
Sakene dreier seg om hen-
holdsvis å skape et liv for 
å redde et annet, å skape et 
liv som er sykt, og å redde 
ett liv på bekostning av et 
annet, der begge ellers står 
i fare for å dø. I en moral- 
debatt som har vært preget 
av enten religiøst baserte 
argumenter eller ren nyt-
tetenkning, kan fi losofen 
Kant (1724-1804) bidra 
med en alternativ argu-
mentasjon.

Kants pliktetikk
I motsetning til fi losofen 
David Humes fremstilling 
av mennesket som et vesen 
underlagt instinkter og 
følelser, betrakter Kant det 
som et aktivt, selvstyrt og 
ansvarlig fornuftsvesen: Vi 
har innebygd en fornufts-
instans som kan fortelle 
oss hva som er forskjellen 
på rett og galt. Kant er en 
fi n ”vegg” å kaste ball mot 
fordi han har klare oppfat-
ninger av hva et menneske 
er, når det får status som 

”Designerbabies” 
- er det sykt å velge friskt?

I den senere tid har det pågått en intens debatt i 

norske og utenlandske medier angående spørsmålet 

om hva som gir et menneske moralsk status. I denne 

artikkelen tas det utgangspunkt i tre forskjellige saker, 

som alle har skapt ”etisk storm” i landene der 

beslutningene ble truffet. Disse blir så drøftet i lys av 

fi losofen Immanuel Kants pliktetikk. 
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menneske og hva som gjør 
en handling moralsk god. 
Kants kategoriske impe-
rativ sier at du bare skal 
handle etter en maksime 
(norm) som er slik at du 
samtidig kan ville at den 
blir gjort til en allmenn lov 
(se boks side 20).

Tilfelle 1: Ta liv for å 
redde liv 
De siamesiske tvillingene 
Jodie og Mary ble født i 
Storbritannia ved keiser-
snitt i august 2000. Jodie 
var mentalt i orden, mens 
Mary var hjerneskadet og 
totalt avhengig av Jodies 
indre organer. Å holde 
begge barna i live ville 
overbelaste organene, som 
tilhørte Jodie, og begge 
ville dø relativt raskt om 
de ikke ble operert. Det 
forelå ingen faglig tvil om 
hvilket av tvillingbarna 
som ville ha mulighet til 
å overleve en adskillelse. 
Altså var dette ikke et 
spørsmål om hvem som 

hadde størst rett på å få 
leve, den hjerneskadde 
eller den mentalt friske. 
Heller dreide det seg om 
hvorvidt man kan la være 
å redde et barn. Tvilling-
barnas foreldre var svært 
religiøse og nektet å ofre 
Mary til fordel for Jodie. 
De var beredt på å aksep-
tere begge barnas død 
som følge av Guds vilje, 
og gjorde det klart for 
retten at de ikke ville ha 
noen mulighet til å ta seg 
av Jodie dersom hun ble 
sterkt funksjonshemmet. 
Faktisk var hun av noen 
fagfolk spådd en fremtid 
som så sterkt pleietren-
gende at hun ville måtte 
tilbringe resten av livet på 
institusjon. Saken endte i 
høyesterett, og barna ble 
operert og skilt ved dom, 
mot foreldrenes vilje.

Operasjonen var vellyk-
ket, Jodie er i dag to år, 
lever hos sine foreldre på 
Malta og har det etter 
forholdene bra. Men før 
eller siden vil foreldrene 
måtte fortelle henne at hun 
lever til tross for at de 
var imot operasjonen. Man 
kan spørre seg om de nå, 
i ettertid, likevel er glade 
for at avgjørelsen ble truf-
fet mot deres vilje. 

