
Biologisk seleksjon
I ulike sammenhenger har vi i Norge hatt disku-
sjon om vordende foreldres rett til å få gjennom-
ført prøver som kan vise om et foster har anlegg
for å utvikle alvorlig funksjonshemninger. Mulig-
heten for å gjennomføre fosterdiagnostikk er også
koblet mot retten til å få gjennomført såkalt sena-
bort hvis det viser seg at fosteret har slike anlegg.

De som har villet begrense både retten til
diagnostikk og til abort så sent som i 18. svanger-
skapsuke, har vært engstelige for at med slike
rettigheter ville få et samfunn der de svakeste var
luket ut allerede før fødselen. Man har i denne
forbindelse vært redd for at hvis en slik praksis
ble gjengs, ville viktige etiske verdier bli rokket ved
og vi ville bevege oss mot et elitesamfunn.

Dette er i og for seg forståelige betenkeligheter
som det er viktig at vi har en aktiv og kritisk
debatt omkring.

En forskningsrapport overlege Kristin Offerdal
nylig la frem viser imidlertid at svært mange ønsker
å bære frem sitt barn selv om de får beskjed om
at det enten er stor risiko for – eller sikkert at –
barnet vil bli født med alvorlig funksjonshem-
ning. Mange av dem som får vite at barnet vil bli
født med Downs syndrom, velger å bære det frem.

Den aktuelle forskningsrapporten gir ikke noe

svar på hvorfor det ikke gikk annerledes. Om det
kan vi bare spekulere.

Troligvis handler det om de hjelpetiltakene som
er bygget opp og som gjør at det går an å holde ut
tanken på å sette til verden et funksjonshemmet
barn.

Og det handler sikkert også om den åpenheten
som i vår tid omgir funksjonshemmede.

Det er ikke mer enn et par tiår siden det var en
sensasjon hvis man så et menneske med Downs
syndrom på gaten. For ikke å nevne på kino eller
restaurant. Og alltid sammen med personale.

I dag ser man funksjonshemmede over alt,
sammen med andre eller alene. På lik linje med
alle andre er de blitt en del av samfunnet og en
del av hverdagen.

Dette er viktige kvaliteter i vårt samfunn. De
har ikke kommet av seg selv, men blitt kjempet gjen-
nom i en årelang kamp der ennå mye gjenstår.

For oss alle må det være en viktig jobb å sørge
for at det som er vunnet ikke går tapt som følge
av den innstrammingspolitikken som for tiden
er i ferd med å kvele kommunene.

Eller enda verre – som følge av likegyldighet.
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