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Útdráttur 

Í lok árs 2010 og byrjun 2011 skapaðist mikil umræða um staðgöngumæðrun á Íslandi. 

Þingsályktunartillaga um heimilun staðgöngumæðrunar í velgjörðaskyni var rædd á 

Alþingi og þar var þverpólitískur stuðningur við tillöguna. Mikill meirihluti landsmanna 

sagðist styðja að staðgöngumæðrun yrði leyfð hér á landi í skoðanakönnunum. 

Fagaðilar sem gáfu umsagnir um tillöguna voru ekki á sama máli og bentu á að ræða 

þyrfti málið mun meira áður en lög yrðu sett. Ýmis álitamál hefðu ekki verið leidd til 

lykta. Í þessari ritgerð er spurt hvort fólk eigi rétt á því að eignast barn. Tekin voru 

viðtöl við sérhæfða lækna og gögn frá Alþingi voru mikið notuð. Farið er yfir ófrjósemi 

og úrræði sem til eru við henni með áherslu á staðgöngumæðrun. Réttindi hinna ýmsu 

hópa, foreldra, barna, og staðgöngumæðra verða skoðuð. Þá verður farið yfir siðferðileg 

álitamál í tengslum við staðgöngumæðrun. Niðurstaðan er sú að það teljast ekki 

mannréttindi að eignast barn og fá hjálp við það, heldur eru það forréttindi. Þá hefur 

ekki farið fram víðtæk umræða um öll siðferðilegu álitamálin sem koma upp við 

staðgöngumæðrun. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er tólf eininga lokaverkefni til BA-prófs í stjórnmálafræði. Hún var skrifuð 

á vormisseri 2011. Leiðbeinandi var Silja Bára Ómarsdóttir og eru henni færðar bestu 

þakkir fyrir góðar hugmyndir, ráðgjöf, hvatningu og hjálp. Vigdís Jónsdóttir fær einnig 

sérstakar þakkir fyrir hjálp við að nálgast gögn úr skjalasafni Alþingis, sem og Bogi 

Ágústsson fyrir yfirlestur.  
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Inngangur 

Í lok ársins 2010 og byrjun 2011 skapaðist mikil umræða í íslensku samfélagi um 

staðgöngumæðrun, þegar greint var frá því í fjölmiðlum að íslensk hjón væru föst á 

Indlandi með nýfæddan son sinn. Þau höfðu greitt staðgöngumóður fyrir að ganga með 

barnið og komust ekki með það heim. Í skoðanakönnunum kom fram að yfirgnæfandi 

meirihluti landsmanna væri fylgjandi því að hér yrði staðgöngumæðrun í 

velgjörðarskyni leyfð með lögum. Þingsályktunartillaga um málið lá fyrir Alþingi á 

sama tíma og var rætt um íslensku hjónin á Indlandi í umræðum um hvort leyfa ætti 

staðgöngumæðrun. Umræðan, bæði á þingi og í samfélaginu, var mjög 

tilfinningaþrungin, enda snerta barneignir og ófrjósemi marga. Þegar mælt var fyrir 

þingsályktunartillögu um staðgöngumæðrun í janúar 2011 lauk fyrsti flutningsmaður 

tillögunnar ræðu sinni á því að nú bæri að afgreiða málið og heimila staðgöngumæðrun, 

„þannig sköpum við eintóma hamingju.“ (Ragnheiður Elín Árnadóttir, 2011) Mikið 

hefur verið rætt um sárindi og sorg sem fylgja því að langa til að eignast barn en geta 

það ekki. Ljóst er að fjölmargir þjást vegna þess að geta ekki átt börn. Ekki er þó hægt 

að ræða jafn flókið mál, hvað þá að setja um það lög, á tilfinningunum einum saman. 

Nauðsynlegt er að taka þær út fyrir sviga og skoða heildarmyndina.  

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni hvort það séu 

réttindi fólks að eignast börn. Möguleg úrræði við ófrjósemi verða skoðuð, bæði 

tæknifrjóvganir og ættleiðingar, sem eru leyfðar hér á landi, og staðgöngumæðrun, sem 

er bönnuð. Þá verður skoðað hvernig þessum málum er háttað í nágrannalöndum Íslands 

og fjallað verður um tilvik sem komið hafa upp á Íslandi í sambandi við 

staðgöngumæðrun. Umræðan í kringum staðgöngumæðrun verður könnuð. Þá verða 

réttindi ýmis konar skoðuð. Á fólk rétt á því að eignast barn og hvaða réttindi hafa börn 

í þessu samhengi? Hvernig á að ákveða hverjir ættu að fá að nota staðgöngumóður og 

hverjir ekki? Fjölmargar siðferðilegar og lagalegar spurningar vakna um 

staðgöngumæðrun og fjallað verður um helstu álitamálin.  

Tækninni hefur fleygt fram undanfarna áratugi, um það verður ekki deilt. Það að 

hlutirnir séu mögulegir þýðir þó ekki endilega að þeir séu réttir. Þó að mögulegt sé með 

hjálp tækninnar að fá konur til að ganga með börn fyrir aðra er ekki þar með sagt að það 

sé til góðs. Tækninýjungar eru ekki bara lausn á vandanum heldur þarf að skoða 

heildaráhrifin á samfélagið allt og það hvernig tæknin getur breytt hugmyndum okkar 
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um hvað það þýðir að eignast barn og tilheyra fjölskyldu. Því hefur verið haldið fram að 

breytingar séu að verða á grundvallarþáttum í tilverunni án þess að fólk geri sér 

almennilega grein fyrir því. Breytingarnar hafi læðst aftan að okkur og orðið að 

veruleika án þess að við tækjum í raun afstöðu til þeirra. (Ástríður Stefánsdóttir, 2010) 

Guðmundur Pálsson læknir orðaði það svo í umsögn um þingsályktunartillöguna að frá 

sjónarhóli læknavísinda sé staðgöngumæðrun ekki svo róttæk hugmynd, heldur rökrétt 

framhald af tækninni. Hins vegar sé staðgöngumæðrun afar róttæk félagslega. Fjallað 

verður um það í ritgerðinni að hvaða leyti samfélag okkar og skilningur á 

foreldrahlutverkunum breytist við þessu auknu tækni.   

Við gerð ritgerðarinnar var ákveðið að senda tölvupóst á nokkra lækna sem eru 

sérhæfðir í kvenlækningum og ófrjósemi til þess að afla almennra upplýsinga um 

staðgöngumæðrun hér á landi. Sendir voru póstar til yfirmanna á kvennasviði 

Landspítalans og til Art Medica. Ekki fengust svör frá öllum læknunum. Spurt var hvort 

læknarnir þekktu þess dæmi að staðgöngumæðrun hafi átt sér stað hér á landi eða að 

fólk færi erlendis til að fá staðgöngumóður. Einnig gafst læknunum kostur á að setja 

fram eigin skoðanir á staðgöngumæðrun. Fullum trúnaði var heitið sem og því að 

nafngreina ekki læknana. Þá voru skoðuð viðtöl sem birst hafa í fjölmiðlum, við 

íslenskar staðgöngumæður, við lækna og við aðra sérfræðinga.  

Mikið magn gagna fékkst frá Alþingi. Frá skjalasafni þingsins fékkst afrit af öllum 

opinberum gögnum tæknifrjóvgunarnefndar, auk umsagna og athugasemda við 

tæknifrjóvgunarlögin frá 1996. Af vef Alþingis fengust svo umsagnir um 

þingsályktunartillögu um staðgöngumæðrun. Allar umræður á Alþingi um bæði 

tæknifrjóvgunarlögin og tillöguna um staðgöngumæðrun voru skoðaðar og eru þær 

einnig notaðar sem heimildir. Aðrar heimildir voru fræðilegar bækur og greinar sem 

fengust ýmist að láni á Landsbókasafni eða af gagnasöfnum á netinu.  
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Ófrjósemi og úrræði  

Ófrjósemi  
Talið er að um fimmtán prósent para eigi við ófrjósemi að stríða einhvern tímann á 

lífsleiðinni. Par er skilgreint sem ófrjótt ef það hefur stundað reglulegt, óvarið kynlíf í ár 

án þess að getnaður eigi sér stað. Það þarf ekki að þýða að frjósemi sé engin. Barnleysi 

er skilgreint sem heilsufarsvandamál. Undanfarna áratugi hafa orðnar miklar tæknilegar 

framfarir á þessu sviði með tilkomu tæknifrjóvgana, sem hafa hjálpað stórum hópi 

ófrjósamra para við að eignast börn. (Art Medica, 2011) Tæknilegu möguleikarnir í 

aðstoð við getnað og meðgöngu eru fjöldamargir og er talað um að allt að fjörutíu 

mismunandi leiðir séu mögulegar við það að búa til barn með hjálp tækninnar. (Ástríður 

Stefánsdóttir, 2010) Tæknifrjóvganir geta þó ekki hjálpað öllum þeim sem þjást af 

barnleysi og nýtast til dæmis ekki þeim konum sem hafa fæðingargalla á legi eða 

fæddust án legs. Þær nýtast ekki heldur karlmönnum, hvorki einhleypum né pörum. Þá 

eru líka til konur sem hafa misst legið eða það orðið „óstarfhætt“ vegna skemmda. 

Einnig getur verið að meðganga stofni lífi konu í hættu af einhverjum orsökum. 

(Þingsályktunartillaga um staðgöngumæðrun, 2011) Þessar konur geta því ekki gengið 

með börn þó margar hverjar framleiði eggfrumur. Eini löglegi kosturinn til þess að 

eignast barn er því að ættleiða, en það getur verið vandkvæðum háð þar sem strangar 

reglur gilda um ættleiðingar. Sjúkdómar sem valda því að kona getur ekki gengið með 

barn geta þannig einnig valdið því að hún fái ekki leyfi t il þess að ættleiða barn. 

(Reglugerð um ættleiðingar, 2005) 

Það eru ekki svo margir áratugir síðan ófrjósemi hætti að verða feimnismál fyrir 

fólki. Það er aðeins undanfarin nokkur ár sem talað hefur verið opinskátt um það að fá 

tæknilega aðstoð við að geta barn. Nú er ófrjósemi vel þekkt og orðin að viðurkenndu 

heilsufarsvandamáli, þó að hún hafi alla tíð verið til. Allt í einu er talað um aðstoð við 

getnað sem mjög venjulegan hlut, en ekki hátæknilegt kraftaverk sem aðeins fáir hafi 

aðgang að. (Moore, 1999) 

 

Tæknifrjóvgun  
Tæknifrjóvgunarlög voru sett í fyrsta sinn á Íslandi árið 1996. Þrátt fyrir það hafði 

tæknisæðing verið framkvæmd hér á landi frá árinu 1980 og glasafrjóvgun frá árinu 

1991. (Tæknifrjóvgunarnefnd, 1995) Samkvæmt lögum um tæknifrjóvgun nr. 55/1996 



  

9 

er tæknisæðing „aðgerð þegar sæði er komið fyrir í eða nærri kynfærum konu á annan 

hátt en með samförum.” Glasafrjóvgun er í sömu lögum skilgreind sem „aðgerð þegar 

eggfruma, sem numin hefur verið úr líkama konu, er frjóvguð með sæðisfrumu utan 

líkamans.” Tæknifrjóvgun er svo getnaður sem verður í framhaldi af tæknisæðingu eða 

glasafrjóvgun.  

