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Léttskýjað fyrir norðan

Hvasst syðra

Suðaustan 10 til 18 og skúrir, en
5 til 10 norðan- og austanlands
ogléttirtil. Hiti 3 til 8 stig, enallt
að 14 stigum í innsveitum yfir
hádaginn.

Suðaustan 5 til 13 m/s og rigning, hvassast og úrkomumest
suðvestanlands, en léttskýjað
á Norðausturlandi. Hiti 5 til 12
stig, hlýjast norðantil.
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A FORNUM VEGI

Oskað eftir staðgöngumóður:

Á að leyf a staðgöngumæðrun?

Bæðí ólöglegt og
siðferðilega hæpið

Sfftl

Asgerður Sigríður
Sigurðardóttir
Nei, mér finnst réttara að ættleiða
frá bágstöddum löndum.

■ Auglýst eftir móðurkviði í Morgunblaðinu ■ S taðgöngumæður neita að láta börn af hendi
Eg hallast gegn
staðgöngumæðrua

Eftir Hlyn Orra Stefánsson
hlynur@bladid.net
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Karl Gunnlaugsson
Já, ef þær geta ekki átt böm
öðruvísi er það hið besta mál.

1 Morgunblaðinu um helgina b irtist auglýsing þar sem óskað var
eftir staðgöngumóður, en staðgöngumóðir er kona sem gengur
með og elur b arn sem getið er af
öðru fólki með tæknifrjóvgun, en
hefur samþykkt fyrir meðgönguna
að láta það af hendi við fæðingu.
Staðgöngumæðrun er óheimil á íslandi, en þess eru dæmi að íslensk
pör hafi farið til útlanda til að láta
konu ganga með væntanlegt b arn
sitt.

VilhjálmurÁrnason,
prófessor í heimspeki.
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ReynirTómasGeirsson,
yfirlæknirá
kvennasviði LSH.

Móðurkviður sem söluvara
Hagur barnsins og móður

Jón Stefánsson
Já, af hverju ekki?

Guðfinna Guðlaugsdóttir
Já, mér finnst það.

Egill S. Finnbogason
Já, hvað kemur það fólki við
hvað aðrir eru að ganga með?

Ástæða þess að staðgöngumæðrun er bönnuð er álitamál sem
geta komið upp varðandi móðerni
barnsins. Reynsla frá löndum þar
sem staðgöngumæðrun er leyfð
sýnir að hætta er á að konur sem
láta frá sér barn sem þær hafa alið
verði fyrir miklum sálfræðilegum
skaða, og komið hafa upp dæmi
þar sem staðgöngumæður neita að
láta börnin af hendi þrátt fyrir að
hafa gert samning um það.
Vilhjálmur Árnason, prófessor
í heimspeki og sérfræðingur í lífssiðfræði, segir fleiri siðfræðileg
álitaefni fylgja staðgóngumæðrun.
„Þeir sem eru fylgjandi staðgöngumæðrun tala um þetta sem frelsi
fullveðja einstaklinga til að gera
samninga sín á milli, og benda að
auki á að verið sé að bæta úr barnleysi sem fólki líður illa yfir. En á
móti kemur að þetta snýst ekki
aðeins um þessa fullveðja einstaklinga sem gera með sér samning.
Huga verður að barninu, en hugsanlega er verið að tefla hagsmunum
þess í tvísýnu með því að að setja
það í mjög sérstaka aðstöðu." Við
slíkar aðstæður geti b arn lent í
tilfinningalegri togstreitu vegna
tengsla sem það myndar við
staðgöngumóðurina.

Sumardekk
Öryggi bílsins byggist
á góðum hjólbörðum
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Og fleiri kemur til. „Við tæknifrjóvgun er aðeins meiri hætta
á fötlun. Og hvað ef eitthvað fer
úrskeiðis; er hægt að skilyrða það

Vilhjálmur segir einnig vafasamt
hvort b arnsb urður sé svið sem
selja eigi undir lögmál markaðar
og viðskipta, þannig að konur sem
þjáist af fátækt leiðist jafnvel út í
að gerast staðgöngumæður í fullu
starfi. Slíkt þekkist víða erlendis.
„Maður heyrir konur stundum segjast geta skilið það að aðrar vilji gerast staðgöngumæður þótt þær vilji
ekki gera það sjálfar. Þá kemur upp
spurning um það hver hvatinn sé;
hvort hann sé b ara fjárhagslegur.
Ef svo er er hætt við því að viðkomandi kona misbjóði líkama sínum."
Þótt hægt væri að forðast slíkt
með því að banna greiðslur fyrir
staðgöngumæðrun
segir Vilhjálmur að hún væri samt tvíb ent
út frá hagsmunum b arnsins. „Ef
ég ætti sjálfur að taka afstöðu í
þessu þá mundi ég hallast gegn
staðgöngumæðrun, aðallega út frá
barnaverndarsjónarmiðum."
Reynir Tómas Geirsson, prófessor og yfirlæknir á kvennasviði
Landspítala-háskólasjúkrahúss,
tekur ekki alveg í sama streng.
„Mér finnst ekki að koma eigi til
greina að konur fái greitt fyrir að
í samningum að parið taki við ganga með börn. En mín persónubarninu? Upp koma einkennilegar lega skoðun er samt sú að opna eigi
spurningar sem gerir þetta mjög sið- fyrir þennan möguleika, eða a.m.k.
ferðilega hæpið," segir Vilhjálmur.
skoða það vel."

Kárahnjúkavirkjun:

Vafasamt vatn í kaffistofu
Fram til þessa hefur yfirb orðsvatn verið leitt inn í kaffiskúr á
vinnusvæði við Kárahnjúkavirkjun,
og það meðal annars notað til að
hella upp á kaffi. Heilb rigðiseftirlit
Austurlands gerði athugasemd við
þetta, enda segir Helga Hreinsdóttir,
framkvæmdastjóri þess, að ekki
sé ráðlegt að drekka vatn úr ám og
lækjum á íslandi. „Við segjum oft
að það sé í lagi að drekka vatn af yfirborði lækja og áa þegar við erum
að hlaupa um landið, en það eru
vaxandi vísbendingar um að svo sé
alls ekki. Við erum að finna kamfýlóbakter og jarðvegsgerla í vatninu, og við höfum vísbendingar um
nýja tegund af veiru sem erfitt er að
greina í vatni og grunur leikur á að
valdi magasýkingum." Starfsmenn

Kárahnjúka þurfa þó ekki að óttast
það lengur, því frá og með deginum í
dag verða kaffiskúrarnir tengdir við

vantslagninar sem leiða vatn í svefnskálana og mötuneytið, en það vatn
stenst kröfur Heilb rigðiseftirlitsins.

