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Thesis Abstract – Dutch
Draagmoederschap, de handeling van een vrouw die een kind voor een ander baart, onderscheidt
zich van andere voortplantingstechnologieën vanwege de aard en de omstandigheden van de
toepassing ervan: het creëert een driehoekige relatie tussen de draagmoeder, de aanstaande
ouders en de baby geboren in een arrangement beladen met tegenstrijdige behoeften, wat leidt tot
spanning. De draagmoederindustrie in India is sinds 2002 gegroeid en op haar hoogtepunt in 2014
werd gezegd dat het meer dan INR 2000 crores of USD 500 miljoen waard was. In 2005-2006
verwachtte de Indian Council for Medical Research (ICMR) dat de winst van de
draagmoederschapindustrie de komende jaren USD 6 miljard zou bereiken. Dit is echter niet tot
stand gekomen omdat India haar beleid ten aanzien van draagmoederschap is begonnen te
veranderen van zeer ondersteunend naar een bijna verbod. In deze ontwikkelingen is geen
rekening gehouden met de impact voor en op de vrouw die optreedt als surrogaat.
Dit proefschrift maakt het mogelijk inzicht te krijgen in hoe het zichtbaar maken van de
kwetsbaarheden van draagmoeders door een constitutionele lens het traject van
beleidsontwikkeling op draagmoederschap in India kan beïnvloeden. Het streven is dat de
uiteindelijke wetgeving inzake draagmoederschap in India representatief is voor de meest
kwetsbare stakeholder - de draagmoeder. Om dit te doen, moet de stem van de surrogaat zichtbaar
worden gemaakt - een proces dat in dit proefschrift wordt aangeduid als zichtbaarheid of zichtbaar
maken.
De resultaten helpen ons te concluderen dat de transnationale dimensies van de kwestie van
draagmoederschap en de retoriek die ze hebben gegenereerd, de aandacht hebben afgeleid van de
belangrijkste zorgen van ethiek in de klinische en juridische praktijk bij de behandeling van
draagmoeders. De wet van 2019 (een voorgestelde wet op draagmoederschap) veroorzaakt een
combinatie van voorwaarden, die meer synchroon lopen met commerciële regelingen dan met een
altruïstische regeling door naaste familieleden en dit leidt tot onenigheid en hiaten tussen de
doelstelling van de verordening en de praktische impact ervan. We hebben ook geconstateerd dat
de voorgestelde wet mogelijk niet grondwettelijk gezond is.
Hier ontwikkelen we in het proefschrift een constitutionele lens waardoor de verschillende
kwetsbaarheden van een surrogaat zichtbaar en geconceptualiseerd kunnen worden als het
Vulnerability Construct, en we brachten het belang van juridische kwetsbaarheid naar voren en de
rol die het speelt bij het verbeteren of verergeren van kwetsbaarheid. We hebben de verbroken
verbindingen onderzocht die duidelijk zijn gemaakt door het Preventie-ProliferatieVerbodsspectrum dat alle elementen van elk beschouwd deel van het spectrum met betrekking tot
draagmoederschap liet zien.
Het proefschrift suggereert vervolgens hoe de wet en de wetgevers de kloof tussen het surrogaat
en de wet kunnen overbruggen en haar kunnen versterken op een manier die grondwettelijk
gezond is en voortkomt uit een op krachten gebaseerde benadering die in overeenstemming is met
de doelstellingen van een verzorgingsstaat.

