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- guddommelig skabning eller

videnskabeligt produkt?

Anmeldelse:

Mennesket

glasbefrugtning rører grundlæggende ved vor
opfattelse af, hvad det vil sige at være menneske.
Hvad er det at være menneske, hvornår begynder
menneskelivet, og kan det nogen sinde være rig-
tigt at vælge mellem mennesker med bedre og
dårligere arveanlæg?

Disse spørgsmål er ikke kun noget som eksper-
ter er nødt til at tage stilling til; og vi kan ikke
bare overlade dem til Etisk Råd, og så håbe, at
det løser dem for os. Beslutningerne om, hvad
der skal være tilladt og hvad der skal være
forbudt, bliver taget i folketinget, og vi har
alle ret og pligt til at prøve at påvirke de po-
litikere, som er valgt i vores valgkreds. Og vi
kan også alle risikere, at disse problemer en
dag bliver personlige problemer for os, for-
di vi kommer til at stå i en situation, hvor vi
personligt skal vælge, eller skal rådgive
andre.

Det er derfor prisværdigt, at forlaget Korskær har
udgivet en tekstsamling, som kan danne grundlag
for en diskussion af disse spørgsmål i folkesko-
lens ældste klasser og i gymnasiet. Tekstsamling-
en indeholder uddrag fra uge- og dagbladsartikler
og fra forskellige bøger. Til hver tekst er der for-
slag til diskussionsoplæg, og der findes også for-
slag til større individuelle og gruppeopgaver.
Denne opbygning er illustreret i det korte uddrag
af bogen vi viser overfor, hvor et læserbrev om
abort perspektiveres med oplæg og opgaver.

Redaktørerne skjuler ikke, at der er tale om en

De etiske problemer der opstår i forbindelse
med abort, fostervandsprøver og reagens-

Af Søren Holm

tekstsamling med et kristent udgangspunkt, men
har samtidig valgt tekster, der belyser alle sider af
problemerne. De tekster, der er valgt, er stort set
alle gode og letlæste, og de kan i hvert fald få
tankerne sat igang. Det eneste jeg mangler, er et
bud fra en af de filosoffer, der grundlæggende
mener, at alt bør tillades, og at det kun er forældre-
nes egne valg som sætter grænsen. Sådanne aka-
demiske tænkere findes også i Danmark, og jeg
tror, at det ville have øget bogens værdi, hvis den
også havde indeholdt dette ekstreme synspunkt.
Bogen er som nævnt rettet mod undervisning i
folkeskolens ældste klasser og i gymnasiet, men
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jeg mener også at den kan danne et udmærket
grundlag for studiekredse blandt lidt mere modne
mennesker, eller for diskussionsaftener i ung-
domsforeninger eller lignende. Bogen kan kort
sagt anbefales på det varmeste!
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