hefðbundna staðgöngumæðrun er að ræða er barnið getið með heimasæðingu eða 

tæknisæðingu. Full staðgöngumæðrun á  svo við það  þegar barnið er ekki 

erfðafræðilega skylt staðgöngumóðurinni. Þá kemur bæði egg og sæði úr 

glasafrjóvgun. Vinsældir þessarar aðferðar hafa vaxið mjög á undaförnum árum 

(Vinnuhópur heilbrigðisráðherra, 2010: 2).  

Staðgöngumæðrun er bæði hægt að framkvæma  í velgjörðarskyni og 

hagnaðarskyni. Staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni á við þegar kona gengur með 

barn fyrir annan einstakling eða par af einskærri góðmennsku. Staðgöngumóðirin 

gerir verðandi foreldrum greiða, hún gefur þeim barnið en þiggur ekki 

peningagreiðslu fyrir. Á Íslandi er nú verið að vinna að frumvarpi sem leggur til að 

leyfi til staðgöngumæðrunar í velgjörðarskyni verði sett í lög (Þingskjal 702, 2011-

2012). Staðgöngumæðrun í velgjörð er þó nokkuð afstætt hugtak því verðandi 

foreldrar eru oft skildugir til að greiða fyrir þann kostnað sem fylgir meðgöngunni en 

erfitt getur verið að greina á milli kostnaðar sem tengist meðgöngunni beint og 

umframkostnaðar (Salvör Norðdal, 2011). Staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni, sú leið 

staðgöngumæðrunar sem hefur verið mest gagnrýnd, á hins vegar við þegar konu er 

borgað fyrir að ganga með barn fyrir annan einstakling eða par (Vinnuhópur 

heilbrigðisráðherra, 2010: 2).   

 

Hvers vegna staðgöngumæðrun? 

Staðganga, stuðningsfélag staðgöngumæðrunar á Íslandi, gefur upp þrjár ástæður fyrir 

því að kona þurfi á staðgöngumæðrun að halda. Þær eru að kona hafi misst leg eða 

fæðst án legs og geti því ekki gengið með barn, að kona megi ekki ganga með barn 

sjálf vegna sjúkdóma og að kona hafi leg en fósturvísar ná ekki haldi (Staðganga, 

2012b). Aðal rök félagsins Staðgöngu um hvers vegna leyfa ætti staðgöngumæðrun 

með lögum er að þetta sé mögulegt úrræði, og sem mögulegt úrræði ætti það að vera 

leyfilegt líkt og glasafrjóvgun (rætt nánar í kafla II) (Staðganga, 2012a).  

 Hvað varðar ættleiðingar sem möguleika til þess að eignast afkvæmi þá bendir 

félagið Staðganga á að ættleiðingaferlið er afar erfitt og fyrir margar konur er það 
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ekki möguleiki til dæmis vegna húsnæðisskulda eða sjúkdóma (Staðganga, 2012b). Í 

rannsókn sem Olga van den Akker birti árið 2000 lagði hún spurningar fyrir 29 konur 

sem höfðu reynslu af staðgöngumæðrun. Þar af völdu 24% kvennanna 

staðgöngumæðrun til þess að eignast erfðafræðilega skylt barn, en 52% vegna þess að 

staðgöngumæðrun var eini möguleiki þeirra til að eignast afkvæmi. 24% kvennanna 

höfðu reynt tæknifrjóvgun og/eða ættleiðingu og mistekist. Af þeim konum sem 

notuðu sitt eigið egg til frjóvgunar sögðust 75% finnast erfðafræðilegur skyldleiki við 

barnið vera mikilvægur, en aðeins 31% kvennanna sem notuðu ekki eigið egg voru 

sama sinnis. Mikill meirihluti maka kvennanna, sem allir voru frjóir, töldu 

erfðafræðileg tengsl við afkvæmi afar mikilvæg. Því virðast erfðafræðileg tengsl vera 

sérstaklega mikilvæg þeim sem hafa möguleika á að skapa þau (van den Akker, 

2000). Það má benda á að þegar um fulla staðgöngumæðrun er að ræða hafa verðandi 

foreldrar meira vald en staðgöngumæðurnar yfir lagalegu umhverfi og vandamálum 

sem upp gætu komið á ferlinu (London, 2012: 394). Sökum þess að 

staðgöngumóðirin hefur enga erfðafræðilega tengingu við barnið hefur hún minni rétt 

til að gera tilkall til barnsins eftir fæðingu og því eru minni líkur á að erfiðar 

forræðisdeilur eigi sér stað. Meirihluti kvennanna í rannsókn van den Akker sögðust 

velja staðgöngumæðrun framyfir ættleiðingu, óháð því hvort þeim fyndist blóðbönd 

mikilvæg eður ei. Af þessu má draga þá ályktun að nándin við staðgöngumóður á 

meðgöngu skiptir máli fyrir verðandi foreldra líka (van den Akker, 2000). 

Staðgöngumæðrun gerir verðandi foreldrum kleift að fylgjast náið með þroska 

fóstursins á meðgöngu, nokkuð sem síður er mögulegt í ættleiðingu.  

 Elly Teman (2010), mannfræðingur sem hefur rannsakað staðgöngumæður í 

Ísrael, hefur í rannsóknum sínum tekið eftir því vægi sem egg kvenna fær í 

samanburði við móðurlíf þeirra. Staðgöngumæður sem Teman rannsakaði gerðu 

móðurlíf sitt ópersónulegt. Egg verðandi móður var talið tengjast móðurinni og 

fjölskyldunni og vera grunnur erfðafræðilegra tengsla, en á móti var móðurlífið svift 

persónulegum eiginleikum. Að sama skapi þóttu margar staðgöngumæðurnar 

tilhugsunin um að gefa barn sem búið var til úr þeirra eigin eggi óþægileg, og voru 

hræddar um að þær myndu skapa óæskileg tengsl við fóstrið væri það erfðafræðilega 

skylt þeim (54-55). Eins þótti blóð vera mikilvægt þegar um skyldleika er að ræða, en 

staðgöngumæður gátu aðskilið sig fóstrinu enn frekar með því að leggja áherslu á að 

fóstrið tilheyrði öðrum blóðflokki en þær (Teman, 2010: 63-65). Verðandi mæður 

barnanna sem staðgöngumæðurnar báru undir belti voru sama sinnis. Þær litu á 
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móðurhlutverkið sem þeirra „náttúrululegu“ örlög og á gen sem ómissandi hluta af 

„náttúrulegum“ og óumdeilanlegum tengslum þeirra við fóstrið. Margar þeirra töluðu 

um hversu fullkomin erfðaefni þeirra voru, og því væri synd að nýta þau ekki (111-

112). Þessar skoðanir staðgöngumæðra og verðandi mæðra sýna að 

staðgöngumæðrun er ekki alltaf valin sem úrræði vegna þess að enginn annar 

möguleiki er til staðar. Að eignast blóðskylt barn virðist því vera fyrir verðandi 

foreldra í flestum tilfellum betri kostur en að ættleiða óskylt barn, sé kosturinn til 

staðar.  

 

Kafli II: Kúgun, vændi eða almenn mannréttindi? 

Réttindi til að ráða yfir eigin líkama  

Staðgöngumæðrun hefur verið gagnrýnd harðlega af femínistum í gegnum tíðina. Hin 

viðurkennda skoðun hefðbundinna femínista virðist sú að vera á móti þessari aðferð 

til barneigna. Staðgöngumæðrun hefur verið talin enn ein aðferðin til að nýta líkama 

kvenna sem söluvöru. Konan er að veita aðgang að líkama sínum gegn greiðslu, og 

því er staðgöngumæðrun litlu skárri en vændi, mansal og þrældómur (Pande, 2010: 

293). Andmælendur telja að lögleiðing iðkunarinnar myndi leiða til skerðingar á 

réttindum staðgöngumóðurinnar yfir eigin líkama (Markens, 2007: 50). Það þýðir að 

mögulegt er að staðgöngumæðrun verði eins konar kúgunartól þar sem konur neyðast 

til að ganga með barn fyrir aðra vegna þess að þær eiga ekki annarra kosta völ.  

Ferlinu hefur einnig verið líkt við verslun með börn, en sagt er að sérhvert barn eigi 

að vera verðmæti í sjálfu sér og aldrei eigi að líta á það sem söluvöru (Vinnuhópur 

heilbrigðisráðherra, 2010: 5-6). Svo virðist sem bæði stuðningsmenn og andmælendur 

staðgöngumæðrunar noti þau rök að kona hafi rétt á að taka eigin ákvarðanir um líf 

sitt og líkama þegar rætt er um hvort leyfa eigi staðgöngumæðrun eða ekki (Markens, 

2007: 50). Stuðningsmenn staðgöngumæðrunar tala um rétt konu til að ráða því hvað 

gert sé við hennar eigin líkama. Fullorðin kona á að geta ákveðið hvort hún vilji 

eignast börn og hvort hún fari í fóstureiðingu. Því ætti hún að vera fullkomlega hæf til 

þess að ákveða hvort hún vilji ganga með barn fyrir aðra manneskju (Andrews, 1988: 

74-75).  

Tvíhyggja hefur fengið nokkuð mikið pláss í mannfræðilegri umræðu í 

gegnum tíðina. Vinsælt hefur verið að aðgreina kynin með myndlíkingum við náttúru 
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okkar og menningu. Sherry B. Ortner lýsir þessu vel í frægri grein sinni, Is woman to 

man as nature is to culture? Í henni segir hún að öll menning vinni að því að búa til 

og viðhalda kerfum sem eru byggð úr ýmsum þáttum samfélags okkar (t.d. táknum og 

hlutum). Til að viðhalda þessum kerfum notar mannkynið tilvist náttúrunnar. 

