Baggrundstanker:

PA RL ØR

I modsætning til en ordbog med sine entydige definitioner og brugseksempler, giver en parlør
DARE mulighed for at tilgodese flere ønsker, problemstillinger og målgrupper på én gang:
1. DARE ønsker at klæde journalister og politikere på til at forstå gængse og
historisk forankrede begreber om surrogacy.
2. DARE ønsker at udfordre udvalgte begrebers ordlyd for bedre at kunne
kommunikere til, med og om alternative familiekonstellationer.
3. DARE ønsker at inddrage den brede befolkning i forståelsen af de gængse
begreber, samt behovet for - i visse tilfælde - at tage nye begreber i brug.
En parlør er normalt en lille rejseordbog, som indeholder vigtige ord og fraser. Oftest er en
parlør målrettet en turist, der rejser til udlandet. At udarbejde en parlør kan derfor for DARE
ses som et forsøg på at indføre og træne udefrakommende i et bestemt sprog om surrogacy
og forskelligartede familiekonstellationer.
Parløren bygges op om tre dele for hver begreb/ord: Først en beskrivelse af det gængse
begrebs betydning, derefter DAREs kommentarer til begrebet/ordet og til slut eventuelle bud
på alternativer.

Eksempler med udgangspunkt i workshoppen:
Rugemor:

Kommerciel surrogacy:

Den mest almindelige betegnelse for en
kvinde, som bærer og føder et barn for en
eller flere personer, kaldet ‘den/de
intenderede forældre’. Altså personer, som
ikke selv har mulighed for at opnå graviditet.

Gængs betegnelse for det, at den bærende
kvinde modtager vederlag for graviditeten.
Bruges ofte som modsætning til ‘altruistisk
surrogacy’, hvor bærende kvinde ikke
modtager kompensation.

DARE mener:

DARE mener:

Ordet rugemor finder vi problematisk, da det
hentyder til noget meget koldt [rugemaskine]
og meget varmt [mor]. I langt de fleste
tilfælde opfatter den bærende kvinde
hverken sig selv som maskine eller mor.
Sidstnævnte især ikke, da der ofte benyttes
æg fra en ekstern ægdonor. Derfor bør vi
passe på med at bruge et ord, der er
fremmedgørende og upræcist for både
kvinden og den/de intenderede forældre.

Debatten omkring surrogacy strander ofte i
spørgsmålet om penge. Hos DARE støtter vi
op om modellen, hvor den bærende kvinde
gennemgår et økonomisk baggrundscheck
for at sikre, at hun ikke træder ind i
samarbejdet af økonomisk nød. Dog må vi
kunne snakke åbent om muligheden for at
kompensere for det kæmpe stykke arbejde,
en graviditet og fødsel er, samt arbejde for
alle kvinders ret til at træffe informerede
beslutninger om egen krop.

Alternativer:
Bærende kvinde
Graviditetsdonor

Alternativer:
Kompenseret surrogacy

