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Abstract

This project investigates what futures scenarios can be set up based on technological

singularity generated by CRISPR technique. The biomedical knowledge and techniques

have one thing in common - they have changed the way in which human life is

understood.

The project uses socio-constructivist approach as a means to to explain how gene

technology is going to shape our society in the future. The future scenarios are designed

and analyzed with the help of three expert interviews, trend-spotting and desk

research.

Further, to discuss the future scenarios, two theories are used. Namely moral philosophy

and ‘“The politics of life itself: biomedicine, power and subjectivity” by Nikolas Rose.

The result of this analysis has thus been four possible scenarios for the future, based on

a technological singularity.
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Indledning

Menneskets lyst til at forbedre sig selv og dermed manipulere sit funktionsniveau, er

ikke et nyt fænomen. Mennesket har forsøgt at forbedre sig lige så længe som historien

er blevet skrevet og strengt sagt involverer menneskelig forbedring alle slags aktiviteter,

hvilken har til formål at forbedre vores krop og sind, så vores evner styrkes. Her kan

både det at læse en bog, øve algebra, spise masser af grøntsager og motionere, tælle som

en forbedring af os selv (Allhoff et al., 2009, s. 8). Det som disse handlinger har tilfælles

er at de kan betegnes, som en naturlig erhvervet forbedring. Derfor synes dette ikke

problematisk, da alle mere eller mindre har muligheden for at deltage. Modpolen til den

naturlige forbedring, bliver således i denne projektrapport den: unaturlige forbedring.

Hvilken omhandler at øge evner ud over deres medfødte kapaciteter, hvori de vil ændre

selve kroppens struktur og funktion. Denne intention er indskrevet i ideologien:

transhumanisme. Dette er en ideologisk-bevægelse, der har tilhængere fra alle

samfundslag, med det tilfælles at de mener at den menneskelige krop bør forbedres ud

over dens medfødte kapacitet. Der er tradition for at indgriben i menneskekroppen

oftest som en behandlingsform eller -værktøj, for derefter at blive taget i anvendelse af

andre end de først tiltænkte brugere. Hvilket indskriver nye normer i teknologierne. Et

klassisk eksempel er plastikkirurgien, der blev opfundet efter 1. verdenskrig som en

behandling til skaderne erhvervet i kamp. Dette blev dog hurtigt taget i brug af kvinder,

der ønskede at leve op til 1920’ernes skønhedsidealer om små bryster. Senere skiftede

moden, men den teknologiske infrastruktur var nu på plads og blev brugt til at udvikle

nye teknologier til at skabe større bryster (Høyer, 2014, s. 335). Førnævnte eksempel er
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i dag en norm i mange kulturer, men engang, var dette nyt og banebrydende. Grænsen

mellem hvornår noget er behandling og forbedring, er altså flydende. Begge dele

handler dog om at føre noget til det antaget gode - og dermed følge specifikke normer

om hvad det gode er.1

Med forbehold for det ovennævnte, vil vi således rette fokus på: Genetik. Kort fortalt er

det en gren af biologien, der beskæftiger sig med studiet af gener, genetisk variation og

arvelighed i organismer. I 1940’erne og begyndelsen af 1950’erne begyndte forskeres

eksperimenter at pege på DNA, hvilket er en forkortelse af Deoxyribonucleic Acid, som

værende det, der bærer vores genetiske kode. Opdagelsen af den dobbelt-spiralformede

struktur af DNA i 1953 markerede overgangen til det vi idag kender som

molekylær-genetik. Med det førnævnte eksempel vil man kunne forestille sig at disse

normer også vil blive omskrevet, ligesom med plastikkirurgien, således at teknologien

muligvis vil blive anvendt til andet i fremtiden. Vi har derfor valgt at fokusere på

genteknologien CRISPR, også kaldet Clustered Regularly Interspace Short Palindromic

Repeats. I 1987 opdager og beskriver Yoshizumi Ishino, molekylærbiolog, en del af en

DNA-sekvens, som senere blev kaldt CRISPR. Omkring 30 år efter sin opdagelse, er

CRISPR blevet den billigste og mest præcise måde at redigere i gensekvenser, og har

derfor fået kaldenavnet Den Genetiske Schweizerkniv (Drivsholm, 2018).