Mannkynið framlengir náttúruna, beygir hana undir sig og stjórnar henni til eigins 

framdráttar, eftir eigin áhuga (Ortner, 1972: 10). Kvenlegir eiginleikar, þ.e. meintir 

persónulegir eiginleikar, líkamsstarfsemi (barneignir) og viðurkennd hlutverk kvenna 

(störf innan veggja heimilisins) eru ávallt tengdir við náttúruna sem er undirgefin 

hinni karllægu menningu.  

Eins og menningin er talin yfirbuga náttúruna hefur hugurinn, miðstöð 

hugmynda, skapandi hugsunar og aðgerða, fengið meira vægi en líkaminn sem aðeins 

fylgir skipunum hugans (Jackson, 2008). Rothman (1989) færir tvíhyggju hugans og 

líkamans yfir á kenningar um eignarhald yfir líkamanum. Líkaminn er okkar 

einkaeign, eins konar hylki eða skjól utan um hinn mikilvægari huga. Rothman talar 

um að í nútíma jafnréttissamfélagi ættu konur að hafa sama umráðarétt yfir líkama 

sínum og karlar. Þar sem eignarhaldi er gert hátt undir höfði í kapítalísku samfélagi er 

eignarhald á líkamanum mikilvægur þáttur. Þetta eignarhald geta konur notfært sér til 

að krefjast aðgangs að getnaðarvörnum, ófrjósemisaðgerðum og fóstureyðingu. Hún 

telur þennan rétt til að gerast ekki móðir hafa gert konur valdameiri og sjálfstæðari en 

áður, en henni þykir erfiðara að sjá hvernig rétturinn til þess að eignast börn geti gefið 

konum völd. Líkami verðandi móður er þá hylki utan um einstakling sem tilheyrir 

samfélaginu sem og henni. Vald yfir eigin líkama er því ekki nógu mikið til þess að 

ráða yfir starfseminni sem á sér stað inni í líkamanum, vegna þess að einstaklingurinn 

sem er inni í líkamanum tilheyrir einhverjum öðrum (Rothman, 1989: 24). Með 

þessum hætti telur Rothman vald kvenna yfir eigin líkama minnka vegna 

staðgöngumæðrunar, þrátt fyrir að engin bein kúgun eigi sér stað í lífi 

staðgöngumæðranna, og þrátt fyrir að þær séu ferlinu samþykkar. 

Elly Teman (2010), sem minnst var á í fyrsta kafla, telur staðgöngumæður 

viðhalda þessum hugmyndum um hina „náttúrulegu“ konu sem Ortner talaði um í 

grein sinni, og viðurkenna þannig misrétti kynjanna. Teman segir hugmyndir 

staðgöngumæðranna um náttúruna vera að hún sé óviðráðanleg, tilfinninganæm og 

hættuleg. Konurnar telja að henni þurfi að vera stjórnað og að það þurfi að bæla hana 

niður og viðhalda með læknisfræðilegri tækni, sem samkvæmt femínískum 

bókmenntum er að mestu leyti stjórnað af körlum. Teman telur þessa hugmynd um 
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náttúruna sýna undirokun staðgöngumæðranna. Hún sýnir vilja þeirra til að fela 

karlmönnum stjórn líkama síns til þess að yfirbuga þá sefasjúku eiginleika sem eiga 

að einkenna hina undirgefnu „náttúru“ kvenleikans (Teman, 2010: 52). 

Margar kvennanna sem Teman talaði við virðast vel hafa gert sér grein fyrir 

hlutgervingu líkama síns, en þær hafa ekki endilega litið á það sem slæman hlut. Ein 

kvennanna var afar móðguð yfir athugasemdum sem hún hafði heyrt frá femínistum, 

um að staðgöngumæður væru aðeins „móðurvélar.“ Hún tekur það skýrt fram að hún 

sé ekkert vélmenni, að hún sé að þessu til þess að hjálpa og að hún vilji frekar líta á 

sig sem ofn. Ofn sem bakar brauð fyrir svangt fólk. Önnur kona vildi líkja sér við 

hitakassa (e. incubator) og enn önnur talaði um að hún væri eins og gróðurhús. Á 

sama tíma og konurnar vilja ekki að þeim sé líkt við vélmenni lýsa þær sjálfar ástandi 

sínu með því að líkja sér við aðra dauða hluti. Teman veltir því fyrir sér hvort þessar 

myndlíkingar séu einfaldlega afurð hugmynda feðraveldisins um líkama kvenna. Að 

líkaminn sé eitthvað sem er úr tengslum við menningu samfélagsins, mold sem 

karlmenn sá sæði sínu í, eða hús utan um mikilvægari lífveru. Teman bendir þó á að á 

meðan staðgöngumæður eru að viðurkenna hugmyndir feðraveldisins um hlutverk 

kvenlíkamans, þá eru þær líka að uppræta feðraveldishugmyndir um að líffræðin sé 

örlög kvenna. Þær leggja líkama sinn undir læknishendur til að stjórna útkomu 

aðgerða sinna. Þær sýna að konur geta komist undan áhrifum „náttúru“ þeirra með því 

að stjórna því hvort og hvenær, og með hvernig aðferðum þær verða barnshafandi 

(Teman, 2010: 52-53).  

 

Eftirlit á meðgöngu 

Vilhjálmur Árnason (2010) talar í grein sinni Æxlunarfrelsi, erfðatækni og 

barnavernd um að barnshafandi konur séu ávallt undir eftirliti lífvaldsins, sem er 

hugtak tekið frá fræðimanninum Michels Foucault. Lífvaldið er eins konar 

ögunarkerfi sem einstaklingar fylgja sjálfviljugir og án þvingunar. Barnshafandi 

konur eru undir ströngu eftirliti meðan að á meðgöngu stendur sem til dæmis veldur 

því að nær öllum fóstrum sem greinast með erfðagalla er eytt. Þannig er hin 

barnshafandi kona bæði sjálfstæð vera sem ber ábyrgð á gjörðum sínum og einnig háð 

faglegu eftirlitsferli sem talið er nauðsynlegt til að tryggja heilbrigði hins ófædda 

barns (473). Konan missir réttindi yfir eigin líkama að vissu leyti vegna þess að 

barnið tilheyrir ekki aðeins henni sjálfri, heldur einnig föðurnum og samfélaginu í 
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heild. Konan er þá aðeins eigandi plássisns þar sem fóstrið er hýst, en ekki eini 

eigandi fóstursins sjálfs (Rothman, 1989: 24).  

Eins og allar konur eru staðgöngumæður undir eftirliti við meðgöngu. Eftirlit 

með staðgöngumæðrum er misjafnt eftir þjóðum, lögum og reglum. Þó er víst að 

staðgöngumóðir er í flestum tilfellum undir meira eftirliti en aðrar verðandi mæður 

þar sem hún þarf að standast kröfur bæði læknaeftirlitsins sem og verðandi foreldra, 

fjölskyldu þeirra og þeirri frjóvgunarstöð sem staðgöngumóðirin tilheyrir. Í vissum 

tilfellum eru staðgöngumæður undir eftirliti allan sólhringinn vegna þess að krafa er 

gerð um að þær búi á frjóvgunarstöðinni eða í nærliggjandi gistiaðstöðu þar til barnið 

er fætt (Smerdon, 2008: 50). Hið faglega eftirlitsferli sem Vilhjálmur talar um er 

óþvingað. Það má þó spyrja sig hvort eftirlitsferlið sem varðar staðgöngumæður sé í 

einhverjum tilfellum svo mikið að það er þvingað og skerði frelsi 

staðgöngumæðranna að einhverju leyti. 

 

Barneignir sem mannréttindi 

Spurning er hversu langt við eigum að ganga til þess að foreldrar geti eignast börn 

sem eru erfðafræðilega tengd að minnsta kosti öðru foreldrinu. Það má líka spyrja sig 

hvort það að konur séu hæfar til að ganga með börn fyrir aðra sé nægileg rök fyrir því 

að slíkt sé leyft. Þrá eftir barni getur fylgt mikil vanlíðan ef möguleikinn á að eignast 

barn er ekki fyrir hendi (Vinnuhópur heilbrigðisráðherra, 2010: 4). En nægir þessi þrá 

til þess að hægt sé að kalla það mannréttindi að eignast börn? Í 16. grein 

mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu Þjóðanna segir að fulltíða konur og karlar hafi 

rétt til að ganga í hjónaband og stofna fjölskyldu, án tillits til kynþáttar, þjóðernis eða 

trúarbragða. Þar segir einnig að fjölskyldan sé í eðli sínu frumeining samfélagsins og 

ber samfélagi og ríki að vernda hana (Utanríkisráðuneyti og Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, 2008). Það má túlka þessa grein þannig að fólk megi stofna fjölskyldu með 

þeim leiðum sem eru fyrir hendi í samfélaginu og svo virðist sem ekkert standi í vegi 

fyrir því að manneskjur noti hinar ýmsu tæknifrjóvgunaraðferðir til þess að ná fram 

þeim rétti sínum að stofna fjölskyldu. Á móti má leggja fram þriðju og fimmtu grein 

yfirlýsingarinnar: „Allir eiga rétt til lífs, frelsis og mannhelgi (3. gr.)“ og „enginn skal 

sæta pyndingum, grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu (4. 

gr.) (Utanríkisráðuneyti og Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2008).“ Þetta stemmir 

ágætlega við hin siðferðilegu mörk sem Vilhjálmur Árnason setur fram í bók sinni, 
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þ.e. að fólk sem sem getur ekki leyst eða vill ekki leysa vanda sinn nema með 

tæknifrjóvgun eigi réttmætt tilkall til þess að nýta þá kosti sem fyrir hendi eru innan 

siðferðilegra marka svo lengi sem að þær aðferðir sem notaðar eru stuðli að hamingju 

og skaði ekki aðra (Vilhjálmur Árnason, 2003: 200-201). Samkvæmt þessum reglum 

ætti staðgöngumæðrun að vera leyfileg, svo lengi sem ferlið leiðir ekki af sér kúgun 

hvers konar, frelsisskerðingu, vanvirðandi meðferðar á staðgöngumóðurinni eða hvers 

kyns óhamingju þeirra sem tengjast þessu ferli, þ.e. staðgöngumóður, barns og 

verðandi foreldra.  