Frumvarp til laga um tæknifrjóvgun átti sér langan aðdraganda á Íslandi. Lögin voru 

sem fyrr segir samþykkt árið 1996 en áttu rætur að rekja til tveggja ályktana Alþingis 

frá árunum 1986 og 1989. Í fyrri ályktun Alþingis var dómsmálaráðherra falið að skipa 

nefnd til að kanna réttaráhrif tæknifrjóvgunar og gera tillögur um það hvernig tryggja 

mætti réttarstöðu aðila við slíka framkvæmd. Seinni ályktunin sagði til um að þingið 

myndi leggja fram lagafrumvarp um tæknifrjóvgun, meðal annars í sambandi við 

réttarstöðu og tryggingar. (Þorsteinn Pálsson, 1995) Samkvæmt því sem kveðið var á 

um í fyrri ályktuninni skipaði þáverandi dómsmálaráðherra sérstaka 

tæknifrjóvgunarnefnd árið 1986 til þess að fjalla um og kynna sér málin. Nefndin 

skilaði af sér tillögum árið 1994 og hafði þá fylgst með þróun og lagasetningu í 

tæknifrjóvgunarmálum í nágrannalöndunum, einkum Norðurlöndunum og Bretlandi, 

árin á undan. (Þorsteinn Pálsson, 1995)  

Tæknifrjóvgunarnefnd mælti með því við Alþingi í tillögum sínum að tæknifrjóvgun 

yrði viðurkennd sem meðferð við ófrjósemi samkvæmt lögum. Helsta álitaefnið var það 

hvort leyfa ætti kynfrumugjöf, sér í lagi eggfrumur, en nefndin var sammála um að gjöf 

sæðisfruma skyldi leyfð enda hefði það tíðkast lengi. Nefndin setti fram tvær tillögur að 

lagafrumvörpum um tæknifrjóvgun. Samkvæmt öðru, útgáfu a, var gjöf á sæði leyfð en 

gjöf á eggjum bönnuð. Samkvæmt hinu frumvarpinu, útgáfu b, voru gjafakynfrumur 

leyfðar, sem sagt bæði egg og sæði. Nefndin kaus að taka ekki beina afstöðu til þess 

hvort væri ákjósanlegra heldur eftirlét Alþingi það. (Þorsteinn Pálsson, 1995) 

(Tæknifrjóvgunarnefnd, 1995) Dómsmálaráðuneytið og þáverandi dómsmálaráðherra 

ákváðu að leggja fyrir Alþingi seinni útgáfuna, svo Alþingi valdi ekki á milli útgáfanna. 

Helstu rökin með eggfrumugjöfinni voru talin þau að þar sem sæðisgjöf hafi þá verið 

heimil um langt skeið væri ástæðulaust að mismuna pörum eftir því hvor aðilinn í 

sambandi hefði skerta frjósemi. Jafnframt væri hægt að fá eggfrumugjafir erlendis og 

því yrði pörum mismunað varðandi aðgang að meðferð ef eggfrumugjöf yrði ekki leyfð. 

(Þorsteinn Pálsson, 1995)  
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Málið var rætt alls í tíu klukkustundir og fimmtán mínútur í þremur umræðum á 

Alþingi. Í fyrstu umræðu var málið rætt í 50 mínútur, í annarri umræðu í 396 mínútur, 

eða sex klukkustundir og 36 mínútur, og í þriðju umræðu var málið rætt í 169 mínútur, 

eða tvær klukkustundir og 49 mínútur. (Alþingi, 1995-1996) Það er ekki áberandi 

langur tími miðað við umdeilt mál, en til samanburðar má nefna að lög um mannanöfn, 

sem voru sett á svipuðum tíma voru rædd í um helmingi styttri tíma. Vilji löggjafans til 

þess að viðurkenna tæknifrjóvgun með lögum var óumdeildur. Aðalágreiningsefni 

þingmanna var hvort leyfa ætti notkun gjafakynfruma eða ekki og hvort réttlætanlegt 

væri að kynfrumugjafar nytu nafnleyndar. Þá gerðu nokkrir athugasemdir við að 

eingöngu ætti að heimila konum í gagnkynhneigðum samböndum að gangast undir 

tæknifrjóvgun. (Alþingi, 1995-1996) 

Frá því að lög um tæknifrjóvgun voru samþykkt á Alþingi árið 1996 hefur þeim verið 

breytt fimm sinnum. Síðast var þeim breytt árið 2010 og kveða lögin nú á um að 

gagnkynhneigð og samkynhneigð pör megi notast við tæknifrjóvgun, sem og einhleypar 

konur. Leyfilegt er að gefa og þiggja eggfrumur og sæðisfrumur. Samkvæmt lögum um 

ættleiðingar mega nú bæði einhleypir og pör, gagnkynhneigð og samkynhneigð, 

ættleiða börn. Árið 2008 starfaði nefnd sem átti að endurskoða ákvæði laga um 

tæknifrjóvgun, og ræddi hún jafnframt um möguleikann á því að heimila 

staðgöngumæðrun. Niðurstaðan varð hins vegar sú að slíkar breytingar yrðu að fá mikla 

og vandaða umfjöllun og umræðu í samfélaginu áður en ákvörðun væri tekin. Tímabært 

væri þó að hefja slíka umræðu. (Arnar Hauksson, Ástríður Stefánsdóttir og Guðríður 

Þorsteinsdóttir, 2010) 

 

Staðgöngumæðrun  
Staðgöngumæðrun er í víðum skilningi þegar kona gengur með barn fyrir par eða 

einstakling og hefur fallist á það fyrir meðgönguna að láta barnið af hendi til þeirra eftir 

fæðingu. Það kallast hefðbundin staðgöngumæðrun á íslensku (e. traditional eða partial 

surrogacy) þegar staðgöngumóðir gengur með sitt eigið barn í þeim tilgangi að afhenda 

það erfðafræðilegum föður og mögulega hans maka. Hægt er að geta barnið með 

samförum, heimasæðingu með fersku eða frosnu sæði eða tæknisæðingu. Hægt er að 

nota gjafasæði. Full staðgöngumæðrun (e. gestational surrogacy, full surrogacy) kallast 

það þegar staðgöngumóðirin er ekki erfðafræðilega foreldri barnsins, og barnið er getið 
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með glasafrjóvgun. Þegar um slík tilvik er að ræða geta báðar kynfrumurnar komið frá 

verðandi foreldrum, en einnig getur önnur eða báðar frumurnar verið frá 

kynfrumugjöfum. (Arnar Hauksson, Ástríður Stefánsdóttir og Guðríður Þorsteinsdóttir, 

2010) Gerður er greinarmunur á því sem kallað er staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni 

og staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni. Hið fyrra er þegar kona tekur að sér að ganga 

með barn fyrir aðra konu til þess að láta gott af sér leiða. Oft á þetta við um konur sem 

eru skyldar eða nánar þeim sem munu ala upp barnið. Staðgöngumæðrun í 

hagnaðarskyni er þegar kona gengur með barn fyrir aðra í þeim tilgangi að fá greitt fyrir 

það. (Arnar Hauksson, Ástríður Stefánsdóttir og Guðríður Þorsteinsdóttir, 2010) 

Staðgöngumæðrun er óheimil á Íslandi samkvæmt 6. grein laga um tæknifrjóvgun frá 

árinu 1996. Í þeim lögum, nr. 55/1996, er staðgöngumæðrun skilgreind sem 

„tæknifrjóvgun framkvæmd á konu sem hyggst ganga með barn fyrir aðra konu og hefur 

fallist á það fyrir meðgönguna að láta barnið af hendi strax eftir fæðingu.“  

Í umræðum um tæknifrjóvgunarlögin á Alþingi árið 1996 fór lítið fyrir umræðu um 

þá grein laganna sem snýr að staðgöngumæðrun. Í athugasemdum með lögunum kemur 

fram að margvísleg siðfræðileg álitamál geti komið upp við staðgöngumæðrun. Þar sé 

helsta álitaefnið móðerni barnsins, sérstaklega þegar um fulla staðgöngu sé að ræða. 

Gert sé ráð fyrir því í meginreglum sérfræðinganefndar Evrópuráðsins um 

tæknifrjóvgun að kona sem fæði barn skuli ætíð teljast móðir þess, án tillits til uppruna 

eggfrumnanna. Í umsögnum um frumvarpið var ekki heldur mikið rætt um 

staðgöngumæðrun. Í fáum umsögnum er minnst á lagagreinina sem varðar 

staðgöngumæðrun en í þeim sem það er gert var ákvæðinu fagnað. Enginn 

umsagnaraðili mótmælti því að staðgöngumæðrun yrði bönnuð með lögum. (Alþingi, 

1995-1996) 

Þó staðgöngumæðrun sé bönnuð hér á landi eru til dæmi um að hún hafi verið 

framkvæmd. Læknar og ljósmæður hér á landi þekkja til dæma þar sem konur hafa 

gengið með börn fyrir annað fólk sem svo hefur ættleitt börnin. Þessi dæmi eru þó ekki 

skráð opinberlega sem dæmi um staðgöngumæðrun. Þá eru einnig til dæmi um að 

íslensk pör fari ásamt væntanlegri staðgöngumóður til annarra landa í þessum tilgangi. 

Enn fremur eru til dæmi um að íslenskt fólk hafi farið erlendis til að fá konur í löndum 

þar sem staðgöngumæðrun er heimiluð til að ganga með börn fyrir sig. Þetta hefur 

meðal annars komið fram í umræðum á Alþingi, þar sem Ragnheiður Elín Árnadóttir 

þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrsti flutningsmaður þingsályktunartillögu um 
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staðgöngumæðrun sagðist vita um fólk sem farið hefði margoft til Grikklands til að leita 

þessa úrræðis. Einnig sagðist hún þekkja dæmi um fólk sem hefði farið til 

Bandaríkjanna. (Ragnheiður Elín Árnadóttir, 2011)  

Umræður um staðgöngumæðrun urðu háværar undir lok árs 2010 þegar íslenskt par 

sem eignaðist barn með hjálp indverskrar staðgöngumóður komst ekki með barnið heim 

til Íslands. Mikið var fjallað um málið í fjölmiðlum og foreldrar barnsins tjáðu sig 

meðal annars um að þau vonuðust til þess að mál hans yrði til þess að 

staðgöngumæðrun yrði leyfð hér á landi. (Vísir.is, 2011) Drengurinn var viðurkenndur 

íslenskur ríkisborgari og þegar fullnægjandi gögn fyrir því að foreldrarnir hefðu forræði 

og erfðafræðilega tengingu við drenginn höfðu borist gat fjölskyldan komið heim til 

Íslands. Segja mætti að þetta mál hafi komið af stað almennri umræðu um 

staðgöngumæðrun á Íslandi í fyrsta skipti og í könnunum sagðist yfirgnæfandi 

meirihluti aðspurðra styðja staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Umræðan var þó á 

þeim tíma að mestu bundin við það eina tilvik og því hægt að velta vöngum yfir því 

hvort um almennan stuðning við staðgöngumæðrun væri að ræða eða aðallega samúð 

með aðstæðum þessa ákveðna fólks og vilja til að koma foreldrum og barni þeirra, sem 

þegar var komið í heiminn, heim til Íslands. (Læknafélag Íslands, 2011)  

Fjallað hefur verið um nokkur önnur tilvik staðgöngumæðrunar á Íslandi í 

fjölmiðlum. Til dæmis birtist þessi auglýsing í Morgunblaðinu þann 22. apríl 2007:  

 

(Morgunblaðið, 2007)  

 

Fjallað var um auglýsinguna í fréttum Stöðvar 2 þann 15. september 2008. Þar kom 

fram að sex konur hefðu svarað auglýsingunni og parið sem auglýsti valdi eina þeirra til 
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þess að fara með sér erlendis og ganga með barn fyrir sig. Konan féllst á að segja frá 

ástæðum þess að hún vildi gerast staðgöngumóðir í fréttum Stöðvar 2, undir nafnleynd:  

 
Ég átti sjálf barn fyrir tímann og var með sár á sálinni, því ég kláraði ekki 
meðgönguna. Sjálfa langar mig ekki til þess að ala upp fleiri börn, en þó 
langar mig til að klára meðgöngu. Með því að gerast staðgöngumóðir gat ég 
uppfyllt þá ósk mína og aðstoða par í leiðinni við barneign. Ég lít svo á að 
við séum að hjálpa hvort öðru. Eftir að við hófum ferlið hefur samkennd mín 
með hjónunum dýpkað og mér finnst það réttlætismál að fólk í þeirra stöðu 
hafi þennan möguleika hér á landi. Í þessu tilfelli er um að ræða tvo 
líffræðilega foreldra sem hafa ákaflega mikla löngun til að eignast barn. 