Den biomedicinske viden og de teknikker, der i øjeblikket er ved at tage form har mange

forskelle, men de har én ting til fælles - menneskelivet forstås nu på et molekylært

niveau. Med det formål at diskutere mulige og ikke-endnu-eksisterende fremtider har vi

således taget fat i Nikolas Roses bog The Politics of Life Itself : Biomedicine, Power, and

Subjectivity in the Twenty-First Century (2009), hvor han præsenterer fire overordnede

kategorier: Bedre børn, Overlegen ydeevne inden for sport, Tidløs krop, Lykkeligt sind (s.

87). Disse fire kategorier er således hver især et udtryk for en norm, der forventes at

blive spejlet i den teknologiske udvikling. Derudover konceptualiserer Rose udviklingen,

det kliniske blik har gennemgået, ift. dets måde at operere på. Det viser også et narrativ,

som glider mellem fiktion og virkelighed. Den menneskelige nysgerrighed kombineret

1 Det gode omhandler hvordan livet bedst leves.
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med innovation har således ført til, hvad vi i denne projektrapport vil kalde, det

biotekniske århundrede .2

Men forestillingen om hvad der er muligt og korrekt at gøre, afhænger også af hvem der

bliver italesat. Derfor har vi i denne projektrapport valgt at interviewe den

forhenværende formand for Etisk Råd, overlæge Dr. Gorm Greisen og nuværende

formand for Etisk Råd, overlæge Dr. Anne-marie Axø Gerdes. Begge var deltagende i

Etisk Råds rapport fra 2016 om CRISPR, og dens anvendelse på reproduktive celler.

Derudover, har de begge en genetisk baggrund, med deres lægefaglige uddannelse.

Deres og andre informanters udsagn, kombineret med den indsamlede empiri, har

således været med til at skabe fire mulige fremtidsscenarier. Denne rapport forsøger

ikke at fastsætte et endeligt resultat for hvilken fremtid vi er lovet. Derimod er

rapporten ment som en samtale-starter omkring emnet, for både den almene og

akademiske læser.

Problemfelt

Som nye teknologier kommer til, frembringes der nye problemstillinger, der skal tages

højde for. Derfor mener vi at det er vigtigt at diskutere de mulige scenarier, som kunne

blive aktuelle for mennesket at møde, hvis der skulle opstå en teknologisk singularitet i

anvendelsen, samt tilgængeligheden af genteknologiske værktøjer. Herefter kan det

åbent diskuteres og tages stilling til, hvilken retning vi ønsker for vores samfund,

funderet i en empirisk tilgang. Der er således forskellige meninger om hvilke retninger,

der ønskes og er mulige for samfundet, alt efter hvilken form for person der interageres

med, som f.eks. en fortaler for transhumanismen eller bio-etikker. Derfor har vi valgt at

producerer fire mulige fremtidsscenarier.

2 Det biotekniske århundrede betegner det 21. århundrede og den sammensmeltning, der  forekommer
mellem teknologi og biologi (Rose, 2009, s.14).
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Problemformulering

Hvilke fremtidsscenarier kan man opstille med udgangspunkt i en teknologisk

singularitet frembragt af CRISPR-teknikken?

● Hvad er transhumanisme og teknologisk singularitet?

● Hvordan kan CRISPR opfylde de transhumanistiske forventninger?

● Hvordan har og kan udviklingen af genteknologier såsom CRISPR påvirke

samfundet?

● Hvilke fordele og ulemper er der ved forbedring af mennesket?