Ljóst er þó að greinar mannréttindayfirlýsingingarinnar eru afar opnar og má 

túlka þær á ýmsa vegu. Þannig hefur 16. greinin verið túlkuð í dómaraframkvæmd 

mannréttindasáttmála Evrópu þannig að hún feli aðeins í sér neikvæð réttindi. Með 

því er átt við að greinin banni að einstaklingar innan hjúskapar séu sviptir 

möguleikum sínum á því að eignast börn með hefðbundnum hætti. Samkvæmt 

dómaraframkvæmdinni er því ekki endilega átt við að einstaklingar hafi rétt á að 

krefjast þess að fá einhvers konar aðstoð við barneignir (Margrét Steinarsdóttir, 

2011). Því er í raun ekki hægt að tala um að það séu mannréttindi fólks að eignast 

börn. Mannréttindi snúast um grunnþarfir fólks, eða eins og segir á heimasíðu 

mannréttindaskrifstofu Íslands: „Mannréttindi eru réttindi sem okkur eru nauðsynleg 

til að lifa sem manneskjur (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2006).“  

Þó svo að sárt geti verið að hafa ekki möguleika á því að eignast afkvæmi eru 

barneignir ekki réttindi sem eru okkur nauðsynleg til að komast lífs af, og því mætti 

tala frekar um barneignir sem forréttindi heldur en mannréttindi. Margt er þó enn 

óljóst varðandi hvort blátt bann á staðgöngumæðrun valdi einhvers konar mismunun 

milli fólks, og vert er að taka tillit til þeirra laga sem gilda um frjóvgunaraðferðir í 

dag, þar sem tæknifrjóvgun, eggja- og sæðisgjöf eru leyfð að vissum skilyrðum 

uppfylltum, en staðgöngumæðrun er með öllu óheimil (Lög um tæknifrjóvgun nr. 

55/1996 með áorðnum breytingum). Staðganga, stuðningsfélag staðgöngumæðrunar á 

Íslandi, telur að það sé brotið á réttindum kvenna með þessum lögum. Á heimasíðu 

félagsins segir að það feli í sér mismunun að kona sem er án legs megi gefa egg sín 

annarri konu í velgjörð, en megi ekki ala blóðskylt barn sitt upp. Þá telja samtökin 

réttinn til mögulegra úrræða vera ójafnan milli kvenna, því staðganga er sannarlega 

mögulegt úrræði þar sem konur sem vilja vera staðgöngumæður eru til staðar 

(Staðganga, 2012a). Að því  leyti brýtur bann á staðgöngumæðrun hið siðferðileg 

markmið; að heimilt sé að leita til þeirra leiða sem mögulegar eru í tæknifrjóvgun. 
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Hins vegar er eftir að svara spurningunni um seinni hluta hins siðferðilega markmiðs, 

hvort staðgöngumæðrun geti reynst skaðleg, og þar af leiðandi hvort þetta mögulega 

úrræði geti talist siðferðilega rétt.  

Hér á eftir mun ég gefa dæmi um staðgöngumæðrun í þeirri mynd sem hún er 

stunduð í dag og reyna með því að meta hvort staðgöngumæðrun falli að hinu 

siðferðilega markmiði og geti talist innan siðferðilegra marka. 

 

Kafli III: Að gefa líf eða selja líkama sinn? 

Indland 

Það er tilvalið að hefja umfjöllununa í því landi þar sem margt bendir til að mikil 

kúgun eigi sér stað í sambandi við tæknifrjóvgunaraðgerðir og aðrar læknisaðgerðir, 

til dæmis líffæragjöf. Á Indlandi er læknisaðstoð álitin tækifæri til viðskipta og gróða. 

Árið 2003 lagði fjármálaráðherra Indlands það til að landið yrði „heilsustofnun á 

heimsmælikvarða“ og hvatti til aðgerða til að auðvelda útlendingum að koma til 

landsins í því skyni að fá læknisaðstoð. Í kjölfarið var dvalarleyfi fyrir ferðamenn í 

leit að læknisaðstoð lengt úr hálfu ári í heilt ár. Ferðamálaráðuneyti Indlands hrundi 

af stað herferð til að kynna átakið, ná til sem flestra og auðvelda ferðaáætlanir fyrir 

slíka ferðamenn (Smerdon, 2008). Indland hefur þann kost að geta boðið upp á 

tæknifrjóvganir á lægra verði en gengur og gerist á Vesturlöndum. Amrita Pande 

(2010) talar um að staðgöngumæðrun í Kanada og Bandaríkjunum kosti á bilinu 

30,000 og 70,000 dollara, en í Anand, smábæ í ríkinu Gujarat í Indlandi þar sem 

tæknifrjóvganir eru stundaðar í miklu mæli, getur allt ferlið kostað minna en 20,000 

dollara (295). Sum ríki á Vesturlöndum hafa bannað staðgöngumæðrun eða 

takmarkað ferlið mjög, sem gerir Indland enn frekar að hagstæðari og einfaldari kosti 

til að framkvæma ferlið en heimalandið eða nágrannaríkin (Markens, 2007).  

Á Indlandi eru enn engin staðfest lög varðandi staðgöngumæðrun. Hæstiréttur 

landsins hefur í dómum sínum þó staðfest að staðgöngumæðrun brjóti ekki bága við 

lög (Vinnuhópur heilbrigðisráðherra, 2010: 16; Pande, 2010: 296).  Árið 2008 var 

gefið út frumvarp til löggjafar um tæknifrjóvgun (e. Assisted Reproductive 

Technology Bill), en það frumvarp bíður enn samþykkis þingsins og búist er við að 

lögin verði samþykkt á næsta ári (Sinha, 2012). Í dag sjá lögfræðistofur þó um að 

útbúa og fara yfir samninga sem staðgöngumæður og verðandi foreldrar gera sín á 
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milli. Samkvæmt Indian Surrogacy Law Centre (ISLC)  er með þessum samningum 

hægt að stunda staðgöngumæðrun sem er fullkomlega lögleg á heimsvísu (Indinan 

surrogacy law Centre, 2011). Indian Council of Medical Reasearch (ICMR) hefur 

einnig gefið út reglur um staðgöngumæðrun sem frjóvgunarstöðvar eiga að fara eftir 

(Smerdon, 2008; Pande, 2010). Reglurnar segja meðal annars frá mikilvægi þess að 

gera löglegan samning milli verðandi foreldra og staðgöngumóður. Þar segir einnig 

að staðgöngumæðrun sé bara fyrir foreldra sem geta ekki líffræðilega eða 

læknisfræðilega eignast börn og að barnið sem fæðist sé lögfræðilega barn 

erfðafræðilegu foreldranna og hefur sama rétt og barn sem fæðist þeim með 

hefðbundum hætti. Staðgöngumóðurinni er heimilt að fá peningagreiðslu fyrir verk 

sitt en hefur aldrei réttindi foreldris yfir barninu. Barnið á rétt á að fá upplýsingar um 

staðgöngumóðurina við átján ára aldur sem gefa þó ekki upp auðkennandi 

upplýsingar um hana.  Þessar reglur hafa verið gagnrýndar fyrir að gefa konunum og 

börnunum ekki nógu mikið vægi og fyrir að taka ekki tillit þeirra áverka sem 

staðgöngumóðir getur hlotið á meðgöngu (Smerdon, 2008: 34-35, 43).  

Benda má á að ofangreindar reglur eru ekki lög og það eru til atvikssögulegar 

sannanir fyrir því að frjóvgunarstöðvar framfylgi ekki alltaf þessum reglum 

(Smerdon, 2008). Til dæmis er bent á í reglunum að frjóvgunarstöðvar eiga ekki að 

blanda sér í ráðningu staðgöngumæðra, né í peningaviðskipti milli 

staðgöngumóðurinnar og verðandi foreldra. Þó blanda frjóvgunarstöðvar sér í öll 

þessi mál. Læknissaga verðandi staðgöngumæðra er skoðuð, pappírsvinnan er unnin 

af frjóvgunarstöðinni, athöfnum staðgöngumóðurinnar er stjórnað nokkuð mikið á 

meðan að á meðgöngu stendur og forstöðumenn fjóvgunarstöðva sjá jafnvel um að 

stofna bankareikning fyrir staðgöngumæðurnar og hjálpa þeim að ráðstafa fé sínu 

(Pande, 2010: 296). Smerdon (2008) gerði rannsókn á Akanskzha Infertility Clinic í 

Anand sem er ein þekktasta frjóvgunarstöðin á Indlandi. Þar búa staðgöngumæður í 

þar til gerðum staðgönguheimavistum eða í leiguhúsnæði á meðan að á meðgöngu 

stendur sem er afar algengt fyrirkomulag á frjóvgunarstöðvum á Indlandi. Í 

húsnæðinu hvíla þær sig að mestu á daginn en geta farið á tölvu- eða enskunámskeið 

ef þær hafa áhuga á því. Þær fá að hitta eiginmenn sína og börn á vissum tímum yfir 

daginn en engar heimsóknir eru leyfðar á nóttunni. Þær eru hvattar til að hugsa um 

meðgönguna líkt og þær séu með barn einhvers annars í heimsókn í níu mánuði. Dr. 

Patel, forstöðukona stöðvarinnar, segir stofnun sína hafa eftirlit með launum 

kvennanna og sjái til þess að konurnar noti féð í eitthvað nytsamlegt, til dæmis 
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húsakaup. Dr. Patel segist ekki vilja að þær eyði peningunum sínum í „venjulega 

hluti“ og því sé fyrirkomulagið þannig að hún sér um peninga kvennana þar til 

ákveðið hefur verið hvað skal gera við þá (Smerdon, 2008).  

