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Abstract 
This paper examines whether or not the implementation of Radical Life Extension            

Technologies should be restricted. The goal of the paper is to act as a tool of                

communication, and hereby qualify the overall debate regarding the restriction of these            

technologies. This goal is set hoping that it will inspire and invite the public to engage in                 

the debate. 

The goal of the paper is met by examining and presenting the research behind a possible                

radical life extension technology, of David Sinclair. Furthermore the goal is also met by              

examining some of the possible consequences following the wake of such technologies.            

The latter done by analyzing four central arguments made against the implementation            

of Radical Life Extension Technologies. 

We have found that the four arguments all lack empirical factuality. This might be due to                

their hypothetical nature. In light of this, we conclude that if a society is to effectively                

evaluate the implications and possible consequences of a radical life extending           

technology, an allowance of hypothetical concerns about the technologies is needed. 

A point of criticism of this paper, is that it exclusively relies on argumentation analysis               

to evaluate each of the four arguments. Since the argumentation analysis emphasizes            

the importance of the empirical factuality behind the arguments, the validity of the             

arguments suffer. The goal of this paper then, counteracts with the methods through             

which the problem is examined. 
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“Technology often appears to bear the world along with an inexorable,           

irreversible momentum. Forces beyond human control seem to be driving          

us into a future of either boundless prosperity and unprecedented health           

and longevity or environmental catastrophe and social collapse”  

- Edward Tenner, 2006  
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Kapitel 1: Indledning 

Introduktion 

Den bioteknologiske forskning har løbende medbragt nye og banebrydende muligheder.          

Fra det første reagensglasbarn i 1978 (Illustreret Videnskab, 2009) til kloningen af et             

får uden brug af æg- eller sædceller i 1996 (University of Edinburgh, 2016). En af de                

nyere muligheder præsenteres gennem forskningen i ekstremt livsforlængende        

teknologier (ELT). Ved ELT henvises der til hypotetiske teknologier, medicin eller           

behandlinger der uden fortilfælde kan forlænge menneskets maksimale levetid.  

 

En af pionéerne inden for ELT er forsker og gerontolog Aubrey de Grey, som har               

formuleret hypotesen, at udviklingen af nye ELT på sigt vil kunne overlappe effekten af              

de allerede eksisterende. Når dette sker, mener de Grey, at ELT vil kunne forlænge den               

forventede levealder uendeligt. De Grey kalder denne hypotese for Longevity Escape           

Velocity, hvilket han illustrerer med følgende model:  

(de Grey, 2004) 

Ydermere har de Gray udtalt, at den første person, der vil leve i 1000 år sandsynligvis                

allerede er født (Harris, 2007, s. 52). Af disse grunde kan ELT være nærmere end man                

måske tror.  
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Dette tilslutter forsker og biolog David Sinclair sig: 

”Imagine a future, where you can have an injection in the form of a virus,               

and then have a course of antibiotics (...) and turn on reprogramming for a              

few weeks. You’ll start to look younger (...) we don't know how many times              

you can reset. It might be three, it might be 3000 (...) I don't know if any of                  

you want to live to 1000, and I also don’t know if it’s going to be possible,                 

but these are the questions we have to start thinking about, because it’s not              

a question of if, but when." (Talks at Google, 2019) 

1.1 Problemfelt  

Den politiske teoretiker Langdon Winner appellerer også til refleksion forud for           

implementeringen af teknologier. Winner udfordrer dog samtidig den opfattelse, at          

teknologien er et område der udvikles uden for menneskets kontrol. Ifølge Winner            

befinder mennesket sig i en form for teknologisk søvngængeri, hvor mennesket ser            

blindt til, mens teknologien ændrer vores virkelighed (Winner, 1986). Et eksempel på            

dette er den manglende offentlige bevidsthed, da man “skabte” det første           

reagensglasbarn, hvortil man først efterfølgende indså teknologiens implikationer.        

Dette resulterede blandt andet i oprettelsen af Det Etiske Råd, som, med ønsket om etik               

til tiden, skulle: “...understøtte en offentlig debat i befolkningen om forskningens           

muligheder på sundhedsområdet med nye bio- og genteknologier.” (Etisk Råd, 2020)  

 

Trods præventive foranstaltninger, såsom Det Etiske Råd, lader det ikke til, at            

udviklingen af ELT fylder meget i den offentlige bevidsthed (Lugo, Cooperman, Funk,            

O’Connell & Stencel, 2013), (Hall, Patridge & Lucke, 2009 s. 77). Den kritiske diskussion              

af de potentielle konsekvenser af den igangværende forskning i ELT er fraværende i den              

offentlige debat, hvilket tyder på, at et teknologisk søvngængeri fortsat præger vores            

samtid. Implikationerne af en teknologi, der potentielt kan forlænge livet uendeligt,           

anser vi som vidtrækkende og uden fortilfælde. Med afsæt i idéen om etik til tiden               

ønsker vi derfor at kortlægge nogle af de mulige utilsigtede konsekvenser af ELT forud              
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for implementeringen af denne, og stiller i den forbindelse følgende          

problemformulering: 

Problemformuleringen 

Bør der være en grænse for implementeringen af ekstremt livsforlængende          

teknologier? En kritisk diskussion af centrale argumenter imod ekstremt         

livsforlængende teknologier. 

1.2 Projektets formål  

Rapportens formål er at bidrage til en saglig og nuanceret debat, at tilskynde en              

involvering af offentligheden i debatten, at formidle en introduktion til debatten samt at             

opfordre til, at der under udviklingen og implementeringen af ekstremt livsforlængende           

teknologier vil herske årvågenhed og rationalitet i samfundsdebatten.  

Opsummeret er formålet med projektet: 

● At agere pædagogisk formidlingsværktøj samt kvalificere og nuancere        

debatten omkring implementeringen af ELT 

○ ved at redegøre for en konkret forskningsretning indenfor ELT. 

○ ved at analysere nogle af de centrale argumenter der eksisterer i           

forbindelse med ekstrem livsforlængelse.  

Opgavens formål tager udgangspunkt i et ønske om offentlig deltagelse i debatten om             

implikationerne af ELT.  

1.3 Metode- og Teorivalg 

For at øge forståelsen for den bagvedliggende forskning redegør vi for en konkret             

forskningsretning indenfor ELT ved benyttelse af analyseværktøjet TRIN-modellen.        

Dette kan hjælpe til en forståelse af de komplicerede bioteknologisk bestanddele og            

deres formål.  
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For ligeledes at øge forståelsen for debatten omkring ELT, undersøger vi centrale            

argumenter imod disse. Til dette laver vi en argumentationsanalyse, hvorigennem vi           

undersøger de enkelte argumenters gyldighed. 

1.4 Opgavens fremgangsmåde 

Projektet er struktureret med intentionen om at underbygge det pædagogiske formål. 

Dette skulle gerne fremgå af den nedenstående læsevejledning. 

 

Kapitel 2 omhandler de anvendte metoder og teorier og består af en redegørelse af              

disse. 

 

Dernæst følger kapitel 3, hvilket vi kalder for “Ekstremt livsforlængende teknologier”.           

Her redegøres der for David Sinclairs forskning. Dette gøres for at skabe en forståelse              

for et progressivt bioteknologisk gennembrud, som potentielt kan føre til en ELT.            

Derefter tager projektet et skridt tilbage og udforsker nogle af de forskellige aktører             

forbundet med ELT. Dette gøres for at skabe et overblik over de forskelligartede             

interesser der omgiver udviklingen. Videre tager dette kapitel endnu et skridt tilbage og             

undersøger hvilke værdier der er bagvedliggende for interesserne og udviklingen af           

ekstremt livsforlængende teknologier. Dette gøres for at øge forståelsen af, hvorfor det            

lader til, at samfundet forholder sig passivt til udviklingen af ELT. Endelig rettes fokus              

mod ELT’s utilsigtede effekter. Dette gøres for at understrege vigtigheden i at have en              

offentlig debat omkring ELT.  

 

Kapitel 4 består af en argumentationsanalyse af centrale argumenter imod ELT. Dette            

for at kvalificere den offentlige debat gennem en validering af eksperters argumenter. 

 

Afslutningsvis konkluderer kapitel 5 på projektets resultater, hvorefter kapitel 6          

sætter projektet i perspektiv. 
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1.5 Semesterbinding 

På baggrund af Studieordningens følgende krav til Basisprojekt 2: “Projektrapporten          

skal beskrive, hvorledes de to dimensioner er inddraget i projektarbejdet.” vil vi i det              

følgende forklare, hvordan og hvorfor dette projekt forankres i         

Humtek-dimensionenerne ’Teknologiske Systemer & Artefakter’ (TSA) og ’Subjektivitet,        

Teknologi & Samfund’ (STS). Begrundelsen for forankringen tager udgangspunkt i          

Basisprojekt 2-læringsudbytte og bedømmelseskriterier.  

Et af bedømmelseskriterierne er: 

”Har kendskab til centrale teorier, metoder og begreber, indenfor et afgrænset           

teknologiområde” 

Projektet opfylder det ovenstående læringsmål ved at analysere David Sinclairs          

bioteknologiske forskning. I denne sammenhæng redegøres der for centrale teorier,          

metoder og begreber herfra. 

To andre læringsmål er: 

”Kan anvende teorier, metoder og begreber indenfor dimensionen Teknologiske         

Systemer og Artefakter, der indgår i analyse og konstruktion af teknologiske           

produkter og systemer, herunder kunne identificere og håndtere hvilke effekter          

disse skaber” 

& 

”Kan gennemføre en analyse af en selvvalgt teknologi eller et eksempel på            

teknologisk forandring” 

Med udgangspunkt I TRIN-modellens trin tre: Teknologiers utilsigtede effekter, besvarer          

vi de ovenstående læringsmål ved, at vi forholder os til de potentielle konsekvenser der              

muligvis vil opstå ved implementering af ELT. I forlængelse af dette opstiller projektet             

en kritisk diskussion af centrale argumenter imod ELT, hvilket danner en “bro” fra             
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TSA-dimensionen, til STS-dimensionen. Forankringen i STS bliver dermed opfyldt, da et           

af de centrale elementer heri er at studere teknologi., og den teknologiske udvikling fra              

et kritisk socio-filosofisk udgangspunkt. 