Tilfelle 2: Lage barn for å 
redde et annet 
Prøverørsbarnet Adam 
Nash ble født i august 
2000 i Colorado, USA. Han 
var skapt også med et håp 
om at han kunne redde sin 
seks år gamle søster Molly, 

som led av en sjelden og 
dødelig type anemi. Det 
befruktede egget som 
ble til Adam, ble valgt ut 
blant åtte befruktede egg 
som det eneste som ikke 
var bærer av søsterens 
sykdomsgen og som sam-
tidig var vevsforlikelig 
med henne. Foreldrene 
ønsket seg uansett et 
barn nummer to. Adams 
bidrag var blod fra den 
avklippede navlestrengen, 
umiddelbart etter fødse-
len. Altså kostet det ham 
ingenting å redde søsteren. 
Vi ender altså opp med to 
friske barn, i motsetning til 
ett dødt. Adam blir brukt 
både som middel og mål, 
med positivt utfall for alle 
parter. 

Tilfelle 3: Lage sykt barn
Så har vi tilfellet Gauvin i 
Maryland, USA. Han kom 
til verden for seks måne-
der siden, og er i følge  
sine lesbiske, døve mødre, 
helt perfekt. De skaffet 
en sæddonor hvis familie 
var døv i fem generasjo-
ner, og fi kk en datter på 
tilsvarende måte for fem 
år siden, med samme far. 
Paret uttalte i forbindelse 
med donorvalget at ”Det 
ville være en stor lykke 
å få et døvt barn akkurat 
som oss.” Mødrene mener 
at døvhet ikke er et han-
dicap. De tilbakeviser all 
kritikk, og mener at det å 
sette i verk tiltak for å sikre 
at barnet blir døvt, ikke 
moralsk sett er annerledes 
enn det å prøve å sikre     
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at det får et ønsket kjønn. 
Mot alle odds har Gauvin 
en fem prosents hørselsrest 
på det ene øret. Fagfolk 
mener han kan lære seg å 
snakke, og at et høreap-
parat vil kunne gjøre livet 
hans enklere. Dette ønsker 
imidlertid ikke mødrene, 
de vil heller at han skal 
leve et liv i stillhet og lære 
seg tegnspråk, slik at han 
skal kunne kommuni-
sere med sine foreldre og 
søster. Tvert imot mener 
de at de gjør barnet en 
tjeneste ved å velge døvt: 
Gauvin får bedre sanser 
som lukt, følelse og syn, og 
vil få glede av det de kaller 
”alle fordeler ved å være 
døv”. ”Våre barn er ikke 
handicappede, de har fått 
en gave.” 

Du skal
Alle ovennevnte saker er 
delikate, i den forstand at 
de reiser nye problemstil-
linger og har vakt enorm 
internasjonal publisitet. 
Meningsstriden gjelder 
hvilke etiske normer man 
skal legge til grunn ved 
avgjørelser i liknende 
saker i fremtiden. Kant 
var en bestemt mann. Det 
kategoriske imperativ 
uttrykker klart og tydelig 
at du skal. Hva som for de 
respektive foreldreparenes 
og det engelske rettsap-
paratets vedkommende 
var de egentlige motiv 
for deres handlinger, er 
vanskelig å avgjøre. Derfor 
legges de synspunkter, 
uttalelser og faktaopplys-

ninger som er fremkom-
met gjennom mediene til 
grunn for denne artikke-
len, sammen med tenkte 
motiver.

Etterpå er for sent
Kant mener at vi på for-
hånd skal kunne vite hvor-
dan vi skal handle: først da 
får vi fred i sinnet når vi 
treffer avgjørelser. Etterpå 
er for sent! For hvordan 
skulle vel ikke samfunnet 
bli hvis man lot seg lede av 
konsekvensene? Det ville i 
følge Kant blitt helt uhold-
bare og ustabile forhold 
om alle i enhver situasjon 
skulle hengi seg til mage-
følelsen. 

”En handling utført av 
plikt har sin moralske verdi 
ikke i hensikten som derved 
skal oppnås, men i den mak-
sime i henhold til hvilken 
handlingen blir besluttet” 
(Kant 1970: 15). 