Sagt hefur verið að staðgöngumæðrun búi til tækifæri fyrir Indverskar konur 

til að öðlast fjárhagslegt sjálfræði og auki sjálfsákvörðunarrétt þeirra. Það er þó varla 

hægt að tala um mikið fjárhagslegt sjálfstæði þegar að konurnar ráða ekki í hvað þau 

eyða peningum sínum. Það þykir ósiðlegt að fátækar konur frá litlum bæjum þar sem 

menntunar er ábótavant leigi móðurlíf sitt til vel efnaðra, vestrænna hjóna sem aðeins 

borga brot af þeirri upphæð sem þyrfti að borga fyrir sama ferli í löndum þar sem 

aðstæður staðgöngumæðra eru öruggari. Þess má geta að flestar staðgöngumæður á 

Indlandi fá mánaðarlegar greiðslur í þá níu mánuði sem þær ganga með barn. Þær fá 

því oft ekkert borgað ef tæknifrjóvganir mistakast þrátt fyrir að hafa gengið í gegnum 

tilheyrandi hormónameðferðir. Ef þær missa fóstur fá þær yfirleitt ekki fulla greiðslu 

(Smerdon, 2008: 32-33).  

Dr. Patel segir erfitt að sannfæra konur um að verða staðgöngumæður og að 

þetta sé yfirleitt þeirra síðasta úrræði. Það sýnir að ekki er hægt að tala um 

staðgöngumæðrun í þessu tilfelli sem frjálst val kvennana. Þær gera þetta vegna þess 

að þær þurfa að eignast fjármuni til kostnaðarsamra verka eins og húsakaupa og 

menntunar barna sinna. Sem láglaunakona á Indlandi er svo til ómögulegt að afla sér 

svo hárra fjárhæða með eðlilegum hætti og því eiga þær ekki annarra kosta völ en að 

leita til staðgöngumæðrunar. Mjög líklegt er að þrýst sé á konurnar af fjölskyldum 

þeirra og miðlurum og að aðrar persónulegar aðstæður verði til þess að þær fara út í 

þetta ferli. Meðgangan tekur á staðgöngumæðurnar bæði andlega og líkamlega. Fyrir 

utan öll líkamlegu áhrifin sem meðgangan hefur á konurnar sakna þær barnanna sem 

þær eiga fyrir á meðan þær dveljast á staðgönguheimavistinni. Þær finna fyrir mikilli 

streitu vegna hættu á fósturláti og þær hræðast galla á fóstri. Hefðbundið viðhorf 

Indverja til kynlífs og getnaðar gera það einnig að verkum að staðgöngumæður þurfa 

margar hverjar að fela óléttu sína með einum eða öðrum hætti (Smerdon, 2008). 

 Ef stuðst er við skilgreiningu Vilhjálms Árnasonar á siðferðilegu markmiði, 

að það sé að stuðla að hamingju fólks án þess að skaða aðra, er varla hægt að segja að 

aðstæður staðgöngumæðra á Indlandi nái þessum markmiðum miðað við þá meðferð 

sem þær fá á þessu ferli. Þar sem margar Indverskar konur ákveða að gera þetta vegna 

þess að þær eiga ekki annarra kosta völ sýnir að hér er ekki um fullkomlega frjálsa 
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ákvörðun að ræða. Það er augljóst að setja má spurningamerki við frjálst val kvenna 

til að gerast staðgöngumæður þar sem utðanaðkomandi þrýstingur virðist hafa mikil 

áhrif á val þeirra og frelsi þeirra er skert verulega á meðgöngu. 

 

Hin dulda þvingun 

Hér fyrir ofan var engöngu rætt um staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni og fylgjendur 

staðgögnumæðrunar á Íslandi hafa gagnrýnt það að rök gegn staðgöngumæðrun 

snúast nær engöngu um þá aðferð. Þeir telja að það vanti rök gegn staðgöngumæðrun 

í velgjörðarskyni. Dulin þvingun getur átt sér stað í sambandi við staðgöngumæðrun 

sem gerð er í velgjörðarskyni þegar konurnar sem koma við sögu eru mjög nánar 

vinkonur, systur eða jafnvel mæðgur. Kona sem getur eignast börn og á í nánu 

sambandi við konu sem getur ekki gengið með barn getur fundist hún vera skyldug til 

þess að aðstoða þá konu við lausn vandans (Vinnuhópur heilbrigðisráðherra, 2010: 6). 

Þrýstingur innan fjölskyldu og/eða vinahóps getur verið mikill, jafnvel svo mikill að 

kona sannfærist um að ganga með barn fyrir aðra konu þrátt fyrir að vilja það í raun 

ekki innst inni. Algeng gagnrýni er einnig að verðandi staðgöngumæður geti ekki 

samþykkt það að ganga í gegnum þetta ferli vegna þess  að þær hafa ekki þekkingu á 

þeim líkamlegu og sálrænu áhættuþáttum sem ferlið hefur í för með sér (London, 

2011: 400). Stephen York, aðstoðarmaður dómara í Flórída, telur að margar 

staðgöngumæður búi ekki yfir upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að geta skilið að 

fullu þá skuldbindingu sem þær eru að samþykkja. Hann segir, og vísar í mál Baby M 

sér til stuðnings, að þrátt fyrir að staðgöngumæður hafi flestar reynslu af því að 

eignast börn geri þær ekki ráð fyrir því tilfinningalegu áfalli sem fylgir því að gefa frá 

sér barn (York, 1991: 416).   

Þess ber að geta að þrátt fyrir að deilur eins og þær sem urðu á milli 

Whitehead og Stern hjónanna séu til staðar, þá eru þær ekki algengar. Í rannsókn sem 

gerð var af Karen Busby, lagaprófessor í Manitobaháskóla, og Delaney Vun, 

lögfræðingi, voru hátt í fjörutíu rannsóknir sem fjalla um reynslu og einkenni 

staðgöngumæðra rannsakaðar og niðurstöður þeirra bornar saman. Rannsakendurnir 

komust meðal annars að því að engar þessara rannsókna styðja þá hugmynd að konur 

séu þvingaðar til að fara út í staðgöngumæðrun af fjölskyldu sinni eða nánum vinum 

(Busby og Vun, 2010 [2009]). Til dæmis er talið að 98% staðgöngumæðrunarferla í 

Bretlandi ljúki farsællega (COTS, 2011). Þá hafa sumir rannsakendur gert 
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geðheilsupróf á staðgöngumæðrum og komist að þeirri niðurstöðu að 

staðgöngumæður séu innan eðlilegra marka. Hohman og Hagan, sem framkvæmdu 

eina af þeim rannsóknum sem Busby og Vun skoðuðu, segja í sínum niðurstöðum að 

staðgöngumæður séu líklegri en hinn almenni borgari til að fara ótroðnar slóðir, vera 

sjálfbjarga og hafa sjálfstæðar hugsanir og hugmyndir. Því hafa boð og bönn 

samfélagsins minni áhrif á þær heldur en annað fólk (Hohman og Hagan, 2001: 80-

81). 

 

Að gefa líf 

Marcel Mauss (1990) talar um þrjár tegundir gagnkvæmni í bók sinni The Gift: Að 

gefa, að þiggja og að endurgjalda (40-42). Allar þessar tegundir eru samkvæmt Mauss 

nauðsynlegar til þess að viðhalda jafnvægi í gjafaskiptum. Jackson (2005: 43) heldur 

fram svipaðri lýsingu á hugtakinu gagnkvæmni í jafnvægi en það á við þegar 

sanngjörn viðskipti eiga sér stað milli gefanda og þiggjanda. Tveir pólar standa sitt 

hvoru megin við jafnvægisgagnkvæmni, aðeins gefandi (e. all-giving) og aðeins 

þiggjandi (e. all-taking). Fyrri póllin á við þegar afar náið samband er á milli tveggja 

einstaklinga. Seinni á við þegar tengsl milli gefandans og þiggjandans eru svo 

sundruð og klofin að aðeins tilvist eins veldur tortímingu hins. Dæmi um samband 

sem er aðeins gefandi er sambandið milli móður og barns. Tengsin milli gefanda og 

þiggjanda í þannig sambandi eru svo óljós og full samúðar, ósjálfsæðis og náins 

sambands að gefandi gæti ekki lifað án þiggjanda og öfugt (Jackson, 2005). En hvað á 

við þegar um staðgöngumæðrun er að ræða? Að geta barn fyrir einhvern annan er gjöf 

sem er erfitt, jafnvel ómögulegt, að endurgreiða.  

Sálgreinirinn Raphael-Leff (2010) talar í grein sinni Gift of gametes um að 

það að gefa kynfrumu feli í sér falda umbun. Gjöf sem þessi getur aukið sjálfstraust 

gefandans og hjálpað honum að laga ójöfnuð eða ranglæti sem á sér stað í lífi hans. 

Hún talar um að sú umbun sem gefendur fá eigi sér stað í undirmeðvitund þeirra. 

Gjafmildið sem gefendur sýna getur sem sagt hjálpað þeim að komast yfir og réttlæta 

rangar gjörðir og leiðinleg atvik sem hent hafa í fortíð gefandans, þó svo að atvik 

fortíðarinnar hafi ekki bein tengsl við gjafmildið sem gefandinn sýnir (124). Raphael-

Leff fjallar einnig um staðgöngu- og eggjagjafarfíkla. Konur sem í sífellu gefi egg eða 

gangi oft með barn fyrir aðra séu ómeðvitað að gera það til þess að bæta sér upp missi 

sem þær hafa orðið fyrir, til dæmis fósturlát eða ástvinamissi. Einnig er möguleiki á 
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að konur geri þetta til þess að lækna ómeðvitaða sektarkennd, til þess að vega upp á 

móti harmleik úr æsku sem þær telja sig bera ábyrgð á (Raphael-Leff, 2010: 95). Að 

fórna sér fyrir aðra og gefa jafn óeigingjarna gjöf og sinn eigin líkama til þess að 

skapa nýtt líf handa öðrum gefur því gjafanum nokkurs konar umbun þó svo  að 

viðtakandi barnsins geti seint endurgoldið fórnfýsi gjafans að fullu. Umbunin felst í 

þvi að gjafanum líður betur með sjálfan sig eftir að hafa gert slíkt góðverk. Að skapa 

nýtt líf hjálpar til við að bæta upp þau líf sem gjafinn hefur áður misst.  

