
Skal vi legalisere rugemoderskab i Danmark? 

Invitation til åben høring om surrogacy (rugemoderskab) 

  

I kølvandet på dokumentaren ”De  Falske Ruge or” (sendt på TV2 i januar 2019), er 

opmærksomheden på de mange faldgruber og etiske aspekter omkring rugemoderskab 

eller surrogacy kommet op til overfladen igen. Det står klart for mange, at lovgivningen, 

som den er i dag, ikke er dækkende for virkelighedens Danmark.  

 

DARE (Foreningen for ligestilling i familiedannelse i Danmark) og May-Britt Kattrup, 

Liberal Alliance, inviterer til åben høring om surrogacy i Fællessalen på Christiansborg, 

onsdag 20. marts 2019 fra kl. 9-11. 

 

I panelet sidder: 

Etiker og professor Thomas Søbirk Petersen 

Advokat med fokus på surrogacy og familieret, Louise Traberg Smidt 

Formand for foreningen DARE, Mikkel Raahede 

Formand for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo 

Læge og professor Svend Lindenberg 

PhD i familiestrukturer, Stine Adrian Willum 

Tidligere rugemor Shawna Johnson (USA) 

Barn født via surrogacy, Sara Friis Sass (21 år) 
 

  

Som lovgivningen er nu, er der ingen sikkerhed for nogen af de involverede parter. Det 

går potentielt ud over de kommende forældre, den gravide kvinde og ikke mindst 

barnet.  

Problemstillingerne ift. den nuværende lovgivning er, kort ridset op: 

De kommende forældre har ingen sikkerhed for, at barnet kommer til at bo hos dem. 

Den gravide kvinde er ikke sikret, at de kommende forældre vil tage barnet, når det er 

blevet født. 

Barnet har ingen juridisk adgang til sine faktiske forældre. 

Den mor, der skal opdrage barnet, kan ikke få barsel og være sammen med sit barn i de 

første, allervigtigste år. 

Pengene fra det offentlige følger ikke barnet. 
 

Kan en lovliggørelse hjælpe? Hvordan? 

 

Panelet vil tale om, hvad der er god praksis og etik vedrørende surrogacy. Kan det gøres 

på en måde, så ingen mennesker kommer i klemme? Skal vi ændre lovgivningen 

herhjemme? Og i så fald hvordan? Hvad siger erfaringer i hhv. Danmark og 

internationalt? Hvilke praktiske konsekvenser har det, at forældreregistrering, barsel, 
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arveret og stedbarnsadoption ikke er opdateret i forhold til de familier, der faktisk 

eksisterer i Danmark? 

Der vil være mulighed for spørgsmål fra salen. 

 
 

Ankomst for konferencegæster: 

Af hensyn til sikkerheden i Folketinget bliver alle besøgende scannet lige som i en 

lufthavn. Sikkerhedstjekket tager som regel kun ganske få minutter, men vi beder dig 

alligevel om at komme ca. 30 minutter før konferencestart. På nogle tidspunkter i løbet 

af dagen kan der være mange gæster, og der kan opstå ventetid.  

Når du ankommer til Folketingets besøgsindgang, melder du din ankomst ved at ringe på 

dørklokken. Når du er kommet indenfor, beder besøgsindgangens personale dig om at 

lægge tasker, overtøj, smykker og indhold fra lommer i en bakke, der scannes. Du skal 

også selv gå igennem en scanner. Derefter bliver du guidet videre i Folketinget.  

  

Med venlig hilsen, 

Mikkel Langvad Raahede, formand for foreningen DARE 

OG 

May-Britt Kattrup, MF, Liberal Alliance 

 

 
 
 


