Velkommen til
Creator A/S

Af Knud Aa. Back

En kontrakt
DesignerBørn fra Creator®

En tv-reklame
Her ser De en lykkelig familie!
Læg mærke til hvordan børnene fint passer ind
i denne families hverdag.
Vil De også være sikker på at få en harmonisk
familie, så lad Creators eksperter hjælpe dem til et
lykkeligt resultat.
Fremtidens familie – fremtidens børn – DesignerBørn fra Creator …
Er De alenemor som ønsker et designerbarn, sørger vores eminente eksperter for den perfekte ægtransplantation; er De alenefar, sørger vi for den
perfekte rugemor.

Til lykke med Deres valg af Creator® til at hjælpe
Dem med at designe netop Deres ønskebarn.
Vores forfinede scanningsteknikker garanterer at vi
allerede efter de allerførste dage kan kontrollere at
fosteret har de genetiske egenskaber de har bestilt,
og at det ikke er belastet af uforudsete kromosomfejl.
Skulle der være opstået uhensigtsmæssigheder
som kan henføres til tekniske fejl i vores designproces, kan ægget skiftes inden for de sædvanlige
12 uger uden omkostninger for Dem (en senere
replacering ligger desværre uden for lovens rammer med den nuværende lovgivning).

Der ydes rabat ved bestilling af tvillinger.
Creator® A/S, Deres garanti for de bedste og sikreste resultater inden for DesignerBørn.

Skulle De derimod have fortrudt Deres valg af
egenskaber i henhold til den aftale der fremgår af
afkrydsningsskemaet Ønskebarnet (fx barnets
køn), påhviler omkostningerne for en evt. replacering alene Dem, jf. de almindelige fortrydelsesbestemmelser som er gældende for kontakter af
denne beskaffenhed. Igen henleder vi opmærksomheden på at fortrydelsesfristen ligger på de
nævnte 12 uger!
Vores konsulenter sørger for en meget grundig
gennemgang af Deres kommende ønskebarns
genetiske muligheder, så De kan være fuldstændig
tryg ved de foretagne valg. Gennemgangen garanterer Dem at vi ikke glemmer noget undervejs i
processen, men sikrer tværtimod at det bestilte
design svarer til Deres forventninger. De bekræfter
her med Deres underskift at De har læst vores
brochurer grundigt igennem og at aftalesamtale
med designkonsulenten har fundet sted.
__________________
for Creator® A/S
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__________________
kundens underskrift
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En aftale – et møde
Forhandleren, cand.scient & psyk., specialist i
gendesign og forældreprofiler: Velkommen til
Creator! Vi vil gøre alt der står i vores magt, for at
De skal blive lykkelig for det barn de bestiller hos
os. – For lige at sikre os at vi når hele vejen rundt,
bruger vi en procedure som Creator har fastlagt ud
fra mange års erfaring i vejledning af kommende
forældre. Vi skulle jo gerne sikre os at vi er enige
om de valg de har foretaget med hensyn til deres
kommende barn.
Kunden (mumler et eller andet).
F: Jeg tillader mig at gå ud fra at dette er Deres
første bestilling hos Creator! Har De erfaringer
med andre firmaer på området?
K: Nej …
F: Har De andre børn?
K: Ja, en dreng …
F: Jeg kan se De er lidt ked af det. Er der noget
med deres søn som …
K: (lavmælt): Han har cystisk fibrose …
F: (med varme og forståelse): … og så vil De
gerne at vi hjælper Dem med det, ud over at de
ønsker Dem et barn til.
K: (meget forsigtigt): Ja …
F: (fortsat med stor indlevelse): Jamen, det
forstår vi da så udmærket. Man vil jo gøre alt for
sine børn. – (Lidt tøvende, lidt mere forretningsmæssigt): Men vi bør jo nok lige gøre opmærksom
på at det er lidt mere omkostningstungt for os at
designe Deres kommende barn så det med sikkerhed kommer til at passe med Deres søn vævstypemæssigt. Vævsprøver, analyser heraf – og så naturligvis det faktum at design af en bestemt vævstype
er noget dyrere i fremstillingsprocessen end hvis
vævstypen ikke skulle være en bestemt.
K: (nikker): Jeg har jo sparet lidt op …
F: (lyser op i sælger-smil): Jamen, så er det jo
ikke noget problem. Vi har jo også fordelagtige 20eller 30-årige lån … – De har fået vores brochure
Ønskebarnet, ikke sandt! Skulle vi gennemgå den
sammen. Nå, jeg kan se De allerede har udfyldt
nogle af siderne. Men lad os lige gennemgå dem
forfra alligevel, så vi er helt sikre på at der ikke er
opstået misforståelser undervejs. De har læst at
vores garanti alene omfatter det vi aftaler ud fra
brochuren her? Og hvis De fortryder nogle valg, så
…
K: Ja, det har jeg set. Men det vigtigste er …
F: (imødekommende): Jamen, det forstår vi så
godt … Skal vi begynde med kropsbygning …

F: (forretningsmæssigt igen): Ja, rabatten gælder nu kun enæggede tvillinger. Skal det være tveæggede – og det skal det jo være hvis børnene skal
have forskelligt køn – er designomkostningerne jo
de samme som for to børn der skal fødes på forskelligt tidspunkt. Så jeg beklager, vores tilbud
gælder kun énæggede tvillinger …
K: Så tror jeg ikke …
F: Jeg skal også lige gøre Dem opmærksom på
at vi – for en beskeden præmie – kan tegne en
forsikring på det barn De bestiller hos Creator, på
fem år. Barnets genmateriale har vi en kopi af, og
det gemmer vi i netop fem år, således at hvis der
skulle tilstøde Deres designbarn noget, kan vi
tilbyde en suppleringsløsning …

Senere i samtalen
F: Jeg har på en måde fornemmet at De godt
kunne tænke Dem flere børn. De er vel klar over at
vi – mod et beskedent tillæg – kan tilbyde dem en
tvillingeløsning?!
K: (tøvende): Nu ville jeg jo helst have en dreng
og en pige …
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En fremtidsvision
Det scenario der er oprullet her, kan måske få det
til at løbe koldt ned ad ryggen på en og anden.
Andre vil måske synes det er udmærket. “Når nu
evolutionen har bragt os så vidt at vi kan gøre
dette, hvorfor skulle vi så ikke gå ind og påvirke
vores egen fremtidige udvikling!”
Som det hedder i den meget morsomme
Genetik i billeder og bobler (som desværre nu kun
lader sig opdrive antikvarisk):
Pludselig er gensplejsning blevet Big Business.
Draget af udsigten til store fortjenester har
dristige pengemænd fristet biologerne med nye
beskæftigelsessteder: Gensplejsningsfirmaer. På
universiteterne giver dette anledning til visse
bekymringer: “Er fri udveksling af forskningsresultater mulig når visse opdagelser bliver
forretningshemmeligheder?” “Kan man lave fri
forskning når man er profitafhængig?” “Ønsker
vi at tilsmudse vore hænder for ussel ammon?”
ser man tre hændervridende forskere udtale på
den ene side.
På den anden side (!) ser man så en tegning
hvor en masse forskere styrter af sted idet de
tramper den betænkelige ned: “Hvor kan vi få
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vore hænder tilsmudset??!!”
Pointen i tegneserien er naturligvis: Findes
muligheden, bliver den også udnyttet!
Forestillingen om designerbørn ramte mig for
ca. et år siden da jeg skulle være censor på en
projektopgave fra to af vores elever. Gendesignede
børn hed opgaven, og den er lavet af Kamilla
Golubowski og Eva Joanna Hansen da de gik på
Odsherreds Efterskole.

Genteknologi i fremtiden
Idet pigerne kan konstatere at genmanipulation
bruges mange steder i dagens samfund, fx på
genmodificerede grøntsager, gennemdiskuterer de
muligheder og perspektiver for fremtidens samfund, men kommer også ind på problemstillinger
som allerede er aktuelle:
Det kan selvfølgelig være bekræftende at se sit
genkort og få at vide at man har gode gener og
ikke har stor risiko for at blive syg. Men på den
anden side kan det være ødelæggende for et
menneske at få det modsatte at vide. Måske vil
arbejdsgiveren forlange at se stillingsansøgernes genkort, og så kan det blive vanskeligt at
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Med dette oplæg håber Origo at forskellige skribenter vil
lade sig inspirere til at tage nogle relevante temaer op.
Status for de forskningsmæssige muligheder – hvad kan vi
i dag – og i morgen?
Sagens etiske aspekter
• for forældrene selv
• for eventuelle søskende
• for det barn som ikke bare skal være erstatning for
men kopi af en afdød søskende
• for samfundets handicappede, fx downs-børn
• for de klonede menneskeliv in spe som blot kasseres
Sagens evolutionsbiologiske/racehygiejniske aspekt:
Drømmen om det fejlfri overmenneske
De teologiske implikationer: Drømmen om det evige lig
(én af de mere kreative slåfejl! ‘v’ ligger nok som bekendt
tæt på ‘g’ på tastaturet.) Menneskets frie valg?!
Lovgivningsmæssige konsekvenser: Skal forældre blot
kunne vælge abort fordi barnets genkort ikke passer dem,
eller hvis barnet har et “forkert” køn?

finde et job hvis ens genkort viser at man er
uegnet på en alle anden måde.

Designerbørn
Når vi engang har fået kortlagt gener nok, kan
vi få lavet et genkort, en oversigt som viser
hvilke egenskaber vi har. Det vil også kunne
vise om man har arvelige sygdomme, også dem
som først vil komme i udbrud senere i livet. …
Man vil også kunne få lavet et genkort over ens
fosters gener når man er gravid. Hvis barnet har
et gen for en arvelig sygdom, eller hvis dets
gener ikke lige passer med det man havde
ønsket sig, kunne man vælge at få en abort.
Videre forestiller pigerne sig den situation hvor de
kommende forældre får sat “en masse” sæd- og
ægceller sammen og får lavet genkort på dem alle
sammen: Derefter kunne de kommende forældre
vælge hvilket barn de helst vil have. Resten af de
befrugtede æg vil blive kasseret.
Der fortsættes med overvejelser om at der
måske i starten vil være en vis modstand mod
projektet med en samtidig forsigtig konstatering af
at der sikkert er nogle som vil lade sig friste af
tilbudet.

Kommende konflikter
Hvis folk begynder selv at vælge hvilke gener de
vil give deres børn, kan det medføre diskrimination over for folk med dårlige gener. Og kommer vi langt nok, kan vi risikere at få et samfund hvor der skelnes mellem “naturmennesker” (dvs. mennesker undfanget på normal vis)
og “genrige” folk, et sorteringssamfund. Hvis
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Vores brug af eufemistismer for at undgå etisk stillingtagen: Abort og fosterreduktion for fosterdrab, replacering
for fosterudskiftning (og følgelig kassering af fosteret); div.
omskrivninger for reservedelssøskende
Nord-syd-konflikten. Endnu et svælg mellem den rige del
af verden og den fattige, (“naturmennesker” og “genrige
mennesker”), og dermed den sociale slagside – muligheder kun for de unge, de rige, de smukke?!
Forbrugerbeskyttelse. Hvis et eller andet går galt, vil kunden
overhovedet have en kinamands chance for at kunne bevise
at det er firmaets fejl? Skal et forbrugerråd (med egne dyrt
betalte eksperter) have muligheder for at følge (patentbeskyttede?) forretningsgange og fremstillingsprocesser?
Er der noget i den fremtidige udvikling vi gerne vil påvirke?
Hvor ligger den etiske fordring?
denne udvikling fortsætter, kan det ende med
at genrige og naturmennesker ikke kan få børn
med hinanden fordi deres arvemasser er blevet
for forskellige. … Ud fra historien kan vi se at
mennesker starter krige på grund af udseende,
sprog, kultur og religion. Hvordan bliver det så
ikke i fremtiden når to menneskearter står over
for hinanden?
Kamilla og Eva Joanna er endelig inde på at visse
modestrømninger, som kan udvikle sig forskelligt
fra land til land, også kan udgøre en væsentlig
faktor til at den nye slags mennesker genetisk
fjerner sig mere og mere fra hinanden: Måske vil
solsystemet i år 3000 være befolket med alle
mulige forskellige genrige mennesker og kun
meget få naturmennesker – hvis der da overhovedet vil være nogen tilbage.
Hvem véd hvad fremtiden vil bringe? Det er
kun os selv der vælger.
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