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Danmark atter foregangsland
Regeringen går foran i anerkendelsen af regnbuefamilier

I Danmark stifter lesbiske, bøsser og biseksuelle familier i stor stil. Men hidtil har
familiernes retsstilling været meget dårlig.
Regeringen vil nu indføre mulighed for
1. at lesbiske par, der får børn ved kunstig befrugtning med anonym donorsæd kan få
fastlagt forælderskab ved barnets fødsel på samme måde som heteroseksuelle par,
uanset om de er gift eller ej.
2. at en kvinde, hendes partner og en mand, sammen kan planlægge en familie, hvor
kvinden føder et barn og hvor de tre selv kan beslutte, hvem af partneren eller
manden, der skal have det andet forælderskab.
Den første mulighed er ligetil og velkendt fra udlandet, og det er noget beskæmmende, vi
først får denne løsning på plads nu, men det har ikke været politisk muligt gennem 00erne.
Den anden er derimod et udtryk for nytænkning. Hermed anerkender man, at der er
borgere, der stifter familie på denne måde. Det er typisk et lesbisk par, der får barn med
en mand, som så skal være enten kendt donor eller far.
”Det er meget tilfredsstillende, at regeringen tager de problemer alvorligt, som vores
familier står overfor,” udtaler Vivi Jelstrup, forperson for LGBT Danmark, Landsforeningen
for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. ”Det er konkret vigtigt for vores børn, at
de sikres ordentlige, retlige familieforhold fra fødslen. Samtidig er det et vigtigt signal at
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sende, at disse familier er fuldt ligeværdige med andre familier og ikke skal håndteres med
mangelfuld særlovgivning som hidtil,” uddyber hun.
”Jeg er ikke i tvivl om, at dette vil blive kopieret i andre lande,” mener Søren Laursen,
retspolitisk talsperson i LGBT Danmark. ”I 1989 skrev Danmark historie ved at indføre det
registrerede partnerskab. I 1999 blev vi det første land til at give adgang til
stedbarnsadoption til registrerede partnere, hvilket betød, at et barn kunne have to
juridiske forældre af samme køn. Disse løsninger blev sidenhen kopieret i vidt omfang af
andre lande. Med regeringens udspil tager vi fat på de sammensatte familier og skaber
løsninger for disse. Jeg er sikker på, andre lande vil kigge os over skulderen og følge i
vores fodspor,” forklarer han.
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