
Surrogatmødre i et nord sør perspektiv

Nye etiske problemstillinger

Sidsel Roalkvam

Å rydde et handlingsrom 

Oversikt over de 
faktorer som begrenser 
valg.
Førmoralske premisser
Faktiske forhold

Globale prosesser
Helseturisme / trafficking

Fakta om India 
Fattigdom og  økonomisk 
vekst

Surrogati i India
Kvinner og sårbarhet 

Beskyttelse i lov.. 

Rent a womb - helse 
eller business



Globale prosesser

Trafficking (menneskehandel) er å utnytte andre, enten i prostitusjon eller for 
andre seksuelle formål, i tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land eller 
gjennom fjerning av en persons organer ved hjelp av vold, trusler, misbruk av 
sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd.
(Straffeloven § 224)

Surrogate baby is 
born in India to a 
British couple every 
48 hours Thaindian news 2009

Globale helsetjenester 

Medisinsk turisme 

India en av verdens mest 
hurtigvoksende  økonomier 

Helsesektoren i India er verdt US 
$ 19 milliarder og ventes å vokse 
med en årlig rate på 13 prosent de  
neste årene

India har noen av de beste 
sykehusene og behandling sentre i  
og turistmålene i verden. 

Medisin + turisme  = medisinsk 
turisme Medical Tourism

Medisinsk turisme enorme 
muligheter for India. 



Fakta om India 

Medisinsk utvikling 
Størst antall Medical 
Colleges
Størst antall leger
Størst trafikk av Medisinsk 
Turisme
En av de største produsentene 
av medisiner
Uregulert privatisering
Verdens mest uregulerte helse 
system

Helse og fattigdom 
36 % av verdens fattigste lever 
i India  (435 millioner)
Spedbarnsdødelighet og  
mødredødelighet  er ekstremt 
høy
Utgifter til helsetjenester utgjør 
den største gjeldsbyrden blant 
Indiske familier

Surrogati i India 

Ledende i Internasjonal  
surrogati

Populært 
Relativt lave kostnader
Liberal Juss

Problematisk
fattigdom 
cash for baby
økonomisk teori /  Insentiver 

driver  surrogat mor  

Illegalt marked / tvang. 



Indiske kvinner er 
sårbare 

Sårbar livssituasjon  utgjør fare for    
utnyttelse og kommersialisering

Fattigdom
Lavt utdannelsesnivå
Sosial posisjon  

Kjønn,  familie og slektskap 

Faren for utnyttelse er stor !

Beskyttelse  i Indisk 
lov ?

Forslag til lov vedtas i 2010(?)
Styres av kontrakt mellom partene

Surrogat: Alle utgifter betales av      
IP
Sikre finansiell støtte til 
surrogat
(uavhengig av  fullført 

syklus)
Livsforsikring for 
surrogat

Barnet: En av IP skal være 
donor
(styrke biologisk 
relasjon)
bekreftelse på

statsborgerskap
IP:   eneste legitime foreldre 

er IP andre navn skal 
ikke forekomme på
fødselsattesten 



Rent a womb buisness
Is it left to our legislators to decide whether the pricing of a womb is tolerable or not ?

The Hindu   09.11.2009 
Kan kommersiell surrogati betegnes  

reproductive trafficking ?
Skapes det global  trafikk av kvinner og 

reproduktive substanser over nasjonale 
grenser? 

Er kvinner blitt flyttbare og salgbare 
objekter? 

Hva skjer med vårt syn på barn og kvinner  
når det behandles som annet flyttbart 
gods? 

Omgår man dette med  en tjeneste 
kontrakt som i de fleste andre land? 

Utgjør dette misbruk av sårbar situasjon?