Í Bandaríkjunum eru lög um staðgöngumæðrun ólík milli fylkja. Lögleiðing 

staðgöngumæðrunar hefur leitt í ljós aragrúa siðferðilegra sem og annarra vandamála 

sem varða staðgöngumæðrunarferlið. Í  sumum fylkjum hafa staðgöngusamningar 

verið dæmdir ógildir vegna þess að þeir ganga þvert á eldri lög eða vegna 

fordæmisréttar. Sum fylki hafa gert staðgöngumæðrun að refsiverðu athæfi, önnur 

viðurkenna staðgöngumæðrun fyllilega og enn önnur hafa engin bein lög um 

staðgöngumæðrun (Vinnuhópur heilbrigðisráðherra, 2010: 14). Mannfræðingurinn 

Helena Ragoné (1996) hefur fylgst með bandarískum staðgöngumæðrum frá árinu 

1988. Þær 28 staðgöngumæður sem Ragoné talaði við sögðust ekki hafa áhuga á 

peningunum sem þær fengu fyrir framlag sitt, en meðallaun staðgöngumæðra voru 

um 10.000 - 15.000 dollarar árið 1996 og höfðu þá ekki hækkað mikið frá því í byrjun 

níunda áratugarins. Ástæðan fyrir þessum lágu launum er einmitt sögð vera sú að 

staðgöngustofnanir vilja ekki fá konur sem gerast staðgöngumæður aðeins fyrir 

peninga. Ragoné tók eftir því að engin staðgöngumæðranna sem hún talaði við notaði 

launin sín í eitthvað fyrir sjálfa sig, heldur eyddi þeim í til dæmis börnin sín, heimilið, 

gjafir fyrir eiginmenn og fjölskyldufrí. Peningurinn var sem sagt notaður til að sefa 

fjölskyldur staðgöngumæðranna eða verðlauna fjölskyldurnar og eiginmenn fyrir að 

hafa gengið í gengum þetta ferli með  þeim (Ragoné, 1996: 355). 

Staðgöngumæðurnar voru því að hjálpa ófrjóa parinu, ekki sjálfum sér, og gefa því 

barn.  

Að gefa líf er staðgöngumæðrunum sem Ragoné talaði við afar hugleikið 

vegna þess að það styrkir þá hugmynd að það að eignast barn fyrir einhvern annan sé 

eitthvað sem er ekki hægt að meta til fjár. Sumar staðgöngumæðranna sem Ragoné 

hefur skoðað áttu afar erfiða fæðingu. Lunga einnar þeirra féll saman þegar verið var 

að framkvæma keisaraskurð og önnur sagði að sér hefði bókstaflega næstum blætt út 

við fæðingu. Þrátt fyrir erfiðar fæðingar kvörtuðu konurnar ekki. Önnur þeirra fór 

aftur í tæknifrjóvgun fyrir sama parið og hin sagði að það að deyja við barnsburð sé 
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besta leiðin til að deyja. Þá hefur maður dáið fyrir mjög góðan málstað. Niðurstöður 

Ragoné sýna að með því að kalla barnið sem þær fæða gjöf séu þær óbeint að gefa í 

skyn að peningagreiðsla myndi aldrei vera fullnægandi endurgjald fyrir skuldina sem 

pörin standa í við þær. Þær eru óbeint að búa til traust milli sín og paranna, samband 

sem byggist ekki aðeins á gagnkvæmni, heldur einnig á frændsemi. Peningar þýða 

viðskipti og peningagreiðslur gera sambönd fólks ópersónuleg. Með því að neita því 

að launin skipti máli eru konurnar að skapa visst samband við parið sem er hafið yfir 

launin sem þær fá (Ragoné, 1996).  

Það er erfitt að sjá að athæfið sem lýst er hér að ofan sé siðferðilega óréttlátt 

fyrir staðgöngumæðurnar. Að sjálfsögðu leggja þær sig í hættu þegar að þær fara í 

gegnum hormónameðferð, meðgöngu og fæðingu, en svo virðist sem þær geri þetta 

aðallega að eigin frumkvæði. Utanaðkomandi þættir hafa ávallt einhver áhrif á 

ákvarðanir okkar og gjörðir og það er ekki hægt að fullyrða að ekki sé um einhvers 

konar þvingun að ræða í þessu samhengi, dulda eða ódulda, en ef frásögn kvennana er 

skoðuð virðist þær ekki taka eftir neinni utanaðkomandi þvingun.   

 

Kafli IV: Umræða á Íslandi 

Frá þingsályktunartillögu að frumvarpsgerð 

Árið 2009 skipaði þáverandi heilbrigðisráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson, starfshóp 

sem fékk það verk að skoða staðgöngumæðrun í siðfræðilegu, lögfræðilegu og 

læknisfræðilegu ljósi, og meta það hvort leyfa eigi staðgöngumæðrun hér á landi. 

Starfshópurinn, sem samanstóð af Guðríði Þorsteinsdóttur, sviðstjóra lagasviðs 

heilbrigðisráðuneytis, Kristjáni Oddsyni yfirlækni og Ástríði Stefánsdóttur, dósent við 

Háskóla Íslands, skilaði svo áfangaskýrslu í byrjun ársins 2010. Aðal niðurstöður 

hópsins voru þær að nauðsynlegt sé að ítarleg umræða og umfjöllun í samfélaginu 

eigi sér stað áður en ákveðið er hvort heimila eigi staðgöngumæðrun, og afstaða sé 

tekin til þess með hvaða skilyrðum hún yrði leyfð (Vinnuhópur heilbrigðisráðherra, 

2010). 

Strax í desember árið 2011 var lögð fram tillaga um að velferðaráðherra 

skipaði starfshóp sem undirbyggi frumvarp til laga um heimilun staðgöngumæðrunar 

í velgjörðaskyni. Tillagan yrði svo lögð fyrir á Alþingi eins fljótt og mögulegt væri. 

Þá voru gerðar breytingar frá fyrra þingi. Meiri áhersla var lögð á hag og réttindi 
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barnsins ásamt sjálfræði og velferð staðgöngumóðurinnar. Þá var einnig lagst gegn 

því að staðgöngumæður og verðandi foreldrar gerðu á milli sín bindandi samkomulag, 

á þeim forsendum að kona hafi skilyrðislausan rétt yfir líkama sínum (Þingskjal 551, 

2011-2012: 1).  

Stuttu eftir að þingsályktunartillagan var gefin út, nánar tiltekið þann 18. 

janúar 2012, var hún samþykkt af Alþingi. Þá var svo skipað fyrir að við vinnuna yrði 

í fyrsta lagi lögð áhersla á að tryggja hag og réttindi barnsins, í öðru lagi rétt, sjálfræði 

og velferð staðgöngumóður og hennar fjölskyldu, og í þriðja lagi farsæla aðkomu 

hinna verðandi foreldra. Lögð var áhersla á að frumvarpið verði lagt fram eins fljótt 

og auðið er (Þingskjal 702, 2011-2012). Þó virðist hafa gengið erfiðlega að finna fólk 

til að leggjast í frumvarpsgerð. Í frétt frá 19. júlí síðastliðnum segir að erfitt hafi 

reynst að finna óháða sérfræðinga til að vera þátttakendur í verkefninu aðallega 

sökum þess að fara verður í gegnum álitamál tengd staðgöngumæðrun annars vegar 

og semja frumvarpið hins vegar. Guðbjartur Hannesson, velferðarráðherra, segir 

töfina felast í því að erfitt er að finna hóp sem muni leita bestu lausna, án þess að 

togast á um hlutina („Fá ekki fólk“, 2012). 

Vandræði velferðarráðherra eru skiljanleg enda eru ágreiningsefnin mörg og 

óvissa mikil í flestallri umræðu um staðgöngumæðrun. Þetta sést vel í opinberri 

umræðu sem hefur átt sér stað hér á landi í kringum þingsályktunartillögu um 

frumvarpsgerð.  

