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AF FREJA BECH-JES SEN 22. ja nu ar 2015 00:00

En li ge kvin der er ble vet kri -
ti ske shop pe re i det ge ne ti -
ske su per mar ked

Det er ble vet helt nor malt at vælge do nor sæd ud fra
øjen far ve, an sigts træk og stem me prø ve. Og i frem ti -
den kan der blive vir tu el le stæv ne mø der. Målet er at
få det per fek te barn

I dag væl ger 80 pro cent af de en li ge og barn lø se selv, hvil ket ar ve ma te ri a le
de vil be nyt te, når de skal have hjælp til at blive for æl dre. En vok sen de
andel af dem væl ger li ge frem sæd do no rer med så kaldt ud vi de de pro fi ler,

Mange en li ge og barn lø se øn sker at kende deres sæd do nor mere spe ci fikt, før de væl ger at bruge dem. Iris
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der ikke bare in de hol der stan dar d in for ma tio ner som race, højde og vægt,
men en bred vifte op lys nin ger om fysik, psyke, fag lig hed - og i nogle til fæl -
de stem me prø ver på do norens røst eller fo to gra fi er fra hans barn dom.

Valg af donor har der med ud vik let sig til en form for do nor-dat ing, hvor
kun der ne kan klik ke sig frem til det helt rig ti ge match, præ cis som kun der
på dat ing hjem mesi der søger efter po ten ti el le part ne re.

”Man kan synes, at det min der lidt om et ge ne tisk su per mar ked, men i re a -
li te ten er der jo tale om en pro ces, der i store træk lig ner den, der altid har
ud spil let sig mel lem men ne sker, som dan ner par og får børn,” siger pro fes -
sor i sund hed s e tik ved Roskil de Uni ver si tet, Tho mas Sø birk Pe ter sen.

I Cryos In ter na tio nal, der ikke bare er Dan marks men ver dens stør ste sæd -
bank, ser man en helt ty de lig ten dens til, at do nor sæd på få år har ud vik let
sig fra at være en ren be stil lings va re til et nøje ud valgt til køb, der ikke bare
hen tes hjem på grund af dets egne egen ska ber, men i li ge så høj grad på
grund af dets match-po ten ti a le med kø be ren.

”Ikke mindst de en li ge kvin der ef ter spør ger flere de tal jer og bedre mu lig -
hed for at finde ud af, om de er kom pa tib le med do noren. Det er jo et helt
na tur ligt ønske, og der for ar bej der vi også på i frem ti den at blive endnu
bedre til at imø de kom me netop den ef ter spørgsel. Vi fo re stil ler os for ek -
sem pel vir tu el le møder, hvor man kan chat te med den po ten ti el le donor og
gå tur i com pu ter gra fik ken eller måske li ge frem mod ta ge en lille duft prø ve
på fla ske, så man kan mærke, om ke mi en er der,” siger di rek tør i Cryos In -
ter na tio nal Ole Schou.

Med lem af Det Eti ske Råd og for mand for Jor de mo der for e nin gen, Lil li an
Bondo, for står ud mær ket de en li ge og de ufri vil ligt barn lø ses ønske om at
finde den helt rig ti ge donor, men un der stre ger sam ti dig at det stil ler krav
til grun dig in for ma tion, der slår fast, at do nor val get ikke nød ven dig vis
giver præ cis det re sul tat, man havde øn sket sig.
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”Ar ve ma te ri a le kan jo falde ud på alle mu li ge måder, så det er vig tigt at
gøre kun der ne klart, at de jo ikke kan strik ke et barn sam men, som de vil,
men præ cis som alle andre er over ladt til en række til fæl dig he der og ikke
kan for ven te et så kaldt per fekt ud fald,” siger Lil li an Bondo.

Be kym rin gen for fæ no me net hy per-for æl der skab, der dæk ker over for æl -
dre, som stræ ber efter at skabe og ud vik le per fek te børn med sær li ge egen -
ska ber og gerne vil tage sund heds tek no lo gi ske mid ler i brug for at opnå
deres mål, er imid ler tid til at over se, når det gæl der brug af sær ligt ud valgt
do nor sæd, mener pro fes sor Tho mas Sø birk Pe ter sen.

”Der er jo ikke tale om, at man går ind og ma ni p u le rer med ar ve ma te ri a let,
man væl ger bare den bedst mu li ge mage, præ cis som man altid har gjort.
For æl dre har des u den altid haft for vent nin ger til deres børn og for søgt at
præge og forme dem, så det er ikke et træk, der på nogen måde kan siges at
være sær ligt ka rak te ri stisk for for æl dre, der af den ene eller anden årsag
gør brug af do nor sæd,” siger han.

Freja Bech-Jes sen

Født 1977. Ud dan net på Roskil de Uni ver si tets cen ter. Prak ti -
kant på Dag bla det Po li ti ken 2004-2005. Ansat som so ci al -
repor ter på Kri ste ligt Dag blads ind lands re dak tion 2006.
Etik repor ter siden 2014.
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