FAKTA OM SURROGATMODERSKAB
Surrogatmoderskab
En surrogatmor bærer og føder et barn, som hun efter fødslen overdrager til andre. Surrogatmoderen har som regel
ingen genetisk forbindelse med barnet, ægget stammer enten fra den planlagte mor eller fra en ægdonor.
Befrugtningen sker in vitro, og det befrugtede æg overføres til surrogatmoderen.
Ved altruistisk surrogatmoderskab får surrogatmoderen ikke betaling, men indgår aftalen for at hjælpe det par
eller den kvinde, der efter planen skal modtage barnet.
Ved kommercielt surrogatmoderskab modtager surrogatmoderen betaling for sin ydelse.

Den kommercielle surrogatmoderindustri
Kommercielt surrogatmoderskab er bl.a. lovligt i Georgien, Ukraine, Rusland, Thailand, 18 stater i USA samt i
Indien.
Surrogatmoderindustrien i Indien omsætter for anslået 2,5 mia. dollar årligt, og henvender sig både til indiske
kunder bosat i Indien og i udlandet og til internationale kunder. Flere klinikker oplyser, at de har haft kunder fra
Danmark. Nogle klinikker overvejer dog at droppe internationale kunder. Især kunder fra USA og Nordeuropa
stiller krav om alt, fra hvad surrogatmoderen skal spise, til hvilken musik den ufødte baby skal omgives af.
Det koster 90.000-250.000 kr. at få et barn via en indisk surrogatmor.
Surrogatmoderskab i Danmark?
I Danmark er det forbudt at bruge en kommerciel surrogatmoder, men det er tilladt at bære andres børn som en
altruistisk gerning.
Ifølge en artikel i dagbladet Politiken fra april 2012 fremgår det, at ”Politiken kender til flere par, der har fået barn
via surrogatmoder i Indien, end den danske ambassade i Indien gør. [advokat] Tyge Trier kender til sager, hvor
det er lykkedes forældre at rejse ind i Danmark med et rugebarn uden myndighedernes vidende”.
Det Etiske Råd har i foråret 2013 nedsat en arbejdsgruppe, der behandler de etiske spørgsmål, som
kommercialisering af kroppen og behandlingsturisme medfører, bl.a. i forhold til ægdonation og
surrogatmoderskab.
Arbejdsgruppen vil i slutningen af 2013 komme med anbefalinger til Rådet omkring surrogat-moderskab.

