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2017/18:667 Barns rätt till båda sina föräldrar
Vid vårdnadsfrågor framhålls ofta vikten av att barn träffar båda sina föräldrar
om inte någon av föräldrarna är olämplig. Många undersökningar visar också
att barn mår bäst av att ha en stadig relation till båda sina föräldrar. En stor
undersökning av Mark Regnerus, New Family Structures Study från 2012, om
hur bra det går för barn som lever i olika familjekonstellationer – som ofta
felaktigt refererats till när det gällt homosexuellas rätt att adoptera – visade
enligt Mark Regnerus själv just på hur viktigt det var för barn att ha en trygg
uppväxt med två föräldrar. Självklart kan saker hända under ett barns uppväxt
som gör att förhållandena inte blir optimala för barnet. Att staten väljer att
frångå behovet av flera föräldrar, redan innan befruktningen skett, är, utifrån
den forskning som finns, för mig mycket märkligt.
Socialförsäkringsministern framhöll vid en debatt i riksdagen, om varför
regeringen anser att det är bra att kvotera föräldraförsäkringen, att regeringen
anser att barn mår bäst av att båda föräldrarna är föräldralediga med barnet
eftersom barnet får en nära och god relation till båda sina föräldrar. Genom att
kvotera föräldraförsäkringen anser regeringen att man främjar barns relation till
föräldrarna.
Det blir märkligt att regeringen samtidigt säger att en förälder ensam ska ha
rätten att inseminera och skaffa barn på egen hand. Bör inte även dessa barn må
bra av att få två föräldrar kan man undra, särskilt eftersom det handlar om att
skapa nya barn som annars inte finns. Att ensamstående kan adoptera kan
försvaras utifrån att alternativet för barnet är sämre. Med utgångspunkt från att
barnets bästa ska komma först blir det märkligt att det i vissa fall tydligen inte
alls är viktigt med två föräldrar som kan komplettera varandra.
Jag vill därför fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Hur kommer det sig att regeringen tillåter ensamstående kvinnor att skaffa barn
på egen hand samtidigt som man pekar på att alla barn har rätt till båda sina
föräldrar?
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