Afgrænsning

I denne projektrapport har vi valgt at afgrænse os til CRISPR-teknikken, fremfor andre

forbedringsteknologier. CRISPR har vundet stor fremgang og er spået til stort potentiale

de seneste år, men der medfølger også forventninger og bekymringer i forhold til dette.

Teknikken spås til at kunne muliggøre frie modifikationer af genetik. Det betyder at

mennesker ville kunne ændres på et molekylært niveau - til en helt ny art.

Derudover blev projektrapporten begrænset i sin udfoldelse fra starten af, da denne

tager afsæt i en teknologisk singularitet. Begrænsningen ligger heri, da rapporten

forholder sig til en endnu ikke-eksisterende virkelighed. Hvormed vores nuværende

forståelse af verden ikke længere vil være gældende, og dermed begrænser den

abstrakte virkelighed, der kan forekomme, som beskrives i fremtidsscenarierne. Derfor

har vi valgt ikke at fokusere på hvad mennesket er, men hvad det tror det er og hvor

dette vil kunne føre hen.

Semesterbinding

Denne projektrapport er primært forankret i dimensionen: Subjektivitet, Teknologi &

Samfund. Derfor vil vi i denne projektrapport undersøge relationen mellem teknologien
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CRISPR, mennesket og samfundet. Denne del af rapporten vil blive realiseret ved at

inddrage transhumanisme, teknologisk singularitet, moralfilosofi, fremtidsscenarier,

samt den videnskabelige teori socialkonstruktivisme. Socialkonstruktivismen vil blive

anvendt til at studere og reflektere over metoderne og argumentationen, der tages i

brug af projektgruppen. Fremtidsscenarierne vil blive udarbejdet med udgangspunkt i

metoderne trendspotting, fremtidsforskning og ekspertinterview.

Projektrapporten er sekundært forankret i dimensionen: Teknologiske systemer &

artefakter. Denne del af rapporten vil blive realiseret ved at tilgå CRISPR-teknikken, ved

anvendelsen af TRIN-modellen. Da en forståelsen af de muligheder og begrænsninger,

der ligger i teknologien er nødvendig for at kunne opstille fremtidsscenarierne, og

diskutere om denne teknik kan være nøglen til en teknologisk singularitet.

Teori

Socialkonstruktivisme

Projektgruppen anvender socialkonstruktivisme som den samfundsvidenskabelige

tilgang til projektet. I denne projektrapport har vi valgt at beskæftige os med en

virkelighed, der ikke eksisterer endnu, da tager afsæt i begrebet singularitet.

Singulariteten vil, hvis den opstår, ændre begreberne for virkeligheden. Dette er årsagen

til, at vi kun kan anvende begreber, som vi allerede har kendskab til. Vi har valgt at

arbejde med udgangspunkt i socialkonstruktivismen, da denne fordrer at virkeligheden

er socialt skabt.

Socialkonstruktivismen beskriver at virkeligheden er præget eller formet af vores

forståelse eller erkendelse af den. Kernen i socialkonstruktivisme er, at

samfundsmæssige fænomener kan ændre sig, da de er menneskeskabte. Derudover er

fænomenerne historisk og socialt skabt, som i den sidste ende er et produkt af den

menneskelige praksis (Rasborg, 2009, s. 349). Dette er årsagen til at vi anvender

allerede eksisterende begreber. Da socialkonstruktivismen drejer sig om erkendelse af
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verden, er det vigtigt at påpege at der er et subjekt, der erkender, samt et objekt, der

erkendes (ibid., s. 350). Derfor er det vigtigt, at analysere forholdet mellem subjekt og

objekt, og beskrive menneskene, som udtaler sig. Klaus Rasborg forklarer det på

følgende måde:

“I forlængelse heraf kan man sige, at det mest grundlæggende spørgsmål

socialkonstruktivismen rejser, netop er spørgsmålet om, hvordan vi skal forstå forholdet

mellem tænkning og virkeligheden, mellem subjekt og objekt, mellem sproget og det,

sproget er om.” (ibid.)