 

Réttur barnsins 

Í umræðu um staðgöngumæðrun á Íslandi hefur verið lögð mikil áhersla á farsæld 

barnsins sem verður til (Þingskjal 551, 2011-2012). Upp hafa komið vangaveltur um 

hvort að með staðgöngumæðrun sé verið að skaða barnið sem verður til með þessum 

hætti og hvort staðgangan brjóti á réttindum þess. Í barnasáttmála sameinuðu 

þjóðanna, sem undirritaður var af Íslands hálfu í janúar árið 1990 og fullgiltur í 

október 1992, segir meðal annars að barn hafi rétt til að þekkja foreldra sína líkt og 

unnt er og njóta umönnunar þeirra og rétt til að öðlast ríkisfang strax eftir fæðingu 

(Umboðsmaður barna [án árs]). Í lagasafni Alþingis er þess einnig getið að barn eigi 

rétt á að þekkja báða foreldra sína (Barnalög nr. 76/2003, 1. gr.). Í flestum tilfellum 

leikur ekki vafi á því hverjir réttir foreldrar barns eru en þegar barn er fætt með hjálp 

frjóvgunartækni flækjast málin. Samkvæmt íslenskum lögum er móðir barns við 
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tæknifrjóvgun sú kona sem elur barnið og eiginmaður hennar faðir barnsins sé hann 

til staðar (Barnalög nr. 76/2003, 6. gr.). Á vef innanríkisráðuneytisins má finna grein 

um réttarstöðu barns sem getið er með staðgöngumæðrun. Þar er aðallega rætt um 

börn sem getin eru í öðru landi en heimalandi sínu, og þurfa að fá ríkisfang í 

heimalandinu eftir fæðingu. Yfirleitt er það móttökuríkið sem greiða þarf úr þeirri 

óvissu sem oft skapast um réttarstöðu barns í þesssum aðstæðum og þar sem löggjöf 

um staðgöngumæðrun og móðerni er afar ólíkt og misyfirgripsmikið eftir þjóðríkjum 

getur úrlausn mála orðið mjög flókin (Innanríkisráðuneyti, 2010). Í tilfellum þar sem 

aðkoma yfirvalda er lítil eða engin í fæðingarlandi barns og óljóst er hvert lagalegt 

gildi samningsins sem gerður er á milli staðgöngumóður og verðandi foreldra er má 

efast um að grundvallarréttindi barna séu virt. Það er í þessum tilfellum sem hætta er 

á að mansal og verslun með börn eigi sér stað, og erfitt getur reynst að gefa barni 

sama ríkisfang og eiginlegir foreldrar þess hafa (Innanríkisráðuneyti, 2010). Í 

nefndaráliti frá meiri hluta heilbrigðisnefndar (2011) er þó bent á að réttur barns til að 

þekkja uppruna sinn getur verið meiri sé það getið með staðgöngumæðrun heldur en 

við ýmis konar tæknifrjóvgun, til dæmis þegar um er að ræða gjafaegg eða gjafasæði 

þar sem nafn gefandans er ekki upplýst.  

Af greinargerð innanríkisráðuneytis má áætla að löggjöf um heimild til 

staðgöngumæðrunar hér á landi myndi stuðla að því að réttindi barna séu frekar virt 

en annars. Ef staðgöngumæðrun færi fram með löglegum hætti hér á landi í stað þess 

að Íslendingar þurfi að leita til annarra landa væri hægt að fylgjast vel með ferlinu og 

engin óvissa væri um ríkisfang barnsins. Í nefndarálitum frá meiri hluta 

heilbrigðisnefndar og meiri hluta velferðarnefndar um tillögu til þingsályktunar um 

staðgöngumæðrun er einmitt rætt um þennan kost. Að íslensk stjórnvöld geti spornað 

við þeim nöturleika sem fylgir staðgöngumæðrun í þróunarlöndum með því að leyfa 

ferlið innan vandaðs lagaramma hér heimafyrir (Þingskjal 1866, 2010-2011; Þingskjal 

551, 2011-2012). Reynsla frá Bretlandi hefur þó sýnt að eftirspurn eftir 

staðgöngumæðrum erlendis frá hafi aukist frekar en hitt eftir að staðgöngumæðrun í 

velgjörð hefur verið gerð lögleg í landinu (Þingkjal 551, 2011-2012). 

 Bæði Barnaheill – Save the Children og umboðsmaður barna leggja til í 

umsögnum sínum um þingsályktunartillögu um staðgöngumæðrun að meiri áhersla 

verði lögð á að auðvelda ættleiðingarferli á Íslandi í stað þess að leyfa 

staðgöngumæðrun með lögum (Margrét María Sigurðardóttir, 2011; Petrína 

Ásgeirsdóttir, 2010-2011).  Umboðsmaður barna færir rök fyri máli sínu með þvi að 
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nefna 3. grein Barnasáttmálans, sem gefur til kynna að réttur barns til að eiga góða 

foreldra eigi að ganga framar hugsanlegum rétti fullorðinna til að stofna fjölskyldu 

(Margrét María Sigurðardóttir, 2011). Í 3. grein sáttmálans segir orðrétt „það sem 

barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á vegum hins 

opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafastofnanir gera ráðstafanir 

sem varða börn (Umboðsmaður barna [án árs]).“ Barnaheill vísar í 6. grein sáttmálans 

máli sínu til stuðnings, þar sem segir að aðildarríki samningsins skuli viðurkenna 

meðfæddan rétt barna til lífs og tryggja eftir fremsta megni að börn megi lifa og 

þroskast (Umboðsmaður barna [án árs]; Petrína Ásgeirsdóttir, 2010-2011). Til að 

tryggja að börn megi lifa og þroskast og að þeirra velferð hafi forgang í ráðstöfunum 

sem þau varða hlýtur að vera skynsamlegast að einbeita sér að þeim börnum sem 

þegar eru til staðar í heiminum, í stað þess að eyða orku í að finna leiðir til að búa til 

enn fleiri börn. Út frá túlkun á umsögnum og nefndarálitum um þingsályktunartillögu 

má ætla að aðaláhersla frumvarpsgerðar ætti að vera að sporna við þeim vandamálum 

sem barnlaust fullorðið fólk á við að glíma. Að sjálfsögðu er hagur barnsins hátt 

settur í þessum skjölum en með því að leyfa staðgöngumæðrun er ekki verið að gæta 

að hag barna heimsins, heldur stuðla að því að allt fullorðið fólk geti eignast þau börn 

sem það helst vill.  

 Það hefur reynst erfitt að finna rannsóknir sem gerðar hafa verið á líðan og 

velferð barna sem hafa komið í heiminn með staðgöngumæðrun. Það var gerð 

rannsókn árið 2011 á 7 ára börnum sem getin höfðu verið með gjafaeggi, gjafasæði 

og staðgöngumæðrum, og einnig með náttúrulegri frjóvgun. Athugað var hvaða áhrif 

það hefði á börn að segja þeim frá uppruna sínum. Niðurstöður sýndu að enginn 

sýnilegur munur er á fjölskyldugerð hvað varðar fjandskap og ágreining á milli móður 

og barns, og að tæknifrjóvgun hefur engin óhagstæð áhrif á samband móðurs og barns 

(Golombok o.fl., 2011: 237). Siðfræðistofnun Háskóla Íslands hefur bent á þann skort 

sem er á rannsóknum á börnum staðgöngumæðra og að nauðsynlegt sé að gera 

ítarlega grein fyrir áhrifum staðgöngumæðrunar á börn á öllum aldri (Salvör Norðdal, 

2011). Í grein Smerdon (2009) minnist hún á frásagnir barna sem getin hafa verið 

með staðgöngumæðrun (60). Brian C., sem er á 18. ári þegar að hann skrifar um 

upplifun sína, lítur á sjálfan sig sem ættleitt barn en hann var getin með hefðbundinni 

staðgöngumæðrun. Honum líður eins og hann hafi verið keyptur og seldur og leggur 

áherslu á að börn eigi aldrei að vera söluvarningur (C. Brian, 2006b). Eins lýsir hann 

þeirri upplifun þegar hann hitti í fyrsta skipti sammæðruð systkini sín svona: „Að sjá 
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fjölskyldumyndirnar, öll hamingjusöm og brosandi, en ég var ekki þar. Það vantaði 

mig ... mamma mín vildi mig ekki ... Það skiptir ekki máli hversu mikið hinir 

foreldrar okkar vildu okkur, alvöru mæður okkar vildu okkur ekki (C. Brian, 

12.08.2006a).“ Augljóst er að uppruni Brians hefur haft mikil áhrif á líf hans, og það 

er líka augljóst að rannsóknir á eldri börnum sem getin hafa verið af 

staðgöngumæðrun eru nauðsynlegar. Rannsóknir hafa sýnt að áhrif foreldra á ættleidd 

börn þeirra minnki eftir því sem börnin eldast og er líklegt að hugmyndir eins og 

Brian hefur komi ekki fram fyrr en á unglingsárum. (Scarr og Weinberg, 1983). 

Smerdon (2009: 60) tekur einnig dæmi frá Jamie, 14 ára stelpu sem getin var með 

fullri staðgöngumæðrun. Hún hefur aðra skoðun en Brian á uppruna sínum. Hún segir 

að það skipti ekki máli hvernig hún var getin og að móðir hennar hafi ekki gengið 

með hana. Það sem skiptir máli fyrir hana er að hún hafi fæðst og að hún lifi (Schulte, 

2008).  

 

Réttur staðgöngumóðurinnar 

Í seinni þingsályktunartillögu til Alþingis um leyfi til frumvarpsgerðar um 

staðgöngumæðrun var fallið frá þeirri hugmynd að gera bindandi samning milli 

staðgöngumóður og verðandi foreldra líkt og tíðkast til dæmis í Indlandi (sjá kafla 

III). Þessi samningur hefði gert það að verkum að staðgöngumóðir gæti ekki hætt við 

að gefa barnið frá sér og foreldrar gætu ekki hætt við að taka við barninu. Þessu var 

breytt með það í huga að kona hefur skilyrðislausan rétt yfir eigin líkama (Þingskjal 

551, 2011-2012). Á meðgöngu geta komið upp ófyrirséð vandamál sem ekki er hægt 

að semja um fyrirfram. Því þarf staðgöngumóðir að hafa vald til þess að taka 

ákvarðanir sem snerta hennar eigin líkama á meðgöngu án afskipta annarra (Þingskjal 

551, 2011-2012: 4; Salvör Norðdal, 2011).  

 Meiri hluti velferðarnefndar leggur til að málefni sem varða 

staðgöngumæðrun verði innan hins opinbera heilbrigðiskerfis vegna þess að 

heilbrigðisþjónusta vegna meðgöngu og fæðinga er ókeypis. Nefndin leggur til að 

kostnaði við meðgöngu verði mætt af kerfinu til þess að sporna við því að greiðslur 

milli verðandi foreldra og staðgöngumóður eigi sér stað (Þingskjal 551, 2011-2012). 

