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RETTIGHEDER TIL REGNBUEFAMILIER 

– ENHEDSLISTENS PRIDEUDSPIL 

I dag er der flere og flere især LGBT+-personer, der finder andre måder at danne familie på end den, der 

hedder far, mor og børn. Der er i dag mindst 1.465 såkaldte regnbuefamilier i Danmark1. Men vores 

lovgivning har ikke fulgt med tiden og gør det langt sværere både at danne og leve som LGBT+-familie, end 

det behøver være. 

 

Ligestillingsordfører Pernille Skipper siger: 

• Det er ikke køn eller DNA, der skaber en familie. Det er kærlighed. Og to mødre, to fædre eller tre 

eller fire forældre sammen elsker deres børn præcis lige så højt, som en mor og far elsker deres. 

Men vores lovgivning anerkender ikke kærligheden i dem, man kan kalde regnbuefamilier, på lige 

fod med den i familier, der hedder far, mor og børn. 

• I virkeligheden findes der allerede mange regnbuefamilier i Danmark. De er det bare ikke alle 

sammen på papiret. Det er et problem, når der i en familie med tre forældre kun er to, der har 

forældremyndighed. Den tredje kan ikke gå med sit barn til lægen og kan risikere at skæres helt ud 

af barnets liv i en konfliktsituation. Det er hverken i forældrenes eller barnets interesse. 

• Samtidig skal vi sørge for, at vi ikke afskærer LGBT+-personer fra at danne familie gennem 

unødvendige regler. For eksempel er altruistisk surrogasi ikke ulovligt i Danmark. Alligevel 

vanskeliggøres det blandt andet af en begrænset adgang til hjælp i det offentlige og af, at 

forældrene ikke kan adoptere barnet ved fødslen, men må vente to et halvt år på at 

stedbarnsadoptere det. 

 

  DET VIL ENHEDSLISTEN  
 

1. Rettigheder til flerforældrefamilier 

Ifølge nuværende lovgivning har børn kun ret til to juridiske forældre. Det har traditionelt været en mor og 

far. Men i dag danner flere og flere især LGBT+-personer familie sammen på andre måder. For eksempel 

kan et lesbisk par gå sammen med en god ven om at få et barn. 

Den virkelighed afspejles ikke i lovgivningen. Når kun to ud af tre eller fire forældre har forældremyndighed 

over barnet, er den tredje eller fjerde udelukket fra forældreskabet med alle de rettigheder og pligter, det 

medfølger. De kan ikke tage med barnet til lægen. I konfliktsituationer risikerer de at blive skåret helt ud af 

barnets liv. Det er hverken i forældres eller børns interesser. 

• Børn skal have ret til op til fire juridiske forældre med alle de rettigheder og pligter, der medfølger, 

hvis det er aftalt før fødslen. 

 
1 https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/regnbuefamilien-er-blevet-
storre?publisherId=3274962&releaseId=13577691 

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/regnbuefamilien-er-blevet-storre?publisherId=3274962&releaseId=13577691
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/regnbuefamilien-er-blevet-storre?publisherId=3274962&releaseId=13577691
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2. Bedre muligheder for at danne familie 

Familier skabes på mange måder. Men vores lovgivning gør mulighederne mindre, end de behøver være. 

Det gælder især hvad angår altruistisk surrogasi, hvor en surrogat frivilligt bærer og føder et barn for et par, 

der ikke selv kan blive gravide. Det kan for eksempel være et homoseksuelt par, der får hjælp af en god 

veninde. 

Altruistisk surrogasi besværliggøres af, at den fødende altid registreres som den ene af i alt to juridiske 

forældre. Det betyder, at den anden tiltænkte forælder ikke har forældremyndighed, før de har mulighed 

for at stedbarnsadoptere barnet efter to et halvt år. Det er hverken i barnets, surrogatens eller forældrenes 

interesse. 

Samtidig er altruistisk surrogasi for mange ikke en reel mulighed, fordi vi ikke tillader fertilitetsbehandling i 

det offentlige med dobbeltdonation, hvor både sæd og æg er doneret, medmindre, der er en 

sundhedsfaglig begrundelse herfor. De unødvendige barrierer for altruistisk surrogasi skal fjernes, samtidig 

med, at vi sætter ind og regulerer området. 

• Det skal være muligt for de tiltænkte forældre at blive registreret som barnets juridiske forældre 

ved fødslen, når der er tale om altruistisk surrogasi. 

• Fertilitetsbehandling med dobbeltdonation skal være en mulighed i det offentlige også i tilfælde, 

hvor der ikke er en sundhedsfaglig begrundelse herfor med henblik på at muliggøre altruistisk 

surrogasi med donoræg. 

• Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der har til formål at regulere forældres, surrogatmoders og 

barns rettigheder ved altruistisk surrogasi eksempelvis hvad angår fortrydelsesret før og efter 

fødslen, erstatningsret og –pligt ved skader samt børns ret til at kende deres ophav. 

 

3. Kønsneutral lovgivning 

Forældreskabet er ikke kønnet. Det skal vores lovgivning afspejle, således, at den rummer alle køn og 

forældreskaber. Derfor skal status som forælder skal erstatte status som mor, far, medmor og –far. 

En sådan kønsneutralisering vil samtidig simplificere lovgivningen og på den måde bidrage til en tiltrængt 

afbureaukratisering på området. 

• Forældreskabet skal kønsneutraliseres og simplificeres i lovgivningen, herunder især Børneloven og 

Forældreansvarsloven, således, at status som ”forælder” erstatter status som mor, far, medmor og 

–far. 