 

Aðspurð hvort hún héldi að erfitt yrði að gefa barnið frá sér að fæðingu lokinni sagði 

hún:  

Tilfinningalegur þáttur staðgöngumæðrunar er flókinn og líklega 
persónubundinn. Þegar ég hef gengið með mín eigin börn hef ég ekki fundið 
þessa sterku tilfinningalegu tengingu meðan á meðgöngu stendur og hef ekki 
upplifað einstaklinginn fyrr en eftir fæðingu. Ég hyggst passa barn þessara 
hjóna tímabundið – þó það sé svolítið skringilegt tímabil í lífi þess – og sé 
enga annmarka á því að fara þessa leið, hvorki siðferðilega né 
læknisfræðilega. Ef allt fer á besta veg kem ég ávallt til með að fylgjast með 
þessum einstaklingi, en mun þó aldrei líta á hann sem mitt eigið barn. 

 
(Fréttir Stöðvar 2,  2008)  

 

Þá var einnig fjallað um staðgöngumæðrun í þættinum Fréttaaukanum á Rúv í 

febrúar 2009. Rætt var við konu sem fæddi systur sinni og manni hennar barn. Þetta var 

áður en lög um tæknifrjóvgun voru sett og konan sem fæddi barnið er erfðafræðileg 

móðir barnsins en systir hennar félagsleg móðir þess. Fjölskyldur systranna tveggja eru 

mjög nánar og kalla sig stórfjölskyldu, og öllum hefur verið kunnugt um hvernig í 

pottinn er búið frá upphafi. Konan sagði í viðtali að hún hafi glaðst með systur sinni og 

upplifað hamingju yfir því að geta veitt þeim barnið sem þau hefðu þráð. Hún hefði þó 

viljað eftir á, hefði það verið hægt, ganga með frjóvgað egg með kynfrumum verðandi 

foreldranna. Hún og maður hennar hefðu ekki vitað hvernig hún myndi vinna úr því að 

gefa frá sér barnið, það hafi hins vegar gengið vel en „við fundum það fljótlega að ég 

þurfti að fá eitt barn í viðbót,“ sagði hún. (Fréttaaukinn, 2009)  
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Þingsályktunartillaga um staðgöngumæðrun 
Í kjölfar þess að mál íslenskra hjóna á Indlandi komst í hámæli undir lok árs 2010 fór 

fram fyrri umræða um þingsályktunartillögu um staðgöngumæðrun á Alþingi í byrjun 

árs 2011, en tillagan hafði verið lögð fram nokkru áður, í nóvember 2010. Stofnaður 

hafði verið vinnuhópur á vegum heilbrigðisráðuneytisins til þess að skoða málin og 

skilaði hópurinn skýrslu um staðgöngumæðrun í júní 2010. Niðurstaða nefndarinnar var 

sú að ekki væri tímabært að heimila staðgöngumæðrun hér á landi. Áður en nokkuð yrði 

gert þyrfti að skoða álitamál mun betur og almenn umræða ætti einnig eftir að fara fram. 

(Arnar Hauksson, Ástríður Stefánsdóttir og Guðríður Þorsteinsdóttir, 2010) Í 

þingsályktunartillögunni er hins vegar kveðið á um að heilbrigðisráðherra skipi 

starfshóp sem undirbúa eigi lagafrumvarp þar sem staðgöngumæðrun sé heimiluð. 

Tillagan gerði ráð fyrir því að staðgöngumæðrun yrði heimiluð í velgjörðarskyni aðeins, 

að sett yrðu ströng skilyrði fyrir henni til þess að tryggja sem best réttindi, skyldur og 

hagsmuni þeirra sem að málum komi og að gera yrði bindandi samning milli 

staðgöngumóður og foreldra. Þá kvað tillagan á um að frumvarpið yrði tilbúið og lagt 

fram eins fljótt og hægt væri, en ekki síðar en 31. mars 2011, rúmum tveimur mánuðum 

eftir að tillagan var lögð fram á þingi. (Þingsályktunartillaga um staðgöngumæðrun, 

2011)  

Ragnheiður Elín Árnadóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins hefur alltaf verið fyrsti 

flutningsmaður tillögunnar en meðflutningsmenn þegar tillagan var lögð fram í byrjun 

árs 2011 voru sautján þingmenn úr fjórum af þeim fimm flokkum sem sátu á Alþingi. 

Stuðningur við tillöguna var því þverpólitískur. (Þingsályktunartillaga um 

staðgöngumæðrun, 2011) Í fyrri umræðu um málið á Alþingi, sem tók aðeins rúman 

klukkutíma, lýsti enginn yfir mótmælum gegn tillögunni. Aðeins sex þingmenn tóku 

þátt í umræðunum að meðtöldum flutningsmanni hennar og lýstu tveir þingmenn yfir 

efasemdum um málið, en andmæltu ekki innihaldi tillögunnar. Eftir fyrri umræðu um 

tillöguna var henni vísað til heilbrigðisnefndar þingsins, sem óskaði eftir umsögnum frá 

ýmsum aðilum vegna hennar. Þegar þessi ritgerð var skrifuð hafði málið ekki verið 

afgreitt úr nefndinni.  

Löggjöf í nágrannalöndunum  
Í Danmörku kveða lög um tæknifrjóvgun á um að óheimilt sé að framkvæma 

tæknifrjóvgun á konu sem hefur gert samkomulag um staðgöngumæðrun. Jafnframt er 

óheimilt samkvæmt ættleiðingarlögum að bjóða upp á milligöngu um staðgöngumæðrun 
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og bannað er að nýta sér aðstoð staðgöngumæðra og auglýsa staðgöngumæðrun. Í 

Svíþjóð er fjallað um tæknifrjóvganir í lögum um erfðafræðilega friðhelgi einstaklings, 

en ekki er fjallað sérstaklega um staðgöngumæðrun. Skilyrði eru í lögunum um að nota 

verði kynfrumur annað hvort karls eða konu í sambandi og að fósturvísir verði aðeins 

settur upp hjá konu með samþykki maka. Þetta kemur í veg fyrir að hægt sé að 

framkvæma staðgöngumæðrun með tæknifrjóvgun og af því leiðir að hún er óheimil í 

Svíþjóð. Engin ákvæði eru heldur um staðgöngumæðrun í lögum í Noregi. Fjallað er um 

tæknifrjóvgun í lögum um læknisfræðilega notkun líftækni. Þar eru ákvæði um bann við 

gjöf eggfrumna og fósturvísa og þau koma í veg fyrir staðgöngumæðrun með 

tæknifrjóvgun. Samkvæmt finnskum lögum er óheimilt að framkvæma tæknifrjóvgun ef 

talið er að barnið verði gefið til ættleiðingar og þar með er staðgöngumæðrun óheimil. 

Lög um tæknifrjóvgun voru samþykkt þar í landi árið 2007, en fram að því voru engin 

lög í gildi um þessi mál og staðgöngumæðrun var talin heimil. Þá höfðu nágrannar 

Finna, sérstaklega í Svíþjóð, stundað að fara til Finnlands til þess að nýta sér 

staðgöngumæðrun. (Arnar Hauksson, Ástríður Stefánsdóttir og Guðríður 

Þorsteinsdóttir, 2010) 

Staðgöngumæðrun er því óheimil alls staðar á Norðurlöndunum þó að löggjöfin sé 

misjafnlega skýr. Í flestum Evrópulöndum er þessu eins farið, staðgöngumæðrun er 

ýmist bönnuð með beinum ákvæðum eða þá að önnur ákvæði í lögum koma í veg fyrir 

að hún sé heimil. Undantekningar eru nokkrar. Staðgöngumæðrun er leyfð með lögum í 

Rússlandi, Ungverjalandi og Úkraínu með misjafnlega ströngum skilyrðum. Þá er 

staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni heimil til dæmis í Bretlandi, Grikklandi, Georgíu 

og Hollandi. Engin ákvæði eru í lögum í Belgíu, Króatíu, Tékklandi, Portúgal og 

Rúmeníu um staðgöngumæðrun. (Arnar Hauksson, Ástríður Stefánsdóttir og Guðríður 

Þorsteinsdóttir, 2010) 

 

Ættleiðingar  
Fjöldi fólks hefur í gegnum tíðina notað ættleiðingar til þess að stofna fjölskyldu. Það 

eru þó mjög ströng skilyrði sem gilda um það hverjir mega ættleiða börn. Nú mega bæði 

pör og einhleypir, gagnkynhneigðir og samkynhneigðir ættleiða hér á landi. Hins vegar 

þarf fólk að vera á ákveðnum aldri, ekki eldri en 45 ára, vera heilsuhraust og ekki haldið 

sjúkdómum sem minnka möguleika þeirra til að annast vel um barn. Þá verða þeir sem 
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fá samþykki til ættleiðingar að vera fjárhagslega vel stæðir, bæði er það skilyrði fyrir 

samþykki og svo kostar ferlið heilmikið. (Reglugerð um ættleiðingar, 2005) Það er því 

alls ekki á allra færi að ættleiða börn.  

Þó er það svo að fjölmörg börn um allan heiminn eru munaðarlaus og þurfa á góðum 

foreldrum að halda. (Umboðsmaður barna, 2011) Bent hefur verið á þá staðreynd að það 

er ekki svo að öll börn sem fæðist njóti grundvallarréttinda. Börn um allan heim koma í 

heiminn án þess að hægt sé að sjá fyrir þeim. Þau búa við sára neyð. Auk þess er 

ungbarnadauði mikill í mörgum löndum. Út frá hagsmunum barna ætti því frekar að 

tryggja fleiri börnum, sem nú þegar eru til, réttinn til lífs og þroska eins og kveðið er á 

um í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þetta væri hægt að gera með því að auðvelda 

barnlausum Íslendingum að ættleiða þessi börn. Margir umsagnaraðilar um 

þingsályktunartillögu um staðgöngumæðrun settu til dæmis fram þá skoðun að ríkið ætti 

frekar að beita sér fyrir því að rýmka ættleiðingarlög og gera þannig munaðarlausum 

börnum kleift að eignast íslenska foreldra. Sama skoðun kom fram í viðtölum við lækna 

sem tekin voru fyrir ritgerðina. Einn læknir orðaði það sem svo að vegna þess hversu 

langan tíma ættleiðingar taka og hversu fátítt er að innlend börn séu ættleidd sé krafan 

um staðgöngumæðrun hærri. (Viðtal við lækni, 2011) Með því að rýmka ættleiðingarlög 

væri hægt að gera ættleiðingu að raunverulegu úrræði fyrir þá sem vilja stofna eða 

stækka fjölskyldu sína. Út frá hagsmunum barna væri þetta mikilvægara og réttara en að 

heimila staðgöngumæðrun hér á landi. (Barnaheill, 2011) (Læknafélag Íslands, 2011)  
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Réttindi  

Réttur til að eignast börn 
Réttur allra manna til þess að ráða eigin högum er tryggður í Mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna, Mannréttindasáttmála Evrópu og í stjórnarskrá íslenska 

lýðveldisins. Sjálfræði yfir eigin högum felur í sér réttinn til að ráða yfir eigin líkama og 

jafnframt „bann við utanaðkomandi inngripi í líkama einstaklingsins.“ Á undanförnum 

árum hefur almenn viðurkenning þessa réttar orðið ráðandi. (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, 2011)  

Réttur manna til fjölskyldulífs og friðhelgi fjölskyldunnar er líka varinn bæði í 

stjórnarskránni og í Mannréttindasáttmálanum. Þessi réttur hefur verið talinn ná aðeins 

yfir fjölskyldur sem þegar hefur verið stofnað til – en ekki rétt til þess að stofna 

fjölskyldu hvernig eða hvar sem er. Í sáttmálanum er annars staðar kveðið á um rétt til 

þess að stofna fjölskyldu. Sá réttur hefur í dómum verið túlkaður á þann veg að aðeins 

sé um að ræða neikvæð réttindi, það er að óheimilt sé að svipta fólk möguleikanum á 

því að eignast börn innan hjúskapar og með hefðbundnum hætti. Ákvæðið er hins vegar 

ekki talið fela í sér kröfu á ríki að veita aðstoð við barneignir, en ef einhver aðstoð er 

heimiluð í lögum verða ríki hins vegar að veita hana án þess að mismuna fólki. 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2011) Að mati Mannréttindaskrifstofu Íslands er nánast 

óhugsandi að rétturinn til þess að stofna fjölskyldu nái svo langt að löghelga kröfu til 

þess að nýta sér staðgöngumæðrun. Með því sé þó ekki sagt að staðgöngumæðrun sé 

óheimil út frá mannréttindaákvæðum. Það sé svo að staðgöngumæðrun veki upp 

djúpstæðar siðferðilegar spurningar sem hafi ekki verið leiddar til lykta á vettvangi 

mannréttindasáttmálans.  

