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Livssynspluralismen som en utfordring for genteknologiens etikk
Trykket i Kritisk Juss nr. 3 1993, 94-107. Først presentert som foredrag på Seminar i Rettspolitisk forening 24.-26. september 1993: Bioteknologi: en rettspolitisk utfordring

- Skal man kunne forske på befruktede egg inntil de er 14 dager gamle, eller bør de ha et rettslig vern? 
- Skal alle resultater av fosterdiagnostikk gjøres tilgjengelig til foreldre før 12. uke, i tide til å foreta abort, eller skal noe informasjon ikke gjøres tilgjengelig?  Dersom noe informasjon ikke skal oppgis: med hvilken begrunnelse?  og hva skal holdes tilbake? Informasjon om kjønn?  om fysiske skader?  Høyde?  Disposisjon for aggresivitet?
- Skal man kunne krysse artsgener, transplantere organer fra genmodifiserte dyr for å redde syke mennesker? 
- Hvordan skal personvernet og andre interesser avveies i forbindelse med genetiske tester: Hvilken materielle kompetanse bør individer ha m.h.t. å få utført presymptomatiske tester -- om fremtidig sykdom -- og m.h.t. prediktive tester, om arvelig risiko for sykdommer.  
- Skal man tillate seleksjon av egg eller sæd i den hensikt å forbedre menneskeslekten, og unngå at fremtidige generasjoner utsettes for sykdommer noen av oss i dag har?

A.  Etikk, moral, og livssyn -- noen begreper
Lovregulering av genteknologien reiser mange forvirrende spørsmål.  I
genteknologien, som på mange andre samfunnsområder, råder det et virvar av
oppfatninger og syn om både prinsipper og enkeltsaker.  Vi må ofte vurdere
juridiske og andre regler, organisasjoner, og personers karakter eller
væremåte.  Dette innlegget tar ikke sikte på å gi svar på disse kompliserte
spørsmålene.  Isteden vil jeg drøfte to emner:  Hvordan etisk refleksjon kan
gjøre oss i stand til å foreta slike vurderinger på en mer systematisk og
forsvarlig måte; og hvilke spesielle utfordringer som livssynspluralismen
reiser mot forsøk på å nå fram til forsvarlig lovgivning omkring genteknologi.

Når vi spør hvordan vi bør handle mot hverandre, eller hvordan
samfunnet bør være innrettet, må vi ofte blant annet se på hvilke regler og
retningslinjer som vanligvis blir fulgt i dagliglivet: Hvordan handler
enkeltindivider faktisk, og hvordan er samfunnet innrettet?  Dette er
deskriptive spørsmål, om det vi skal kalle moralen: våre sedvaner og praksis,
de normene som er kjent og som følges i samfunnet, og de verdiene som er
allment akseptert.  Således slår Stortingsmelding nr. 25 (1992-93) "Om
mennesker og bioteknologi" fast at vi må "forankre våre standpunkter i et
verdisyn med bred tilslutning i det norske samfunn" (8). 
      Det kan selvfølgelig være vanskelig å finne ut hvilke verdier som er
allment akseptert.  Ikke desto mindre hevder Stortingsmeldingen at
"Respekten for menneskeverd og menneskelige rettigheter og prinsippet om et
solidarisk samfunn må være de sentrale og overordnede prinsippene for
utviklingen på dette området." (8).  Men vi får dessverre ikke tilstrekkelig
svar på spørsmålene om hvordan vi bør handle -- og spesielt ikke med hensyn
til genteknologi -- ved å se hvordan folk faktisk handler, hvilken praksis
som har utviklet seg i samfunnet, og hvilke overordnede prinsipper
befolkningen holder fast ved.  Det er nok enighet om vage prinsipper så som
"respekt for menneskeverdet", men disse verdiene og prinsippene er ikke
presise nok til å gi oss klare konklusjoner på de nye spørsmålene som
lovgivningen må finne svar på.  Det kan være uenighet oss imellom, eller vi
kan være i villrede om hva vi skal mene om frihet, likhet og solidaritet.
Og ofte opplever vi at ulike vurderinger kommer til anvendelse, men at de
nettopp kommer i konflikt når det gjelder enkelthandlinger eller bestemte
situasjoner.
 Etisk refleksjon er et redskap for å løse slike moralske dilemmaer. Etikk kan forstås som moralens teori: organiseringen av våre normer og verdier -- om rett og galt -- som premisser og konklusjoner på en systematisk og klar måte.  Når våre moraloppfatninger fremstår som et
organisert og velbegrunnet helhetlig system kan vi snakke om en etikk.  I den tradisjonen vi her følger består etisk refleksjon i å ta utgangspunkt i aksepterte moraloppfatninger, og ser om disse normene og verdiene stemmer innbyrdes, og om de kan forsvares mot innvendinger.  Vi omtaler derfor ofte gjennomdrøftede og avgrensede områder av moraloppfatninger som en etikk: for eksempel ulike gruppers yrkesetikk.