Kapitel 2: Metoder & Værktøjer 

2.1 TRIN-Modellen  

Akronymet TRIN står for Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk            

(Jørgensen, 2019, s. 3). TRIN-modellen har til formål at bistå en analyse af en teknologi               

og udspringer af flere anerkendte analysemodeller (Jørgensen, 2019).  

TRIN-modellen består af 6 forskellige trin, der bliver defineret på følgende måde: 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer. 

2. Teknologiers artefakter. 

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

4. Teknologiske systemer. 

5. Modeller af teknologier. 

6. Teknologier som innovation. 

(Jørgensen, 2019). 

En af præmisserne for brugen af værktøjet er følgende:  

 

“Vi skal også understrege, at vi ikke ser TRIN-modellen som en metode til at              

analysere en teknologi. Det er altså ikke således, at vi foreslår, at man altid              

analyserer en given teknologi ved at bruge modellens trin 1-6. Formålet           

med TRIN-modellen er snarere at inspirere til en teknologi-analyse, ved at           

pege på centrale begreber, man kan spørge til i analysen.”(Jørgensen, 2019,           

s. 5).  

 

Da værktøjet ikke skal anvendes slavisk fra trin 1 til 6, vil vi derfor kun benytte de tre                  

trin, der er mest essentielle i projektets øjemed: Trin 1: Teknologiers indre mekanismer             

og processer, Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter og Trin 6: Teknologier som            

innovation. 

10 



Basisprojekt 2 Humanistisk-Teknologisk Bachelor           03-06-2020 
 

 

Trin 1 har til formål at analysere de indre mekanismer og processer, som driver              

teknologien, og belyser samtidigt hvilken intention teknologien har til formål at opfylde.            

Når der arbejdes med trin 1 er detaljeringsniveauet en vurderingssag, det er derfor ikke              

altid nødvendigt at vurdere teknologiens mikrokomponenter frem for sammenhængen         

derimellem.(Jørgensen, 2019, s. 5). Dette trin anskuer de samlede komponenter, og           

hvordan de tilsammen udgør et bestemt formål.  

 

Trin 3 omhandler de utilsigtede effekter, som vurderes at være negative som følge af              

teknologiens formål eller operationelle funktioner. Der skelnes især mellem risiko og           

økonomiske hensyn, når man arbejder med trin 3. Dette punkt er derfor mere             

tekstnært, når projektet agter at undersøge, hvorvidt vi skal bruge ELT, og hvilke             

utilsigtede effekter dette eventuelt kan have for samfundet. 

  

Trin 6 er, i forlængelse af trin 1, en yderligere uddybning af de formål, teknologien har.                

Her kigges der på de drivkræfter og barrierer som tillægger sig udviklingen af en given               

teknologi. Drivkræfter kan være aktører eller individer som er yderst interesserede i de             

formål som teknologien kan have, ligeledes kan en barriere være aktører eller individer             

med interesse i at bremse teknologien. Altså, en analyse af kræfterne og værdierne for              

og imod en given teknologi. Dette tilknytter sig trin 3 i den forstand, at ønskede effekter                

for nogle kan være uønskede for andre.” (Jelsøe,  2019).  

2.2 Argumentationsanalysen 

Dette afsnit gør rede for teorien bag argumentationsanalysen som metode og vil            

samtidig introducere vigtige begreber og overordnede principper for den senere          

analyse af de enkelte argumenter. Der findes flere forskellige værktøjer til vurdering og             

analysering af et argument, hvoraf en af de mest kendte er Toulmins model (Toulmin,              

2003). Dette projekt analyserer argumenter med afsæt i argumentationsteori, som          

formuleret i bogen Derfor - Bogen om argumentation (Collin, Sandøe & Stefansen, 1987).             

Denne adskiller sig fra Toulmins model ved at være et mere præcist værktøj             
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(Goddiksen, 2019, s. 7). Før vi gør rede for, hvordan projektet har tænkt sig at analysere                

argumenter, er det vigtigt at vide, hvorfor argumenter er vigtige. 

 

Gennem argumenter kan man tilegne sig mere viden, underbygge eksisterende viden           

og/eller overbevise nogen om noget (Collin, Sandøe & Stefansen, 1987, s. 17). Det er              

samtidig en vigtig disciplin at kunne vægte eksisterende argumenter i situationer, hvor            

der hersker tvivl om, hvad den korrekte beslutning i det givne tilfælde er. I disse               

situationer kan en argumentationsanalyse være et vigtigt værktøj, der kan styrke           

grundlaget, hvorudfra beslutningen skal tages. Overordnet handler det om at skabe de            

bedste forudsætningskrav forud for en eventuel stillingtagen (Collin, Sandøe &          

Stefansen, 1987, s. 18). Spørgsmålet, som projektet stiller gennem         

problemformuleringen: Bør der være en grænse for brugen af ekstremt livsforlængende           

teknologier, er et eksempel på et spørgsmål, hvortil svaret ikke umiddelbart           

forekommer åbenlyst. 

 

For at analysere et argument, er det vigtigt at kunne genkende det. Som udgangspunkt              

består et argument af: ”…noget, som skal begrundes, og af noget, der skal tjene som               

begrundelse.” (Collin, Sandøe & Stefansen, 1987, s. 9). Det, der bliver begrundet for,             

bliver også kaldet for konklusionen, og begrundelsen eller begrundelserne for          

konklusionen bliver benævnt som præmisser. Formen ser ud som følger: P1 og P2 og P3               

derfor konklusionen (K). Formen kan dog tage sig anderledes ud, og konklusionen kan             

komme før præmisserne (Collin, Sandøe & Stefansen, 1987, s. 12 - 13). 

 

Denne beskrivelse danner samtidig rammerne for, hvornår et argument er logisk           

gyldigt, hvilket sker ”…hvis konklusionen faktisk følger af præmisserne(…)” (Stefansen,          

2017). Hvis konklusionen ikke kan drages som følge af præmisserne, er argumentet            

ugyldigt. Et hovedpunkt for analysen af et argument er at undersøge, om konklusionen             

sker som følge af præmisserne eller ej. Et eksempel på et logisk gyldigt argument kunne               

være følgende: 

P1: Hvis det brænder, larmer røgalarmen 

P2: Røgalarmen larmer ikke 

K: Ergo, det brænder ikke 
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Et andet analysepunkt er at undersøge de enkelte præmissers sandhed. Et argument            

kan på baggrund af denne undersøgelse betegnes som holdbart eller uholdbart. Et            

holdbart argument skal altså have sande præmisser, samt en gyldig logisk form, for             

ligeledes at være et gyldigt argument. Et eksempel på en ugyldig logisk form findes i den                

berømte Ludvig Holberg komedie Erasmus Montanus fra 1723. I stykket kommer           

hovedpersonen, Erasmus, med følgende argument: ”En sten kan ikke flyve. Morlille kan            

ikke flyve. Ergo er Morlille en sten.”(Det Kongelige Teater, 2014) Vi kan dele dette udsagn               

op i følgende præmisser og konklusion: 

P1: En sten kan ikke flyve. 

P2: Morlille kan ikke flyve. 

K: Ergo er Morlille en sten 

Selvom konklusionen tydeligvis er usand, består argumentet af to sande præmisser.           

Grunden skyldes i dette tilfælde argumentets logiske form, og bibringer forståelsen af,            

at præmissernes sandhed ikke nødvendigvis forsikrer konklusionens sandhed, hvis den          

logiske form er ugyldig. (Goddiksen, 2019, s. 8)  

  

Præmisserne i et argument er dog ikke altid åbenlyse. Der kan nemlig eksistere skjulte,              

underforståede eller normative præmisser (Goddiksen, 2019, s. 4), (Collin, Sandøe &           

Stefansen, 1987, s. 25 - 28). Disse præmisser kan eksistere som underforståede            

påstande, hvis den argumenterende går ud fra, at præmisserne er for trivielle til at              

benævne, eller hvis den argumenterende anser dem for at være normativt forståelige            

eller alment accepterede, såsom man bør undgå at slå ihjel. Identificeringen af disse             

normative præmisser er vigtig, da de kan bygge på forkerte antagelser (Goddiksen,            

2019, s. 5). Der kan endda eksistere nogle underforståede præmisser, der danner            

grundlag for helheden af det givne argument, hvilket forklarer den potentielle           

betydning, som en afdækning af disse kan have. Denne afdækning og blotlæggelse af de              

dele der udgør et argument, falder i linje med en række krav, som skal opfyldes, hvis et                 

argument skal fremstå velovervejet. Der eksisterer i alt fire minimumskrav, der skal            

overholdes, hvis der skal herske en fornuftig samfundsmæssig debat. De fire           

minimumskrav er henholdsvis begrundelseskravet, begrebsafklaring, empirisk saglighed       

og konsistens (Petersen, 2016).  
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Begrundelseskravet handler om rammesætnigen og redegørelsen for den        

argumenterendes etiske synspunkt. Begrundelseskravet er en afklaring af den kontekst,          

hvori debatten har rod, samt de tilstedeværende begrundelser for de debatterendes           

synsspunkter (Petersen, 2016, s. 135). Dette krav fordrer, at de, der deltager i en given               

debat, gør rede for deres udsagn og holdninger ved at præsentere argumenter der             

begrunder deres synspunkt.  

  

Det begrebsafklarende krav handler om at tydeliggøre det eller de centrale begreber,            

der anvendes i argumentationen og debatten denne er situeret i. Denne fordring            

stammer fra idéen om, at der skal herske en fælles forståelse blandt de involverede, og               

at eventuelle misforståelser, der kan afspore debatten, afmonteres. Samtidig adresserer          

det begrebsafklarende krav de eventuelle situationer, hvor der eksisterer begreber, der           

kan have forskellig iboende betydninger. Den argumenterende forventes altså at          

redegøre for de begreber, der kan skabe forvirring. (Petersen, 2016, s. 137) 

  

Med empirisk saglighed menes, at den argumenterende forventes at afklare de faktuelle            

forhold omkring dét, der argumenteres for (Petersen, 2016, s. 141). Denne del af             

minimumskravene sikrer, at de faktuelle forhold omkring debatten er på plads.           

Analysen kan ligeledes benytte dette punkt til at afmontere konklusioner der bygger på             

præmisser der er faktuelt forkerte grundet falske præmisser. 