Klaus Rasborg beskriver, hvordan den danske filosof, Finn Collin, opdelte

socialkonstruktivismen i forskellige typer, hvoraf det bliver argumenteret at to

grundlæggende distinktioner er nødvendige. Der bør skelnes mellem en

erkendelsesteoretisk (epistemologisk) og en ontologisk variant af

socialkonstruktivismen, samt mellem den fysiske virkelighed (naturen) og den sociale

virkelighed (samfundet) (Rasborg, 2009, s. 352). Dette er visualiseret på figur 1.

Figur 1: Systematisk tilgang til socialkonstruktivisme præsenteret af Finn Collin (Rasborg, 2009, s. 353).

Epistemologi

Epistemologi betyder læren om viden og erkendelse. Det handler om, hvilke

forudsætninger, der bruges til at vurdere viden og hvordan vi identificerer den viden
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som troværdig og gyldig. Spørgsmålet er således, hvorvidt vi kan opnå viden om verden,

som den er, uden at den er blevet forvrænget af den menneskelige erkendelse (Egholm,

2014, s. 28).

Collin beskriver den erkendelsesteoretiske variant af socialkonstruktivismen som en

opfattelse af, “at videnskabelige teoriers indhold alene eller hovedsagelig er betinget af

de sociale faktorer der omgiver selve forskningsprocessen, snarere end af den

virkelighed som er processens genstand” (Rasborg, 2009, s. 352). Den

socialkonstruktivistiske epistemologi er altså baseret på at viden altid er foranderlig, da

den er farvet af tid og sted, hvilket betyder at viden er et aftryk af konteksten og er et

værktøj til at ændre den (Egholm, 2014, s. 148).

Ontologi

Ontologi betyder læren om væren. Det omhandler antagelserne om (den sociale)

verdens natur, som det enkelte perspektiv er baseret på. Der fokuseres altså på de

fænomener, der betragtes som centrale for at forstå og forklare verden og dens

ændringer (Egholm, 2014, s. 25-26).

Collin beskriver den ontologiske variant af socialkonstruktivismen som en opfattelse af,

at “virkeligheden ikke er uafhængig, men er konstitueret af den erkendelse der har den

som genstand: Kendsgerninger opstår først, når mennesker kollektivt fastslår dem, eller

opnår konsensus om dem, eller i det mindste indfører ord eller begrebsmæssige

sondringer ved hjælp af hvilke disse kendsgerninger kan udtrykkes” (Rasborg, 2009, s.

352). Fænomener er altså skabt i den konkrete kontekst, og det interessante er hvordan

fænomenerne bliver til og virker i de konkrete kontekster, fremfor deres naturlige

eksistens (Egholm, 2014, s. 148).

Moralfilosofi

I følgende afsnit vil vi komme ind over hvad det normative er. Herefter, moralfilosofiens

hoveddiscipliner, for derefter at gå i dybden med de etiske skolers retninger. Dette gør vi

med formålet at konceptualisere hvad det normative er, og efterfølgende de etiske

principper. At noget er normativt betyder normen for hvordan noget bør være eller

opføre sig. Etik er læren om hvordan mennesket - ubetinget set - bør handle, og stiller

Side 10 af 61



Freja M. L. Jørgensen, Magda P. Pacan og Mette D. Pedersen V2124809431

spørgsmålet til, hvad den gode handling er. Dette afsnit skal i projektrapporten bruges

til at udfolde en diskussion med for og imod argumenter omkring de mulige

fremtidsscenarier.

Det normative

I Sundhedsteknologisk etik, kapitel 14 (2014) introducerer Klaus Høyer konceptet af det

normative. At arbejde med sundhedsteknologier bygger på og udtrykker normer.

Medicinsk videnskab bygger på en forestilling om indsigt i kroppen, hvilken antages

ikke at være påvirket af personlige eller samfundsmæssige værdier. Derudover arbejdes

der ud fra en intention om at føre noget tilbage til hvordan det bør være (Høyer, 2014, s.