      �
      ‑�
‑‑1.  ‑‑Individualetikk og sosialetikk�
‑I vår sammenheng -- for å drøfte spørsmål innen sosialetikk -- kan det være
nyttig å skille mellom fire nivåer: samfunnet, profesjonene, organisasjonen,
og individet.  Ulike moralske normer og verdier kan plasseres ut fra om de
uttrykker noe av det vi vil forvente av samfunnet som helhet; av det som
kreves av en organisasjon, eller av en profesjon, eller om de er normer og
verdier som er rettet mot individets holdninger, egenskaper og handlingsvalg.
innenfor disse rammene.  Ulike moralske idealer, regler og verdier får dermed
mer vekt på bestemte nivåer, eller for bestemte roller.  Det kan derfor være
nyttig å skille mellom to typer spørsmål, selv om det er et klart samspill
mellom dem.  I individualetikken vurderer vi spørsmål om hvordan vi som
enkeltpersoner bør handle, og om hvilke holdninger og egenskaper vi bør
tilegne oss for å være gode mennesker.  I sosialetikken reflekterer vi over
hvordan samfunnet og samfunnsinstitusjonene bør være innrettet, om
organisasjoner har moralsk akseptable normer, og om hvordan profesjonsutøvere
bør handle.  Disse to gruppene spørsmål har klare berøringspunkter, for de
ulike nivåene er ofte sammenvevd.  Organisasjoner så som universiteter og
bedrifter må forholde seg til rammebetingelser som gis gjennom samfunnets
lover og regler, profesjonenes regler, og til andre organisasjoners
beslutninger.  Som enkeltindivid lever jeg i samfunnet, og samtidig skal jeg
handle på vegne av en organisasjonen og kanskje en profesjon, men jeg vil
også leve et godt, menneskeverdig og moralsk høyverdig liv i tråd med mitt
eget syn på det gode liv.  Samfunnets rammebetingelser og profesjonens og
organisasjonens krav og forventninger kan komme i konflikt med de normene som
gjelder for enkeltindividets handlinger, slik at min personlighet formes på
måter som er uforenelige med individualetiske idealer.  �
�‑‑2.  ‑‑Livssynspluralisme�
‑Vi vurderer mange livssituasjoner og muligheter forskjellig fordi vi har
ulike oppfatninger om hva det gode liv består i, og om menneskesyn.  I dagens
Norge finnes det mange ulike livssyn med forskjellige etikker, både religiøse
og ikke-religiøse overbevisninger og filosofier.  Noen livssyn, og noen
oppfatninger om individualetikk, er nok utilfredsstillende: de er
inkonsistente, eller bygger på usanne premisser.  Men mange teorier om
moralen kan ikke uten videre avvises som irrasjonelle eller urimelige.  Vi må
forsone oss med at reflekterte og tilsynelatende moralske samfunnsmedlemmer
ikke vil bli fullstendig enige i livssyn.  Blant oss vil det finnes
uforenlige, men likefullt gjennomtenkte og ikke klart urimelige livssyn, som
enes i at de alle betrakter mennesker som likeverdige -- om enn på litt
forskjellig vis.  I mangel av et bedre uttrykk, la oss kalle slike livssyn
ikke urimelige livssyn.  Det hevdes ofte at i alle fall sosialetikken må ta
hensyn til denne livssynspluralismen, blant ikke urimelige livssyn, i
demokratiske samfunn.  Lovgivningen må forholde seg til disse
verdiforskjellene på en forsvarlig måte.  På noen områder gir dette seg for
eksempel utslag i institusjonell toleranse, så som religionsfrihet og
ytringsfrihet.�
�‑‑B.  ‑‑Hvorfor etikk?�
‑Hvorfor altså arbeide med etikk -- med teori?  Noen vil hevde at det å øke
vår selvforståelse er av verdi i seg selv.  Men etisk refleksjon kan også
bidra til å bilegge uenighet om spørsmål det er viktig å komme til enighet
om, selv i et samfunn preget av livssynspluralisme.  ‑�
      ‑For å finne fram til hvordan vi bør handle kan vi ikke nøye oss med å
vite hvilke moraloppfatninger folk flest faktisk har -- selv om det er et
viktig element.  I mange situasjoner er nemlig de allment aksepterte reglene
uforenelige: minst én må brytes.  Da må vi vurdere disse reglene og verdiene
opp mot hverandre:‑�
- respekt for individets ønske om å få vite om sin egen livssituasjon, og om
    sin egen fremtidige helse, kan gi informasjon som vil være
    handlingslammende og forverre livskvaliteten hos de som får vite at de
    kun har få år igjen å leve; �
- informasjon til noen om deres genetiske arv kan komme i konflikt med det
