Inspiration til debatten
– rundt om emnet
”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. Men 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 undersøgelser viser, at der
er noget i vejen.
Her finder I inspiration til at komme en tur rundt i emnet via en række
videoklip 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?
Se derefter videoklippet: AN DRE SK AL IK K E SÆ TTE SIG TIL DOM M ER
Diskuter, hvis det giver nye nuancer til jeres holdninger om, hvornår livet er
værd at bringe til verden.
Se videoklippene:
IN GEN N ATION AL TEST FØR FØDSLEN
ET M OR ALSK D ILEM M A
H EN SYN TIL M AN GE

Hvad ville du gøre, hvis du stod i samme situation som de to familier?
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Se videoklippet IN GEN VED, H VAD LIVET BYDER PÅ
Hvad sætter Gretes overvejelser i gang af tanker hos jer?
Se videoklippet ET FÆ LLESSK AB OM D E SVÆ R E VALG
Har vi alle sammen en forpligtelse til at overveje svære etiske dilemmaer på
forhånd for at kunne forstå og støtte de, der står i det svære valg, eller skal
man ikke ulejlige de mange for de fås skyld?
Se videoklippet ØK ON OM ISK E PRIORITERIN GER
Er alle liv værd at bringe til verden, når der nu er så mange ting, vi gerne vil
bruge vores økonomiske ressourcer på?
Se videoklippet: DILEM M AERN E FORSVIN DER IKKE
Er der en grænse for, hvor langt vi skal gå med fosterdiagnostik? Og hvis der
er, hvor går den så?
Slut af med, at I alle igen giver jeres bud på:
-‐ Hvornår synes du, et liv er værd at bringe til verden?
-‐ Hvad er et godt liv for dig?
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