Í hefðbundnum skilningi er ekki hægt að flokka aðstoð við barneignir sem 

mannréttindi. Rétturinn til þess að eignast barn er ekki mannréttindi og margir eru 

þeirrar skoðunar að það sé ekki hlutverk samfélagsins að hjálpa öllum að eignast barn. 

Mannréttindi eru grundvallarréttindi sem allir eiga að njóta og á að vera hægt að tryggja 

öllum. Þetta gildir ekki um barneignir. Þannig séu barneignir forréttindi frekar en 

nokkuð annað. (Viðtöl við lækna, 2011)  
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Réttur barna til foreldra  
Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna í nóvember 1989. Hann var undirritaður fyrir Íslands hönd í lok janúar 1990 

og öðlaðist gildi 27. nóvember 1992. (Umboðsmaður barna, 2011) Alþingi ályktaði um 

það árið 2009 að lögfesta skyldi samninginn hér á landi en unnið er að því innan 

innanríkisráðuneytisins um þessar mundir. (Innanríkisráðuneytið, 2010) Aðild að 

barnasáttmálanum felur meðal annars í sér það að ríki séu skuldbundin því að virða og 

tryggja hverju barni réttindin sem kveðið er á um í honum. Ríki skuldbinda sig einnig til 

þess að láta það sem er barni fyrir bestu ávallt hafa forgang. Þetta á meðal annars við 

þegar dómstólar, stjórnvöld eða löggjafar taka ákvarðanir sem varða börn. 

(Innanríkisráðuneytið, 2010) Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna segir jafnframt að 

hvert barn eigi meðfæddan rétt til lífs, og að aðildarríki SÞ eigi að tryggja það að börn 

megi lifa og þroskast. (Barnaheill, 2011)  

Yfirleitt leikur lítill vafi á því hverjir eru foreldrar barns sem fæðist, hvaða ríkisfang 

það fær eða til hverra það á tilkall. Á þessu eru þó undantekningar, ekki síst þegar um er 

að ræða tæknifrjóvganir með gjafakynfrumum eða staðgöngumæðrun. 

(Innanríkisráðuneytið, 2010) Vegna þessara nýjunga og breytinga sem orðið hafa, og 

myndu verða enn meiri ef staðgöngumæðrun yrði leyfð hér, er miklu flóknara og 

erfiðara en áður að skýra það út fyrir barni hvaðan það kemur og hvernig það varð til.  

Þegar lög um tæknifrjóvganir voru sett á Alþingi árið 1996 var ákveðið að börn sem 

fæðast eftir tæknifrjóvganir hvers konar hafi ekki óskoraðan rétt til þess að vita hverjir 

erfðafræðilegir foreldrar þeirra eru. Samkvæmt lögum um tæknifrjóvgun nr. 55/1996 

geta kynfrumugjafar óskað eftir nafnleynd og er þá skylda að hún verði virt. Þá má 

hvorki veita gjafanum upplýsingar um þá sem fá gjafakynfrumur eða barnið sem verður 

til né má veita foreldrum eða barni upplýsingar um kynfrumugjafann. Ef ekki er óskað 

eftir nafnleynd getur barnið sem til verður vegna gjafarinnar fengið aðgang að 

upplýsingum um kynfrumugjafann við átján ára aldur. Mikil umræða skapaðist um 

málið í þinginu og meðal umsagnaraðila um lögin. Í upphaflega frumvarpinu sem lagt 

var fyrir þingið var gert ráð fyrir því að alltaf yrði viðhöfð nafnleynd. Rök fyrir því voru 

til dæmis þau að erfiðara myndi vera að fá fólk til þess að gefa kynfrumur ef 

nafnleyndar nyti ekki við og að það væru hagsmunir gjafa að vera lausir undan skyldum 

sem þeir kynnu annars að hafa gagnvart barninu. Þá var einnig litið til þess að þannig 

væru lög á Norðurlöndunum utan Svíþjóðar. (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 1995) Í 
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athugasemdum við lögin var sagt að hugmyndinni um að æskilegt sé að fólk þekki 

líffræðilegar rætur sínar hafi lítt verið andmælt en þó hafi verið varað við því að skapa 

óvissu meðal barna og eftirvæntingu sem síðan sé erfitt að fullnægja. Þannig geti börn 

orðið fyrir vonbrigðum með erfðafræðilega foreldra sína og því beri að hlífa þeim við. 

Þó var það viðurkennt af dómsmálaráðherra að ákvæði um nafnleynd hefðu reynst 

viðkvæm og umdeild víða annars staðar. Þá greindi hann frá því, líkt og margir 

umsagnaraðilar, að barnaréttarnefnd sem starfaði samkvæmt barnasáttmálanum á 

vettvangi Sameinuðu þjóðanna hafi gert athugasemdir við nafnleyndarákvæði í lögum 

nokkurra landa. (Þorsteinn Pálsson, 1995) Nefndin taldi mögulegt að nafnleynd 

kynfrumugjafa bryti í bága við grein í barnasáttmálanum sem kveður á um að börn eigi 

rétt á því að þekkja foreldra sína.  

Í fyrstu málsgrein í sjöundu grein Barnasáttmálans segir „barn skal skráð þegar eftir 

fæðingu og á það frá fæðingu rétt til nafns, rétt til að öðlast ríkisfang og eftir því sem 

unnt er rétt til að þekkja foreldra sína og njóta umönnunar þeirra.“ Í fyrstu málsgrein 

áttundu greinar er fjallað um að aðildarríki skuldbindi sig til þess að virða rétt barns til 

að viðhalda því sem auðkennir það sem einstakling. Þar með talið er ríkisfang, nafn og 

fjölskyldutengsl. Þá segir önnur málsgrein sömu greinar að sé barn ólöglega svipt 

einhverju eða öllu því sem auðkenni það sem einstakling skuli ríki veita aðstoð og vernd 

til að bæta úr því sem fyrst. (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1989) Í greinargerð 

um nafnleynd kynfrumugjafa við tæknifrjóvgun og rétt barns til að þekkja foreldra sína, 

sem tæknifrjóvgunarnefnd gerði og var send til allsherjarnefndar Alþingis í aðdraganda 

laga um tæknifrjóvgun, er sagt að því sé ósvarað að hvaða marki rétturinn til að þekkja 

líffræðilegan uppruna sinn sé verndaður. Ekki sé ljóst hvorri þessara greina 

barnasáttmálans sé ætlað að vernda þann rétt og þó að gjarnan sé vísað til þeirra beggja 

finnist í hvorugri þeirra afdráttarlaus ummæli þess efnis. Hugtakið auðkenni, sem notað 

er í sáttmálanum, er ekki skilgreint nánar þó að ríkisfang, nafn og fjölskyldutengsl séu 

notuð sem dæmi. Því hefur verið hægt að deila um það hvað felst í hugtakinu, þó leiddar 

hafi verið líkur að því að hugtakið auðkenni hljóti að fela í sér rétt til vitneskju um 

líffræðileg auðkenni. Í greinagerðinni er jafnframt greint frá því að í fræðiskrifum hafi 

skilgreining á auðkenni verið skipt í fernt. Í fyrsta lagi sé rætt um fjölskylduauðkenni, í 

öðru lagi ættkvíslarauðkenni (e. tribal identity), í þriðja lagi um pólitískt auðkenni og í 

fjórða lagi líffræðileg auðkenni. Við gerð Barnasáttmálans hafi komið fram tillaga um 

að líffræðileg auðkenni yrðu sérstaklega tekin fram í texta áttundu greinarinnar og 
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greinin yrði afdráttarlausari. Sú tillaga var ekki samþykkt og því hefur ákvæðið verið 

opnara fyrir túlkun því þó svo að tillagan hafi ekki verið samþykkt er ekki tekið fyrir að 

líffræðileg auðkenni eigi þar við. (Tæknifrjóvgunarnefnd, 1995)  

Þörf barns til þess að þekkja erfðafræðilega foreldra sína er margþætt. Það hefur 

valdið börnum miklum sálarflækjum fram á fullorðinsár að fá ekki slíkar upplýsingar 

um sig og því hefur til dæmis verið talið mikilvægt að ættleidd börn eigi rétt á öllum 

upplýsingum um líffræðilegan uppruna sinn. Annað geti valdið vandræðum og 

erfiðleikum, þar sem uppruni er stór hluti þess sem fólk byggir sjálfsmynd sína á. 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2011) Margir, þar á meðal Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, telja að réttur til þess að þekkja uppruna sinn sé ótvíræður. Þá hefur verið bent á 

að þessar upplýsingar eigi að standa fólki til boða við sjálfræðisaldur, og þá er ekki 

lengur um börn að ræða heldur fullorðna einstaklinga. Ákvæði um nafnleynd skerði því 

valkosti sem sé sanngjarnt að fullorðið fólk hafi, og fullorðið fólk sé fullfært um að 

meta sjálft hvort það eigi að nýta þennan rétt eða ekki. (Vilhjálmur Árnason, 2010) Með 

þeim rökum má einnig hrekja þá staðhæfingu að börn geri sér óraunhæfar væntingar til 

erfðafræðilegs foreldris, þar sem ekki yrði um að ræða börn heldur fullorðna. Þá hefur 

því einnig verið haldið fram að það sé rangt að löggjafi girði fyrir rétt fólks til þess að 

leita upplýsinga um sjálft sig með lagasetningu af þessu tagi. (Siðfræðistofnun Háskóla 

Íslands, 1995) Ef fólk þekkir ekki erfðafræðilegan uppruna sinn kemur það einnig í veg 

fyrir að það geti til dæmis nálgast mikilvægar upplýsingar um sjúkdóma sem erfast. 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, 1995) Auk þess hefur verið bent á að fámennið hér á 

landi gæti aukið líkur á því að einstaklingar sem séu náskyldir taki upp samband án þess 

að hafa nokkra vitneskju um skyldleikann. (Siðfræðiráð Læknafélags Íslands, 1995)  

Sem fyrr segir hafa börn sem fæðast með hjálp gjafakynfruma ekki þennan rétt og í 

þingsályktunartillögu um staðgöngumæðrun er aðeins í einni setningu í athugasemdum 

með henni vikið að þessu. Þar segir að tryggja þurfi barni rétt til að þekkja uppruna 

sinn. Í næstu málsgrein þar á eftir er þó sagt að málið sé svipað og þegar börn séu getin 

með gjafakynfrumum. Að mati Umboðsmanns barna ættu börn sem getin eru með 

þessum hætti að hafa þennan rétt. Annað sé mismunun og brjóti gegn bæði 

Barnasáttmálanum sem og jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. (Umboðsmaður barna, 

1995) 

Réttur barna til þess að eiga góða foreldra á þannig að ganga framar hugsanlegum 

rétti fullorðinna til þess að stofna fjölskyldu. Þá á réttur barns til þess að þekkja uppruna 
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sinn jafnframt að ganga framar rétti þeirra sem gefa kynfrumur sínar til að njóta 

nafnleyndar. (Umboðsmaður barna, 2011) (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 1995) Hins 

vegar er það oft svo að einblínt er á rétt foreldranna og rétt staðgöngumóður eða 

kynfrumugjafa í stað þess að einblínt sé á réttindi barnanna. (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, 2011)  

 

Réttur til að ráða yfir eigin líkama  
Konur eiga að hafa ákvörðunarrétt yfir eigin líkama og ráða því sjálfar hvort og þá með 

hvaða hætti þær eignast börn. Þetta hefur verið mikið baráttumál í kvenfrelsisbaráttu og 

konur börðust lengi fyrir viðurkenningu á þessum rétti. (Jafnréttisstofa, 2011) Frjálslynd 

hugmyndafræði hefur teflt fram þeim rökum að fólk eigi að hafa sem víðtækasta 

valkosti um barneignir sínar án afskipta ríkisvalds. Fólk eigi að njóta æxlunarfrelsis. 

