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Arbeiderpartiet går inn for kunstig befruktning med
eggdonasjon. Partiet mener også at enslige kvinner skal
kunne få assistert befruktning. Dermed blir det strid i
regjeringen om saken, for Senterpartiet sier klart nei.

– Med dette gir vi mange mennesker som ønsker å få
barn, muligheten til å få barn, sier parlamentarisk leder
Helga Pedersen i Arbeiderpartiet. Hun mener det både
er god likestillingspolitikk og god likebehandling å
åpne for eggdonasjon. I dag kan par, der mannen er inf-
ertil, få hjelp med sæddonasjon, mens kvinner ikke har
samme muligheten til å få donert egg.

Det finnes om lag 40.000 ufrivillige barnløse her i
landet. Samtidig er Norge det eneste landet i Norden
som har forbud mot eggdonasjon.Dermed er det mange
som reiser utenlands for å få kjøpe seg muligheten til å
få barn. Det koster rundt 30.000 kroner. Dermed er det i
stor grad pengepungen som
avgjør om dette er et reelt til-
bud. Det er forståelig at det
reageres på at de rike blant
oss har større muligheter
enn folk flest, men slik er det
dessverre på mange sam-
funnsområder.

Økonomi er ett av argu-
mentene som Arbeiderparti-
ets stortingsgruppe bruker
for å endre bioteknologilov-
en på dette punktet. Helga
Pedersen mener det norske samfunnet er modent for å
likehandle eggceller fra kvinner med sædceller fra
menn. Ved første øyekast kan det virke forlokkende å
snakke om likhet for loven, men så enkel er ikke natur-
en. Her er det biologisk stor forskjell på kvinner og
menn.

I dag gis det tilbud om sæddonasjon, men det er ikke
tillatt å være anonym sædgiver. Barn har dermed krav på
å få vite hvem som er den biologiske faren når de fyller
18 år. Dersom det åpnes for eggdonasjon blir det mer
komplisert, for da får barnet en genetisk mor og en mor
som bærer fram og føder barnet.Da blir det uklart hvem
som er biologisk mor. Terskelen for surrogati blir også
lavere. De færreste vil ha et samfunn hvor en mor bærer
fram en annens barn og attpåtil får betalt for det.

I tillegg har denne saken en økonomisk og ressurs-
messig side for staten. Det bør stilles spørsmål ved hvor
fornuftig det er å prioritere barnløse når det fortsatt er
mange som står i kø for å bli behandlet for ulike syk-
dommer. Vi må også skjele til at det er knapphet på
helsepersonell her i landet.

Til alle tider har det rent teknisk vært enkelt for
kvinner å skaffe seg sæd fra en mann. Det er atskillig
vanskeligere for kvinner å få satt inn et egg fra en annen
kvinne. Etisk er det også store forskjeller. Barnets beste
bør settes foran voksnes ønske om å få barn. Det er
grenser for hvor mye vi skal tukle med naturen. Dette
hensynet bør gå foran økonomiske argumenter for den
enkelte og misforstått likestilling. Det er ingen menn-
eskerett å få barn.

Tukling med naturen

Barnets
beste bør

settes foran
voksnes ønske
om å få barn.

Erling Okkenhaug i Allgrønn mener det ikke er så rart at salget av leiligheter på Holmen har stanset opp. (Arkivbilde)

Det forundrer vel kun
noen overoptimistiske
lokalpolitikere og en ord-
fører på Møllers
byggetran at leilighets-
salget på Holmen er kata-
strofalt dårlig.

Det har vært ristet på hodet fra
diverse nasjonale medier,
stedsaktivister og vernemyndig-
heter over denne babelske
byggeide. Også potensielle kjøp-
ere har hatt vanskelig for å se
noen som helst verdier i
Holmenprosjektet.

Krise
Torsdagens overskrift i lokalavis-
en forteller oss at utbyggingen er
i krise. Det stopper opp. Man får
det imidlertid til å se ut som om
Risør by skulle ha et problem i
markedet. Dette er et svært nega-
tivt utsagn for Risør, som er en av
norges best bevarte trehusbyer,
med betydelige kvaliteter på en

rekke arenaer og med store
potensialer for videre utvikling
langs kjente kulturelle og histor-
iske akser. At man ikke har lykk-
es med å selge sjofle firkantede
blokker i denne vakre byen har
ingenting med Risørs attraktiv-
itet i markedet å gjøre. Slike
utsagn bygger kun opp under
den argumentasjon som nettopp
har ført Risør i ulykken: ”Det
står så dårlig til i byen at vi tillat-
er hva som helst.” Men det er da
ikke sant. Og hvor er de alterna-
tive idéene?

Ny plan
Utbyggerne av Holmen kan
umulig ha gjort noe som helst
markedsundersøkelser før de
lanserte sine sjablonger. Da ville
de kanskje fått tilbakemeldinger
som hadde sporet til en respekt-
full tilnærming til Risørs åpen-
bare stedskvaliteter. For hvem vil
bo midt i en voldtekt?
Ansvarlige Risørborgere må nå
benytte denne sterke erkjennels-
en til å kreve at man realiserer en
totalt ny plan for Holmen der
man med varierte former og
funksjoner lar utviklingen tjene

Risørs beste over tid. Så må man
benytte seg av rause tilbud fra
bla.a. Riksantikvaren om å
hjelpe til med dette. Ordfører
Lunden har mange ganger vært
inne på at ”Holmenutbyggingen
i form og arkitektur, så langt det
lar seg gjøre, skal tilpasses Risør
sentrum som en av landets best
bevarte trehusbyer. Og at
utbygger må samarbeide nært
med vernemyndighetene og
kommunen og at den moderne
arkitekturen må etterstrebe
variasjon og originalitet.”
Det har ikke skjedd. Det hadde
vært en idé å følge disse erkjenn-
elsene ordfører Lunden, i stedet
for å fortsette å ønske seg en
monokultur av feriegjester som
skal snylte på Risørs historiske
stedskvaliteter i sine drabantby-
leiligheter.

Hvem tar hansken i Risør nå?
Den er kastet helt fra Revehiet i
Oslo. Med en aldri så liten mell-
omlanding blant trytene på
Gjerneslandet .
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