    ønsket andre i slekten kan ha om ikke å få vite om fremtidig sykdom som
    vil ramme dem;�
- respekt for mennesker som lever med store fysiske handicap kan komme i
    konflikt med respekt for foreldres ønske om å ikke sette til verden barn
    med store lidelser.�
- "respekt for naturens gang" kan komme i konflikt med ønske om å endre
    kjønnsceller slik at fremtidige generasjoner ikke vil lide av bestemte     sykdommer.�
 �
‑‑‑�
      ‑Slike spørsmål presser seg ofte på idet nye rammebetingelser oppstår,
eller når nye muligheter dukker opp.  Vi oppdager at gamle regler ikke
strekker til, eller kommer i nye konflikter.  I slike situasjoner er etisk
refleksjon spesielt påkrevet.  Refleksjon er ikke mulig hele tiden, men
nettopp derfor er det viktig å kunne stoppe opp underveis for å vurdere
kursen, for å identifisere og løse disse konfliktene, og kanskje fastsette
regler som kan gjøre det lettere å ta beslutningen der og da.�
      Refleksjon tar sikte på å avklare hvordan våre standpunkter kan
begrunnes, og om vi kan finne felles premisser.  Vi ønsker å komme fram til
moraloppfatninger som er uten selvmotsigelser, som kan forsvares, og som vi
kan stå ved og leve etter -- enten hver for oss, eller i felleskap.  Etisk
refleksjon over hvordan våre moraloppfatninger henger sammen kan gi oss
argumenter for å komme til enighet med andre parter når vi er uenige om
hvordan vi bør handle, både ved å endre vår egen oppfatning, og ved å gi den
andre parten grunner for å forandre sitt syn. ‑�
      ‑Etisk refleksjon kan altså hjelpe oss å håndtere konflikter, både i
vårt eget sinn og mellom forskjellige parter som berøres av handlingsvalgene,
når flere motstridende moralnormer kommer til anvendelse i konkrete
situasjoner.  Etikk er ikke tilstrekkelig for å løse alle problemer, ei heller alltid nødvendig.  Men noen problemer kan uttrykkes og håndteres noe
bedre ved å trekke på et rammeverk, et begrepsapparat, og en metode for å
uttrykke og noen ganger bilegge konflikter.  �
      Etisk refleksjon over moralske dilemmaer tar ofte utgangspunkt i en
intuitiv opplevelse av situasjonen som problematisk, uten at vi helt kan
sette fingeren på hva som er betenkelig.  Vi utvikler en teori om våre
moralvurderinger -- en etikk -- ved å begynne med våre moraloppfatninger --
intuisjoner -- både om enkeltsituasjoner og om relativt abstrakte, vage eller
generelle normer og verdier: for eksempel at samfunn bør behandle alle likt,
og tilkjenne et visst frihetsrom rundt alle mennesker.�
      De forskjellige påstandene og oppfatningene i den normative teorien
begrunner hverandre gjensidig når vi organiserer dem som premisser og
konklusjoner på en systematisk og klar måte.  Premisser og konklusjoner
begrunner hverandre i "reflektiv likevekt".  De enkeltvurderingene vi har om
konkrete situasjoner begrunnes "ovenfra": slaveri er galt fordi det strider
med prinsipper om rettferdighet.  Og de generelle prinsippene vi holder fast
ved begrunnes i sin tur "nedenfra", ved å påvise at disse prinsippene passer
godt inn med de mange enkeltoppfatningene og etiske reaksjonene vi har.  Det
er ikke dermed sagt at vi skal eller bør motiveres ut fra de overordnede
prinsippene, men en slik teori gjør det mulig å forsvare våre standpunkter
overfor noen av de som er uenige, ved å vise hvordan vårt standpunkt er del
av et større, systematisk syn som det vil være lettere for andre å være enige i.  Kan vi komme fram til én felles etisk teori, med konsistente moralnormer
innenfor viktige samfunnsområder, selv om livssynspluralismen blant ikke
urimelige livssyn gjør fullstendig enighet på alle livsområder til en
urealistisk målsetting?�
      ‑�
‑‑C.  ‑‑Fem momenter for etisk refleksjon�
‑Det etiske perspektivet jeg vil legge til grunn er ett der regler og
institusjoner står sentralt.  Vi forsvarer våre handlinger ved å vise at de
er i samsvar med regler -- eller institusjoner -- som kan begrunnes.  ‑�
      ‑Slike begrunnelser krever at vi sammenligner konsekvensene av
alternative regelverk for de parter som blir berørt av slike regler: hva står
på spill? �
      �
      Fem forskjellige spørsmål må besvares i den etiske vurderingen av
handlingsvalget en person står ovenfor, for å finne ut hvilket alternativ som
er best, moralsk -- og totalt -- sett.  Flere av svarene bygger på hverandre,
og prosessen krever derfor ofte at vi går frem og tilbake mellom spørsmålene
inntil vi oppnår tilstrekkelig klarhet i alle perspektiver og spørsmål.�
‑�
Situasjonsanalyse�
1) Hvilke alternativer finnes for aktøren?�
2) Hvem er part i saken?  Hvordan rammes eller hjelpes de?� 3) Hvilke normer kommer til anvendelse?�
�
Etisk argumentasjon�
4) Dersom det er en normkonflikt: hvordan løse den?�
�
Implementering/iverksetting�
5) Hvordan sette handlingsvalget ut i praksis?�
�
I det følgende vil jeg knytte noen kommentarer til de fire første punktene,
spesielt til nr. 4.�
‑�
‑‑1.  ‑‑Hvilke handlingsalternativer finnes for aktøren?�
‑Hvilke muligheter har den som skal handle?  I vår sammenheng er dette et
spørsmål om hvilket innhold lovene skal ha.  Dette krever praktisk og
juridisk innsikt og erfaring -- såvel som kreativitet -- om hvilke
alternativer som reelt er tilgjengelige.�
�
�
‑‑2.  ‑‑Hvem er part i saken?  Hvordan rammes eller hjelpes de?�
‑Hvem berøres av lovene om genteknologi?  Vi må trekke på faglig og
samfunnsvitenskapelig innsikt i hvordan normer og institusjoner preger og
påvirker individers insentiver og handlingsvalg.�
 Mange livssyn vil være enige at noen blir berørt av forskjellige lover som
regulerer bruk av genteknologi:‑�
- Samfunnsborgerne i sin alminnelighet�
- Syke mennesker som har mulighet for å bli friske�
- Syke mennesker som ikke kan behandles�
- Pårørende�
- Personer som er ufrivillig barnløse�
- Mennesker med store fysiske eller psykiske handikap�
- Legen, forskeren og andre som vil bli stilt overfor nye muligheter.�
‑�
I tillegg vil noen ikke urimelige livssyn - men ikke nødvendigvis alle --
ønske å inkludere ytterligere grupper:‑�
- Fostre og befruktede egg�
- Dyr, i alle fall de som kan føle smerte�
- Mulige fremtidige grupper: Er det for eksempel rimelig å ta hensyn til
  individer i fremtidige generasjoner med store fysiske handikap som ikke vil
  bli unnfanget dersom kjønnsceller endres i en tidligere generasjon?�
- arter og biologiske systemer�
‑�
Hvilke interesser står på spill for de ulike partene?‑�
- Liv�
- Helse, både fysisk og psykisk�
- informasjon om fremtidig liv og eventuelt dødstidspunkt�
- myndighet over sin egen livssituasjon: myndighet til å fatte avgjørelser
  innen bestemte livsområder basert på sin egen vurdering av situasjonen.
  Dette er en svært viktig interesse for mange.  Hvordan bør slik
  beslutningsmyndighet -- formell 'kompetanse' -- fordeles?�
- fravær av å være underlagt andres kontroll�
- å kunne få og oppdra ens biologisk egne barn‑�
‑�
      ‑Hvilke interesser og hvilke virkninger som teller, moralsk sett, er i
seg selv viktige spørsmål: det er i utgangspunktet godt mulig at refleksjon
omkring noen beslutningsregler ikke bør legge vekt på alle måter individer
blir berørt på.  �
      Når det er spørsmål om hvordan regler skal fordele myndighet og
kontroll mellom mennesker, blir det viktig å avklare hvor mye ansvar vi er
villig til å ta for hverandre i forskjellige situasjoner.  Det er ikke uten
videre gitt at vi kan kreve av hverandre alltid å fremme de dårligst stiltes
kår, eller at vi alltid bør la andres velvære veie like tungt som vårt eget
når vi skal ta avgjørelser.  �
      Ulike handlinger vil ha forskjellige virkninger på de ulike partene:
ofte vil noen tjene, og andre vil tape.  Da blir det spesielt viktig å
avklare hvordan vi skal avveie berørte parters interesser.�
      ‑�‑‑3.  ‑‑Hvilke normer kommer til anvendelse?�
‑Vi løser ofte konflikter mellom motstridende interesser ved å henvise til
normer: regler og retningslinjer.  Forskjellene til tross vil alle ikke
urimelige livssyn likevel ha noen felles normer: ‑�
- Normer om alle menneskers likeverd -- Disse normene er nok vage, men det
    synes som at en tilfredsstillende etikk må kunne gi en eller annen
    tolkning av menneskeverd.  Ofte innebærer likeverded for eksempel at
    svake parter skal vernes.�
- Om rettferdighet, og om lik behandling.  Det å behandle alle berørte parter
    som likeverdige innebærer ikke nødvendigvis at de alltid skal behandles
    likt, men at alles interesser skal tas hensyn til.  Hvordan, og på
    hvilken måte, vil bli vurdert forskjellig av de ulike livssynene, og
    variere med den konkrete konfliktsituasjonen.�
- "Det felles gode" skal sikres eller fremmes.  Men hva er dette gode?  Og
    hvordan skal vi handle når ikke alles interesser kan fremmes i like stor
    grad?�
�
‑‑�
‑‑4.  ‑‑Fire grep på normkonflikter�
‑Ofte synes det som om de moralnormene vi henviser til er i innbyrdes
konflikt.  Hva bør vi da gjøre?  Noen ganger kan vi finne nye handlingsalternativer som ikke bryter med noen viktig norm.  Det er også
flere måter å løse de resterende konfliktene på, ved å uttrykke normene mer
presist på forskjellige måter.  Slik harmonisering kan skje på minst fire
måter:�
  ‑�
a) Avgrense anvendelsesområdet for normene og verdiene.  Noen normer gjør
    krav på å være universelle og absolutt gyldige: de gjelder for alle, og
    skal komme til anvendelse i alle situasjoner.  Men andre normer er
    begrenset til bare å komme til anvendelse i noen livssituasjoner eller
    samfunnsområder.  Sannhetskravet teller ikke når vi spiller poker; på
    samme måte er det bestemte normer knyttet til ulike samfunnsroller.
    Forskningens sannhetskrav innebærer for eksempel ikke at alt må utforskes
    og avdekkes, men at det som blir fremsatt som konklusjoner støttes av
    data i samsvar med fagets metoder.�
            Ofte vil det være rimelig å skille mellom juridiske regler, som
    sanksjoneres ved hjelp av statsmakt, og andre regler -- for eksempel
    profesjonsetiske regler, som håndheves med andre midler, og de
    moralregler som kun sanksjoneres av sosialt press og vår internaliserte
    opplevelse av handlinger som rette eller gale.�
�
b) Rangordne reglene, for eksempel ved å slå fast generelle
    prioriteringsprinsipper: �   - Idealet om å skaffe ny og viktig kunnskap får aldri medføre at personer
    skades fysisk mot sin vilje.�
c) Veie verdiene ulikt.  I en avveining vil hensyn veie ulikt, og dette
    gjenspeiles ofte i hvordan normene utformes som retningslinjer ("man bør
    alltid .. ").�
d) Skille mellom ideelle og ikke-ideelle krav:  Noen regler bør gjelde
    uansett om alle andre handler moralsk eller ikke -- f.eks. med hensyn til
    selv å skade sårbare parter.  Andre regler tjener imidlertid hovedsaklig
    til å koordinere våre handlinger, eller for å unngå uheldige system-
    virkninger.  Dersom slike regler ikke blir allment fulgt, er det ikke
    sikkert at det er moralsk påkrevet av noen å følge dem; det kan også
    hende at andre regler bør gjelde når vi vet at andre ikke handler som de
    bør.  �
‑‑�
      ‑Når normer eller verdier kommer i konflikt kan de altså justeres i
forhold til hverandre slik som vi har sett ovenfor.  Vi forsøker altså å
besvare spørsmålene om hvordan jeg bør handle, om hvordan et rettferdig
samfunn bør være innrettet, om hva slags karaktertrekk vi bør ha, eller om
hvilke krav vi må stille til profesjonsrollene og ulike samfunnsordninger,
ved å se på normene som en helhet.  �
      Overgripende etiske teorier, slik de blant annet ofte uttrykkes i ulike
ikke urimelige livssyn, tar sikte på å løse konflikter mellom normer og verdier ved å fremstille dem i et enhetlig system.  �
      Noe alle systematiske etiske teorier har felles er at de tar mennesker
alvorlig -- de aksepterer likeverd som en grunnleggende forutsetning: at vi
på en eller annen måte må ta hensyn til alle berørte parters interesser.  Men
hva teller som legitime interesser?  Dette vil det være noe uenighet om:  Hva
består enkeltpersonens velferd i?  Kan vi forvente tilstrekkelig enighet om
hva som skal telle som våre interesser, gitt livssynspluralismen?  Og hvis
ikke full enighet kan forventes, hva er det da rimelig å legge til grunn som
et mål på interesser, et mål som er nøyaktig nok til å la oss tilpasse
normene mot hverandre?  Finnes det en fellesnevner for alle våre interesser?