(Vilhjálmur Árnason, 2010) Samkvæmt frjálshyggjusjónarmiðum eigi því alls ekki að 

banna fólki að gera það sem það vill við líkama sinn. Þannig sé það spurning um rétt 

einstaklingsins að leyfa staðgöngumæðrun. (Frjálshyggjufélagið, 2011) Á móti hefur 

verið sagt að meginhlutverk ríkisins sé ekki að vernda æxlunarfrelsi foreldra heldur 

tryggja hagsmuni barna. (Vilhjálmur Árnason, 2010)  

Í þingsályktunartillögu um staðgöngumæðrun er gert ráð fyrir því að 

staðgöngumóðirin og verðandi foreldrar geri með sér bindandi samning. Slíkum 

samningi er ætlað að koma í veg fyrir að aðilar geti hætt við samkomulagið á 

einhverjum tímapunkti. Það er þekkt að upp komi tilvik þar sem staðgöngumóðir vill 

ekki láta barnið af hendi eftir fæðingu og jafnframt að foreldrarnir vilji ekki taka við 

barninu af einhverjum ástæðum. Upp hafa komið tilvik þar sem aðstæður þeirra hafa 

breyst og þar sem barnið fæddist með fötlun og stóð ekki undir væntingum. Þá eru 

einnig þekkt tilvik þar sem staðgöngumóðir vill fá að halda tengslum við barnið en 

foreldrarnir eru mótfallnir því. (Arnar Hauksson, Ástríður Stefánsdóttir og Guðríður 

Þorsteinsdóttir, 2010) Þó tíðkast það ekki í löndum sem heimila staðgöngumæðrun að 

samningar séu bindandi. Það er talið ganga þvert gegn mannréttindasjónarmiðum þar 

sem að með slíkum samningi afsali staðgöngumóðirin sér réttinum yfir líkama sínum. 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2011) Það er því einmitt mikilvægt að 

staðgöngumóðirin hafi á öllum stigum málsins rétt til að draga samþykki sitt til baka, 

bæði geti hún ákveðið fóstureyðingu og geti hætt við að láta barnið af hendi. 
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Staðgöngumæðrun getur enda haft víðtækar líkamlegar og andlegar afleiðingar fyrir 

konu sem tekur hana að sér. (Femínistafélag Íslands, 2011) (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, 2011) Ljóst verður að vera að staðgöngumóðirin ein hafi yfirráðarétt yfir líkama 

sínum og það megi aldrei hætta hennar heilsu, líkamlegri eða andlegri, fyrir heilsu 

fóstursins. (Helga Sól Ólafsdóttir, 2011) Þá er gert ráð fyrir því í þingsályktunartillögu 

um staðgöngumæðrun að lög skilgreini staðgöngumóðurina ekki sem móður barnsins 

heldur verði foreldrarnir sem taka við barninu alltaf skilgreindir sem slíkir. Þetta gengur 

gegn lögum í flestum löndum, þar sem ekki hefur verið talið ráðlegt að skilgreina aðra 

konu en þá sem fæðir barnið sem móður þess. (Rannsóknarstofa í kvenna- og 

kynjafræðum 2011) Nánar verður vikið að þessu síðar.  

 

Réttur ólíkra hópa 
Staðganga, stuðningsfélag staðgöngumæðrunar á Íslandi, segir að lögleiðing 

staðgöngumæðrunar snúist um „jafnan rétt til mögulegra úrræða“. Staðgöngumæðrun sé 

læknisfræðilega mögulegt úrræði og til séu konur sem vilji gerast staðgöngumæður. Því 

sé eðlilegt að heimila staðgöngumæðrun. Félagið segir að mismunun ríki milli 

gagnkynhneigðra kvenna í þessum málaflokki. Þannig geti kona sem ekki framleiði egg 

en hafi leg fengið alla læknisfræðilega hjálp við að eignast barn, á meðan kona sem 

framleiðir egg en hefur ekki leg fær hana ekki. Nú þegar sé búið að stíga þau skref að 

heimila einhleypum og samkynhneigðum konum að undirgangast tæknifrjóvgun þar 

sem fósturvísi sé komið fyrir án þess að þær hafi erfðafræðileg tengsl við verðandi barn. 

(Staðganga, 2011) Bent hefur verið á að það sé skiljanlegt að þeim sem telja sig þurfa 

staðgöngumóður þyki eðlilegt og sanngjarnt að staðgöngumæðrun verði leyfð, einmitt 

vegna þessara stóru skrefa sem tekin hafa verið í tæknifrjóvgunarmálum undanfarin ár. 

Tæknifrjóvganir hafa tekið miklum breytingum frá því að þær voru fyrst leyfðar með 

ströngum skilyrðum og eru nú opnar nánast hverjum sem er. (Læknafélag Íslands, 2011)  

Jafnframt hefur því verið haldið fram af stuðningsmönnum staðgöngumæðrunar að 

betra sé að lög verði sett og rammi utan um staðgöngumæðrun verði skilgreindur, því að 

öðrum kosti fari fólk til annarra landa og fái þar staðgöngumæður gegn greiðslu. 

Rannsóknir hafa sýnt að fólk sem það getur fer til annarra landa til að fá hjálp við að 

eignast barn, hvort sem það er leyft í heimalandinu eða ekki. Strangar reglur verða 

þannig til þess að fólk sem ekki uppfyllir skilyrði en á peninga fer þangað sem það fær 
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óskir sínar uppfylltar. Í rannsókn sem gerð var í Evrópusambandslöndunum 27 um 

aðstoð við getnað og meðgöngu kom fram að mikill fjöldi fólks ferðaðist til nálægra 

landa í þessum tilgangi og algengasta ástæðan fyrir því væru lagalegar hindranir í 

heimalandinu. Fólkið var orðið of gamalt, kynhneigð kom í veg fyrir að það átti rétt á 

aðgerðum í heimalandinu eða aðgerðirnar sem það sóttist eftir voru bannaðar í 

heimalandinu. (European Society of Human Reproduction and Embryology, 2009)  

Aðstoð við getnað og meðgöngu er dýr og takmörkuð niðurgreiðsla eða styrkir eru í 

boði. Tæknifrjóvganir á Íslandi kosta á bilinu 110 þúsund krónur og upp í rúmlega 440 

þúsund krónur í hvert skipti. Algengt er að fólk þurfi að fara í gegnum margar 

tæknifrjóvganir áður en aðgerðin heppnast. Þá kostar gjafaeggmeðferð 200 þúsund 

krónur og gjafasæði kostar 50 þúsund ef gjafi er þekktur, en 37.500 krónur ef hann er 

óþekktur. (Art Medica, 2011) Kostnaður við staðgöngumæðrun yrði enn meiri, enda 

hefur verið talað um að eðlilegt væri að borga staðgöngumóður fyrir vinnutap og fleira 

tengt meðgöngunni. Því eru fjárhagslegar hindranir talsverðar og ekki hægt að segja að 

aðgangur fólks að þjónustunni sé jafn. Stuðningsmenn staðgöngumæðrunar vilja að 

ríkið taki þátt í kostnaði sem hlytist af staðgöngumæðrun og þak verði sett á kostnað 

sem falli á foreldrana til þess að koma í veg fyrir mismunun. (Staðganga, 2011)  

Álitaefni er einnig hverjir eigi að hafa aðgang að þjónustunni sem staðgöngumæðrun 

er. Í þingsályktunartillögunni og í umræðunni á Íslandi hefur að mestu leyti verið vísað 

til kvenna sem geta ekki átt barn vegna legleysis eða skemmda á legi. Þessi hópur er 

mjög lítill og hefur verið talað um að það gætu verið á bilinu 0 til 5 ár á ári sem þyrftu 

að nýta sér úrræðið. (Siðfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011) Spurningar vakna þó um 

það hvernig ætti að afmarka þá sem eigi rétt á aðgangi að þessari þjónustu.  Fleiri konur 

en þær sem ekki hafa starfhæft leg geta ekki eignast börn vegna þess hversu mikil 

áhætta það væri fyrir þær. Þá er einnig ljóst að mörgum muni þykja það ósanngjörn 

niðurstaða ef aðeins verður miðað við gagnkynhneigð pör. (Ástríður Stefánsdóttir, 

2011) Þegar breytingar voru gerðar á tæknifrjóvgunarlögunum í þá veru að 

samkynhneigðar og einhleypar konur fengu aðgang að tæknifrjóvgun skapaðist umræða 

um það hvort það mismunaði samkynhneigðum karlmönnum. Siðfræðistofnun Háskóla 

Íslands hefur sagt að varla geti talist sanngjarnt að útiloka samkynhneigða karla frá því 

að nýta sér staðgöngu ef hún verði á annað borð leyfileg. Þá væri það líka í algjöru 

ósamræmi við íslensk lög, sem innihalda enga mismunun gegn samkynhneigðum, að 

leyfa aðeins aðgang gagnkynhneigðra að úrræðinu. (Ástríður Stefánsdóttir, 2011) Þá 
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vakna líka áframhaldandi spurningar um það hvort að konum ætti ekki að vera leyft að 

nota staðgöngumóður vegna annarra ástæðna. Læknar hafa lýst yfir áhyggjum af því að 

innan fárra ára myndi löggjöfin verða víkkuð út og staðgöngumæðrun leyfð í mun fleiri 

tilvikum. Jafnvel gæti það gerst að staðgöngumæður yrðu fengnar þegar verðandi 

móðirin er of upptekin og meðganga myndi trufla starfsframa hennar, vegna þess að 

meðganga færi illa með líkamann eða vegna þess að móðirin væri of gömul til að ganga 

með barnið sjálf. (Viðtal við lækni, 2011)  

Í þingsályktunartillögu um staðgöngumæðrun var nefnt sem möguleiki að setja 

skilyrði um að staðgöngumóðir og/eða verðandi foreldrar séu íslenskir ríkisborgarar eða 

hafi búið á landinu í tiltekinn lágmarkstíma, til dæmis fimm ár. Þannig eigi að vera hægt 

að koma í veg fyrir að útlendingar leiti hingað til lands í leit að staðgöngumóður, sem er 

líklegt að áhugi yrði fyrir þar sem staðgöngumæðrun er hvergi leyfð á Norðurlöndunum 

og óvíða í Evrópu. Ólíklegt er þó að slíkt ákvæði standist þar sem Ísland er aðili að 

samningi um opinn aðgang að heilbrigðisþjónustu á Evrópska efnahagssvæðinu og ekki 

ljóst hvernig við gætum þá meinað fólki þaðan aðgang að þjónustunni ef það uppfyllir 

skilyrði. (Ástríður Stefánsdóttir, 2010) Ef staðgöngumæðrun yrði skilgreind sem 

heilbrigðisþjónusta, eins og öll önnur aðstoð við getnað og meðgöngu, þá myndi 

úrræðið standa konum á EES til boða. (Siðfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011)  

Þá er því velt upp í tillögunni að gera mætti undantekningar á reglum um íslenskan 

ríkisborgararétt. Til dæmis ætti að gera undantekningar ef um væri að ræða skyldmenni 

eða nána vinkonu verðandi foreldra sem sé búsett erlendis og vilji gerast 

staðgöngumóðir fyrir íslenska ættingja eða vini. Jafnréttisstofa telur að ef þessi leið yrði 

farin myndi verða nánast ógerlegt að fara eftir lögunum. Ekki væri hægt að tryggja að 

staðgöngumæður sem kæmu til landsins væru að gera það af velgjörð en ekki af öðrum 

hvötum. (Jafnréttisstofa, 2011)  
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Siðferði og tækni  

Pör, gagnkynhneigð og samkynhneigð, og einhleypar konur mega lögum samkvæmt 

fara í tæknifrjóvgun hér á landi. Ættleiðingar eru leyfðar til einhleypra og para, hvort 

heldur er samkynhneigðra eða gagnkynhneigðra. Því má segja að löggjafinn á Íslandi 

hafi talið að siðferðilegum spurningum og álitamálum um þau mál væri svarað. 

