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Kilkaset różnych organizacji 
z całego świata wezwało pre-
zydenta Ukrainy do natych-
miastowego wprowadzenia 
zakazu surogacji. 
To apel w obronie „dzieci trak-
towanych jak towar” i wyko-
rzystywania „kobiet zamienio-
nych w inkubatory i maszyny 
do rodzenia”. Przyłączyło się 
niego także kilkaset kobiecych 
organizacji, m.in. z Polski. Pod-
kreślano, że dramat nieodeb-
ranych noworodków wyciągnął 
na światło dzienne ogromny 
problem globalnego handlu 
dziećmi i kobietami. Prezy-
dentowi Wołodymyrowi Ze-
łenskiemu przypomniano, że 
kraj ten zobowiązany jest do 
respektowania zobowiązań wy-
nikających z podpisanych przez 
niego międzynarodowych kon-
wencji praw dzieci i kobiet. 

Sygnatariusze apelu wyrażają 
nadzieję, że surogacja jak naj-
szybciej zostanie w tym kraju 
zakazana. Tak jak w większości 
państw europejskich, m.in. w 
Polsce, Austrii, Bułgarii, Chor-
wacji, Niemczech, Norwegii 
czy Hiszpanii. – Problem su-
rogacji słusznie wywołuje opór 
i protesty ze strony wielu śro-
dowisk. Nawet zwolennicy tego 
procederu zwracają uwagę na 
charakter „rynku” i „towaru” 
jako cech tego zjawiska. Pro-
blemem jednak nie może być 
tylko zapewnienie praw regu-
lujących funkcjonowanie tego 
rynku – podkreśla w rozmowie 
z „Naszym Dziennikiem” 
ks. prof. Paweł Bortkiewicz. 

Koniecznością jest delega-
lizacja tego zjawiska produkcji 
i handlu dziećmi jako towarem. 
– Cały proceder ujawnia in-
strumentalizację zarówno 
dziecka (które jest „towarem” 
handlowym), jak i kobiet (które 
bywają określane brutalnie, 
ale w istocie trafnie jako „ma-
cice w leasingu”). W świecie, 
w którym deklaruje się posza-
nowanie godności człowieka i 
praw człowieka, nie może być 
miejsca na ewidentne łamanie 
tych wartości – dodaje. 

Prawda o surogacji 
W połowie maja do internetu 
trafiło nagranie zrealizowane 
przez jedną z ukraińskich klinik 
zajmujących się surogacją. Po-
kazano na nim noworodki, 
które z powodu zamknięcia 
granic w związku z pandemią 
nie zostały odebrane przez 
„zamawiających”. Dzięki upo-
wszechnieniu nagrania i na-
głośnieniu sprawy na jaw wy-

szło wiele patologii związanych 
z surogacją, która do tej pory 
była w Ukrainie tematem tabu. 

W kraju nie ma oddzielnej 
ustawy dotyczącej surogacji. 
Ten problem jest regulowany 
w kilku aktach prawnych, co 
stwarza pole do nadużyć. 
– Warunki dotyczące przebiegu 
tej procedury mogą się znacznie 
różnić i nie jest to przez nikogo 
kontrolowane – informuje por-
tal Ukraińska Prawda-Życie. 

Ludmyła Denisowa, rzecznik 
praw człowieka Ukrainy, uwa-
ża, że konieczny jest akt praw-
ny, który kompleksowo obej-
mie kwestie standardów pracy 
klinik świadczących takie usłu-
gi. – Potrzebne jest jasne okre-
ślenie praw wszystkich uczest-
ników procesu – dodała. Wed-
ług niej surogacja powinna być 
w większym stopniu dostępna 
dla obywateli Ukrainy, a nie 
dla obcokrajowców. W podob-
nym kierunku idzie Mykoła 
Kułeba, rzecznik praw dziecka. 
– Uważam, że dzisiaj trzeba 
zamykać ten „rynek” dla za-
granicznych par. W odniesieniu 
do ukraińskich par trzeba to 
przedyskutować, ponieważ na-

leży mówić o uporządkowaniu 
tej działalności – oświadczył 
Kułeba. Przypomniał, że jeśli 
chodzi o dzieci, które rodzone 
są przez surogatki, to prawie 
80 proc. z nich wywożone jest 
za granicę. 

Według ukraińskiego prawa 
w programach surogacji mogą 
brać udział jedynie heterose-
ksualne małżeństwa. Mykoła 
Kułeb przyznaje jednak, że 
może dochodzić do nadużyć, 
bo komercyjna surogacja – le-
galna w Ukrainie – jest poza 
kontrolą. „Są przypadki, kiedy 
rodziny są fikcyjne, kiedy „mał-
żonkami” mogą okazać się i 
pary homoseksualne, i gwał-
ciciele. Ukraina w ogóle nie 
może kontrolować, co dzieje 
się z dziećmi, które wywożone 
są za granicę” – napisał rzecz-
nik praw dziecka na popular-
nym komunikatorze. 

Dzieci za ćwierć ceny 
Nie jest też tajemnicą, że su-
rogacja w Ukrainie, ale także 
w Rosji i Gruzji jest tańsza i 
łatwiejsza niż na Zachodzie. 
Na Wyspach kosztuje mini-
mum 45 tys. funtów. W Ukrai-
nie to kilkukrotnie mniej i do 
tego można uzyskać formalny 
akt urodzenia – ze zlecenio-
dawcami wpisanymi jako ro-
dzice. Surogatka, która dziecko 
urodziła, nie jest więc uzna-
wana za matkę, jeśli zrzeknie 
się swoich praw na rzecz dru-
giej strony tzw. umowy suro-
gacyjnej. Niższa cena, a także 
fakt, że dziecko będzie białe, 
przekłada się na duże zainte-
resowanie ze strony „zachod-
nich odbiorców”. 

W samej Ukrainie działa co 
najmniej 50 klinik zajmujących 
się surogacją. Warto zauważyć, 
że gdy jedna z klinik opubli-
kowała wspomniane nagranie, 
na odebranie czekało tam 46 
dzieci. Część z nich trafiła już 
do zamawiających je par, jed-
nak na odebranie czeka ponad 
60 noworodków. Z kliniką 
obecnie jest związanych setki 
kobiet w ciąży, dlatego jak sza-
cują ukraińskie media, w ciągu 
najbliższych siedmiu miesięcy 
na świat przyjdzie tam ok. ty-
siąca kolejnych „zamówionych” 
dzieci. – Ukraina, która pre-
tenduje do Europy, może po-
mylić drogę i zamiast do war-
tości europejskich może wy-
razić akces do barbarzyństwa 
Zachodu. A to chyba jest za-
sadnicza różnica – podsumo-
wuje ks. prof. Bortkiewicz. n 
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Ukraina,  
która pretenduje  
do Europy,  
może pomylić 
drogę i zamiast  
do wartości  
europejskich  
może wyrazić akces  
do barbarzyństwa 
Zachodu.  
A to chyba jest  
zasadnicza  
różnica.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz 