For eksempel "lykke", forstått på en eller annen måte -- som et utvidet
sunnhetsbegrep?  som utfoldelsesmuligheter? eller som subjektiv opplevelse av
velvære?  �
      Et annet sentralt problem er hvordan vi skal håndtere handlingsvalg der
forskjellige parter vil rammes på forskjellige måter: noen vil få det bedre,
andre vil få det verre.  Mange tradisjoner vil for eksempel være enige i at
den handlingen, den moralregelen, eller det systemet av regler er riktig som
best "fremmer det felles gode."  Men hva er det felles gode?  Forskjellige
etiske teorier vil gi forskjellige svar på hva det felles gode består i, selv
om de altså er enige i at alle i utgangspunktet skal behandles som
likeverdige - i en eller annen forstand.  �
      En felles grunnleggende norm blant de ikke urimelige livssyn er altså at alles legitime interesser skal tas hensyn til.  Men i noen konflikter
mellom normer må vi avklare hvilke interesser som skal telle, og hvordan alle
parter kan tas tilbørlig hensyn til, når ikke alles interesser kan fremmes.
Det er om disse spørsmålene at etiske teorier vil gi forskjellige svar.�
      ‑�
‑‑5.  ‑‑Livssynsbasert etikk�
‑En etikk som gir uttrykk for ett fullstendig og gjennomarbeidet livssyn vil
gi svar på hvordan samfunnet bør være innrettet, og om hvordan vi skal
handle, ved henvisning til de verdiene som dette livssynet gir uttrykk for.
Mange religiøse og andre livssyn vil hevde at én bestemt livsform er den
moralsk beste.  En slik livssynsbasert etikk vil ofte se det som påkrevet at
samfunnet som helhet tar sikte på å fremdyrke en slik riktig eller 'naturlig'
livsførsel, med mennesker som har slike egenskaper og en slik
overbevisning.‑�
      ‑Et generelt problem med slike tilnærminger for sosialetikk i våre
samfunn er at vi ikke kan forvente enighet oss imellom om hvilket av flere
delvis uforenelige, men ikke urimelige livssyn som skal legges til grunn for
samfunnets normer og verdier, for eksempel med hensyn til sosialiseringen av
barn.  De samfunnsmedlemmene som har andre ikke urimelige livssyn behandles
ikke som likeverdige samfunnsborgere dersom de tvinges med i ordninger som
tar sikte på å fremme ett bestemt livssyn til forkleinelse for andre.  Men
spørsmålet blir selvfølgig hva vi ellers kan bygge våre felles samfunnsinstitusjoner på.  På noen livsområder har svaret blitt offentlig
toleranse, uttrykt som religionsfrihet og organisasjonsfrihet.  Men på andre
livsområder gjør livssynspluralismen det spesielt vanskelig å komme fram til
en forsvarlig oppfatning om menneskeverdet, for eksempel som ledd i å avklare
om forskning skal tillates på befruktede egg.  Der fortoner det seg
umiddelbart mer problematisk å hevde at toleranse respekterer alle berørte
parters likeverd. �
      ‑�
‑‑D.  ‑‑Fem tilnærminger til livssynspluralisme�
‑ ‑�
‑‑1 ‑‑Gradert status�
‑Noen har foreslått at fosteret må ansees å få en økende moralsk status,
parallelt med økende biologisk utvikling fra befruktet egg til nyfødt.
