Inspiration til debatten
– emneopdelt
”Jeg ønsker sgu ikke for nogen, at de får et barn med Downs syndrom, for det
er en krise i livet, og det er en sorg, man skal igennem. Men objektivt set
ligger der nogle kvaliteter i det menneske, som er fantastisk til at vise glæde,
fantastisk til at give knus og fantastisk til at opleve verden og andre
mennesker uden nogen bagtanker.”
Citat: Jan Gintberg.
Etik er limen mellem mennesker. Den beskriver de grundlæggende regler for
god menneskelig adfærd. Den fortæller, hvordan vi bør gøre. Etikken er med til
at sætte normerne for forholdet mellem os og forholdet mellem os og
samfundet. Vi har ikke alle sammen det samme etiske grundlag, og derfor har
vi også forskellige holdninger til, hvilke værdier, der vejer tungest.
Det etiske dilemma opstår, når det ikke er entydigt, hvordan man skal handle
over for det andet menneske. For eksempel ved livets begyndelse, hvis alt ikke
er lige efter bogen. For hvornår er et liv værd at bringe til verden? Og hvad er
et godt liv? Det valg står vordende forældre i, når f.eks. en scanning viser, at
der er noget i vejen.
Her finder I inspiration til at komme ud i alle krogene af emnet via en række
videoklip og vidneudsagn med mennesker, der har haft det etiske dilemma tæt
inde på livet.
Start med at alle svarer på de to spørgsmål:
-‐ Hvornår synes du, et liv er værd at bringe til verden?
-‐ Hvad er et godt liv for dig?
I kan se andres bud under de to emner Et godt liv og Et livs værdi.
Derefter kan I udvælge de emner, I gerne vil diskutere. Under hvert emne kan
I finde videoklip, der giver fakta, holdninger eller vidneudsagn, der kan sætte
jeres egen debat i gang. Det kan være lægen, der fortæller om forløbet fra
scanning til eventuel abort. Det kan være overvejelser fra familien, der valgte
fra. Og fra familien der valgte til. Det kan være input omkring vores alle
sammens ansvar. Eller hospitalspræstens erfaringer om skyld og ansvar.
I kan vælge at se alle klippene under et emne, eller vælge de klip ud, der giver
mening for jer. Brug inputtene til at starte jeres egen diskussion, eller når
diskussionen er gået lidt i stå. I kan også bruge den til at få input på de
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områder, hvor I i gruppen er meget enige, så I også hører andre sider af det
etiske dilemma.
I kan få input inden for emnerne:
• Mød to familier – hør historien fra en familie, der valgte til, og en der
valgte fra.
• Det svære valg – hør om fakta, overvejelser, rådgivning og
udfordringer, når forældrene står i det svære valg at skulle vælge til eller
fra.
• Hvem skal vælge – hvem skal egentlig træffe valget, om et liv er værd
at bringe til verden, og hvorfor?
• Skyld og ansvar – hvad stiller man op med sin skyld. Og hvad med
ansvar.
• Samfundets syn – hør blandt andet om betydningen af samfundets syn
på mennesker med handicap, og om vores alle sammens ansvar for at
overveje de etiske dilemmaer.
• Økonomi – hvad med de økonomiske prioriteringer, hvad skal vi gøre,
og hvad betyder det, hvis man føler sig som en økonomisk belastning.
• Mangfoldighed – hør bud på, om det betyder noget, at vi har et
mangfoldigt samfund.
• Fosterdiagnostik – hvad er fordelene og ulemperne, hvordan ser
fremtiden ud, og hvor langt skal vi gå.
• Hvad er etik – hør bud på, hvad et etisk dilemma egentlig er.
Du kan møde og få input fra:
•
•
•
•
•
•

Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer
Helle Hørby, hospitalspræst på Skejby Sygehus
Olav Bjørn Petersen, overlæge, center for føtalmedicin og ultralyd,
Skejby Sygehus
Jacob Birkler, formand for Det Etiske Råd
Ruth og Carsten, der valgte en abort
Grete, mor til Karl Emil, der har Downs syndrom
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