For Kant er lykke ikke 
noe man har krav på, men 
noe som eventuelt kan 

komme som en bonus 
gjennom å underlegge 
seg plikten. Heller 
ikke mengden lidelse 
eller glede spiller noen 
rolle for Kant, slik det 
kommer til uttrykk 
gjennom nytteetikernes 
kvantifi sering av lykke. 
Her ligger det en opplagt 
fristelse i å hoppe på det 
økonomiske aspektet: 
For summen man måtte 
ut med for ovennevnte 
operasjon, kunne man 
forhindret mange fl ere 
barns død i den tredje 
verden. Kant avviser 
slike økonomistyrte 
tanker.

Du skal ikke ta liv
Mary ble ofret for å 
redde liv. I følge Kant 
ville denne operasjonen 
vært forkastelig dersom 
tvillingene besto av to 
barn som begge kunne 
regnes som fornuftsve-
sener. Her reiser det seg 
en interessant problem-

stilling: Ville Kant mene 
at Mary kvalifi serte som 
menneske? Dersom hun 
kvalifi serte, ville han vært 
imot en adskillelse. Man 
skal ikke ta liv, verken 
eget eller andres, fordi en 
slik maksime ikke kunne 
gjøres til en allmenn lov. 
Om man så hadde visst at 
man kunne reddet 30 liv 
ved å ofre et menneske, 
ville man aldri kunne ane 
konsekvensene av dette 
over tid. Hva om ett av 
disse livene senere utviklet 
seg til en massemorder 
som tok livet av 200 men-
nesker, ville handlingen 
da vært god? Nei! Altså 
kan man ikke måle konse-
kvenser.

Var Mary et menneske?
Det er ikke sikkert at Kant 
ville gi Mary personstatus. 
Med sin sterkt skadede 
hjerne og sine mang-lende 
indre organer ville hun 
kanskje ikke kvalifi sere 
som menneske, fordi hun 

De siamesiske tvillingene Jodie og Mary. Foto: Scanpix.
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ikke var noe potensielt for-
nuftsvesen og ikke hadde 
mulighet til å oppnå rasjo-
nell bevissthet. I så fall 
ville Kant muligens god-
kjent å fjerne det som ble 
kalt Mary, og handlingen 
ville fått status som riktig 
og god ut fra det katego-
riske imperativ.

Gode handlinger skal 
koste
Det skal koste å utføre 
gode handlinger. Men 
dette er ikke tilstrekkelig 
for at handlingen er god. 
Den skal først være riktig 
ut fra det kategoriske 
imperativ, dernest får man 
vurdere om den er god. En 
handling som i tillegg er 
en følge av ren plikt, er i 
følge Kant også god. Gir 
den derimot også glede, er 
den altså bare riktig. (Les: 
dersom selve valghandlin-
gen gir glede, ikke følgene 
av den.)

”Anta at han nu, i denne 
situasjon hvor ingen tilbøy-
elighet lenger motiverer ham 
til det, likevel river seg løs fra 
denne dødens ufølsomhet og 
utførte handlingen uten noen 
som helst lyst til å gjøre det, 
utelukkende av plikt: da først 
har handlingen ekte moralsk 
verdi.” (Kant 1970: 14).

Kostet Adam?
I tilfellet Adam er pro-
blemstillingen en ganske 
annen enn i tvillingsaken. 
Det hersker liten tvil om 
at Adam var et mål i seg 
selv, i tillegg til å bli brukt 
som et middel. Dette gjør 

at saken skiller seg fra de 
to andre. Spørsmålet er om 
foreldrene gjennomgikk 
den ekstra belastningen 
med prøverørsbefruktning 
for å redde Molly. I så fall 
ville Kant vurdert den som 
både riktig og god ut fra 
det kategoriske imperativ. 
Siden Molly imidlertid led 
av en genetisk sykdom, 
kan man tenke seg at de 
for enhver pris ville unngå 
at deres andre barn fi kk 
samme sykdom. Dette 
kunne bare unngås ved å 
teste mulige befruktede 
egg før implantering, eller 
ved å abortere syke fostre. 
Hvis de likevel ville gjen-
nomgått behandlingen, er 
handlingen bare riktig. 

Hva nå hvis foreldrene 
ikke hadde ønsket seg et 
barn til i utgangspunktet, 
men for eksempel valgt 
abort og brukt forstervevet 
til å redde datteren, hadde 
de da fulgt plikten? Vel 
- de hadde fulgt plikten 
til å redde liv, men de 
hadde brutt regelen om 
ikke å bruke andre bare 
som et middel. Nettopp 
dette siste er svært viktig 
i Kants etikk. Hadde ikke 
Adam også vært et mål i 
seg selv, ville handlingen 
vært forkastelig.  

Retten til 
selvbestemmelse
Når det gjelder døvesa-
ken, reiser det seg mange 
spørsmål som vil trenge 
inngående dybdedykk i 
foreldrenes psyke for å 
belyse grunnene til at de 

valgte som de gjorde. Hva 
var mødrenes egentlige 
motiv, handlet de ut fra 
plikt eller egen lykke? 
”Vi smigrer oss gjerne med 
feilaktig å tillegge oss en edel 
beveggrunn […]” (Kant 
1970: 22). Her har Kant 
opplagt et poeng. Tror 
foreldrene virkelig at han 
vil få et bedre liv som døv, 
eller er det et skalkeskjul? 
Det ville ikke voldet dem 
problemer å fi nne en 
donor som ville gitt dem 
et hørende barn som også 
kunne lære seg tegnspråk. 
Men da ville jo barnet ikke 
blitt Gauvin, men et helt 
annet barn. Retten til ikke 
å bli født er en vrien fi lo-

sofi sk problemstilling (se 
Genialt 1/2002). Gauvin 
kunne hørt litt hvis han 
hadde fått sjansen. Som 
delvis hørende kunne han 
selv ta stilling til om han 
ville kaste høreapparatet 
og velge ”stillheten” når 
han ble eldre. Det som 
er foreldrenes problem i 
denne saken, synes å være 
redselen for at barnet ikke 
ville velge stillheten når 
det ble gammelt nok til å 
treffe egne valg, og at de 
dermed ville måtte ”dele” 
hans hengivenhet med 
fl ere mennesker enn bare 
dem. Dette minner om vin-
geklipping. En fugl som 
ikke kan fl y, vil heller ikke 

Lille Adam var et mål i seg selv, i tillegg til et middel for å redde storesøster Molly. 
Foto: Scanpix.
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Kant (1724-1804) var en fi losof 
som levde under den tyske 
opplysningstiden. Han levde et 
nøysomt og regelmessig liv, og 
var takknemlig for sin pietistiske 
oppdragelse. Kant distanserte 
moralen fra religionen og plas-
serte den i mennesket. Han 
gjorde mennesket til et aktivt 
vesen og ikke en passiv tilskuer. 
Oppmerksomheten ble vendt 
innover mot mennesket selv, og 
dette blir gjerne kalt Kants koper-
nikanske revolusjon, en helt ny 
vending i fi losofi historien. 

Det sentrale begrep i Kants etikk 
er Det kategoriske imperativ: 

”Du skal bare handle etter en mak-
sime som er slik at du samtidig kan 
ville at den blir gjort til en almen 
lov.”

Kant har gitt denne moralloven 
fl ere former. Humanitetsformu-
leringen lyder som følger:

” Du skal alltid handle slik at du 
betrakter menneskeheten i din 
person såvel som hos enhver annen 
person som et formål i seg selv, og 
ikke bare som et middel.”