Imidlertid er et slikt generelt syn lite nyttig for å løse genteknologiens
konflikter med mindre vi også får gode grunner for hvordan og hvorfor
graderingen skal skje -- for det er nettopp på disse punktene at mange vil
være uenige.‑�
      ‑Kan dagens abortlovgivning bidra til å fastslå hvordan denne
graderingen bør skje?  Som argument er ikke henvisningen til
abortlovgivningen tilfredsstillende på egen hånd, spesielt ikke så lenge
praksisen ennå er svært kontroversiell, og noen ikke urimelige livssyn hevder
at den er uforenelig med en forsvarlige etikk, selv i lys av livssynspluralismen.  Dersom denne praksisen og graderingen er moralsk gal
blir det problematisk å benytte den for å finne svar på ytterligere
kontroversielle spørsmål.‑�
      ‑Uansett hva man måtte mene om dagens abortpraksis, er det en
ytterligere grunn til å være skeptisk til overføringsverdien til
genteknologiske spørmsål.  Abortlovgivningen må forstås som svar på en
spesiell konflikt: ‑�
      - kvinnens interesser i noen situasjoner kommer i konflikt med
         fosterets, �
      - fosterets utvikling er avhengig av kvinnen, og svangerskapet medfører
         til dels store fysiske og psykiske belastninger,�
      - kvinner blir noen ganger gravide i situasjoner der det er vanskelig å
         si at de har handlet fritt.‑‑�
      ‑Uten å gå inn i disse momentene synes det klart at
interesseavveiningen mellom foster og kvinne er av en ganske annen art enn de
konfliktene som møter oss i genteknologien.  Forslaget om 'gradering' blir
dermed ganske tomt med mindre vi får vite mer om hvilket vern som skal gis på
bestemte stadier.�
      ‑�
‑‑2  ‑‑Demokrati som avgjørende instans�
‑Noen vil hevde at slike spørsmål får sitt svar i demokratiske
flertallsavgjørelser.  Stortinget -- eller en folkeavstemning -- avgjør hvor, moralsk sett, grensene går for hva som bør skje med befruktede egg og fostre -
- på samme måte som lovgivningen regulerer hva vi tillater overfor barn og
voksne.  ‑�
      ‑Noen ganger er en slik henvisning til demokratiske prosedyrer litt for
lite gjennomtenkte, nemlig når påstanden er at flertallet avgjør hva som er
moralsk riktig.  Med hensyn til genteknologiens utfordringer til
menneskeverdet -- som på så mange andre områder -- vil det være uheldig å
omfavne demokratisk prosedyrer i den tro at flertallet avgjør det moralske
spørsmålet.  �
      Vi kan nemlig ofte skille klart mellom på den ene side hvilke utfall
som er moralsk riktige, og på den andre siden resultatene av
flertallsavgjørelser.  Flertallsavgjørelser -- på visse områder -- er å
foretrekke simpelthen fordi det knapt finnes bedre beslutningsprosedyrer, men
likefullt kan det moralsk sett beste utfallet ofte identifiseres uavhengig av
flertallsbeslutningen.  Imidlertid finnes det unntak.  Det faktum at en
beslutning er fattet på riktig vis er av og til det eneste kriterium på at
utfallet er riktig: i spørsmålet om høyrekjøring eller venstrekjøring er det
vanskelig å tenke seg at det er én side av veien som er den 'riktige'.  Andre
unntak er kanskje mer relevante: når vi er uenige oss imellom om hva det
riktige utfallet er, vil noen ganger en flertallsbeslutning være den beste
måten å få en praktisk løsning på uenigheten.  Det vil altså ofte være slik at beslutningsprosedyrer basert på flertallsavstemninger er de beste
prosedyrene.  Men da er begrunnelsen at de er mer pålitelig enn andre
prosedyrer m.h.t. å oppnå riktig resultat.  Av og til må vi simpelthen slå
oss til ro med at selv om demokratiet kan ta feil, er alternativene så mye
verre.  I et rettferdig demokrati har vi nok en generell moralsk forpliktelse
til å adlyde lovlig fattede vedtak - selv om noen av vedtakene avviker fra de
avgjørelsene som burde vært tatt.  Men dette betyr selvfølgelig ikke at
flertallet avgjør hva som er moralsk riktig.  I vår sammenheng innebærer
dette at vi kan -- og må -- spørre om flertallets tolkning av menneskeverdet
er moralsk sett riktig.  Vi kan stille et slikt spørsmål, fordi
flertallsbeslutningen ikke avgjør spørmålet, og vi bør stille dette
spørsmålet i den grad vi som samfunnsborgere er med og avgjøre hva
Stortingets flertall skal beslutte, og fordi det til syvende og sist er vårt
eget ansvar å avgjøre om lovene er moralsk bindende.�
      ‑�
‑‑3  ‑‑Minste felles multiplum�
‑Kan vi komme fram til en felles holdning til forskning på befruktede egg ut
fra en felles forståelse av menneskeverdet, en tolkning som alle dagens
livssyn har felles?  Denne tilnærmingen fortoner seg som utilstrekkelig - og
kanskje unødig streng -- av flere grunner.  Det fortoner seg som lite trolig
at alle de livssyn vi har hver for oss vil ha et felles syn på menneskeverdet
som er tilstrekkelig presist til å avklare de spørsmål genteknologien
stiller. ‑�
      ‑Og dette er å kreve for mye.  En del eksisterende livssyn er ikke
særlig gjennomtenkte: de er inkonsistente, eller bygget på uriktige
oppfatninger om biologi o.s.v.  I tillegg er det noen livssyn som ikke
aksepterer ikke de generelle normene jeg nevnte tidligere om likeverd og
rettferdighet.  Det er vanskelig å begrunne at slike livssyn har krav på den
samme grad av respekt som andre livssyn, i den forstand at sosialetiske
standpunkter må være fullt forenelig med slike urimelige livssyn.  Lignende
innvendinger kan reises mot andre urimelige eksisterende livssyn som ikke
respekterer annerledes tenkende, men som isteden insisterer på en moralsk
rett til å fremme sitt syn gjennom lovgivningen, på bekostning av andres.�
      ‑                 �
‑‑4  ‑‑Offisiell toleranse�
‑På noen livsområder er institusjonell toleranse -- agnostisisme -- det beste
standpunktet:  på noen viktige felt overlates beslutningen til den enkelte.