Svo viðist sem ætlast sé til að engar greiðslur eigi sér stað milli staðgöngumóður og 

verðandi foreldra. Í Bretlandi sjá verðandi foreldrar um kostnað við meðgöngu. Eins 

og rætt var um í fyrsta kafla er erfitt að reikna út nákvæmlega þann kostnað sem snýr 
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að meðgöngu og því er erfitt að gera sér grein fyrir  hvort að um einhvers konar 

umframkostnað sé að ræða þegar að verðandi foreldrar sjá um allan 

meðgöngukostnað. Það er einnig mikilvægt að gera sér grein fyrir að 

staðgöngumæður gætu þurft að standa undir kostnaði sem ekki tengist 

heilbrigðisþjónustu beint. Það verður til dæmis að athuga hvað gera skuli ef 

staðgöngumóðir missir mikið úr vinnu vegna meðgöngunnar og verði þannig fyrir 

tekjutapi. Einnig er vert að benda á að í þingsályktunartillögunni er gert ráð fyrir að 

staðgöngumæðrun verði aðeins möguleg fyrir íslenska ríkisborgara til að koma í veg 

fyrir að útlendingar komi til Íslands til þess að nýta sér úrræðið. Ef þessi þjónusta á að 

vera innan heilbrigðiskerfisins mun hún að öllum líkindum standa til boða öðrum 

konum á evrópska efnahagssvæðinu og því er erfitt að einskorða þessa þjónustu við 

íslenska ríkisborgara (Salvör Norðdal, 2011). 

 

Réttur verðandi foreldra 

Siðfræðistofnun Háskóla Íslands leggur áherslu á að hugsað verði vel um hverjir eigi 

að hafa aðgang að staðgöngumæðraþjónustunni í umsögn sinni. Í 

þingsályktunartillögunni er yfirleitt vísað til kvenna og para sem geta ekki átt barn 

vegna skemmda á legi eða sjúkdóma sem gera meðgöngu hættulega fyrir konuna. 

Siðfræðistofnun bendir á að þetta sé afar lítill hópur (um það bil 0-5 pör á ári) og að 

erfitt verði að einskorða þjónustuna við þennan hóp. Ekki er víst hvort hægt verði að 

útiloka til dæmis samkynhneigða karla frá þjónustunni verði hún leyfð. Í framhaldi af 

því má spyrja sig hvort konur sem geta ekki eignast börn vegna t.d. aldurs eða 

starfsframa ættu einnig að hafa rétt til að nýta sér þjónustuna (Salvör Norðdal, 2011). 

Í umsögn samtakanna ´78 um þingsályktunartillöguna er talið að 

staðgöngumæðrun geti opnað dyr fyrir samkynhneigða, þá sérstaklega homma, þar 

sem hún gefi þeim færi á að eignast börn. Samtökin benda á að hommar hafi hingað 

til aðeins staðið ættleiðing til boða vilji þeir eignast börn. Varla er þó hægt að tala um 

ættleiðingu sem úrræði fyrir þá því samkvæmt samtökunum leyfa ekki þau lönd sem 

Ísland hefur ættleiðingarsamninga við ættleiðingar til samkynhneigðra (Guðmundur 

Helgason, 2011-2012: 1). Samtökin benda einnig á að nú þegar hefur hinsegin fólk 

eignast börn saman og gert samning sín á milli um forræði með eigin ráðum og á 

eigin forsendum. Samtökin telja að betra væri að hafa skýran lagaramma um þetta 

málefni svo að réttindi allra sem við kæmu meðgöngunni, og þá sérstaklega barnsins, 
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séu tryggð. Einnig benda samtökin á að nauðsynlegt sé að transfólk  fái rétt til að nýta 

sér þetta úrræði (Guðmundur Helgason, 2011-2012: 1-2). 

Í fyrsta kafla þessarar ritgerðar er  talað um að fyrir flestum er 

eftirsóknarverðara að eignast erfðafræðilegra skylt barn frekar en óskylt. En það er 

ekki bara þrá til þess að eiga afkvæmi sem líkist foreldrum erfðafræðilega sem gerir 

það að verkum að fólk fer út í staðgöngumæðrun. Staðreyndin er sú að ættleiðing er 

afar flókið ferli. Ættleiðing er bæði dýr og tímafrek. Foreldrar þurfa helst að hafa 

verið í sambandi í að minnsta kosti fimm ár, mega ekki vera eldri en 45 ára, mega 

ekki vera með hvers kyns sjúkdóma sem hugsanlega gætu hamlað þeim við uppeldi 

barns og verða að vera með hreint sakavottorð (Lög um ættleiðingar nr. 130/1999; 

Íslensk ættleiðing, 2012). Þrátt fyrir flókin vandamál sem upp geta komið þegar 

staðgöngumæðrun er notuð sem úrræði þá er hún því oft einfaldari kostur en 

ættleiðing og stundum eini kosturinn í boði fyrir verðandi foreldra. Þessi rök, að 

margar konur eigi ekki annarra kosta völ en að nýta sér staðgöngumóður til að geta 

eignast börn, eru algeng meðal stuðningsfólks staðgöngumæðrunar (Íris Lind 

Sæmundsdóttir, 2010-2011: 1). 

Eins og áður hefur verið nefnt leggur umboðsmaður barna ásamt samtökunum 

Barnaheill – Save the Children áherslu á að auðvelda ættleiðingaferlið í stað þess að 

leyfa staðgöngumæðrun í umsögnum sínum í fyrri umræðu þingsályktunartillögunnar 

(Petrína Ásgeirsdóttir, 2010-2011; Umboðsmaður barna, 2011). Það stingur því eilítið 

í stúf að í nefndaráliti um tillögu til þingsályktunar um staðgöngumæðrun er lagt til að 

notuð verði gildandi löggjöf um ættleiðingaferli í staðgöngumæðrunarferlinu. 

Samkvæmt grunnskilgreiningu laga er móðir barns sú sem elur það, og til þess að 

hrófla ekki við þessari skilgreiningu um móðureðlið er lagt til að verðandi foreldrar 

ættleiði barnið við fæðingu þess að breskri fyrirmynd. Nefndin gerir sér grein fyrir 

þeim erfiðleikum sem ríkja í ættleiðingaferli á Íslandi. Því leggur hún til að samhliða 

frumvarpsvinnu um staðgöngumæðrun verði ættleiðingarferlið einfaldað svo að 

kröfur um hæfni foreldra verði ekki mikil hindrun fyrir umsækjendur (Þingskjal 551, 

2011-2012). Samkvæmt núgildandi tillögu um frumvarp varðandi staðgöngumæðrun 

er því ætlast til þess að verðandi foreldrar sem ákveða að nýta sér staðgöngumæðrun 

þurfi að fara í gegnum sama lagaferli og þeir sem ákveða að ættleiða. Þau rök um að 

leyfa eigi staðgöngumæðrun vegna þess að margir verðandi foreldrar hafa ekki kost á 

að ættleiða eru því fokin út í veður og vind ef þessi tillaga um lög tekur gildi.  
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Það er ekki auðvelt að breyta ættleiðingarlögum á Íslandi svo um munar. Þau 

lönd sem Ísland hefur ættleiðingarsamning við hafa mismunandi lög og reglur um 

hver fær að ættleiða börn þaðan. Því getur Ísland ekki einhliða rýmkað kröfur um 

aldur, heilbrigði eða kynhneigð þeirra sem sækja um. Einn kostur væri að semja við 

fleiri lönd um ættleiðingar. Þess konar samningar eru þó flóknir og taka langan tíma í 

vinnslu (Þingskjal 1866, 2010-2011: 6). Það er því ekki auðvelt verk að auka aðgengi 

að ættleiðingu frekar en að semja frumvarp um staðgöngumæðrun. En ef nota skal 

ættleiðingarlöggjöf þegar dæmt er um hverjir mega nýta sér staðgöngumæðrun er þó 

nauðsynlegt að gera ættleiðingu aðgengilegri, til þess að þetta úrræði nýtist eins og 

það á að gera: Til að geta hjálpað þeim sem ekki geta ættleitt að eignast börn. 

 

Kafli V: Niðurstöður og umræður: 

Að hjálpa öðrum er gott. Það veitir okkur sem og þeim sem góðverkið beinist 

að mikla hamingju (Borgonovi, 2008). En sama hvort fórnin er gerð í velgjörð eða til 

að hagnast á þá má segja, út frá umræðunni í þessu verkefni, að fórnin  gefi þeim sem 

færa hana hagnað. Indversku konurnar sem rætt var um í þriðja kafla ákveða að nýta 

líkama sinn til staðgöngumæðrunar vegna þess að þannig geta þær eignast fjármuni 

sem þær geta ekki fundið annars staðar. Bandarísku konurnar fara hins vegar í 

gegnum ferlið til þess að geta liðið betur með sjálfar sig. Þær ganga í gegnum erfitt 

ferli með það göfuga markmið að leiðarljósi að veita öðrum hamingju og geta þannig 

sagt við sjálfar sig að þær hafa gert eitthvað mikilvægt í lífinu. Manneskjur gera 

góðverk til þess að sjá hamingjuna í öðru fólki og til að gera öðrum kleift að hafa það 

gott eins og við (Borgonovi, 2008). Allt þetta veitir fólki hamingju og fær það til að 

sættast við sjálft sig. Hvort sem það er til þess að bæta upp fyrir fyrri harmleik eða til 

þess eins að fullnæga þeirri þörf okkar að finnast við vera góðar manneskjur, og 

finnast við hafa áorkað einhverju í lífinu sem við getum verið stolt af 

Af þeim rannsóknum sem ég hef skoðað hafa öll þau tilvik þar sem 

staðgöngumóðirin hefur neitað að afhenda barn sitt verðandi foreldrum átt sér stað 

þegar um hefðbundna staðgöngumæðrun er að ræða. Staðgöngumæður virðast finna 

fyrir meiri tengslum þegar þær ganga með barn sem er erfðafræðilega „þeirra“ heldur 

en þegar engin erfðatengls eru á milli staðgöngumóður og barns. Áhersla 

staðgöngumæðra á að þær séu ótengdar barninu sem þær ganga með virðist vera afar 

mikil bæði þegar staðgöngumæðrun er stunduð í hagnaðarskyni og í velgjörðarskyni. 
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Sérstaklega má sjá þetta í etnógrafíu Elly Teman þar sem konurnar lögðu mikla 

áherslu á að eggið væri það sem tengdi barnið við fjölskyldu sína en ekki líkaminn 

sem barnið fæðist úr. Út frá þessu má draga þá ályktun að yrði staðgöngumæðrun 

leyfð og frumvarp um staðgöngumæðrun fengist samþykkt væri skynsamlegt að leyfa 

einungis fulla staðgöngumæðrun þar sem ólíklegra er að þá skapist ósætti og 

forræðisdeilur milli staðgöngumóður og verðandi foreldra. Með því er hægt að reyna 

að stuðla að velferð verðandi foreldra, staðgöngumóður og barns og koma í veg fyrir 

að hlutaðeigendur hljóti skaða af ferlinu.  