  

Det sidste krav er kravet om konsistens. Dette krav kan anvendes som et værktøj til at                

afgøre, om det foreliggende argument er alment gældende på tværs af forskellige            

debatter. Et argument er ikke konsistent, hvis det er gældende i ét tilfælde og ikke i et                 

andet. Dette krav udelukker eksistensen af relative argumenter, hvis gyldighed varierer           

i relation til den debat de er situeret i. 

 

Opsummeret, i undersøgelsen af et argument er det relevant at stille følgende seks             

spørgsmål:  

1. Hvad er budskabet i teksten eller det sagte? 

2. Er der en overordnet tankegang? 

3. Hvad er konklusionen og præmisserne? 
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4. Er der underforståede eller normative præmisser? 

5. Er argumentet logisk gyldigt? 

6. Er præmisserne sande? 

(Collin, Sandøe & Stefansen, 1987, s. 24 - 30) 

 

Ved hjælp af disse undersøges det, om den argumenterende overholder de fire            

minimumskrav. Således er spørgsmålene et systematisk værktøj, som kan tages helt           

eller delvist afsæt i, når et argument skal valideres. 

2.3 Anvendt etik 

Dette afsnit afklarer den teori vi i projektopgaven tager afsæt i, og gør rede for 

grundlaget hvorpå de respektive forskere argumenterer og forsker ud fra. Hertil vil der 

blive gjort rede for anvendt etik. 

  
Anvendt etik er dét at anvende etiske teorier til at behandle konkrete moralske             

problemstillinger (Petersen & Ryberg, 2019). I denne rapport arbejder vi med moralske            

dilemmaer forbundet med en eventuel implementering af ELT. Til dette inddrager vi fire             

argumenter imod ELT formuleret af henholdsvis Martien A. J. Pijnenburg & Carlo Leget,             

Yuval Noah Harari, The President’s Council on Bioethics og Walter Glannon. Fælles for             

disse er, at de anvender den teoretiske normative etik som kodeks i diskussionen af              

konkrete bioetiske problemstillinger. Således sikres en kvalificeret diskussionen, da         

diskussionen på denne måde tager afsæt i en række anerkendte etiske slutninger.            

Derfor danner den anvendte etik grundlag for vores undersøgelse af, om der bør være              

grænser for brugen af ELT.  

Kapitel 3: Ekstremt Livsforlængende Teknologier 

Bioteknologi inkluderer en bred vifte af diverse teknologier og forskning. Én af            1

bioteknologiens forgreninger er medicinsk bioteknologi. Formålet med medicinsk        

1Teknologier, som bruger eller består af biologiske systemer, fx levende organismer, eller dele af disse, til at opnå 
dens formål.  
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bioteknologi er at forbedre menneskers sundhed ved brug af cellemateriale og levende            

celler (Hilaris, 2020). Netop dette agter David Sinclair at gøre med sin forskning.  

3.1 ELT, indre mekanismer og processer 

ELT er et fremtidsscenarie. Af denne grund er det besværligt at benytte TRIN-modellen             

til at analysere en konkret ELT’s indre mekanismer og processer. Derfor har vi i dette               

kapitel valgt at analysere David Sinclairs forskning, som forekommer at være den mest             

progressive indenfor sit felt, eftersom den potentielt kan udmunde i en ELT (Lifespan,             

2020). Dette vil sige, at det potentielle slutprodukt er hypotetisk, og at det kommende              

afsnit derfor ikke vil omhandle en færdigudviklet ELT’s indre mekanismer og processer.            

I stedet vil afsnittet omhandle David Sinclairs forskning der er bagvedliggende for            

udviklingen af den hypotetiske ELT samt de specifikke biomolekylære processer og           

indre mekanismer ved denne. 

3.1.1 Yamanaka-faktorerne 

For at forstå Sinclairs forskning, er det relevant at forstå de såkaldte            

Yamanaka-faktorer. I 2006 opdagede den japanske læge og forsker Shinya Yamanaka 4            

faktorer , henholdsvis Oct3/4, Sox2, Klf4, c-Myc (Yamanaka, 2007), som tilsammen kan           2

ændre differentierede celler til pluripotente stamceller , også kaldet ips-celler.         3 4

Yamanaka udviklede dermed en metode, som teoretisk set muliggør en omdannelse af            

en hvilken som helst differentieret celle tilbage til cellens pluripotente stamcelle-stadie.           

Cellen kan derfra udvikles til en hvilken som helst anden celle - for eksempel kan en                

hudcelle omgøres til en pluripotent stamcelle og derefter til en nervecelle. 

3.1.2 Hvad forårsager aldring? 

Yamanaka-faktorerne er fundamentale for Sinclairs forskning. For at forstå hvordan          

Sinclair anvender Yamanaka-faktorerne i sin forskning, er det vigtigt at forstå Sinclairs            

teori om, hvorfor vi ældes. 

2I form af gener 
3Celledifferentiering beskriver i hvilken grad en celle er tildelt en identit og funktion. Differentierede celler, kan kun 
udvikle sig til specifikke andre differentierede celler. 
4En pluripotent stamcelle er en udifferentieret celle, som har potentialet til at udvikle sig til hvilken som helst celle.  
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Sinclairs teori, Information Loss Theory of Aging, fremsætter, at aldring skyldes et tab af 

 

Figur 1. En illustration af DNA (i blåt), og histoner (i grønt) (Talks at Google, 2019). 

epigenetisk information. Epigenetisk information er termen for de processer som styrer           

og overvåger måden hvorpå DNA'et bliver opbevaret og læst i celler. Epigenomet styrer             

dermed kromosomerne i vores celler og giver dem identitet. Dette gøres ved, at nogle              

dele af DNA'et spoles op omkring proteiner kaldet ’histoner’. Når DNA'et er spolet op              

omkring et histon, er denne del af DNA'et slukket, mens de dele af DNA'et der flyder frit                 

mellem histonerne er tændt (se figur 1). Herudover sidder der methylgrupper direkte            

på DNA’et, som også udfører en tænd/sluk-funktion (se de røde prikker, figur 2).             

Hvordan DNA’et skal være spolet op omkring histonerne, samt hvor mange           

methylgrupper der skal sidde på DNA’et, er en vigtig information, da dette indikerer til              

den enkelte celle, hvilken celle den skal være - eksempelvis at en hudcelle skal være en                

hudcelle. Dette betyder, at alle cellerne i en organisme har det samme DNA, mens det               

adskillende element er måden hvorpå epigenomet orginiserer DNA’et. 

 

Figur 2, epigenetisk rod (Talks at Google, 2019). 
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Ifølge Information Loss Theory of Aging er aldring konsekvensen af, at epigenomet            

mister sin orden. Over tid ændres epigenomet og dermed kromosomernes orden i            

cellererne. Gener, som burde være tændt, bliver slukket, og gener, der burde være             

slukket, bliver tændt (se figur 2). Konsekvensen af en stigende uorden i cellernes             

kromosomer er, som der kan ses i cellen til højre på figur 2, at cellerne ”glemmer” hvilke                 

celler de er og gradvist mister sin identitet. Opsummeret er aldring ifølge Sinclair en              

stigende grad af epigenetisk uorden i cellerne (Talks at Google, 2019). 

Som beskrevet tidligere har Yamanaka opdaget en måde hvorpå hvilken som helst            

differentieret celle kan ændres til dens oprindelige stamcelle-stadie. Når         

Yamanaka-faktorerne påføres en celle som er i uorden, viser det sig, at den epigentiske              

orden genetableres hertil. Histonerne bliver relokeret og metylgrupperne nulstilles til          

deres oprindelige mønstre. Cellens epigenom bliver “reverseret” til cellens         

stamcelle-stadie.  

Med afsæt i ovenstående mener Sinclair, at når en celle udsættes for            

Yamanaka-faktorerne og bliver til en ips-celle, reverseres den i alder. Denne tese blev             

understøttet i et forsøg udført af Sinclairs undergraduate student Yuancheng Lu, Sinclair            

selv og andre forskere i 2019.  

I forsøget lavede forskerne en virus med tre af de fire faktorer, for derefter at injicere                

virusset i øjeæblet på en mus. Efterfølgende knuste de musens synsnerve . Forskerne            5

hypoteserede, at virusset ville reversere de ødelagte synsnerve-celler til en tidligere           

biologisk alder. Forsøget var vellykket. Cellerne i nervebanen døde ikke men begyndte i             

stedet at vokse tilbage til deres tidligere stadie. Efter 16 uger genvandt musen sit syn               

(Lu et al, 2019). 

Sinclair håber, at hans laboratorium kan begynde at lave forsøg på mennesker i løbet af               

de næste to år (Talks at Google, 2019). I første omgang for at kurere forskellige               

mitokondrie sygdomme, såsom diverse sygdomme der fører til blindhed.  

5 Normalt, når en mus’ synsnerve bliver knust, bliver musen blind, da synsnerve-cellerne dør, og ikke kan gro tilbage.  
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3.2 Teknologiens aktører  

David Sinclairs forskning er ikke alene om at drive ELT frem. I nedenstående kapitel 

belyser vi de eksterne aktører som både driver og modarbejder teknologiens udvikling 

og implementering. Hvilket, i forlængelse af ovenstående, skal give indblik i de samlede 

foranstaltninger bag ELT og deres udvikling. 

 

Historikeren Yuval Harari frygter, at incitamentet for udviklingen af ELT blandt andet            

beror på en opportunisme blandt forskere og investorer. “Can anyone imagine a more             

exciting scientific challenge than outsmarting death - or a more promising market than             

the market of eternal youth?” (Harari, 2016, s. 32-33) Forskerne og investorerne udgør             

ifølge Harari to væsentlige aktører som kan katalysere ELT’s udvikling. Privat           

finansiering er, især i senere år, blevet virkeligheden for mange laboratorier, heriblandt            

Sinclairs, hvis finansiering kommer primært fra private virksomheder og fonde. (Follow           

the Funding, Bob Grant, Apr 30 2015, The Scientist) Investorernes involvering er            

interessant, fordi den kan få betydning for måden hvorpå ELT bliver implementeret - og              

til hvilken pris. Ifølge Francis Fukuyama har The Geron Corporation patenteret flere            6

genteknologier, som tilsammen peger på, at virksomheden har økonomisk interesse i et            

fremtidigt marked for ELT. (Fukuyama, 2002, s. 60)  

 

En anden væsentlig aktørgruppe er transhumanisterne, som er en global bevægelse af            

ligesindede, hvis fælles mål er at forbedre menneskets, ifølge dem, begrænsende biologi            

via avancerede teknologier. Transhumanismen dækker på den måde over mere end           

ELT, men den er interessant for dette projekt, fordi den udgør en platform for              

eksempelvis ideudveksling og finansiering af forskning i ELT.  

 

Verdens regeringer kan blive vigtige aktører under en eventuel implementering af ELT,            

fordi de besidder magten til at lovgive omkring brugen af teknologierne - enten ved at               

forbyde dem, skærpe brugen af dem eller forebygge eventuelle negative konsekvenser           

af dem.  

 

6 Amerikansk bioteknologisk virksomhed 
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Offentligheden er desuden som helhed en central aktør, fordi det er borgerne der             

eventuelt vil gøre brug af teknologien og samtidig bærer ansvar i forhold til at debattere               

de eventuelle uhensigtsmæssige konsekvenser. Offentlighedens forståelse af       

udviklingen og dens implikationer afhænger desuden af formidling. Af den grund spiller            

både bioetikere og journalister en vigtig rolle for den hensigtsmæssige offentlige debat. 

3.3 De bagvedliggende værdier 

I de foregående kapitler blev forskningen og nogle af de drivende kræfter bag             

teknologien kortlagt. Dette kapitel ønsker at træde et skridt længere tilbage og, med             

afsæt i trin 6 i TRIN-modellen, undersøge nogle centrale værdier, samfundstendenser og            

interesser der tilsammen bærer udviklingen af ELT frem. 

I sin bog Enhancing Evolution skriver den britiske bioetiker og filosof John Harris             

følgende: “Given that people want life and fear death it is difficult not to see longevity, and                 

perhaps immortality, as a palpable good.” (Harris, 2007, s. 64). Citatet belyser ELT som              

et rationelt gode, i det mennesket generelt ønsker mere liv og frygter døden. Dette er en                

logisk slutning at drage, i det det er svært at se, hvor meget “ekstra liv” der er nok. Som                   

den amerikanske læge og bioetiker Leon Kass, skriver: “...should aging research deliver            

on its promise of adding not only extra life to years but also extra years to life, who would                   

refuse it? (Kass, 2003, s. 24 - 25) Tendensen til at ville vælge mere liv frem for død                  

virker umiddelbart som et rationelt valg der ligeledes gør sig gældende i de værdier,              

som driver forskningen i ELT(Harris, 2007, s. 32).  

Det tabuiserede forhold til døden blev i 1982 formuleret af lektor og jurist Peter Blume:  

“Den individuelle død er på mange måder det mest udtalte tabu i            

nutiden.(...) Især i dette århundrede er den medicinske teknik udviklet til et            

meget avanceret niveau, således at mange tidligere fatale sygdomme nu          

kan behandles med held med en deraf følgende væsentlig stigning i den            

gennemsnitlige levealder. Disse fremskridt må naturligvis som       

udgangspunkt bedømmes positivt, men de har samtidig medført, at         

dødsprocessen, den terminale tilstand, udstrækkes over en betydelig        
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længere periode end tidligere(...) Der er opstået en diskrepans mellem livets           

kvalitet og kvantitet.” (Blume, 1982)  

Selvom ovennævnte citat er af ældre dato, skal det nævnes, at det fremhæver pointer,              

der siden 1982 kun er blevet mere gældende: teknologien er mere fremskreden i dag,              

folks forventede levetid er længere og døden er blot mere tabuiseret i dag end den var i                 

1982 (Det Nationale Sorgcenter, 2020). I en udgivelse om hospicefilosofi og omsorgsetik            

henvises der til Sociologen Michael Hviid Jacobsen for at beskrive danskernes forhold til             

døden: ”De fleste danskere betragter døden som en naturlig afslutning på livet, da alt              

levende må dø; men samtidig opfatter vi døden som det ultimativt mest skræmmende, der              

findes, og som noget unaturligt, som vi forsøger at kontrollere og undgå gennem             

medicinske og kirurgiske indgreb (Jacobsen, 2001).” (Hjort, 2017, s. 182-183) Ifølge           

ovenstående citat er der altså en udbredt frygt for døden og incitament til at udskyde               

denne så længe som muligt. Et studie inden for terror-management teori fra 2018 viser              7

for eksempel, at personer var mere positive stemt over for ELT efter at have overvejet               

deres egen dødelighed (Darrell, Greenberg, Lifshin, Pyszczynski, & Soenke, 2018) “If one            

believes one‘s spirit is not going to continue to exist in a literal way after death, one is                  

more likely to support efforts to make ILE possible.” (Greenberg, Helm, Lifshin,            8

Pyszczynski & Soenke, 2019, s. 5). Frygten for at dø lader dermed til at være en                

motivator for opbakningen omkring ELT, samtidig med at religion og troen på efterlivet             

fungerer som en hjælp til at overkomme denne frygt (Darrell, Greenberg, Lifshin,            

Pyszczynski, & Soenke, 2018).  

Hvis der nogensinde opnås en dramatisk stigning i den forventede levealder i form af              

ELT, er det ifølge Harris mest sandsynligt, at de primært vil forekomme ved hjælp af               

regenerativ medicin eller behandlinger (Harris, 2007, s. 32). Disse vil udnytte           

regenerative kræfter til at reparere, erstatte eller endda reversere syge eller           

beskadigede celler (jf. kapitel 3.1). En ny teknologi baseret på disse kræfter vil højst              

sandsynligt bibringe muligheder for at kurere hidtil uhelbredelige sygdomme. En sådan           

behandling må som udgangspunkt anses for at være ønskværdig, så længe man anser             

sygdom for at være et onde. Ifølge førnævnte citat kunne lader dette til at være tilfældet,                

7 Terror-management teori handler om, hvordan frygten for døden påvirker menneskelig tænkning og adfærd. 
8 Indefinite Life Extension eller oversat til dansk: Ubestemt livsforlængelse  
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hvilket antyder, at ELT’s potentielle regenererende egenskaber er med til at bære            

innovationen frem. Men selvom dét, at kurere en række hidtil uhelbredelige sygdomme,            

som udgangspunkt placerer sig inden for kategorien af normal livsforlængende          

behandling , så kan de samme regenerative kræfter i et sundt individ potentielt øge den              9

maksimale levetid. Ud fra denne beskrivelse kan ELT aldrig blot være terapeutisk, men             

har sandsynligvis altid en iboende forbedrende dimension (Harris, 2007, s. 33). 

Opsummeret er frygten for døden samt ønsket om at fortsætte et liv, så længe det er                

meningsfuldt, to store incitamenter for den fortsatte forskning og implementeringen af           

ELT. 

En afsluttende og nævneværdig tendens er, at mennesket som udgangspunkt vægter           

deres individuelle frihed højt. Der eksisterer en bred opbakning til opretholdelsen af            

individets autonomitet. Læge og tidligere formand for Det Etiske Råd, Ole Hartling,            

skriver: “Autonomi er i vor tid et indiskutabelt gode. At henvise til autonomi synes tilmed               

at være blevet et uimodsigeligt argument.” (Hartling, 2007) Som følge af dette citat er det               

derfor plausibelt, at folk vil prioritere deres egen autonomi, og at dette vil påvirke              

implementeringsgraden af ELT. 

3.4 Teknologiens utilsigtede effekter 

Trin 3 i TRIN-modellen omhandler teknologiens utilsigtede konsekvenser og kan i vores            

øjemed anskues som et forudsigende præventivt værktøj til bedst muligt at tage hånd             10

om de eventuelle konsekvenser som teknologier, i dette tilfælde ELT, har.  

 

Teknologien er ikke færdigudviklet og dens umiddelbare funktionalitet samt         

slutprodukt er spekulative, ligeledes er de utilsigtede konsekvenser. 

 

Hypotetisk set kan vi ifølge Sinclair forlænge vores levetid ekstremt. Er dette tilfældet,             

har vi med en teknologi at gøre, som spænder bredt i verdenssamfundet, hvorledes dets              

eventuelle utilsigtede konsekvenser spænder tilsvarende bredt. Derfor kan det være          

9 Livsforlængende behandling er en mangfoldig størrelse, der dækker over alt lige fra antibiotika, Insulin ved 
sukkersyge eller f.eks. blodtrykssænkende midler ved for højt blodtryk. Denne behandling bliver typisk tilbudt 
uhelbredeligt syge individer og forlænger livet inden for den maksimal levetid 
10 Forudsige mulige katastrofer/fejl 
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svært at foregribe en sådan teknologi, hvilket understreger projektets relevans. Vi           

forbinder de eventuelle utilsigtede effekter med nogle af de bekymringer som florerer i             

debatten: meningsfyldthed, ulighed, generationsskifte, overbefolkning. Disse anses for at         

være essentielle eventuelle utilsigtede effekter og vil blive nærmere præsenteret i           

nedenstående argumentationsanalyse.  

Kapitel 4: Argumentationsanalyse 

Dette kapitel er opdelt i underoverskrifter - henholdsvis Ulighed, Generationsskiftet,          

Overbefolkning og Meningsfyldthed. Fælles for alle argumenter/bekymringer er, at de          

kritiserer ELT. Analyserne af argumenterne efterfølges af en opsamlende diskussion.  

 

De respektive argumenter skal ikke læses som sammenhængende men derimod som           

enkelte bekymringer for nogle potentielle utilsigtede effekter af  ELT. 

4.1 Ulighed 

Den israelske historiker, forfatter og professor Yuval Noah Harari, som i 2015 udgav             

bogen Homo Deus, hvis titel kan oversættes til “menneske-gud”, fremsætter et           

argument imod brugen af ELT. I bogen præsenterer Yuval Harari en række bekymringer             

vedrørende tre forskningsmål, som han mener vil præge det 21. århundrede. Disse tre             

forskningsmål er jagten på lykke, udødelighed og overmenneskelige evner. Harari stiller           

spørgsmål ved menneskets videregående evolution og de teknologiske værktøjer han          

anskuer som essentielle: ”Death is just a technical problem”, “you are more likely to              

commit suicide than be killed in conflict” , “what does our future hold?” (Harari, Homo               

Deus, 2015).  

I følgende citat præsenterer Yuval Harari en bekymring, som han anskuer kan blive en              

realitet ved implementeringen af livsforlængende teknologier. Citatet fremstår på Yuval          

Harraris egen hjemmeside og er fra et interview i forbindelse med udgivelsen af Homo              

Deus. Spørgsmålet lyder: “What social consequences does progressive digitalization have          

in your opinion? Will there be bigger class distinctions in the future? How will those               

23 



Basisprojekt 2 Humanistisk-Teknologisk Bachelor           03-06-2020 
 

differences become noticeable as seen in concrete examples?” Til dette svarer Yuval            

Harari følgende: 

“As biotechnology improves moreover, it will be possible to extend human lifespans and to              

upgrade human abilities, but the new wonder treatments might be expensive, and might             

not be freely available for everybody. Therefore human society in the 21st century may be               

the most unequal in history since the upper classes will not only be richer than the rest of                  

humankind, but will also live much longer and be far more talented.” (Harari, 2017) 

Citatet kan rekonstrueres til følgende: I takt med at bioteknologier bliver en realitet, er              

det muligt at forlænge den menneskelige levetid drastisk. Disse muligheder bliver           

muligvis dyre og måske ikke tilgængelige for alle. Dette vil potentielt resultere i, at det               

21. århundrede vil være præget af stor ulighed, som en konsekvens af de riges mulighed               

for at forlænge sin levetid og opgradere sig selv udover de biologisk grænser.  

Dette kan sammenfattes til følgende præmisser og konklusion: 

: Livsforlængende teknologier vil potentielt være dyre og derfor uligtP 1           

tilgængelige 

: ELT vil muligvis forstærke den eksisterende ulighed mellem fattige og rigeP 2  

Normative præmis: Vi bør stræbe efter at undgå ulighed  

Ud fra dette kan vi drage konklusionen: Vi bør ikke indføre ELT. 

For at kunne analysere det ovenstående arguments validitet, er det essentielt at kigge             

på et centralt begreb i argumentationen - ulighed.  

Begrebet ulighed har en tvetydig iboende betydning. Derfor er det essentielt at definere             

begrebet forud for analysen. I citatets kontekst påpeger Harari, at uligheden bunder i             

økonomisk ulighed, “For the first time in history, economic inequality will be translated             

into biological inequality.” (Harari, 2017), som underforstået vil betyde biologisk          

ulighed. Af dette kan det udledes, at uligheden i dette citat er økonomisk bestemt. 
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For retfærdigt at kunne validere argumentet yderligere, er det interessant at analysere            

argumentets præmisser og dets empiriske saglighed. og bygger på antagelsen      P 1  P 2     

om, at medicinen vil blive dyr og uligt tilgængelig. Dog, hvis dette ikke bliver tilfældet,               

kan argumentet afvises, da argumentet forlyder, at øget ulighed er en følge af             

prissætningen på teknologien. Med afsæt i et nuværende samfundsperspektiv, lader det           

dog til, at præmisserne er valide. Præmissernes bekymringer ses underbygget i           

nedenstående citat, som tager udgangspunkt i verdens største økonomi, USA’s (Nielsen,           

2020)  

“The super-rich got even wealthier this year, and yet most of them are             

paying even fewer taxes to support the education, job training, and job            

creation of the rest of us.(...)The rest of America got poorer, of course. The              

number in poverty rose to a post-war high. The median wage continues to             

deteriorate. And some 20 million Americans don’t have work.” (Reich ,          11

2010)  

Den overordnede konklusion med afsæt i og henholder sig udelukkende til dét      P 1  P 2       

scenarie, at ELT bliver udbudt på det frie marked, og at tilgængeligheden dermed er              

indkomstbestemt som benævnt i aktør kapitlet. Derfor kan man argumentere, at ELT            

nødvendigvis ikke vil føre til ulighed, hvis distributionen af ELT bliver statsstyret. Der             

kan eksempelvis perspektiveres til det danske sundhedssystem, hvor alle har lige           

muligheder for medicin, behandling mm. uagtet af indkomst og social status. Hertil kan             

der dog opstå en anden form for ulighed, i form af selektiv ulighed. Hvis teknologien er                

frit tilgængelig, er det ikke ensbetydende med, at alle vil benytte den. Samme bekymring              

udtrykker førnævnte Francis Fukuyama i sin artikel The World's Most Dangerous Idea:            

“If we start transforming ourselves into something superior, what rights will these            

enhanced creatures claim, and what rights will they possess when compared to those left              

behind? If some move ahead, can anyone afford not to follow?” (Fukuyama, 2002)  

Hvorvidt det er selektiv-, økonomisk-, eller social ulighed, er der en voksende            

bekymring for, at livsforlængende teknologier potentielt kan føre til ulighed. Og dét, at             

11 Robert Bernard Reich er en amerikansk økonom, professor, forfatter og politisk kommentator.  
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man i 2020 gjorde ulighed til en del af FN's bæredygtige verdensmål, vidner om              

gyldigheden af den normative præmis (FN, Verdensmål, 2020).  

I forhold til den overordnede argumentation af Yuval Harari, kan argumentet anskues            

for at være validt, hvis en række nuværende forhold og tendenser forbliver uændrede.             

Validiteten af argumentet bygger på en fortsættelse eller forringelse af status quo, med             

det ment, at nuværende tendenser forholder sig ensartet. Harari undgår imidlertid at            

behandle de mulige alternative scenarier, hvor øget ulighed som følge af ELT            

forebygges. Der opstår derfor en usikkerhed omkring holdbarheden af argumentet på           

baggrund af generel manglende empirisk belæg. 

4.2 Generationsskiftet 

I bogen Beyond Therapy: biotechnology and the pursuit of happiness, diskuterer og            

undersøger Præsidentens Råd for Bioetik (PCBE) diverse etiske spørgsmål og          12

eventuelle utilsigtede konsekvenser forbundet med udviklingen og brugen af         

bioteknologi til “forbedring" af mennesker. Bogen er direkte adresseret til den           

daværende amerikanske præsident George W. Bush. I et følgebrev beskriver rådet           

bogens hensigt: "To undertake fundamental inquiry into the human and moral           

significance of developments in biomedical and behavioral science and technology” og “to            

facilitate a greater understanding of bioethical issues.” (Beyond Therapy, 2003, s. xv)  

Ét af kapitlerne i bogen omhandler ELT. Her argumenterer rådet for, at etableringen af              

ELT muligvis vil medbringe mangfoldige konsekvenser, der kan være uønskede i deres            

implikationer. Opsummeret argumenterer rådet ud fra den bekymring, at ELT vil ændre            

fundamentalt på samfundet, muligvis ved at forstærke nogle af de uønskede           

karakteristikaer ved samfundets nuværende strukturer. Citatet i det følgende er hentet           

fra dette kapitel og vedrører rådets bekymring omkring ELT’s potentielle påvirkning af            

generationsskiftet, der fungerer som en naturlig dynamik, som løbende bidrager til           

samfundets fornyelse.  

12The President's Council on Bioethics (PCBE) var et ekspertudvalg udpeget under USAs præsident George W. Bush 
til at rådgive sin administration om bioetik. 
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“From the small business to the city council, from the military to the Fortune 500               

corporation, generational succession might be disrupted, as the rationale for retirement           

diminished. Again, these institutions would benefit from greater experience at the top, but             

they might find it far more difficult to adjust to change. With the slowing of the cycles of                  

succession might also come the slowing of the cycles of innovation and adaptation in these               

institutions.  

Cultural time is not chronological time. Beliefs and attitudes tend to be formed             

early in life, and few of us can really change our fundamental outlook once we have                

reached our intellectual maturity. Serious innovation, and even just successful adaptation           

to change, is therefore often the function of a new generation of leaders, with new ideas to                 

try and a different sense of the institution’s mission and environment. Waiting decades for              

upper management to retire would surely stifle this renewing energy and slow the pace of               

innovation—with costs for the institutions in question and society as a whole.  

A society’s openness and freshness might be diminished not only because large            

layers of elders block paths to youthful advancement. They might also be jeopardized more              

fundamentally by the psychological and existential changes that the mere passing of time             

and “learning how things are” bring to many, perhaps most, people. (...)  

As a general matter, a society’s aspiration, hope, freshness, boldness, and openness            

depend for their continual renewal on the spirit of youth, of those to whom the world itself                 

is new and full of promise.” (PCBE, 2003, s. 195 - 196) 

Citatet kan rekonstrueres til følgende: Generationsskiftet har den iboende egenskab, at           

det stimulerer en generel udvikling og forandring i samfundet ved at erstatte de             

herskende tendenser med nye. Denne udvikling sker på tværs af forskellige felter af             

eksempelvis politisk, social eller intellektuel karakter. I et samfund hvor ELT bliver            

implementeret, vil den fornyende dynamik omkring generationsskiftet blive bremset og          

de allerede eksisterende tendenser forblive statiske. Desuden har ELT en mulig           

indvirkning på disse felters fleksibilitet. Opsummeret vil ELT obstruere samfundets          

overordnede udvikling og omstillingsevne. 

Dette kan sammenfattes til følgende præmisser og konklusion: 
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: Generationsskiftet fornyer samfundets herskende tendenser og øgerP 1         13

samfundets omstillingsevne 

: ELT bremser generationsskiftet.P 2  

Normative præmis: vi bør stræbe efter kontinuerlig fornyelse af de herskende           

tendenser i samfundet. 

Ud fra dette kan vi drage konklusionen: Vi bør ikke anvende ELT. 

For at kunne acceptere den normative præmis, er det nødvendigt med en dybere             

forståelse for, hvorfor det er gavnligt at tilstræbe fornyelse i samfundet. Her hersker der              

en underforståelse af, at nye generationer bærer nye paradigmer med sig, som i             

udgangspunktet har taget ved lære af historien. På samme tid kan det være svært for               

den ældre generation at ændre på verdensanskuelser, som er blevet grundfæstet i            

ungdommen. I bogen Our Posthuman Future bringer Francis Fukuyama følgende          

eksempler på dette:  

“...people born in the same age cohort experience major life events - the             

Great Depression, World War II, or the sexual revolution - together (...) A             

black person who grew up in the old South has a hard time seeing a white                

cop as anything but an untrustworthy agent of an oppressive system of            

racial segregation, regardless of whether this makes sense given the          

realities of life in a northern city. Those who lived through the Great             

Depression cannot help feeling uneasy at the lavish spending habits of their            

grandchildren.” ( 

Citatet fra PCBE bringer desuden den påstand, at ELT muligvis vil forårsage, at de ældre               

generationers rationale om at forlade sine positioner til fordel for den næste generation             

forsvinder. Konsekvensen af dette er ifølge rådet en opbremsning af samfundets           

udvikling. Denne påstand fungerer som et præmis i det ovenstående argument, og er             

derfor relevant at undersøge, for således at validere argumentets gyldighed. Francis           

13 “Herskende tendenser”, skal forstås som et samlet begreb, der dækker over et samfunds nutidige karakteristika. 
Begrebet indbefatter dermed et samfunds politiske tendenser, dets normer og værdier, paradigmer, innovation, 
kollektive tankestrømninger; samlet set samfundets nutidige “identitet”.  
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Fukuyama, bringer en mulig forståelse af de udviklingsmæssige konsekvenser,         

implementeringen af ELT kan have. I bogen Our Posthuman Future konstituerer han den             

forståelse, at et individ der er kompetent, erfaren og fysisk i stand til at fortsætte med at                 

arbejde, i mange tilfælde vil vælge at fortsætte, da alderen i sig selv ikke er               

udslagsgivende for personens ønske om at arbejde eller ej. Personerne der besidder            

disse positioner vil i en fremtid med ELT derfor, ifølge Fukuyama, blokerer            

generationsskiftet og den fornyelse der følger med. Denne slutning underbygger          

gyldigheden i .P 2  

lægger vægt på, at det hovedsageligt er de nye generationer, der fornyer deP 1              

eksisterende tendenser og derved sørger for samfundets generelle udvikling. Ifølge          

PCBE medfører aldring, at valg bliver truffet ud fra tidligere etablerede rutiner og             

holdninger. Ambitioner formindskes og kynismen gør indtog (Beyond Therapy, 2003, s.           

195 - 196). Dette bakker op om idéen, at alderdommen omfavner konservatismen, og at              

nye ambitiøse idéer ikke udspringer heraf.  

En nævneværdig problematik er imidlertid argumentets manglende empiriske grundlag         

for dette udsagn. Udover en henvisning til Aristoteles, mangler saglig empirisk         P 1   

opbakning, og der kan af denne grund sættes spørgsmålstegn ved den overordnede            

sandhed i . Der argumenteres nemlig ikke ud fra en bestemt teori eller empirisk  P 1             

data. 

På samme tid kan det være relevant at understrege, at selvom der kan eksistere nogle               

tendenser til, at ældre generationer, i det nutidige samfund, stagnerer i deres            

personlige, holdnings og-værdimæssige udvikling, er dette ikke ensbetydende med, at          

det samme vil ske hvis ELT blev indført. Med udsigter til en længere, måske uendelig,               

fremtid, vil ældre og “etablerede” individer muligvis søge videre udvikling og gøre op             

med deres etablerede værdier og kynisme.  

Citatets benyttelse af begreber såsom freshness, boldness, hope og openness er ligeledes            

problematisk, da disse begreber er mangfoldige i deres betydninger. I citatets           

beskrivelse af de ældres statiske udvikling forsøger de at trække tråde til disse udtryk,              

men der kan imidlertid sås tvivl ved, om det er ansvarligt at drage disse tråde uden                
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videre uddybning. Freshness, eller den danske oversættelse “friskhed”, og den fornyelse,           

som dette begreb må forstås at indeholde, i forhold til citatets brug af begrebet, har det                

ikke nødvendigvis noget med alder at gøre. Fornyelse i dette henseende kan ligesåvel             

opnås ved at udskifte et yngre individ med et ældre, da det er forskellen og “friskheden”                

i værdier der forandrer sig. Et eksempel på dette kunne være den nuværende             

demokratiske præsidentkandidat Joe Biden, der med sine 77 år, formodningsvis falder           

inden for citatets kategori af kyniske og konservative individer. Det er på sin vis et               

politisk spørgsmål, men at påstå at Biden, i tilfælde af at han bliver valgt som USA’s 46.                 

præsident, ikke kan bibringe friskhed, fornyelse og endda håb, for nogle, er tvivlsomt.             

Om der så er tale om udvikling er et andet spørgsmål, men pointen er imidlertid citatets                

brug af begreber, uden videre at gøre rede for disse. 

En yderligere problematik er, at argumentet bygger på en skjult præmis om, at de              

nuværende hierarkiske strukturer vil fortsætte med at være gældende i et samfund med             

ELT. Dette er imidlertid svært at undersøge, men muligheden for, at samfundets            

struktur vil ændre sig i henhold til den forventede levealder i det pågældende samfund,              

er imidlertid ikke utænkelig. Den britisk bioetikker og filosof John harris kommenterer            

på muligheden for en fremtid, hvor det generationelle skift forhindrer tilstrømningen af            

nye kræfter og nye ideer. I sin bog Enhancing Evolution kommer Harris med følgende              

mulige løsning:  

“(..) “generational cleansing.” This would involve deciding collectively how         

long it is reasonable for people to live in each generation and trying to              

ensure that as many as possible live healthy lives of that length. We would              

then have to ensure that, having lived a “fair innings,” they died at the              

appropriate time in order to make way for future generations.” (Harris,           

2007, s. 69 - 70) 

Harris bringer idéen om en “udrensning” af en generation til fordel for den næste for at                

imødekomme, at der sker en udvikling i de bærende tendenser. Han kommenterer dog             

dette forslag, i forlængelse af ovenstående citat, ved at vurdere, at det højst sandsynligt              

vil blive svært at gennemføre en decideret udrensning af en generation, folks attitude til              

selvmord og aktiv dødshjælp taget i betragtning. (Harris, 2007, s. 70) Spørgsmålet om,             
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hvordan udviklingen skal bevares og det normative præmis overholdt i en fremtid med             

ELT, er derfor ubesvaret. Harris bibringer dog en forståelse for den førnævnte skjulte             

præmis om de eksisterende strukturer. For selvom hans forslag ikke nødvendigvis er            

holdbart, er det plausibelt at de eksisterende strukturer vil og kan ændre sig.  

Det bliver ifølge Fukuyama nødvendigt at skabe nogle obligatoriske regler for, hvor            

længe den siddende elite og de bærende tendenser kan beholde deres positioner, før             

disse skal flyttes “ned i det sociale hierarki” eller omskoles (Fukuyama, 2002, s. 66). Han               

mener dog, at der er sandsynlighed for, at et sæt af obligatoriske regler vil være               

diskriminerende over for den ældste generation. (Fukuyama, 2002 s. 65) Der kan dog             

sættes spørgsmålstegn ved den saglige empiri bag dette, da udsagnet ikke bygger på             

undersøgelser. Fukuyama drager en konklusion på den baggrund, at obligatoriske regler           

førhen har ført til diskrimination af de ældre på forskellige arbejdspladser i USA.  

Sammenfattet efterlader citatet, sammen med Fukuyamas forudsigelser, os med 1 ud af            

2 scenarier, hvis ELT bliver implementeret:  

1. En fremtid, hvor en fjernelse af den etablerede elite sker gennem           

obligatoriske regler, hvilket potentielt vil diskriminere de ældre generationer.  

Eller 

2. En fremtid, hvor udviklingen i samfundet foregår langsomt, fordi de          

magtpositionerede ikke bliver afløst via det herskende generationsskifte. 

 

Det er dog relevant at kritisere denne form for argumentation, da der er tale om en                

fejlslutning, der forlader sig på et enten/eller-scenarie, når der godt kan eksistere flere             

potentielle scenarier. Det kan derfor ikke afvises, at en fremtid med ELT muligvis vil              

bibringe obligatoriske regler, som sørger for at omskole og/eller forflytte de allerede            

siddende kræfter, for at understøtte samfundets udvikling. Som følge af dette kan der             

eksistere måder, hvorpå den normative præmis opretholdes, selvom ELT bliver          

implementeret..  
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Opsummeret vakler gyldigheden af generationsskifte-argumentet på baggrund af        

manglende empirisk belæg samtidig med, at ukendte faktorer kan underminere          

konsekvenserne, ELT postuleres at ville have på den normative præmis.  

4.3 Overbefolkning 

I artiklen, Identity, Prudential Concern, and Extended Lives, fra 2002 ytrer den Canadiske             

filosof Walter Glannon to bekymringer omkring udviklingen og implementeringen af          

ELT. Den ene af disse bekymringer drejer sig om, at ELT potentielt vil føre til               

overbefolkning. I bekymringen adresserer han et argument fra Thomas Nagel , hvilket           14

konkluderer, at et forlænget liv er et gode, og at døden er et onde. Døden er ifølge Nagel                  

et onde, fordi den frarøver et menneske de goder, som vedkommende havde fået, hvis              

han/hun fortsat havde levet (Glannon, 2002). Glannon kritiserer dette postulat ved at            

påpege, at et længere liv vil føre til overbefolkning.  

Citatet i det følgende er hentet fra den omtalte artikel og beskriver Glannons bekymring              

omkring overbefolkning: 

“The main criticism of Nagel's argument is that it ignores the fact that more people living                

longer entails more competition for resources like food, air, and water, the availability of              

which cannot be assumed to correlate with an increase in people's longevity.  

Nagel says that death is `an abrupt cancellation of indefinitely extensive goods,' and that              

`if there is no limit to the amount of life that it could be good to live, then it may be that a                       

bad end is in store for us all. But if everyone were to live much longer than they actually                   

do, and the availability of resources did not increase, then more people competing for the               

same amount of resources over an extended period of time likely would lower the overall               

quality of life for all people. Contrary to Nagel's claim, it seems that a limitless life, not                 

premature death, would be the bad end in store for us all. (...)A longer life in an                 

overpopulated world might be not just undesirable but bad, in the sense that it would               

mean the defeat of everyone's interest in having a good life.” (Glannon, 2002, s. 274) 

 

14 Amerikansk filosof, f. 1937 
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Ifølge Glannon overser Nagel det faktum, at hvis flere mennesker lever længere, vil de              

samme mennesker skulle konkurrere og deles om færre ressourcer, fordi det ikke kan             

antages, at mængden af ressourcer korrelerer med udviklingen af befolkningstallet.          

Opsummerende vil ELT føre til overbefolkning og kampen om de sparsomme ressourcer            

vil sænke den samlede livskvalitet for alle levende mennesker, hvilket i sidste ende             

undergraver formålet med ELT, som det fremsættes af Nagel. 

 

Dette kan sammenfattes til følgende præmisser og konklusion: 

: ELT vil føre til overbefolkningP 1  

Normativt præmis: Vi bør undgå overbefolkning 

Konklusion: Vi bør ikke anvende ELT 

Overbefolkning er et centralt begreb i Glannons argument. Sammenfattet beskriver          

Glannon overbefolkning som en situation, hvor de eksisterende ressourcer ikke          

understøtter antallet af mennesker på jorden. For at kunne diskutere validiteten af            

argumentet og perspektivere det til vores samtid, vil vi forsøge at konkretisere            

overbefolkningsbegrebet.  

I 2004 udførte Jeroen Van Den Bergh og Piet Rietveld en metaanalyse af 69              

overbefolkningsstudier. På baggrund af disse fremfører de et metaestimat af          

overbefolkning på jorden til at være 7,7 milliarder. 7,7 milliarder er altså, ifølge             

metaanalysen, grænsen for, hvor mange mennesker jordens ressourcer kan understøtte.          

Af dette kan vi udlede, at jorden, med en befolkning på omkring 7,8 milliarder, i dag er                 

overbefolket. Det er altså for sent at undgå overbefolkning. 

Den normative præmis kan derfor i en samtidsmæssig kontekst læses som, at vi bør              

mindske eller reversere overbefolkning. På samme måde kan læses som, at ELT vil        P 1      

føre til øget overbefolkning.  

Ydermere er det interessant at undersøge præmissen for argumentet. Glannons          

bekymring bakkes op af den nedenstående graf fra FN. Grafen estimerer, at            

verdensbefolkningstallet vil stige til 11,2 milliarder, hvorefter det vil stagnere. Dette er            
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altså, i henhold til Van Den Bergh og Rietvelds metaanalyse, 3,5 milliarder mere end              

jorden kan understøtte og danner derfor basis for en begrundet bekymring. Såfremt            

FN´s befolkningskurve er valid og det samtidig forudsættes, at verdensbefolkningens          

ressourceforbrug vil forblive uændret, er det en plausibel præmis, at ELT endvidere vil             

eskalere befolkningstallet. Forudsat at folk lever længere, vil flere generationer          

overlappe hinanden. Hvilket er Glannons logiske konklusion i argumentet “if everyone           

were to live much longer than they actually do (...) then more people...” . 

(United Nations, 2019) 

Når Glannon hævder, at ELT vil føre til overbefolkning, er det ud fra dén underforståede               

præmis, at alt andet forholder sig lige. Udviklingen og forbruget er så at sige status quo.                

Som beskrevet ovenfor kan Glannons argument legitimeres ud fra disse forhold. Men            

argumentet kan udfordres, hvis vi antager, at alt andet ikke er lige. Nick Bostrom og               

Rebecca Roache giver i Ethical Issues in Human Enhancement et bud på et forbehold              15

der ville kunne forebygge yderligere overbefolkning ved en eventuel implementering af           

ELT - eksempelvis ved at implementere regler som fastholder, at hvis man accepterer             

ELT, skal man begrænse sin forplantning (Bostrom & Roache, 2007). Bostrom og            

Roache mener altså, at selv hvis overbefolkning er en potentiel konsekvens af ELT, som              

15 Hhv. svensk filosof og engelsk filosof 
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Glannon hævder, så er der måder hvorpå det kan omgås, eksempelvis ved at begrænse              

fødselsraten.  

En anden tænkelig måde at omgå problematikken på kunne være ved at effektivisere             

udnyttelsen af jordens ressourcer. Hvis jorden kan opretholde en befolkning på 7,7            

milliarder med den eksisterende ressourceudnyttelse, ville en bedre udnyttelse af          

jordens ressourcer unægteligt medgive, at jorden ville kunne rumme en tilsvarende           

større befolkning. Edward Osborne Wilson påpeger eksempelvis, at "...if everyone          16

agreed to become vegetarian, leaving little or nothing for livestock, the present 1.4 billion              

hectares of arable land (3.5 billion acres) would support about 10 billion people..." (E. O.               

Wilson, "The Future of Life" Wilson E. Knopf, 2002) 

Glannons argument kan altså valideres i det omfang, at hvis ikke der indføres             

forebyggende tiltag, vil ELT med stor sandsynlighed eskalere overbefolkningen. Det skal           

dog understreges, at det er svært at drage noget endegyldigt af denne analyse, da de               

demografiske estimater, som analysen hviler på, afhænger af en lang række ubekendte            

faktorer. Den empiriske saglighed for, hvordan ELT potentielt ville eskalere          

overbefolkningen, er derfor tvivlsom.  

  

16 Amerikansk sociobiolog, f. 1929 
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4.4 Meningsfyldthed  

Who Wants to Live Forever? er en artikel udgivet i Journal of Medical Ethics i 2007.                

Artiklen er skrevet af Martien A. J. Pijnenburg og Carlo Leget, som på daværende              

tidspunkt forskede i bioetik på Radboud University Nijmegen Medical Centre. Den           

bringer tre forskelligartede argumenter imod udviklingen og implementeringen af ELT -           

ét omhandlende ulighed, ét omhandlende sociale relationer og ét omhandlende          

meningen med livet.  

 

Pijnenburg og Leget opfordrer på baggrund af de tre argumenter til, at samfundet             

debatterer brugen af offentlige forskningsmidler. Hvis ikke vi er interesserede i at            

forlænge vores liv radikalt, kan de offentlige forskningsmidler bruges på anden,           

potentielt mere relevant forskning. Forfatterne gør samtidig opmærksom på, at der i            

effekt er to sider af forskningen - den sygdomshelbredende og den livsforlængende.            

Teknologien kan eksempelvis vise sig nyttig i behandlingen af mitokondriesygdomme.          

Disse faktorer er værd at overveje, når det besluttes hvor mange og hvilke midler              

forskningen skal tildeles.  

 

Vi vil nu undersøge den afrundende del af argumentet vedrørende meningen med livet.             

Forud for citatet redegøres der i artiklen for, hvordan religioner og spirituelle retninger             

gennem århundreder har opfattet, at for at opnå et godt liv, skal man løsrive sig fra                

egoet. Den følgende del opsummerer dette og sammenfatter selve argumentet. 

 

“As we reflect on the relation between time and experience, for instance, there is an               

interesting and important paradox to be observed: the more life is experienced as             

meaningful, the less we are aware of time. The activities that give us the most satisfaction                

and happiness are those in which we are totally absorbed. Performing music, doing sports,              

reading good books, making love, writing texts: there are many examples of activities that              

demand all our attention. In those activities that constitute human happiness there seem             

to be no time and space, no subject and object. From this one may infer that what we                  

basically seek as human beings is not more time to live, but meaningful experiences. These               
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are found by decentring activities, through which the quality of life is expanded and the               

desire for self-preservation and life extension vanishes.”  

 

Citatet kan rekonstrueres til følgende: I de oplevelser, der skaber meningsfyldthed i            

livet, forsvinder vores fornemmelse for tid. Af dét kan der udledes, at tid ikke er vigtig                

for meningsfyldtheden i livet. Dét, vi mennesker i virkeligheden søger, er ikke mere             

levetid - det er flere meningsfulde oplevelser. 

 

Dette kan sammenfattes til følgende præmisser og konklusion: 

: Jo mere meningsfyldt livet opleves, des mindre fornemmelse har vi for tiden.P 1  

: Vi opnår et meningsfyldt liv ved at fokusere på de dybe, meningsfulde øjeblikkeP 2               

- ikke ved at søge et længere liv igennem ELT. 

Normativ præmis: Vi bør gøre det, der bedst muligt øger meningsfyldtheden i livet. 

Ud fra dette kan vi drage konklusionen: Vi bør ikke indføre ELT. 

For at validere det ovenstående argument, kan vi starte med at undersøge ét af de               

centrale begreber i argumentet - meningsfyldthed. Meningsfyldthed er et subjektivt          

fænomen. Dét at søge mening i livet er en individuel rejse som kan have mange               

forskellige udgangspunkter. Nogle lever livet uden aktivt at søge mening. Andre undgår            

ligefrem at opsøge mening i livet. Derfor kan det være uhensigtsmæssigt, når Pijnenburg             

og Leget peger på én vej til at finde mening i livet. Eksempelvis gjorde Albert Camus en                 17

dyd ud af ikke at opsøge mening i livet. Han sagde: “You will never be happy if you                  

continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for                 

the meaning of life.” (Camus, 1932). Man kan altså kritisere argumentet for at beskæftige              

sig med et emne, som ikke alle kan eller vil beskæftige sig med eller for den sags skyld                  

danne beslutningsgrundlag ud fra. Denne problematik er forfatterne imidlertid         

opmærksomme på. De erkender, at argumentet er kontroversielt, men vedholder, at det            

for nogle vil være det stærkeste argument imod ELT.  

17 Fransk filosof og forfatter (1913-1960) 
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I en videre validering af argumentet bør vi undersøge den empiriske saglighed i og             P 1  

. Pijnenburg og Leget refererer i artiklen til klassiske spirituelle og religiøseP 2             

forståelser af, at det bedste liv opnås ved at fjerne sig fra egoet. De henviser blandt                

andet til Thomas Aquinas’ udsagn om, at ønsket om det evige liv ikke oprinder i et                18

ønske om evigt liv på jorden, men derimod ønsket om en sjælelig evighed som kun               

opnås gennem hengivenhed til noget større - i dette tilfælde Gud. De henviser også til               

den indiske filosof Jiddu Krishnamurtis tekster om fjernelsen fra egoet. 

Dét, at disse spirituelle og religiøse idéer, uanset oprindelsessted og -tid, sammenfattes            

og bruges som belæg i en etisk diskussion vedrørende fremtiden for vores moderne,             

sekulære samfund, synes måske ude af trit med tiden. På den anden side lader idéernes               

fjerne oprindelse til at bære en pointe med sig; at fjernelsen fra egoet ikke er betinget af                 

tid og sted. 

Det er værd at notere sig, at en af de spirituelle kilder, Krishnamurti, selv forholdt sig                

kritisk til beskæftigelsen med søgen efter den større mening. "That is the first thing to               

learn — not to seek. When you seek you are really only window shopping." (Krishnamurti,               

1969) Dette ugyldiggør ikke nødvendigvis Krishnamurti som kilde. Krishnamurtis         

tanker om egoet tjener stadig som belæg for argumentet.  

Pijnenburg og Leget bringer ikke noget synligt belæg for dét, at vi mister fornemmelsen              

for tid i de meningsfyldte øjeblikke, hvilket er kritisabelt, fordi det netop tjener som en               

bærende præmis i argumentet. Argumentets validitet lider på den måde under manglen            

på henvisninger til psykologiske eller sociologiske studier, der kunne påpege          

sammenhængen mellem den mistede tidsfornemmelse og de meningsgivende øjeblikke. 

En anden oplagt kritisk indvending til argumentets kunne være, at bare fordi ELT       P 2        

ikke nødvendigvis leder til meningsfyldthed i livet, betyder det ikke, at man ikke kan              

udvikle teknologien. Der er ikke noget der tyder på, at man ikke kan opsøge mening i                

livet samtidig med, at man forlænger sit liv via ELT. Derfor kan man kritisk spørge, om                

det ikke bør være op til den enkelte, om de to kan forenes. 

Her er det dog vigtigt at henholde argumentet til den ovenstående bekymring i artiklen:              

18 Italiensk præst og filosof (1225-1274) 
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“In this paper, however, we focus on the ethical problems of investing in research aimed at                

further life extension. Since such research has an institutional aspect related to public             

funding, we think that this aspect requires thorough reflection and dialogue by            

biogerontologists and their scientific organizations, by ethicists and philosophers, and by           

society at large.” (Pijnenburg & Leget, 2007) Den overordnede bekymring forholder sig            

på den måde mere til, at finansieringen af ELT bør overvejes nøje, end den modsætter               

sig ELT som teknologi.  

David Sinclair modtager primært private midler til sin forskning. Da Pijnenburg og            

Leget forholder sig til offentlige midler, gør deres argument sig ikke øjensynligt            

gældende for Sinclairs forskning. Der kan dog rejse en lignende diskussion - ville private              

midler kunne bruges mere hensigtsmæssigt. I forlængelse heraf synliggøres         

problemstillingen, som vi afdækker i afsnit 4.2 - at privat finansiering af forskning             

muliggør en kløft mellem den offentlige interesse og diskursen for forskningen, da            

private virksomheder og investorer ikke på samme måde afhænger af den offentlige            

mening og derfor kan donere og investere penge ud fra egen interesse. 

 

Konkluderende lider dette argument under, at præmisserne dels mangler empirisk          

saglighed og dels henvender sig til en smal del af samfundet. Dog kan argumentet              

tilskrives relevans, fordi det netop behandler et svært og muligvis overset emne i             

debatten, som trods sin smalle appel og kompleksitet kan være vigtigt at overveje.  
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Kapitel 5: Afrunding 

5.1 Konklusion 

Generelt for de fire argumenter er deres hypotetiske tematik og manglende empiriske            

saglighed. Alle argumenterne lader af denne grund til at have en vaklende gyldighed.             

Hvis problemformuleringen skal besvares med udgangspunkt i analysen af         

argumenterne, peger dette i retningen af, at: der bør ikke være en grænse for              

implementeringen af ekstremt livsforlængende teknologier. 

Formålet med projektet er imidlertid at debattere ELT forud for disses implementering,            

hvilket tillader at argumenterne baserer sig på hypotetiske antagelser. Derudover er           

ulighed, generationsskiftet, overbefolkning og meningsfyldthed alle reelle, presserende        

bekymringer, som udspringer fra veldokumenterede tendenser i samfundet. Det         

hypotetiske grundlag forringer måske muligheden for en saglig empirisk opbakning af           

de enkelte argumenter, men vigtigheden af argumenterne synes dog intuitivt upåvirket           

af dette. Selvom disse fremtidsscenarier ikke kan valideres med saglig empiri, kan de af              

samme grund heller ikke afskrives.  

Dét, at projektet gør brug af argumentationsanalyse, kan kritiseres, netop fordi metoden            

vægter saglig empiri højt, hvilket ikke fuldbyrdet bidrager til at tilfredsstille projektets            

formål. 

Et andet kritikpunkt af projektets fremgangsmåde er, at vi behandler de fire argumenter             

relativt overfladisk. Undersøgelsen kunne, grundet sine omfangsmæssige       

begrænsninger, have opnået en større dybde, hvis analysen havde været afgrænset til            

blot én enkelt bekymring. I et sådant tilfælde kunne yderligere saglig empiri være blevet              

inddraget til fordel for en bedre validering af én enkeltstående bekymring. På den anden              

side kunne en bredere kortlægning af flere centrale eksisterende argumenter imod ELT            

potentielt have skabt en bredere appel til deltagelse i debatten. Projekts formål ville i              

dette tilfælde være opfyldt i en mere tilfredsstillende grad, dog på bekostning af             
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undersøgelsens dybde. Sammenfattet placerer projektets fremgangsmåde sig mellem de         

to ovennævnte alternativer.  

5.2 Perspektivering  

Selvom svaret på problemformuleringen ikke er fyldestgørende, så skal selve projektets           

behandling af de fire argumenter eksemplificere en mulig introduktion til debatten - en             

introduktion, der starter med at øge forståelsen for, hvad der debatteres og siden leder              

til spørgsmålet “bør der være en grænse?” Denne introduktion igangsætter således en            

tidlig reflekterende proces og opfordrer til en debat om de potentielle utilsigtede            

effekter forud for implementeringen af teknologien. Det må være op til offentligheden at             

vurdere argumenternes gyldighed, hvilket understreger vigtigheden i at inddrage         

offentligheden i debatten, som formuleret i projektets formål. 

Opsummeret står offentligheden i en situation, hvor en collage af bekymringer for            

fremtiden skal gyldiggøres eller ugyldiggøres på baggrund af nutidige tendenser. Cass           

Sunstein & Richard Thaler påpeger imidlertid, at individer ofte træffer dårlige           

beslutninger, især hvis de ikke er tilstrækkeligt oplyste og opmærksomme på dét            

beslutningen drejer sig om (Sunstein & Thaler, 2008, s. 5 - 6). Derfor er den               

pædagogiske introduktion til debatten ikke i sig selv nok. Forskningen og           

implementeringen af ELT vil nødvendigvis forgrene sig på uforudsete måder. Derfor er            

fortsat oplysning og engagement yderligere forudsætninger for en vellykket         

forudgående offentlig debat om ELT.  

 

Når vi reflekterer over relevansen af vores projekt, hæfter vi os ved, at vi ønsker at                

bidrage til en nuanceret debat omkring ELT. Vi ønsker således ikke en debat, der blot               

forholder sig til ekstremerne af ELT-spektret. Det er derfor en vigtig pointe, at             

løsningerne på de etiske problemstillinger ikke nødvendigvis vil vise sig som et ja eller              

nej til ELT, men at løsningerne lige så sandsynligt vil vise sig som forbehold, regulativer               

eller delvise implementeringer af ELT. Derfor ville det i forlængelse af dette projekt             

være hensigtsmæssigt at undersøge, hvordan vi bedst muligt ville kunne imødekomme           

en eventuel implementering af ELT uden samtidig at henfalde til teknologisk           

søvngængeri. Dette kunne eksempelvis ske via en implementering af et          
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forsigtighedsprincip. Forsigtighedsprincippet er en tilgang til innovation, der fordrer, at          

der tages højde for ubekendte faktorer, og at der foretages løbende revision og             

supervision forud for implementeringen af en potentielt harmfuld innovation (Read &           

O’Rierdan, 2017). Dette ville i praksis gøre en potentiel implementering langsommere           

og mere varsom.  

 

Bekymringerne vedrørende overbefolkning, generationsskiftet og uligheds føromtalte       

svaghed bunder i en kritik af deres hypotetiske konsekvenser. Harris pointerer blandt            

andet, at konsekvenserne af, at de eksisterende generationer ikke bliver fornyet, kan            

løses ved at indføre obligatoriske metoder, hvorpå den siddende generation udskiftes           

(jf. generationsskiftet). De samme hypotetiske konsekvenser kritiseres i henholdsvis         

uligheds- og overbefolknings-bekymringen. Løsningen på disse bekymringer peger        

derfor på etableringen af nogle globale retningslinjer eller forbehold, der vil           

imødekomme potentielle konsekvenser af ELT. Disse globale forbehold kan imidlertid          

anslås at modsætte sig den individualistiske tankegang om selvbestemmelse og          

autonomi (jf. kapitel 3.3). Spørgsmålet, vi stiller i forlængelse heraf, er, om            

menneskeheden er i stand til at træffe store fælles beslutninger på trods af, at individets               

autonomi er i højsædet.  

 

Ligeledes er det interessant at anskue, hvordan de enkelte landes autonomi           

tilkendegiver sig i samtiden. Her kan nævnes Englands udeblivelse af EU og USA’s             

trækkelse fra WHO, hvilket siger noget om, at springet fra den nationale tankegang til              

den globale, solidariske tankegang er sværere end som så. De 25 år, det tog, før man                

kunne nedfælde den: “...første almindeligt gældende, juridisk bindende globale         

klimaaftale.”(EUR-Lex, 2020) viser ligeledes besværligheden i at lave aftaler på tværs af            

landene. En overholdelse af selvsamme klimaaftale har ligeledes vist sig at være            

kompliceret. (Globalnyt, 2018) 

 

Der er derfor grund til at stille sig skeptisk over for menneskets evne til at træffe fælles                 

beslutninger i der kan imødekomme de potentielle konsekvenser af udbredelsen af ELT. 
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Når mennesket lovpriser sin autonomi, kan dette desuden tolkes som symptomatisk for            

menneskehedens oplevelse af sig selv i verden. Det moderne menneske oplever en            

verden, hvor mennesket er i centrum - som formuleret i det antropocentriske            

verdenssyn. Dette menneskesyn fordrer nødvendigvis, at hvis en innovation er til gavn            

for mennesket, er det en god innovation. Når mennesket udvikler ELT, kan det derfor              

synes nærliggende at debattere teknologierne på baggrund af menneskehedens ve og           

vel. I bæredygtighedens navn er det dog værd at belyse, at det igen bør være op til                 

offentligheden at vægte vigtigheden af naturen og klodens øvrige arter, når vi diskuterer             

implikationerne ved ekstremt livsforlængende teknologier.  

 

God debat! 
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