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Béranyaság: már 10 gyermek
genetikai anyja, és nem áll
szándékában itt megállni
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Egy fiatal orosz nő kijelentette, hogy 100 gyermeket akar szülni béranyák
által. Ez a hagymázas téboly még inkább rámutat ennek a gyakorlatnak a
szégyentelenségére.
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A 23 éves Christina Ozturk már 11 gyermek édesanyja. A legkisebb, Olívia egy
hónapja született. Genetikailag az övé az összes gyermek, de közülük csak az
egyiküket szülte ő, Vikát, akinek hat éve adott életet. A másik 10 gyermek
béranyaság révén született az elmúlt két évben.
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De a fiatal orosz nő és férje, Galip Ozturk, az 56 éves török üzletember nem állnak
meg itt. Christina 105 gyermek gondolatával is eljátszott Instagram oldalán. „Ez
egy ötletszerű szám” – ismerte el a nő. És a pár már készen is áll a projekt
megvalósításához szükséges költség kifizetésére. Minden egyes várandósság
8.000 euróba kerül.
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Ez egy bejáratott, jól bevált eljárás?
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Christina és Galip a grúziai (georgiai) Batumiban élnek, ahol a béranyaság legális.
„A batumi klinika kiválasztja számunkra a béranyákat, és teljes felelősséget vállal
a folyamatért – magyarázza a fiatal nő. – Nem ismerjük személyesen a béranyákat,
és közvetlen kapcsolatunk sincs velük a terhesség utáni problémák elkerülése
érdekében.”
A házaspár valószínűleg már találkozott ilyen problémákkal. Valóban, a béranya
gyakran ragaszkodik a kilenc hónapon át hordott gyermekhez és nem hajlandó
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elhagyni, noha a grúziai törvény ezt előírja. Christina utalt arra is, hogy egy nőt
már kényszerítenie kellett arra, hogy átadja a gyermeket.
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A gyermek fogyasztási cikké válik?
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Egyesek azt állítják, hogy a más által kihordott terhességet mint gyakorlatot
szabályozni kell. De vajon nem maga a gyakorlat jelent önmagában problémát? Az
a gyakorlat, amelynek a lényege egy gyermek beprogramozott és szerződésben
rögzített elhagyása? És azáltal, hogy a tárgyként kezelt gyermek egy szerződés
tárgyát is képezheti, nem söpörtük nyomban félre a gyermek érdekét?
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„Mintegy piaci termékként, a gyermek elveszíti azt a természetes vagy törvényes
védelmet, amiben normális körülmények között részesült volna – erősíti meg
Olivia Sarton, a Jogászok a Gyermekekért Egyesület tudományos igazgatója. – A
működés, vagyis a bővítés és profittermelés érdekében a piac minden olyan
beavatkozást megakadályoz, amely csökkentené a kínálatot és keresletet.
Ugyanakkor lehetővé teszi, hogy egy vágy, egy kívánság mindenhatóvá,
abszolúttá, sőt totalitáriussá is váljon, mivel már semmilyen korláttal nem találja
magát szemben.”
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A korlátok eltűnése
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„Az elmúlt évekig a világunkban egy nő vagy egy házaspár nagycsalád iránti
vágyát a női test természeténél fogva korlátozta, mivel nem teszi lehetővé, hogy
bizonyos számú gyermeknél többet hozzon a világra (ez a korlát egy adott
pillanatban a többszörös szülésre; illetve a nő életében a terhességek és szülések
maximális számára is vonatkozik)” – emlékeztet Olivia Sarton. – A gyermek iránti
vágynak jogi korlátai is vannak. Valóban, egy gyermeket örökbe fogadni kívánó
párnak csak annyi számú gyermeket lehet örökbe adni, ahányat az örökbefogadási
folyamatban részt vevő különféle szereplők megfelelőnek ítélnek a gyermekek
érdeke szempontjából.”
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A természetes vagy a jogi korlátozás így normális módon minden gyermek
számára képes biztosítani a fejlődésük szempontjából megfelelő környezetet. De
„a más által kihordott terhesség esetében ez a kettős korlát, a természet és a jogi
szabályozás korlátja eltűnik a gyermek érdekei rovására”, sajnálkozik Olivia
Sarton. Mindazok a gyermekek, akik Christina és Galip akaratából világra jönnek,
anyagilag bizonyára nem fognak semmiben sem hiányt szenvedni. De vajon ez egy
irigylésre méltó sors?
Fordította: Hegedüs Katalin
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Forrás: Aleteia
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