Till dig som arbetar på MVC/BVC
Det finns en växande grupp kvinnor som väljer att få hjälp med att bilda familj på
egen hand. Det här informationsmaterialet är framtaget för att belysa de specifika
frågor som kan uppstå i mötet med dessa kvinnor. Barnen som föds in i dessa
familjer är planerade och efterlängtade. Deras mammor är kvinnor som vågat ta
sin barnlängtan på allvar.
Varför assisterad befruktning med hjälp av donator?
Skälen att välja assisterad befruktning med donator varierar naturligtvis, förutom
det uppenbara gemensamma att det inte finns en man med i bilden och en stor
barnlängtan hos kvinnan. I FEMMIS anser vi att man behöver vara trygg i sitt
beslut att denna form av familjebildning ibland kan vara ett förstahandsval och
inte ett alternativ i brist på annat. FEMMIS (Frivilligt ensamstående mammor med
insemination/IVF) är en ideell förening för dessa mammor och deras barn. För en
del är medlemskapet i FEMMIS ett sätt att förbereda sig och få stöd i sina tankar
inför själva beslutet att bli mamma med hjälp av assisterad befruktning. Andra går
in i föreningen när barnet är fött och föräldern vill få ett nätverk där barnet kan
träffa andra barn med liknande bakgrund.
Hur kan MVC och BVC stödja?
Från MVC/BVC behövs ett accepterande bemötande. För oss är det viktigt att
personalen på MVC/BVC inte värderar olika sätt att bilda familj. En del kvinnor
som fått barn med assisterad befruktning och donator kan ha svårt att be om hjälp
om de hamnar i behov av stöd eftersom de frivilligt valt ett ensamstående
föräldraskap. Majoriteten upplever dock inga särskilda problem kring det
efterlängtade föräldraskapet. Att medvetet välja att bli en ensamstående mamma
är inte ett lättvindigt beslut vilket de långa och många diskussioner som förs på
FEMMIS medlemssida vittnar om. Men när barnen finns där och valet är gjort vill
vi känna och förmedla till dem den stolthet och glädje vi känner över att de finns
och över hur de kommit till. Om du som BVC-personal hamnar i en situation där
du skall tala med barnet om dess ursprung kan du ha hjälp av informationsbladet
som FEMMIS tagit fram ʺFör förskola, fritidshem och skola.ʺ. Det finns på vår
hemsida www.femmis.se.
Familjer ser ut på många olika sätt idag
För en mamma som bildat familj på detta sätt blir det tydligt att mycket i
samhället bygger på en heterosexuell kärnfamiljsnorm. Alla formulär som ska
fyllas i om barnets bakgrund har uppgifter om modern och fadern, ofta är det
likadant på förskolan, försäkringskassan och i andra sammanhang. För flertalet av

mammorna känns det inte rätt att använda sig av orden ʺbarnets pappaʺ och ʺfarʺ
när barnet kommit till med assisterad befruktning och donator. Att vara pappa
eller far innefattar ett socialt band till mamman och barnet, som helt saknas i våra
familjer. Mamman har aldrig träffat mannen som bidragit med donerade
könsceller och barnet kommer troligtvis aldrig att utveckla en relation till honom.
Många väljer att börja med fraser som ʺi vår familj finns ingen pappaʺ när de talar
med barnet och kommer först senare när barnet blir större in på ord som donator
och förklaringar om vad det innebär. Det som är viktigt är framför allt att man
berättar för barnet om dess ursprung och inte hemlighåller detta för barnet självt.
Här har FEMMIS som organisation i sitt uppdrag att verka för öppenhet. Kärlek,
ärlighet, respekt, omtanke, trygga och stabila uppväxtvillkor är grundstenarna i
barns behov. Allt detta kan vi också erbjuda våra barn. Och trygga familjer kan
följdaktligen se ut på många sätt.

FEMMIS, Frivilligt Ensamstående Mammor med Insemination/IVF är en förening
för ensamstående som funderar på att bli, försöker bli eller har blivit förälder
genom assisterad befruktning med donator på klinik. Vi:
•har idag ca 800 medlemmar i olika faser i processen att bli förälder.
•arbetar för att skapa nätverk för medlemmarna och deras barn genom träffar och
läger.
•sprider information om ensamståendes möjligheter att få och leva med barn.
•tar fram informationsmaterial till myndigheter och institutioner, i syfte att
informera om vår och våra barns situation i för ett smidigt bemötande.
•tar del av och bidrar till svensk och internationell forskning som rör vår och våra
barns situation.
Läs mer om oss på femmis.se