326). Denne antagede præmisse om at arbejdet altid er normativt, kommer af en lang

tradition, der særligt tog form i midten af det 20. århundrede bl.a. med bogen, Det

normale og det patologiske, skrevet af den franske læge George Canguilhem. Han siger at

årsagen til at vi vil vide noget om kroppen, er for at kunne gøre noget ved den. Derfor, vil

det vi kommer til at vide noget om, afspejle hvad vi mener der skal handles på.

Canguilhem påpeger ydermere, at det ikke giver mening at sige, at en celle, et stykke

væv eller et organ, er sygt uden at have en norm at vurdere det ud fra, altså hvordan det

burde være. Dette burde afspejler normerne i det sociale netværk som individet med

cellerne, vævet og organerne, lever i. Canguilhem definerer således sygdom som

værende “adfærd af negativ værdi for et konkret levende væsen i en relation af

polariseret aktivitet med sit miljø”. Normer er for Canguilhem således et fænomen, der

fortsat skabes og vedligeholdes i kraft af handlinger (ibid.).

Moralfilosofiens hoveddiscipliner

I metaetik diskuterer man fundamentet for at opstille etiske retningslinjer. Dette kunne

f.eks. eksemplificeres ved situationen, at lyve overfor en anden. Det er klart for de fleste

at man ikke bør lyve overfor andre, men hvorfor skal man opføre sig på denne måde, kan

der gives mange svar på. I metaetik træder man et skridt tilbage og diskuterer altså

hvilke begrundelser, der kan være for at sige, hvad andre bør eller ikke bør gøre. Når det

metaetiske fundament er lagt, kan man begynde at overveje, hvad den gode etiske

handling er (Ryberg, 2008, s. 112-114. Jensen, P. W, 2011).
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Dertil er det vigtigt at tilføje en gruppe filosoffer og teologer, som forankrer etikken i

Guds vilje og væsen. De vil typisk henvise til at Gud har sagt at du ikke bør lyve eller

skade andre mennesker. Etikken er forpligtende for alle, fordi Gud har sagt det. Derefter,

har andre begrundet etikken uafhængigt af Gud. Blandt dem er oplysningstidens første

store filosof, Immanuel Kant (1724-1804). Ifølge Kant eksisterer de etiske bud i sig selv,

og mennesker bør navigere efter det såkaldte kategoriske imperativ: “Du skal altid

handle sådan, at du samtidig kunne ønske at den maksime du handler efter, skal kunne

gøres til en almen lov” (Jensen, P. W, 2011). Man bør altså efter Kant’s princip ikke lyve

for overfor andre, fordi løgn ikke kan gøres til en almengyldig lov. Herefter er den

engelske filosof David Hume (1711-1776) f.eks. gået et skridt videre og har tvivlet på

eksistensen af en objektiv etik. Ifølge Hume er det ikke muligt at sige noget om, hvad der

er rigtigt og forkert at gøre. Man kan beskrive virkeligheden, men ikke sige, hvordan den

bør være. Når vi siger, at man ikke bør lyve overfor andre, viser vi bare vores negative

følelse over for løgn (ibid.). Der kan altså være afsæt i både religiøse og ateistiske

overbevisninger når der vurderes.

Det er således herefter at den etiske teori og de forskellige retninger, kommer i

overvejelse. Den etiske teori beskæftiger sig med, hvilke handlinger der er rigtige og

hvilke der er forkerte. Den rigtige handling er den vi bør udføre, uanset hvad lovgivning

og herskende moral måtte foreskrive. Dermed, kan etisk teori indgå i overvejelser over,

hvordan love bør indrettes, eller over hvorvidt de normer vi faktisk lever efter, bør

opretholdes eller revideres. Spørgsmålet er altså hvilke handlinger der er rigtige eller

forkerte. Svaret gives groft sagt i form af angivelse af kriterier, for at en handling er rigtig

eller forkert. Disse kriterier er der i mellemtiden stor uenighed om (Ryberg, 2008, s.