Við frumvarpsgerð verður einnig að hafa í huga réttindi samkynhneigðra og 

transfólks. Það verður að gera ráð fyrir því að samfélagið eigi eftir að gera kröfu um 

að fleiri en þær konur sem ekki geta gengið með börn af líffræðilegum ástæðum fái 

að nýta sér þetta úrræði. Ef sömu réttindi eiga að gilda fyrir alla er illmögulegt að 

einskorða þennan kost við örfáar konur í því jafnréttissamfélagi sem við stefnum að. 

Því verður að athuga möguleikann á því að samkynhneigðir og transfólk geti nýtt sér 

þetta úrræði auk þess að gera verður ráð fyrir að fleiri konur en þær sem geta ekki 

líffræðilega gengið með börn geri kröfu um að fá að nýta sér þennan kost. 

Eins og sagt var í kafla fjögur hefur eftirspurn eftir staðgöngumæðrun í 

fátækari löndum aukist í Bretlandi eftir að staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni var 

gerð lögleg. Með lögleiðingu staðgöngumæðrunar er verið að viðurkenna þetta form 

fæðingar og gera það eðlilegt í augum vesturlandabúa. Lögleiðing 

staðgöngumæðrunar gæti því mögulega ýtt undir staðgönguviðskipti á svæðum þar 

sem lagarammi er lítill og hætta á mansali og kúgun meiri en hér á landi. Hugmyndir 

hafa komið upp um að banna Íslendingum að leita til staðgöngumæðra utan 

landsteinanna verði úrræðið gert löglegt hér á landi. Í því samhengi verður að hafa í 

huga að Ísland er afar lítið samfélag og ef ágreiningar um forræði milli foreldra og 

staðgöngumóður verða til geta þeir orðið mun meira áberandi en í stærri samfélögum 

(Salvör Norðdal, 2011) og haft þannig mun meiri áhrif á þá sem tengjast málinu en 

ella. Það verður líka að athuga að staðgöngumæðrun er leið fyrir fátækar konur til að 

afla sér fjár sem þær geta illmögulega öðlast með öðrum leiðum. Þrátt fyrir að 

sjálfstæðið sem þær öðlast sé langt frá því að vera fullt fjárhagslegt sjálfstæði, 

samanber það mikla aðhald og vald sem frjóvgunarstöðvar virðast hafa yfir konunum, 

þá er það ekki þar með sagt að réttlætanlegt sé að banna aðgang að 

staðgöngumæðrum í löndum þar sem iðkunin er leyfð.  
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Ef við skoðum réttindi barna þá virðast þau hafa lítið haft að segja um þetta 

málefni. Aðeins ein rannsókn fannst sem innihélt börn sem getin eru af 

staðgöngumóður og því er erfitt að segja hvaða beinu áhrif slík fæðing getur haft á 

börn. Það er þó nauðsynlegt að gefa sér ekki að ákveðið fjölskylduform sé slæmt 

einungis vegna þess að áhrif þess á velferð barns eru ekki þekkt. Umræða um 

staðgöngumæðrun á Íslandi hefur ekki hag barna að leiðarljósi þó svo að umræða um 

mikilvægi þess að börn komi vel út úr staðgöngumæðrun sé í hávegum höfð. 

Staðgöngumæðrun er ekki framkvæmd með hag barna að leiðarljósi, heldur hag 

barnlauss fólks. Staðgöngumæðrun gerir fólki kleift að eignast barn sem er 

erfðafræðilega líkt því sjálfu. Í rannsókn Temans kom fram að foreldrar leita alls ekki 

alltaf til staðgöngumæðrunar sem síðasta úrræðis heldur kjósi einfaldlega frekar að 

nota egg verðandi móður en að ættleiða barn sem búið er til úr öðru eggi. Það þykir 

jafnvel synd að nýta ekki nothæf egg séu þau til staðar. Staðgöngumæðrun gæti því 

hugsanlega komið niður á foreldralausum börnum sem bíða ættleiðingar og það má 

spyrja sig hvort staðgöngumæðrun stuðli mögulega að foreldraleysi annarra barna. 

Hér brýtur staðgöngumæðrun gegn 2. grein barnasáttmálans, sem segir að það sem 

barni er fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang þegar gerðar eru ráðstafanir sem varða 

börn. 

Mikilvægt er að athuga að ef að þeir einstaklingar sem vilja nýta sér 

staðgöngumóður til að eignast barn þurfa að fara í gegnum sama ferli og þeir sem 

vilja ættleiða verður aðgengi að staðgöngumæðrun ekki meira en aðgengi að 

ættleiðingu. Við skulum gefa okkur að tillaga um rýmkun ættleiðingarlaga taki gildi 

og ættleiðingaferlið verði einfaldað svo auðveldara verði fyrir verðandi foreldra að 

nýta sér staðgöngumæðrun. Þá ættu pör sem geta ekki nýtt sér tæknifrjóvgun að geta 

valið um hvort þau ættleiði eða noti staðgöngumæðrun. Staðgöngumæðrun yrði þá 

bara ein aðferð til að búa til nýja einstaklinga en ekki úrræði fyrir þá einstaklinga sem 

geta ekki mögulega eignast barn öðruvísi. Ef raunin er sú að rýmka megi lög um 

ættleiðingu á Íslandi og auðvelda ferlið er möguleiki á að byrja á því að auka aðgengi 

að ættleiðingu og athuga hvort eftirspurn eftir staðgöngumæðrun minnki í kjölfarið. 

Það er ekki hægt að banna staðgöngumæðrun á þeim forsendum að 

staðgöngumóðirin geti mögulega séð eftir því að hafa gengið í gegnum þetta ferli. 

Fullorðið sjálfráða fólk ber ábyrgð á eigin ákvörðunum og gjörðum. Það verður þó að 

stíga varlega til jarðar þegar ákvarðanir eru teknar um reglur varðandi 

staðgöngumæðrun og velta því fyrir sér hversu nauðsynlegt þetta úrræði er fyrir 
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íslenskt samfélag og hvort aðrar leiðir séu í boði fyrir barnlaust fólk. Ef sömu lög 

munu gilda fyrir ættleiðingu og staðgöngumæðrun verður staðgöngumæðrun sjaldan 

eina úrræðið fyrir barnlaust fólk. Ef þetta verður raunin er ekki hægt að líta á 

staðgöngumæðrun sem nauðsynlegt úrræði fyrir barnlausa. 

Augljóst er að staðgöngumæðrun getur stuðlað að hamingju fólks, bæði 

verðandi foreldra og í vissum tilfellum staðgöngumóðurinnar. Hvort 

staðgöngumæðrun sé skaðleg að einhverju leiti er spurning sem á sér mörg svör. Út 

frá þessu verkefni má sjá að staðgöngumæðrun getur leitt til kúgunar kvenna sem 

lýsir sér í skertu félagslegu og fjárhagslegu frelsi, samanber Indversku konurnar úr 

þriðja kafla. Einnig getur staðgöngumæðrun verið líkamlega skaðleg fyrir 

staðgöngumóðurina, því meðgöngu fylgja oft líkamleg vandamál. 

Staðgöngumæðurnar frá Bandaríkjunum og Ísrael sem rætt var um í fyrsta og þriðja 

kafla virðast þó ganga í gegnum ferlið með eigin vilja að leiðarljósi og gera sér grein 

fyrir þeim vandamálum sem upp geta komið. Slík staðgöngumæðrun virðist stuðla að 

hamingju án þess að skaða verðandi foreldra eða staðgöngumóðurina varanlega. Út 

frá þessum niðurstöðum má áætla að staðgöngumæðrun geti verið siðferðilega 

réttmætt ferli fyrir staðgöngumóður og verðandi foreldra, ef viðhorf aðila til ferlisins 

býður upp á  viðunnandi aðstæður fyrir alla sem að málinu koma. Út frá þeirri einu 

rannsókn sem fannst um áhrif staðgöngumæðrunar á börn er ekki hægt að ætla annað 

en að börn sem getin eru af staðgöngumæðrum eigi alla jafna ekki verri æsku en þau 

börn sem getin eru með hefðbundnum hætti og þau sem eru ættleidd. Augljóst er þó 

að ein rannsókn er ekki nóg til þess að áætla um þetta mál og nauðsynlegt er að fleiri 

rannsóknir um þetta verði gerðar í náinni framtíð svo hægt sé að meta niðurstöður 

með raunhæfum hætti. Þannig mætti meta það hvort ferlið sé innan siðferðilega 

marka út frá reynslu allra þeirra sem við koma ferlinu. Það er einnig nauðsynlegt að 

líta á alþjóðleg áhrif þess sem viðurkenning á staðgöngumæðrun getur haft á 

staðgöngumæður og börn úti í heimi og meta það hvort þau áhrif minnki siðferðilegt 

réttmæti starfsemi staðgöngumæðrunar hér á landi.  
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