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DIFERENTS NOMS
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Gestació Altruista

Dones forn

Subrogació Gestacional

Gestació per substitució

Incubadores humanes

Granges de dones reproductores

Un avançament científic, ho és socialment?

● Persones que la defensen i/o en poden ser beneficiaries
● Persones que se’n manifesten contràries
Els principis fonamentals en la regulació de progressos de la biomedicina
que afecten al cos humà i el material genètic no poden ser objecte de
transacció comercial. (Comité de bioètica)

Lleis
Constitución española
Artículo 10
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los
derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por
España.

Llei sobre tècniques de reproducció humana assistida

Article 10 Gestació per substitució
1. És nul de ple dret el contracte pel qual es convingui la gestació, amb preu o sense, a càrrec d’una dona
que renuncia a la filiació materna a favor del contractant o d’un tercer.
2. La filiació dels fills nascuts per gestació de substitució es determina pel part.
3. Queda estàlvia la possible acció de reclamació de la paternitat respecte del pare biològic, d’acord amb
les regles generals.

Conferència de La Haya de Dret Internacional privat
La Conferencia de la Haya tiene 86 Miembros, incluida la Unión Europea
Propósito «El objetivo de la Conferencia de La Haya es trabajar por la unificación progresiva de las normas de derecho internacional privado».
Lo hace a través de convenciones internacionales y protocolos facultativos.
Definiciones:
Convención: acuerdo entre Estados, sinónimo de tratado. Tiene fuerza legal vinculante para los estados que lo han ratificado…
Protocolo: acuerdo que complementa un tratado internacional, una convención, y tiene la misma fuerza legal que esta última».
El convenio más conocido elaborado por la Conferencia de La Haya es el Convenio de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la
Cooperación en materia de Adopción Internacional.
Extracto: «Dentro de La Conferencia de La Haya, el Consejo de Asuntos Generales y Política de la Conferencia de 2015 (CAGP) decidió crear un
Grupo de Expertos para estudiar la posibilidad de continuar el trabajo en esta área. La CAGP decidió que el Grupo de Expertos debía ser
geográficamente representativo y constituido en consulta con los Miembros.
En marzo de 2020, el Grupo de Expertos renovó su mandato por dos años y aprobó la continuación del trabajo de conformidad con el último
informe del Grupo de Expertos, recordando que la labor futura debería dedicarse a la elaboración de los dos instrumentos siguientes:

●
●

un instrumento general de derecho internacional privado que trata del reconocimiento de las decisiones judiciales extranjeras sobre la
filiación;
un protocolo separado que trata del reconocimiento de las decisiones judiciales extranjeras sobre la filiación otorgada como resultado de
los convenios de subrogación de carácter internacional».

Coalición Internacional para la Abolición de la Gestación por Sustitución

Los firmantes en nombre de la igualdad y de la dignidad de todos los seres humanos, hacemos un llamamiento a actuar con firmeza para
abolir esta práctica a nivel internacional, promoviendo para ello la convocatoria y la puesta en marcha de una convención internacional para
la abolición de la gestación por sustitución.

●
●
●

Denunciamos la utilización de los seres humanos, que anulan su valor intrínseco y dignidad y los sustituyen por valor de uso o valor de
cambio,
Rechazamos la mercantilización del cuerpo de las mujeres y de los niños y las niñas,
Hacemos un llamamiento a España y a los países europeos para que respeten las convenciones internacionales de protección de los
derechos humanos y del niño y de la niña, de los cuales son firmantes, y se opongan firmemente a toda forma de legalización de la
gestación por sustitución tanto a nivel nacional como internacional.

Drets de l’Infant
Article 7
1. L’infant ha de ser enregistrar immediatament després del seu naixement i des
d’aquest moment té dret a un nom, a tenir una nacionalitat i, fins on sigui
possible, el dret a conèixer els seus pares i a ser pujat per ells.
2. Els Estats membres han d’assegurar l’efectivitat d’aquests drets d’acord amb
la seva legislació nacional i les obligacions concretes en virtut dels acords
internacionals en aquest camp, especialment quan altrament l’infant mancaria
de nacionalitat.

Article 8
1. Els Estats membres es comprometen a respectar el dret de l’infant a
preservar la seva identitat, incloent-hi la nacionalitat, el nom i el parentiu
familiar, d’acord amb la llei i sense interferències il·lícites.
2. Si un infant fos privat il·legalment d’algun dels elements de la seva identitat,
o de tots, els Estats membres li prestaran l’assistència i la protecció
adequades amb la finalitat de restablir ràpidament la seva identitat

Article 21

Els Estats membres que reconeixen o permeten l’adopció han d’assegurar que la consideració principal
sigui l’interès primordial de l’infant i:
1. Han de vetllar perquè l’adopció de l’infant només sigui autoritzada per les autoritats competents, les quals
han de determinar, d’acord amb la llei i les normatives aplicables, i tota la informació pertinent i fidedigna,
que l’adopció es pot permetre en vista de la situació jurídica de l’infant en relació amb els seus pares,
parents o tutors legals, i que, si n’és un requisit, les persones implicades hagin donat el consentiment
informat per a l’adopció amb tot l’assessorament que pugui ser necessari.
2. Han de reconèixer que is l’infant no pot ser col·locat en una família d’acolliment oi adoptiva, o no hi ha
manera adequada d’atendre’l en el seu país d’origen, l’adopció entre països pot ser considerada com un
mitjà alternatiu de l’atenció a la infància.
3. Han de prendre totes les mesures convenients per assegurar que l’infant objecte d’adopció entre països
gaudeixi de totes les salvaguardes i garanties equivalents a les de l’adopció nacional.
4. En l’adopció entre països han de prendre totes les mesures necessàries per assegurar que l’adopció no
proporcioni guanys econòmics indeguts als qui hi participin.
5. Quan escaigui, han de promoure els objectius d’aquest article pactant acords o convenis bilaterals o
multilaterals i s’han d’esforçar a assegurar que la col·locació de l’infant en un altre país és duta a terme pels
òrgans o les autoritats competents.

Article 35

Els Estats membres han de prendre totes les mesures nacionals, bilaterals i
multilaterals convenients per impedir el segrest, la venda o el tràfic d’infants
per qualsevol motiu i de qualsevol manera.

Per acabar
“Convivim en un món en el que els mercats estan globalitzats, però no els
valors” M Lluisa Balaguer
“ El cos d’una persona és el límit del que es pot comprar i vendre” Alicia
Miyares
“No es poden posar els desitjos per sobre dels drets” Alicia Miyares del
movimiento feminista No somos vasijas.