109) og derfor, vil vi i projektrapporten tage fat i nogle af de specifikke retninger af de

forskellige moralfilosofiske skoler.

Dette leder os til anvendt etik. I modsætning til den etiske teoris bestræbelse på at levere

helt generelle svar på, hvad der overhovedet gør en handling rigtig, sigter den anvendte

etik efter, at bidrage med løsninger på konkrete problemer, hvor der hersker tvivl om
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hvad der skal stilles op (Ryberg, 2008, s. 114). For at konceptualisere, hvad der ligger

bag anvendt etik, vil vi nu gå dybere ned i de moralfilosofiske skolers retninger.

De moralfilosofiske skoler

Der eksisterer flere grene inden for moralfilosofien, hvor man historisk set har skelnet

mellem tre hovedskoler: Dydsetik, pligtetik og nytteetik.

Dydsetikken stammer fra det antikke Grækenland og placerer det gode i praktikken.

Som en praktisk kunnen, der omhandler læren om at finde den gyldne middelvej - den

rette balance. Her er der fokus på den enkeltes karakter, som bliver til gennem

oparbejdning af de rette dyder og herved det gode liv (Høyer, 2014, s. 330). Det er altså

dydsetikkens mål at lade etik gå hånd i hånd med de menneskelige karaktertræk og

opnåelsen af det gode liv. Et grundlæggende spørgsmål for dydsetikken er: “Hvordan

lever jeg godt som menneske?” Ud fra denne retning, er svaret at de etiske og moralske

krav skal være i overensstemmelse med det gode liv, men at de må blive sekundære, da

de ikke må komme i konflikt med selve opnåelsen af det gode liv. Hvis vi igen tager fat i

situationen om at lyve, kan de eksemplificeres således at hvis et krav som “du må ikke

lyve” kommer i konflikt med opnåelsen af et godt liv, fordi løgnen i den givne situation er

den, der giver dig det bedste liv. Så er det at lyve foretrukket af dyds-etikeren (Bargfeldt,

2010).

Pligtetikken går også under navnet deontologi, som kommer af de to græske ord deon og

logos. Deon betyder pligt, og logos betyder i denne sammenhæng læren om. Pligtetik er

derfor læren om det, vi er forpligtet til at gøre som mennesker (Vangshardt, 2010).

Retningen opstod i 1700-tallet med fokus på argumentationen for det gode. Altså

rationalet snarere end praktikken, for derved at skabe en analyseform, der kunne

korrigere praktikken. Immanuel Kant (1724-1804) mente, at menneskets frihed til at

vælge, giver det en pligt, til at vælge rigtigt. Hans centrale ide som, tidligere nævnt,

omhandler at man skal lade sine valg vurdere i lyset af det, som han kaldte det

kategoriske imperativ. Hvori grundtanken er at man skal handle efter regler, som til

enhver tid skal kunne ophæves til almen regel og dermed gælde for alle fremtidige
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handlinger (Kant, 1997). Forsimplet, betyder dette princip at man har pligt til at handle,

som man ønsker, andre skal handle overfor en selv, men også, at man i sine handlinger

skal tage hensyn til beskyttelsen af menneskelig værdighed (Høyer, 2014, s. 330).

Nytteetikken eller konsekventialisme beskriver det etiske standpunkt at en moralsk god

handling, skal sikre størst mulig nytte for flertallet. Der er således fokus på at man skal

kunne argumentere for, at noget er godt for flertallet. Her er det centrale kriterium om

en handling har gode konsekvenser. Det er derfor konsekvenserne af en handling og kun

disse, der er afgørende for, hvad en moralsk god handling er. Der er således mindre

fokus på intentionen om at gøre godt og ikke den samme ambition for at skabe almene

handleregler, da samme handling kan have forskellige konsekvenser i forskellige

kontekster. