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1. SEKTION

Men det ville være synd at kalde Margrethe Vestager
et lystspil eller særlig empatisk over for andre hensyn
end sine egne. Jeg har talt med flere socialdemokrater,
der beskriver lykkefølelsen over, at hun ikke længere
sidder for bordenden i regeringen.

Store bekymringer

HANS DAVIDSEN NIELSEN, lederskribent i Politiken, begræder ikke de

at håndtere denne glatte englænder og hans afstemning.

Radikales farvel til Margrethe Vestager i det, der engang var Det Radikale Venstres
hoforgan.

The Economist mener i en leder, at premierminister David Cameron efter sin valgsejr
har gode muligheder for at vinde en afstemning til fordel for Storbritanniens forbliven i
EU. Men dermed er alt ikke idyl:

Cameron kan få tingene gjort i Europa. Hans overraskende valgsejr får
F Mr.
ham til at syne stærkere. I det mindste ved de andre ledere, at de er nødt til

KLIP

Bør vi nedfryse mennesker i Danmark?
Liv eller død. Debatten om såkaldt kryopræservering afhænger i høj grad af, hvad vi ser, når vi kigger på

disse nedfrosne mennesker. Ser vi flydende lig eller flydende legemer? Vores grundlæggende menneskesyn er afgørende for, hvordan vi forholder os til kryopræservering.

KOMMENTAR

V

il du gerne forlænge livet? I så fald var det
måske en idé at forlænge døden. Kryopræservering er navnet på en teknologi, som
stadigt flere tager i brug. Vi kender allerede teknikken i forbindelse med organer, kønsceller og befrugtede æg, som nedfryses til senere brug.
Men i denne sammenhæng tænkes på hele kroppen, hvor det handler om, at liget nedfryses efter
døden gennem en vitrifikation, dvs. en meget hurtig
nedfrysning, der sigter mod en genoptøning, når en
fremtidig genoplivning er potentiel mulig.
Stadigt flere i USA er begyndt at benytte denne
praksis, og flere danskere er også forført af ideen
om kryopræservering.

MEN EN LANG række spørgsmål står i kø for at
blive besvaret. Eksempelvis vil en hurtig nedfrysning umiddelbart efter dødens indtræden øge
chancerne for genoplivning i en fjern fremtid. Det
har fået flere til at ønske en nedfrysning, før dødens indtræden. En form for aktiv dødshjælp, hvor
personen nedfryses med døden til følge.
Det interessante er, at det kun er fremtiden,
der kan afgøre, om der reelt er tale om aktiv dødshjælp. Hvis personen således vækkes til live igen
efter en årrække, er der netop ikke tale om aktiv
dødshjælp, men blot en dvale. Man nedfryses i det
spinkle håb, at aktiv dødshjælp ender som en aktiv
livshjælp.
Hvis missionen derimod mislykkes, må man
omvendt konstatere, at der i nogens opfattelse er
tale om et drab eller usømmelig omgang med lig.
Det er således kun fremtiden, der kan afgøre, om
hele projektet var en forlængelse af livet eller en
forlængelse af døden. Hvis man derfor åbner for en
kryopræservering af borgere, før dødens indtræden, bliver det afgørende at regulere kriterierne for,
hvornår nedfrysning skal være mulig.
I dag er det i reglen kun ganske få, svært syge
borgere, hvis tanker går i retning af denne teknologi. Hvis der åbnes for, at alle principielt kan benytte
denne nye teknologi, vil det spekulativt kunne betragtes som en tidsmaskine, som var det en håbefuld enkeltbillet til fremtiden.
EN ANDEN ETISK udfordring angår beslutningen
om genoptøningstidspunktet, hvilket også er et
genoplivningstidspunkt.
Hele ideen bygger på, at man skal genoplives,
dels når chancerne for genoplivning er til stede,
dels når der i en fremtidig verden opstår medicinske muligheder for behandling af den sygdom, som
enten har taget livet af én eller er på vej til at gøre
det. Selv om disse forhold afgøres gennem en kon-

»Måske glemmer vi også, at livet har mest værdi, hvis vi lever med døden som påmindelse og dermed erkendelsen af vores egen dødelighed.«
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trakt med udgangspunkt i personens egen vilje,
kan der opstå tvister undervejs. Der kan eksempelvis opstå uenighed blandt slægtninge og læger om
det bedste tidspunkt for optøning, hvor problemet
er, at der kun er ét skud i bøssen, når det gælder
genoplivning. Langt de fleste spørgsmål er dog af
mere filosofisk og eksistentiel art.
Hvilken status har eksempelvis den krop, som
nedfryses? Bør kroppen behandles som levende
eller død? Kan man nedfryse menneskets selvbestemmelse? Når man er frosset ned, slår hjertet
ikke, hvorfor man klinisk set er død.
Men debatten om kryopræservering afhænger i
høj grad af, hvad vi ser, når vi kigger på disse nedfrosne mennesker. Ser vi flydende lig eller flydende
legemer? Vores grundlæggende menneskesyn er
altså afgørende for, hvordan vi forholder os til kryopræservering.
Dertil kommer spørgsmålet om identitet. Mange har den indgroede opfattelse, at vores identitet
primært er forbundet med kroppen. Hvis vi derfor
nedfryser og senere genoptør kroppen, vil jeg leve
videre som den, jeg var, da jeg blev frosset ned.
Men det er for mig at se en forfejlet opfattelse.
Vores identitet er betinget af en lang række forhold,
hvor baggrund, historie og relationer hører til de
væsentligste. Hvis et menneske således optøs efter
30 års nedfrysning, giver det mening at tale om en

helt anden (ny) person, alene fordi relationerne
øjeblikkeligt er forandret.
DEN ØGEDE INTERESSE for kryopræservering
handler måske om noget helt andet. Det handler
om vores ændrede forhold til døden. Livet er blevet
noget, der skal forlænges for enhver pris, hvilket
sker gennem en kontrol med døden. Men vi glemmer let, at livet mister indhold, hvis det er endeløst. Alt bliver ligegyldigt og mister mening. Måske
glemmer vi også, at livet har mest værdi, hvis vi lever med døden som påmindelse og dermed erkendelsen af vores egen dødelighed.
Måske er døden i det hele taget slet ikke det værste, vi har. Døden er fortsat den vigtigste påmindelse om at leve, mens vi gør det. At udskyde døden
kan derfor blive en udskydelse af livet.
I takt med den biotekniske udvikling bliver
spørgsmålene om kryopræservering mere aktuelle, særligt hvis flere danskere lader sig nedfryse i
ind- eller udland. Derfor handler det om at styrke
det grundlag, hvorfra vi tager stilling til kryopræservering. Teknikken er ikke uetisk i sig selv, men
det vil brugen af den kunne være. Vi må derfor besinde os i brugen af de nye teknologier og gøre os de
nødvendige overvejelser, inden vi lader os blindt
fascinere.

