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Hamrud, Annika
Queerkids och deras föräldrar
2005

På 90-talet börjar flatorna och bögarna skaffa
barn utanför garderoben. En stor debatt kring
homoadoptioner följer, men någon koppling
mellan den och andra diskussioner sker inte.
Heteroföräldrarna försöker mejsla ut sina
könsroller och sitt delade ansvar och homosarna
hakar på. Fiffiga bögar och flator förenas
genetiskt och får smått tillsammans, sedan ägnas
de närmaste 10 årens helger åt att diskutera
vårdnaden. Flickorna kläs i rosa, pojkarna i blått
och de får läsa lika många Suneböcker som
andra barn. För det gäller att inte bryta mot
några könsmönster, bögpappor är precis som
andra pappor och får inga bögsöner.
Annika Hamruds debut Queerkids är en svidande
uppgörelse med den svenska
kärnfamiljsfundamentalismen och biologismen.

Janson, Ann-Christine
Handbok för homosexuella föräldrar
1992
RFSL handbok för lesbiska och bögar som
funderar på att skaffa barn eller redan har barn.

Homofamiljer
Stenholm, Sara 2004

Guidebok om att skaffa barn som homosexuell.
Frågor och svar av både praktisk, juridisk,
moralisk och existentiell natur. Bl.a. om utlandsoch närståendeadoption, insemination hemma
och på klinik, föräldraroller, föräldraledighet,
historik och samhällssyn. Intervjuer med
experter och familjer av olika konstellation.

Älskade barn, homo- och bisexuella
föräldrar berättar
Redaktör: Greger Eman 1996
”I första hand har vi skrivit för våra barns skull. Vi
vet hur diskussionen i massmedia har gått kring
det faktum att homosexuella skaffar barn.
I andra hand har vi skrivit för er som inte umgås
med några homo/bisexuella.
I tredje hand vänder vi oss till andra homosexuella.
Ni som står i valet och kvalet att också skaffa barn.
Går igenom samma tvivel och farhågor som vi
gjort, och inte vet om ni törs kasta er ut i det
okända.”
Stenungsund oktober 2006 Inger Thorsen
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