I moderne demokratier kommer dette blant annet til uttrykk gjennom
religionsfrihet og ytringsfrihet.  Mange hevder også at dette ligger under en
liberal abortlovgivning.  Når det gjelder viktige spørsmål innen genteknologi
vil imidlertid slik agnostisisme by på problemer.‑�
      ‑Selvfølgelig vil toleranse ha konsekvenser som sammenfaller med én
bestemt posisjon -- slik som for eksempel er tilfelle med dagens
abortlovgivning.  Men slike virkninger av offentlig politikk er ikkenødvendigvis uforenelig med respekt for livssynspluralismen:  Det blir et
problem først og fremst når ikke urimelige livssyn vil være uenige i
begrunnelsen for bestemte vedtak.  Slike begrunnelser vil lett stride med
respekt for andre ikke urimelige livssyn.  Et vanskeligere problem for
fullstendig agnostisisme når det gjelder bioteknologi, er at våre felles
institusjoner -- og lovgivningen spesielt -- på ett eller annet vis må
uttrykke at mennesket har en spesiell verdi.  På hvilket utviklingsstadium må
organismens interesser tillegges vekt -- og hvilken vekt?  Det virker ikke
som om agnostisisme på dette punktet er forenelig med å gi et
tilfredsstrekkelig uttrykk for menneskets verd.�
      �
      ‑�
‑‑5  ‑‑Konstruert konsensus�
‑Et siste alternativ jeg vil nevne her går ut på å forsøke å bygge en
konsensus om befruktede eggs moralske status.  Vi tar bare sikte på en
konsensus som er tilstrekkelig for å løse de spesifikke institusjonelle
spørsmålene vi er opptatt av:  hva slags rettslig vern befruktede egg og
fostre skal ha, ut fra et syn på hvilke interesser slike vesener må
tilkjennes -- sett i lys av livssynspluralismen og det faktum at vi må medgi
at dette vesenet på visse måter er eller blir mennesker.  Rettsbeskyttelse
for befruktede egg og fostre krever kanskje dermed ikke fullstendig enighet
om hvorvidt fostre er "moralske personer" i den forstand en fullstendig etisk teori eller et livssyn vil legge til grunn.  ‑�
      ‑Vi kan utforske denne tilnærmingen ved å spørre hvilke interesser står
på spill, i betydningen: hva er i slike veseners eller organismers interesse?
-- det vil si, på hvilke måter kan det gå bedre eller dårligere med denne
organismen?  Hvilke slike beskrivelser kan vi gi, som vi kan forvente enighet
om blant alle ikke urimelige livssyn som forsøker å nå fram til en slik
felles beskrivelse?�
      En tilfredsstillende etisk teori om hvordan samfunnsinstitusjonene bør
være innrettet kan ikke helt unngå å gjøre noen antagelser om organismers
livsløp, og de interesser som organismen har på ulike stadier i livsløpet.
Kan vi komme fram til en oppfatning om menneskers livsløp som ikke bygger på
ett omstridt syn på menneskeverdet til forkleinelse for andre ikke urimelige
livssyn?  Vi kan kanskje forvente enighet om at slike organismer har ulike
interesser i løpet av sitt livsløp, og tilstrekkelig enighet om hva vi skal
betrakte som en "naturlig" livssyklus.  Barn har muligheter - og interesse av
-- visse former for utvikling, evnen til å føle glede og smerte.  Voksne
personer har livsplaner, og interesse i å utvikle slike planer og sette dem
ut i livet.  Svært gamle mennesker har ofte færre alternativer å velge
mellom, men likevel i høy grad interesse i å leve, i trygghet og uten smerte.
Hva slags interesser og muligheter har fostre?  F.eks. med hensyn til å kunne
bli til en person?  Hvor tungt skal slike interesser veie?  Befruktede egg - har de interesser?  Hva vet vi om deres muligheter under visse
omstendigheter?  �
      Jeg har presentert noen utfordringer som livssynspluralismen reiser for
genteknologiens etikk -- utfordringer som selvfølgelig ikke er ment å være et
svar.  Hva kan vi forvente enighet om, selv om vi ellers har forskjellige
livssyn, og vil respektere denne uenigheten?  En felles forståelse av
utfordringene kan vise oss hvilke spørsmål vi egentlig trenger svar på, og
gjøre det noe lettere å komme fram til tilfredsstillende svar.�



