
§
*

Liesbeth Staats
is journalist bij
KRO-NCRV.

it.i iÈ i.,tËft :+ "",.i. ",:,

Als baby's nooit kunnen
achterhalen wie hun biolo-
gische ouders zijn, wordt
kinderrecht geschonden.

eb je recht op een kind? Heb
je recht op een rweede, der-
de ofvierde kind? Nee, hoor
k u denken, een kind krijg

je nogaltijd, kinderen neem je niet.
Toch draait er op het moment dat ik
dit schrijf een internationale miljar-
denindustrie op de gedachte dat een
diep gekoesterde kinderwens koste
wat het kost vervuld moet worden.

Gisteravond werd de laatste afleve-
ring van ons vierluik De baby -in dustrie
uitgezonden, een serie over die we-
reldwijde marl« voor vruchtbaar-
heidsbehandelingen. Vanaf afl eve-
ring één werd er gereageerd:

'Waarom zo negatief, Liesbeth?'
schrijft me vandaag nog via

op di
'fullie focussen alleen maar
die fout gaan, waarom laat

ie niet
hun ki

hoe blij ouders zijn met
En een paar keer:'.[ij weet

zeker wat het is om een kinder-
?'(En dan waren er

nogwatverwensingen die zo weinig
met de inhoud te maken hebben, dat
ik ze hierongenoemd laat.)

lnDe baby-industrie maakten we
een rondreis door het land van vraag

de kinderwens. We
lijkheden er

overblijven als ongewenst kinderloze
stellen in Nederland niet geholpen
kunnen worden. Wensouders gaan de

'lk ben mijn donor heel dankbaar!
Waarom laat je dat niet zien?' schreef
een moeder me die via anoniem zaad
uit het buitenland een dochter kreeg.
'Het is niet eerlijk', lieten twee man-
nen weten.'Wij hebben nou eenmaal
eenvreemde eicel nodig, anders kun-
nen we sowieso samen geen kinderen
krijgen.' Opvallend: de schriivers van
deze mails gaan steeds uit van de.kin-
derwens en niet van de wens van het
kind. En nogvéél minderwerd erge-
reageerd op de bij-effecten van deze
vruchtbaarheidsindustrie.

En nee, niet iedere draagmoeder
blijft berooid achter, wordt misbruikt
door het bemiddelingsbureau of tobt
met haargezondheid na de zwanger-
schap. Gelulikig! Maar het systeem
dat onze kinderwensen vervult, biedt
wel ruimte aan deze misstanden.
sterker nog, de wetvan waag en aan-
bod nodigt vrouwen uit hun gezond-
heid op het spel te zetten en medi
sche behandelingen te ondergaan
waarnog niemand de langetermijn-
effecten van kan overzien.

Dit is de tijd van transparantie, we
stellen misstanden aan de kaak op
bilna ieder denkbaar gebied: de kle-
dingindustrie, onze voedselproduc-
tie, adoptie. De vruchtbaarheidsindu-
strie gaat over de levens van vrouwen
en kinderen, dicht bij ons. En dat ver-
dient een publiek debat. Het is een
gevoelig debat,vanwege de emoties
van de onvervulde kinderwens, en
het geluk van de vervulde kinder-
wens.

Maar als we ook het perspecdief van
het l<ind serieus willen nemehen ons
het lotaantrekken van de wouwen
die helpen die kinderwenseri te ver-
vullen, dan moeten we daarover een
discussie starten. Wie pal« de hand-
schoen op en durft het debat aan: te-
gen welke prijs mogen wij onze kin-
derwens vervullen?

Liesbeth Staats maakte De baby-in-
dustrie met Myrthe Buitenhuis en
Martine Braam.
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Vru chtb aarh e i d s i n du s trie
verdient een stevig debat

grens overvoor constructies die in
Nederland bij wetverboden zijn. In
Spanj e, Oekraïne of Noord-Cyprus za-
gen we dat mensen dolgelukkigwa-
rcn nadat ze een eicel onrvingen van
een anonieme donor. In de Verenigde
Staten en Georgië zagen we draag-
moeders de kinderwens venrrllen
van stellen die haar betaalden voor de
zwangerschap. En we noteerden de
eerste stappen in een ontwikkeling
die embryo-adoptie heet. Diep ge-
koesterde wensen worden met hulp
uit het buitenland vervuld.

Als deze opties ongewild kinder-
loze stellen zo gelukkig maken,
waarom staan we dat geluk in Neder-

Systeem dat kinder-
wensvervult, maakt
misstanden mogeliik

land dan in de weg? Met die waag be-
gonnen we onze research voorDe
b aby-industrie. Kort samengevat con-
stateerden we het volgende: de ano
nieme donatie van eicellen en het
commerciële aspect van draagmoe-
derschap leiden helaas niet alleen tot
blije ouders, maar óók tot een sys-
teem waarbij de rechten van vrouwen
én kinderen geschonden worden.

Vrouwèn lopen een gezondheidsri-
sico als ze onverantwoordvaakhun
eicellen doneren omdatze er nou
eenmaal geld voor krijgen. Er is nie-
mand die dat registreert. En de kinde-
ren kunnen in deze internationale in-
dustrie geboren worden uit een zaad-
cel uit Denemarken, een eicel uitOe-
kraïne en een draagmoederin deVS.
Die baby kan, eenmaal volwassen,
nooit meerachterhalenwie zijn of
haar biologische oudeis zijn. Alleen al
daarmee schendenwe een kinder-
recht, vastgelegd in het Europees Ver-
dragvoorde Rechtenvan de Mens.
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