En maksime er en regel, en 
norm, som en person velger å 
legge til grunn for sine handlin-
ger. Maksimer er altså grunn-
setninger som en person velger 
å legge til grunn for sitt liv, og 
som han eller hun forsøker å leve 
opp til.

komme til å fl y. Å fjerne 
én av Gauvins sanser med 
den beveggrunn å gjøre de 
andre sansene som lukt, 
følelse og syn bedre, kan 
synes som vikarierende 
argumenter. 

Aldri vært hørende
Gjør de noe galt mot 
Gauvin, siden han aldri 
har opplevd det å høre? 
Dette kan sammenliknes 
med problemstillingen: 
”Gjør jeg noe galt mot 
barnet mitt hvis jeg bevisst 
valgte en donor med en 
sykdom som garantert 
medfører at barnet vil 
havne i rullestol, uten å 
informere det om at dette 
var grunnen til at det 
havnet i rullestol? Det 
har jo aldri opplevd noe 
annet!” Én ting er å velge 
en døv donor, en annen 
ting er at de, da Gauvin 
viste seg å ha muligheten 
til å utvikle seg bort fra 
handicapet, nok en gang 
valgte for ham ved å fjerne 
mulighetene til sosial 
omgang med hørende 
barn. Kant sier jo uttryk-
kelig: ”Handl bare efter den 
maksime gjennom hvilken 
du samtidig kan ville at den 
skal bli en almen lov.” (Kant 
1970: 34). Ville de med 
hånden på hjertet kunne 
ville at deres norm skulle 
bli en allmenn lov? ”Alle 
foreldre skal få lage barn 
som er døve!” Nei, det 
virker innlysende for de 
fl este at dette ikke ville 
kunne gjøres til en univer-
sell lov. ”Derfor ville min 

maksime ødelegge seg selv 
straks den ble gjort til en 
almen lov.” (Kant 1970:18).

Nådeløse prinsipper
Kant ville nok ikke i sine 
villeste drømmer fantasert 
om muligheten av oven-
stående dilemmaer da han 
levde på 1700-tallet. Like-
vel er hans prinsipper 
nådeløse: Frarøver man et 
menneske muligheten til å 
leve og velge eget liv, og 
påtvinger det andre plikter 
enn dets egenvalgte, inne-
bærer det overgrep, og 
er dermed forkastelig. 
Tilfellet Adam ville nok 
være etisk forsvarlig ut 
fra Kants ståsted, mens 
tvillingsaken ville være 
avhengig av om Kant ville 
gi Mary status som men-
neske eller ikke. Når det 
gjelder døvesaken, deri-
mot, vil handlingen, idet 
man frarøver Gauvin 
muligheten til å utvikle sin 
svake hørsel, neppe kunne 
passere som verken som 
riktig eller god.

Ingen er perfekte
I hverdagslivet er valgene 
man treffer gjerne mindre 
kompliserte og intel-
lektuelt utfordrende enn 
disse ”på spissen”-sakene. 
Når dette er sagt, er ikke 
hverdagssituasjonene 
nødvendigvis noe enklere 
å forholde seg til der og 
da, plikten kan kollidere 
med følelseslivet og ende 
med at man velger følel-
sene. Ifølge Kant er ingen 
perfekte. Han sier at ”det 

kategoriske imperativ gjel-
der mine maksimer og ikke 
mine handlinger. Jeg påbys 
kategorisk å velge visse mak-
simer, men jeg påbys ikke 
kategorisk å leve opp til dem, 
det er tilstrekkelig at jeg gjør 
mitt beste.” (Johansen 1997: 
130). Han er streng, men 
har et positivt menneske-
syn: Alle med fornuftsevne 
kan oppnå den nødven-
dige innsikt hvis de bare 
prøver nok. Selv om det 
glipper innimellom, må 
man aldri slutte å strebe 
mot målet, nemlig friheten 
til, og til slutt tilfredsheten 
ved, å velge å underlegge 
seg plikten.
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