De biologiske grænser
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KOMMENTAR: Ved at overføre organer fra dyr til
mennesker blander vi to forskellige biologiske
systemer. Ingen ved endnu med sikkerhed, hvad
konsekvenserne af dette kan blive
I kommentaren »Det indre svinehjerte« i Kristeligt Dagblad den 7. februar
2001 efterlyser Kaare Brixen Larsen svar på en række spørgsmål om de
etiske aspekter i forbindelse med transplantation af organer fra dyr til
mennesker. Hvorfor overhovedet bekymre sig om etikken? Der er flere
grunde til, at emnet organtransplantation er vigtigt at diskutere ud fra en
etisk synsvinkel. Der er i høj grad etiske og eksistentielle spørgsmål, der er
værd at overveje for det enkelte menneske. Bør vi f.eks. overskride den
naturlige biologiske grænse mellem dyr og mennesker? Kaare Blixen
Larsen mener, at det er lige så naturligt at bruge dyr som organdonorer
som til beklædning og mad. Der er dog en væsentlig forskel. Ved at overføre
organer fra dyr til mennesker blander vi to forskellige biologiske systemer.
Det er at gribe ind i en naturlig økologisk balance, og ingen ved endnu med
sikkerhed, hvad konsekvenserne af dette kan blive. At sætte et levende
dyreorgan ind i et menneskelegeme er noget helt andet end f.eks. at
overføre hornhinder, som er dødt væv. Tør vi gribe ind i denne balance, og
har vi ret til at overskride grænsen mellem dyr og mennesker? Vi bør i
hvert fald nøje overveje konsekvenserne af at blande dyrs og menneskers
gener, før vi giver os i kast med det. I sammenhæng med dette kan man
spørge, om vi som unikke skabninger skal vidennskaben manipulere
med vores krop? Kaare Brixen Larsen mener ikke, at mennesker, der har
fået forlænget deres levetid via organdonation, har nogle etiske skrupler

overhovedet. De er bare glade for at se solen stå op endnu en dag. Som
menneske er det jo forståeligt, og emnet er da også meget følelsesladet, da
vi taler om liv og død. Dog er de biologiske forskelle mellem mennesker og
dyr grundlæggende skaberens vilje med livet. Derfor er spørgsmålet, om vi
har ret til xenotransplantation? Det er Kristeligt Folkepartis overbevisning,
at det er nødvendigt med etiske overvejelser om og retningslinjer for
organtransplantation. Derfor er vi glade for, at bl.a. de etiske konsekvenser
nu diskuteres og overvejes, før vi går i gang med at bruge dyr som
organdonorer og dermed overskrider den naturlige balance mellem dyr og
mennesker. Tove Videbæk er MF og sundhedsordfører for Kristeligt
Folkeparti
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