(Ragnheiður Elín Árnadóttir, umræður um staðgöngumæðrun.) Þó eru þeir sem telja að 

nú þegar hafi verið gengið of langt, í raun hafi þessi þróun átt sér stað án mikillar 

umræðu hér á landi. Því væri hættulegt að stíga skrefið enn lengra og heimila 

staðgöngumæðrun. (Salvör Nordal, 2011)  

Í upphafi ritgerðarinnar var minnst á að hugmyndin um staðgöngumæðrun sé mjög 

róttæk félagslega. Hún vekur upp margar siðferðislegar spurningar og spurningar um 

samfélagið. Ein þeirra spurninga er sú hvaða áhrif breytingar sem þessar hafa á 

sjálfsskilning og siðferðileg tengsl fólks. Við gætum staðið frammi fyrir því að þurfa að 

endurskilgreina eðli og merkingu hugtaka innan fjölskyldunnar, eins og móðir, faðir, 

sonur og dóttir. Skilningur okkar á hugtökunum móðir og faðir er orðinn flókinn og 

óskýr. Merkingin á þessum hugtökum verður að vera skýr, ekki síst vegna þess hversu 

mikið þau tengjast lagalegri og siðferðislegri ábyrgð. (Ástríður Stefánsdóttir, 2010)  

Í lagalegum skilningi er kona sem fæðir barn móðir þess. Ekki hefur verið talið 

ráðlegt að víkja frá þeim lagalega skilningi hvorki hér á landi né annars staðar hingað 

til. (Rannsóknarstofa í kvenna- og kynjafræðum, 2011) Breyting á því verður aðeins við 

ættleiðingu. (Innanríkisráðuneytið, 2010) Sömu sögu er að segja á Norðurlöndunum, þar 

sem skýr barnalög þar sem móðir barns er ætíð sú sem fæðir það, hindra 

staðgöngumæðrun. Í þeim lögum gildir einu hvort um eigin egg eða gjafakynfrumur er 

að ræða. (Helga Sól Ólafsdóttir, 2011) Á Íslandi og víða annars staðar gildir svokölluð 

pater est regla, sem þýðir að eiginmaður móður telst sjálfkrafa faðir barns samkvæmt 

lögum. Það þýðir að ef staðgöngumóðir er í hjúskap með manni telst hann faðir barnsins 

rétt eins og hún telst móðir þess, þar til sýnt er fram á annað. Til að hinn erfðafræðilegi 

faðir, eða faðirinn sem tekur við barninu, viðurkennist sem faðir barnsins fyrir lögum 

þarf almennt að liggja fyrir staðfesting á faðerninu. Þetta er til dæmis gert með DNA 

rannsókn, sem ekki er hægt að framkvæma fyrr en barnið er komið í heiminn. 

(Innanríkisráðuneytið, 2010)   
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Foreldrahlutverkin 
Fjölskyldu- og ættartengsl hafa alltaf haft mótandi áhrif á þær hugmyndir sem við 

höfum um skuldbindingar og siðferðisskyldur. Tæknikunnátta og þekking í erfða- og 

læknisfræðum hefur undanfarna áratugi gert það mögulegt að búa til börn með 

aðferðum sem voru ómögulegar áður fyrr. (Ástríður Stefánsdóttir, 2010) Þau nánu 

tengsl sem alltaf hafa verið milli erfðafræðilegs skyldleika og félagslegra tengsla 

foreldra og barna hafa því verið rofin, og það með afdráttarlausari og dýpri hætti en áður 

fyrr, þegar þessi tengsl höfðu verið rofin við ættleiðingu og fóstur. (Kolers og Bayne, 

2001) 

Þau börn sem verða til og fæðast í heiminn í dag geta ekki gengið að því sem vísu 

hvernig þau urðu til. Einnig er algengara en áður að börn viti ekki hvaðan erfðaefnið 

sem þau bera í sér er komið. Þá geta þau líka verið getin á annan hátt en áður þekktist. 

(Ástríður Stefánsdóttir, 2010)  

Til þess að greiða úr þessum flækjum sem til geta orðið hefur foreldrahugtakið verið 

greint í sundur. Talað er um þrenns konar mögulegar mæður; erfðafræðilega móður, 

meðgöngumóður og félagslega móður. Erfðafræðileg móðir er þá konan sem leggur til 

egg, meðgöngumóðir er sú sem gengur með barnið og fæðir það í heiminn og félagsleg 

móðir er sú sem ætlar að ala barnið upp. Hjá körlum er þetta eins utan meðgöngunnar, 

og er feðrum skipt í erfðafræðilega og félagslega feður. Áður fyrr var nokkuð víst að 

sama fólkið gegndi öllum þessum hlutverkum, en nú til dags er ekki sjálfgefið að þessi 

hlutverk falli saman með þeim hætti. (Ástríður Stefánsdóttir, 2010) Líkt og fram kom í 

umræðum um tæknifrjóvganir og gjafakynfrumur á Alþingi, sem fyrr hefur verið komið 

inn á, þá var það sérstaklega þannig að móðerni barna var þekkt, þar til tæknin gerði það 

kleift að eggfrumur væru teknar úr einni konu og settar í aðra. Fram að því hafði 

líffræðileg móðir barns verið óumdeild þó að faðernið gæti verið óvíst. (Alþingi, 1995-

1996) Þannig hefur þótt öruggara að rekja ættir fólks í kvenlegg þar sem erfðafræðilegur 

uppruni barna var samofinn meðgöngu og fæðingu. Þessir hlutir hafa breyst og það er 

ekki lengur jafnljóst hvað það er sem raunverulega gerir konu að móður barns. 

Móðurhlutverkið er allt í einu ekki endilega tengt erfðum og ekki heldur meðgöngu og 

fæðingu. Hvorki erfðafræðileg né félagsleg tengsl eru nauðsynleg til að verða foreldri 

barns og sinna þeim siðferðislegu skyldum og ábyrgð sem fylgir því hlutverki. (Ástríður 

Stefánsdóttir, 2010) 
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Í grein Ástríðar Stefánsdóttur eru tekin tvö dæmi um ólíkan skilning á 

faðernishugtakinu. Til dæmis getur par eignast barn með gjafasæði. Í því tilviki myndi 

enginn kalla sæðisgjafann föður, heldur er maður konunnar sem fæddi barnið það. Lög 

kveða á um þetta, ekki er hægt að ætla að sæðisgjafi beri nokkra ábyrgð á barni sem til 

verður með sæði hans, þrátt fyrir erfðafræðilegu tenginguna. Á hinn bóginn eru 

barnsfaðernismál höfðuð fyrir dómi sem byggjast einmitt á erfðafræðinni þar sem 

úrskurðað er í málum með því að bera saman erfðaefni. Í slíkum tilvikum er maður sem 

er erfðafræðilegur faðir barns dæmdur faðir þess, jafnvel þó að barn og faðir þekkist 

ekkert og muni jafnvel aldrei kynnast.  

Í fyrra dæminu er hugmyndin um faðerni eingöngu skilgreind út frá félaglegum 

tengslum en í seinna dæminu erfðafræðilegum tengslum. Ástríður segir þann 

tvískinnung sem birtist í þessum dæmum sýna að skilningur á faðerni sé að einhverju 

leyti í uppnámi eða í hið minnsta að taka talsverðum breytingum.  

Spurningin um það hvort vegur þyngra út frá hugmyndum okkar um móður og föður, 

erfðafræðileg tengsl eða félagsleg tengsl við barnið, hefur í raun ekki verið svarað. 

(Ástríður Stefánsdóttir, 2010) Það er túlkunaratriði hvað vegur þyngst og hvaða foreldri 

sé „alvöru“ foreldri. (Strathern, 1993) 

Þegar tæknifrjóvgunarlögin voru samþykkt árið 1996 þótti eðlilegt að takmarka 

tæknifrjóvgunaraðgerðir við gagnkynhneigð pör sem höfðu verið í sambúð um nokkurt 

skeið. Þá þótti eðlilegt að börn ælust upp hjá móður og föður og var það tekið fram í 

umræðum á Alþingi. (Alþingi, 1995-1996) Þó hefur það alls ekki alltaf verið raunin, og 

á Íslandi sem og annars staðar er það vel þekkt að börn hafi alist upp hjá einstæðum 

foreldrum, oftast mæðrum. Með breytingum á tæknifrjóvgunarlögunum í þá veru að 

einhleypar konur geti farið í tæknisæðingu er þó farið lengra í þessa átt, í rauninni að 

hugmyndin um föður sé óþörf fyrir barnið. Krafan um það að barn eigi rétt á tveimur 

foreldrum, móður og föður, víkur þannig fyrir því að allir einstaklingar eigi rétt til 

barneigna. (Ástríður Stefánsdóttir, 2010)  

 

Hugmyndir um móðurhlutverkið  
Staðgöngumæðrun breytir grundvallarhugmyndum okkar um móðurhlutverkið og það 

sem alltaf hefur verið litið á sem órjúfanlega tengsl milli móður og barns. (Ali, 2008) 

Hugmynd okkar um hina sönnu, móðurlegu konu, er kona sem veit á innsæinu einu 
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saman hvernig hún á að annast barnið sitt. Gert er ráð fyrir því að konur sinni erfiðum 

og ábyrgðarfullum hlutverkum móður án þess að hafa fengið til þess mikinn eða jafnvel 

nokkurn undirbúning. Það er líka viðurkennd hugmynd að fyrsta tenging móður og 

barns verði við meðgöngu, og móðureðlið vakni við það að þurfa að næra og hugsa um 

fóstrið sem er hluti af konunni.  (Welldon, 1988) Tengsl verða á meðgöngu jafnvel þó 

að konan sem gengur með barnið sé ekki líffræðilega móðir þess. Þó að þungunin eigi 

sér stað eingöngu til þess að gefa barnið frá sér geta þessi tengsl orðið djúp og mikil. 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2011)   

Ef grafið er undan skilningi okkar á hugtökunum móðir og faðir er hætta á því að 

skuldbindingin og ábyrgðin sem felst í þessum hugtökum verði að einhverju leyti óljós. 

Þannig gæti skilningur á fjölskyldutengslum líka breyst, svo að þau fari að verða að 

einhverju leyti val okkar en ekki aðeins tengd náttúruvali. Gerist þetta má gera ráð fyrir 

því að fjölskyldutengsl verði óljósari og þá er einnig hætta á því að þau verði 

óáreiðanlegri og veikari en áður. (Ástríður Stefánsdóttir, 2010)  

 

Markaðsvæðing  
Færa má rök fyrir því að læknisþjónusta sem snýst um að hjálpa fólki að eignast börn sé 

iðnaður. Það sést til dæmis á auglýsingum, sem eru algengar erlendis en tíðkast þó 

einnig hér á landi. Þannig hefur verið auglýst eftir eggjagjöfum í blöðum hér á landi. 

(Moore, 1999) Notkun á gjafakynfrumum og staðgöngumæðrum er því ekki bara 

lækning eða svar við ófrjósemi heldur getur þetta orðið til þess að markaður myndist í 

kringum það. (Ástríður Stefánsdóttir, 2010) Stór fyrirtæki eru nú þegar til sem annast til 

dæmis milligöngu um staðgöngumæðrun og iðnaður á þessu sviði veltir stórum 

fjárhæðum. (Ástríður Stefánsdóttir, 2011)  

Hægt er að rökstyðja að það sé siðfræðilegur grundvallarmunur á því að ganga með 

barn fyrir aðra konu í sömu fjölskyldu eða aðra nána konu og þegar það er gert á 

viðskiptagrundvelli. (Siðfræðiráð Læknafélags Íslands, 2011)  

Reynslan í öðrum löndum sýnir þó að erfitt getur reynst að greina á milli 

staðgöngumæðrunar í velgjörðarskyni og hagnaðarskyni, enda getur verið erfitt að 

ákveða nákvæmlega hvað er leyfilegt að borga fyrir og hvað ekki. Öll Norðurlöndin og 

flest Evrópuríki eru til dæmis á móti sölu á kynfrumum og staðgöngumæðrun. Þó telja 

sömu ríki að gjöf á kynfrumum og staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni gæti verið 
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réttlætanleg. Vandamálið er þó að sé greitt fyrir vinnutap, áhættu og fleira getur 

upphæðin verið sambærileg við það sem borgað er fyrir kynfrumur eða meðgöngu. 

(Ástríður Stefánsdóttir, 2010) Dæmi um þetta er Bretland, þar sem myndast hefur 

markaður og verð fyrir meðgöngur jafnvel þó þar sé bannað að ganga með barn fyrir 

aðra konu í hagnaðarskyni. (Arnar Hauksson, Ástríður Stefánsdóttir og Guðríður 

Þorsteinsdóttir, 2010) Jafnvel þó að greinarmunur sé gerður á staðgöngumæðrun í 

velgjörðarskyni og í hagnaðarskyni getur munurinn þarna á milli þó verið óljós. Í 

mörgum tilvikum er það álitið réttlætismál að staðgöngumóðir fái greitt til dæmis fyrir 

vinnutap og lækniskostnað. (Arnar Hauksson, Ástríður Stefánsdóttir og Guðríður 

Þorsteinsdóttir, 2010) Þetta viðhorf hefur meðal annars verið vinsælt hér á landi. Til 

dæmis kemur fram í greinargerð með þingsályktunartillögu um staðgöngumæðrun að 

eðlilegt sé að greitt sé fyrir „sanngjarnan aukakostnað“ eins og lækniskostnað og annan 

kostnað sem tengist meðgöngu, sem og mögulegt vinnutap staðgöngumóðurinnar. Slíkt 

eigi að heimila. (Þingsályktunartillaga um staðgöngumæðrun 2011) Erfitt er því að 

fullyrða að hægt væri að koma í veg fyrir að staðgöngumæðrun verði að markaðsvöru 

með því að banna hana í hagnaðarskyni. Þá getur staðgöngumæðrunin farið að lúta 

lögmálum framboðs og eftirspurnar og verð myndast á meðgönguna og barnið. 

Bindandi samningar eru taldir geta stuðlað að þessu, enda þekkjast þeir fyrst og fremst 

þar sem staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni er leyfð. Þannig samningar bera merki 

viðskiptasamninga en ekki málefni fjölskyldna og fjölskylduréttar. (Siðfræðistofnun 

Háskóla Íslands, 2011) Slíkt gæti brotið í bága við Barnasáttmála SÞ þar sem segir að 

aðildarríkjum beri að gera allt til að koma í veg fyrir brottnám barna, sölu á börnum og 

verslun með börn. Sama í hvaða tilgangi sem er og hvernig sem slíkt á sér stað. 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2011) Þegar gerður er samningur um líf barns með 

þessum hætti er jafnframt verið að segja að líf ófrískrar konu sé ekki hennar eigið heldur 

að aðrir geti ráðið gjörðum hennar eftir því sem þeim þykir best fyrir fóstrið. Annas 

segir að með samningi sé gerð tilraun til að fá móðurina til að trúa því að hún sé aðeins 

gámur með verðmætan farm sem hún ætti ekki að dirfast að skaða. (Annas, George J, 

1990)  

 

Tæknin 
Því verður ekki neitað að staðgöngumæðrun er tæknilega mögulegt úrræði. 

Læknisfræðin býður upp á þennan möguleika og reynslan hefur sýnt að allt sem hægt er 
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að gera verði gert, að mati íslensks læknis. (Viðtal við lækni, 2011) Þingmönnum varð 

tíðrætt um þetta í umræðum um þingsályktunartillögu um staðgöngumæðrun á Alþingi. 

„Tæknin er þarna, úrræðið er þarna, fólkið er þarna en við leyfum það ekki,“ sagði 

Ragnheiður Elín Árnadóttir til dæmis og Össur Skarphéðinsson tók í svipaðan streng 

þegar hann ræddi um sorgina sem fylgdi því að sjá leið sem væri fær en fólki væri 

meinað að fara vegna skorts á lagaramma.  

 

Áhætta á meðgöngu  og að henni lokinni  
Álitaefni sem koma upp við staðgöngumæðrun eru ekki aðeins siðferðilegs eðlis. 

Staðgöngumóðir getur orðið fyrir heilsutjóni vegna álags af meðgöngu og fæðingu, 

hvort sem er tímabundið eða varanlega. Þess er jafnan krafist að væntanleg 

staðgöngumóðir eigi að minnsta kosti eina hefðbundna meðgöngu og eðlilega fæðingu 

að baki áður en hún tekur að sér að verða staðgöngumóðir meðal annars af þessum 

sökum. Þá getur verið mikið tilfinningalegt álag af því að ganga með barn sem konan og 

fjölskylda hennar veit að verður látið af hendi auk þess sem atburðurinn að láta barnið 

af hendi getur valdið andlegri röskun. Þá er andlegt álag að fæða barn. 

Fæðingarþunglyndi kemur fram í allt að fjórtán prósent tilvika en fæðingarsturlun í um 

tveimur prósentum tilvika. Andlegt álag getur einnig komið til seinna meir, til dæmis ef 

staðgöngumóðir vill eignast sitt eigið barn síðar en getur það ekki. (Siðfræðiráð 

Læknafélags Íslands, 2009)  
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Niðurstöður  

Mannréttindi eru grundvallarréttindi sem á að vera hægt að tryggja öllum. Ekki er því 

hægt að flokka barneignir og aðstoð við þær til mannréttinda í hefðbundnum skilningi. 

Ef við lítum á barneignir sem réttindi hljóta þær að vera eitthvað sem öllum á að vera 

tryggt. Staðreyndin er sú að slíkt getur ekki orðið. Þrátt fyrir alla nútímatækni er ekki 

hægt að hjálpa öllum að eignast barn, auk þess sem margvíslegar hindranir standa í vegi 

fyrir því að fólk hafi jafnan aðgang að þeirri tæknilegu aðstoð sem þó er í boði. Réttur 

barna til þess að eiga góða foreldra á auk þess að ganga framar hugsanlegum rétti 

fullorðinna til þess að stofna fjölskyldu. Þá eiga börn rétt á því samkvæmt 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að þekkja uppruna sinn og njóta umönnunar 

foreldra sinna. Börn sem fæðast í heiminn njóta ekki öll þessara réttinda og því eru sterk 

rök fyrir því að barnlausu fólki sé frekar gert kleift að ættleiða börn sem þegar hafi 

fæðst heldur en að búin séu til börn með sérstöku erfðaefni með hjálp tækninnar. Það 

væri í samræmi við réttindi og hagsmuni barna. Auk þess má spyrja fleiri spurninga en 

hægt hefur verið að fara yfir í þessari ritgerð. Til dæmis er það stór siðferðileg spurning 

hvort okkur finnist réttlætanlegt að fólk geti borgað fyrir meðgöngur og börn á meðan 

offjölgun í heiminum er vandamál, og að á meðan milljónir manna njóti ekki 

grundvallarheilbrigðisþjónustu. Þá er það líka spurning hvort okkur hér á landi þyki rétt 

að heimila staðgöngumæðrun og búa til nýja tegund heilbrigðisþjónustu, sérstaklega á 

niðurskurðartímum og þegar verið að draga saman seglin í heilbrigðisgeiranum.  

Færa má rök fyrir því að á Íslandi fremur en annars staðar væri vegna smæðar 

samfélagsins hægt að hafa eftirlit með staðgöngumæðrun og koma í veg fyrir ýmisleg 

vandamál. Algengara er hér á landi en annars staðar að systur gefi til að mynda 

eggfrumur til systra sinna. Líklegt er að eins yrði með staðgöngumæðrun. (Staðganga, 

2011) Þá verður samt að vekja á því athygli að ekki allar konur eiga systur eða 

nákomnar konur sem væru tilbúnar til þess að gerast staðgöngumæður, þó að oft sé talað 

á þeim nótum. Hvað með þessar konur? Getur ekki verið að fámennið hafi líka slæm 

áhrif?Eins og læknir orðaði það í viðtali vegna ritgerðinnar myndi staðgöngumæðrun í 

velgjörðarskyni í fyrirmyndarheimi geta hentað þeim fáu einstaklingum sem af 

læknisfræðilegum ástæðum þurfi á henni að halda. Læknar óttast þó rétt eins og 

siðfræðingar að innan fárra ára myndi lagaramminn breytast, rétt eins og gerðist með 

tæknifrjóvgunarlögin. Þegar þau voru sett voru skilyrði mjög ströng, en nú fimmtán 
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árum síðar hafa mörkin færst gríðarlega mikil til og frekar opið er hverjir geta leitað í 

slíka þjónustu. Þrátt fyrir að skilyrði yrðu mjög ströng í lögum sem sett yrðu í upphafi 

myndi staðgöngumæðrun svo verða leyfð í fleiri tilfellum en einungis þegar konur geta 

líffræðilega séð ekki gengið með börn. Þannig myndu samkynhneigðir karlmenn mjög 

líklega þrýsta á um að fá að nota staðgöngumæðrun enda hefur verið umræða um 

mismunun í þeirra garð vegna þess að samkynhneigðar konur geta farið í 

tæknifrjóvganir með gjafasæði. (Siðfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011) Grófustu 

tilvikin yrðu þau þegar móðir væri of upptekin og þungun myndi trufla starfsframa 

hennar. Til séu dæmi um erlendar leikkonur til dæmis sem ekki vilji ganga með börn 

meðal annars vegna þeirra breytinga sem yrðu á líkama þeirra. Læknar sem rætt var við 

telja að þetta gæti allt eins gerst hér eins og annars staðar. (Viðtal við lækni, 2011) Yrði 

staðgöngumæðrun leyfð myndi hún með tímanum þá verða talin sjálfsagður 

meðgönguvalkostur. (Guðmundur Pálsson, 2011) Fyrst þetta gerðist með 

tæknifrjóvganir er ekki ólíklegt að svipuð þróun yrði með staðgöngumæðrun.  

Að öllum líkindum yrði ekki hægt að koma í veg fyrir að útlendingar myndu leita 

hingað til lands eftir staðgöngumæðrun. Vegna þess að Ísland er aðili að samningi um 

heilbrigðisþjónustu á Evrópska efnahagssvæðinu væri ekki hægt að neita konum þaðan, 

sem uppfylla skilyrðin, að fá þjónustuna. (Ástríður Stefánsdóttir, 2011) Þá verður ekki 

girt fyrir það með lagasetningu að Íslendingar fari til annarra landa og borgi fyrir 

staðgöngumæðrun. Fólk sem hefur efni á því mun áfram gera það finni það ekki 

staðgöngumóður hér á landi eða uppfylli ekki skilyrði sem hér yrðu sett. Á meðan 

eftirspurn eftir staðgöngumæðrun í Vesturlöndum eykst mun iðnaðurinn, sem 

staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni er, aukast líka. Við staðgöngumæðrun í 

hagnaðarskyni koma upp enn fleiri siðferðileg álitamál, sem ekki hafa verið skoðuð 

mikið í þessari ritgerð.  

Það má segja að í tæknilegri aðstoð við getnað og meðgöngu sé staðgöngumæðrun 

næsta skref. Nú þegar hafa stór skref verið tekin með tæknifrjóvgunum sem eru opnar 

pörum og einhleypum, samkynhneigðum og gagnkynhneigðum. Þá höfum við leyft 

gjafakynfrumur. Við höfum nú þegar leyft konum að ganga með börn sem eru ekki 

erfðafræðilega þeirra, en í þeim tilvikum verður móðirin sem gengur með barnið hin 

félagslega móðir. Það gerir lítið úr tengingum sem getur myndast milli móður og barns á 

meðgöngu að ætla að sambærilegt sé að ganga með erfðafræðilegt barn annars vegar í 

þeim tilgangi að verða móðir þess og hins vegar í þeim eina tilgangi að gefa það frá sér. 
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Með staðgöngumæðrun eru tengsl milli móður og barns rofin á afdráttarlausari hátt en 

áður, tengsl sem alltaf hafa verið milli erfðafræðilegs skyldleika og félagslegra tengsla. 

Börn sem verða til í dag geta ekki gengið að því vísu hvernig þau urðu til og til þess að 

greiða úr flækjunum sem myndast hafa hefur foreldrahugtakið verið greint í sundur. 

Þrenns konar mæður eru mögulega; erfðafræðileg móðir, meðgöngumóðir og félagsleg 

móðir. Feður geta verið erfðafræðilegir og félagslegir. Áður fyrr gegndi sama fólkið 

þessum hlutverkum en svo er ekki endilega nú. (Ástríður Stefánsdóttir, 2010)  

 

Það er því ljóst að mörgum spurningum er ósvarað. Ein þeirra mörgu spurninga sem 

ekki hefur verið svarað í sambandi við staðgöngumæðrun er það hvaða foreldrahugtak á 

að verða ofan á, hvað skipti mestu máli. Ef til ágreinings kæmi milli meðgöngumóður og 

erfðafræðilegra foreldra um forsjá barns höfum við ekki gert upp við okkur hvort vegur 

þyngra og hverjir eigi að teljast alvöru foreldrar.  

Það er umhugsunarefni að vilji hafi verið fyrir því á Alþingi að keyra mál, sem er 

svona siðferðilega, samfélagslega og lagalega flókið, í gegn um þingið á tveimur 

mánuðum. Ekki síst þegar í ljós kom að flestir umsagnaraðilar treystu sér ekki til þess að 

mæla með því að staðgöngumæðrun yrði heimiluð. Einu aðilarnir sem mæltu með því að 

tillagan yrði samþykkt mætti segja að hafi haft beina hagsmuni af því að svo yrði, utan 

Frjálshyggjufélags Íslands. Það voru stuðningssamtök staðgöngumæðrunar, félag 

ófrjósamra og Art Medica, sem nú þegar sér um allar tæknifrjóvganir hér á landi og 

myndi því líklega einnig sjá um staðgöngumæðrun.  

Látið var liggja að því í umræðum um staðgöngumæðrun á Alþingi að búið væri að 

ræða öll hin siðferðilegu mál sem ræða þyrfti, en jafnframt að ekki væri hægt að ræða 

málið endalaust. Taka þyrfti ákvörðun og það fljótt. Um þetta var þverpólitísk samstaða, 

jafnvel þó að faglegur vinnuhópur á vegum heilbrigðisráðherra hafi lagst gegn því að 

staðgöngumæðrun yrði heimiluð hér á landi. Sá vinnuhópur er eftir því sem næst verður 

komist eina faglega vinnan sem stjórnvöld hafa lagt í vegna málsins. Til samanburðar 

starfaði Tæknifrjóvgunarnefnd í átta ár áður en hún skilaði af sér tillögum um frumvarp 

til laga um tæknifrjóvganir.  

Ljóst er að það eru ekki réttindi fólks að eignast börn, þrátt fyrir að þannig hafi verið 

talað í umræðum á Íslandi. Einstaklingar hafa ekki óskoraðan rétt til þess að stofna 

fjölskyldu. Þetta hefur lítið sem ekkert verið rætt hér á landi. Eins og farið hefur verið 

yfir í þessari ritgerð fer í raun fjarri að öll þau álitamál sem rædd hafa verið hér hafi 
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verið leidd til lykta. Mörg hafa ekki einu sinni verið rædd á opinberum vettvangi. Salvör 

Nordal siðfræðingur hafði á orði í þættinum Návígi á Rúv að þessi vinnubrögð, að vilja 

keyra mál í gegn á stuttum tíma og vera fyrst Norðurlandaþjóðanna til að lögleiða 

staðgöngumæðrun, minni á vinnubrögð fyrir hrun, sem hafi verið harðlega gagnrýnd 

meðal annars í Rannsóknarskýrslu Alþingis. Taka má undir orð hennar og spyrja, höfum 

við ekkert lært?  



  

35 

Heimildaskrá  

 
Ali, Lorraine. 2008. „The Curious Lives of Surrogates.“ Newsweek, 29. mars. 

http://www.newsweek.com/2008/03/29/the-curious-lives-of-surrogates.html (sótt 
1. apríl 2011) 

Alþingistíðindi, vefútgáfa. 1995-1996. Lög um tæknifrjóvgun, ferill máls, 
http://www.althingi.is//dba-bin/ferill.pl?ltg=120&mnr=154 (sótt 28. janúar 2011)  

Alþingistíðindi, vefútgáfa. 2011. Tillaga til þingsályktunar um staðgöngumæðrun, ferill 
máls, http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=139&mnr=310 (sótt 15. mars 
2011)  

Annas, George J. 1990. „Fairy tales surrogate mothers tell.“ Í Surrogate motherhood: 
politics and privacy. 2. útg., ritstj. Larry Gostin, 43-58. Bandaríkin: American 
Society of Law & Medicine.  

Arnar Hauksson, Ástríður Stefánsdóttir og Guðríður Þorsteinsdóttir. 2010. 
Áfangaskýrsla vinnuhóps heilbrigðisráðherra um staðgöngumæðrun. Reykjavík: 
Heilbrigðisráðuneytið.  

Art Medica. „Gjaldskrá.“ http://www.artmedica.is/id/402 (sótt 20. febrúar 2011)  

Art Medica. 2011. Umsögn um tillögu til þingsályktunar um staðgöngumæðrun. 
Vefútgáfa Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=139&malnr=310&dbnr=1528&ne
fnd=h (sótt 3. mars 2011)  

Ástríður Stefánsdóttir. 2010. „Foreldrahlutverk og fjölskyldutengsl – siðferðilegar 
vangaveltur. Um gjafaegg, gjafasæði og staðgöngumæðrun.“ Í Heiðursrit 
Ármanns Snævarr. Ritstj. Þórhildur Líndal, 15-33. Reykjavík: Rannsóknastofnun 
Ármanns Snævarr um fjölskyldumálefni.  

Ástríður Stefánsdóttir. 2011. „Álitamál tengd staðgöngumæðrun.“ Fréttablaðið 29. 
janúar. 

Barnaheill. 2011. Umsögn um tillögu til þingsályktunar um staðgöngumæðrun. 
Vefútgáfa Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=139&malnr=310&dbnr=1413&ne
fnd=h (sótt 1. mars 2011)  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. 1989. 
http://www.barnasattmali.is/nam/barnasattmalinn/barnasattmalinnheildartexti.htm
l (sótt 1. apríl 2011)  

European Society of Human Reproduction and Embryology. 2009. Comparative 
Analysis of Medically Assisted Reproduction in the EU: Regulation and 
Technologies. Belgía: ESHRE.  



  

36 

Femínistafélag Íslands. 2011. Umsögn um tillögu til þingsályktunar um 
staðgöngumæðrun. Vefútgáfa Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=139&malnr=310&dbnr=1317&ne
fnd=h (sótt 1. mars 2011)  

Fréttaaukinn á RÚV. 2009. Umfjöllun um staðgöngumæðrun. RÚV, 15. febrúar. 
http://www.youtube.com/watch?v=E5FeVTCPeyU  

Fréttir Stöðvar 2. 2008. Viðtal við íslenska staðgöngumóður. Stöð 2, 15. september.  

Frjálshyggjufélagið. 2011. Umsögn um tillögu til þingsályktunar um staðgöngumæðrun. 
Vefútgáfa Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=139&malnr=310&dbnr=1565&ne
fnd=h (sótt 20. mars 2011)  

Frumvarp til laga um tæknifrjóvgun, þskj. 981, 154. mál, 1995-1996. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/120/s/0981.html (sótt 18. febrúar 2011)  

Guðmundur Pálsson. 2011. Umsögn um tillögu til þingsályktunar um 
staðgöngumæðrun. Vefútgáfa Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=139&malnr=310&dbnr=1412&ne
fnd=h (sótt 1. mars 2011) 

Helga Sól Ólafsdóttir. 2011. Umsögn um tillögu til þingsályktunar um 
staðgöngumæðrun. Vefútgáfa Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=139&malnr=310&dbnr=1765&ne
fnd=h (sótt 20. mars 2011) 

Innanríkisráðuneytið. 2010. Réttarstaða barns við staðgöngumæðrun – ýmis álitaefni. 
Reykjavík: Innanríkisráðuneytið.  

Jafnréttisstofa. 2011. Umsögn um tillögu til þingsályktunar um staðgöngumæðrun. 
Vefútgáfa Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=139&malnr=310&dbnr=1415&ne
fnd=h (sótt 1. mars 2011)  

Kolers, Avery og Tim Bayne. 2001. „„Are You My Mommy?“ On the Genetic Basis of 
Parenthood.“ Journal of Applied Philosophy 18, nr. 4:273. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=6672980&site
=ehost-live (sótt 18. apríl 2011)  

Læknafélag Íslands. 2011. Umsögn um tillögu til þingsályktunar um staðgöngumæðrun. 
Vefútgáfa Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=139&malnr=310&dbnr=1256&ne
fnd=h (sótt 1. mars 2011)  

Lög um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til 
stofnfrumurannsókna nr. 55/1996. 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1996055.html 



  

37 

Mannréttindaskrifstofa Íslands. 1995. Umsögn um frumvarp til laga um tæknifrjóvgun. 
Skjalasafn Alþingis. 

Mannréttindaskrifstofa Íslands. 2011. Umsögn um tillögu til þingsályktunar um 
staðgöngumæðrun. Vefútgáfa Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=139&malnr=310&dbnr=1374&ne
fnd=h (sótt 1. mars 2011)  

Moore, Pamela L. 1999. „Selling reproduction.“ Í Playing Dolly: technocultural 
formations, fantasies, and fictions of assisted reproduction. 1. útg., ritstj. E. Ann 
Kaplan og Susan Squier, 80-87. Bandaríkin: Rutgers University Press. 

Morgunblaðið. 2007. Auglýst eftir staðgöngumóður, Atvinna, 22. apríl.  

Ragnheiður Elín Árnadóttir. Staðgöngumæðrun, 1. umræða. 2011. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/139/rad20110120T155652.html (sótt 30. janúar 
2011)  

Rannsóknarstofa í kvenna- og kynjafræðum. 2011. Umsögn um tillögu til 
þingsályktunar um staðgöngumæðrun. Vefútgáfa Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=139&malnr=310&dbnr=1414&ne
fnd=h (sótt 1. mars 2011) 

Reglugerð um ættleiðingar. 238/2005. 
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/238-2005 (sótt 2. apríl 
2011)  

Salvör Nordal. 2011. Viðtal við Þórhall Gunnarsson, Návígi á Rúv, 15. febrúar. 

Siðfræðistofnun Háskóla Íslands. 1995. Umsögn um frumvarp til laga um 
tæknifrjóvgun. Skjalasafn Alþingis. 

Siðfræðistofnun Háskóla Íslands. 2011. Umsögn um tillögu til þingsályktunar um 
staðgöngumæðrun. Vefútgáfa Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=139&malnr=310&dbnr=1428&ne
fnd=h (sótt 1. mars 2011) 

Siðfræðiráð Læknafélags Íslands. 1995. Umsögn um frumvarp til laga um 
tæknifrjóvgun. Skjalasafn Alþingis. 

Staðganga, stuðningsfélag staðgöngumæðrunar á Íslandi. 2011. Umsögn um tillögu til 
þingsályktunar um staðgöngumæðrun. Vefútgáfa Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=139&malnr=310&dbnr=1410&ne
fnd=h (sótt 1. mars 2011)  

Strathern, Marilyn. 1993. Introduction to the first edition í Technologies of Procreation. 
2. útg. Eftir Jeanette Edwards, Sarah Franklin, Eric Hirsch, Frances Price og 
Marilyn Strathern. London: Routledge.  



  

38 

Tillaga til þingsályktunar um staðgöngumæðrun, þskj. 376, 310. Mál, 2010-2011. 
Vefútgáfa Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/139/s/0376.html (sótt 21. 
janúar 2011).  

Tæknifrjóvgunarnefnd. 1995. Skjalasafn Alþingis.  

Umboðsmaður barna. 1995. Umsögn um frumvarp til laga um tæknifrjóvgun. Skjalasafn 
Alþingis. 

Umboðsmaður barna. 2011. Umsögn um tillögu til þingsályktunar um 
staðgöngumæðrun. Vefútgáfa Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=139&malnr=310&dbnr=1384&ne
fnd=h (sótt 1. mars 2011)  

Vilhjálmur Árnason. 2010. „Æxlunarfrelsi, erfðatækni og barnavernd.“ Í Heiðursrit 
Ármanns Snævarr. Ritstj. Þórhildur Líndal, 469-487. Reykjavík: 
Rannsóknastofnun Ármanns Snævarr um fjölskyldumálefni.  

„Vonar að mál Jóels leiði til þess að staðgöngumæðrun verði leyfð.“ 2011. Vísir.is. 4. 
febrúar. http://www.visir.is/vonar-ad-mal-joels-leidi-til-thess-ad-
stadgongumaedrun-verdi-leyfd/article/201186171473 (sótt 5. febrúar 2011) 

Þorsteinn Pálsson. Lög um tæknifrjóvgun, 1. umræða. 1995-1996. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/120/11/r21150955.sgml (sótt 18. 
febrúar 2011)  

Welldon, Estela. 1988. Mother, Madonna, Whore. The Idealization and Denigration of 
Motherhood. 1. útg. London: Free Association Books.  


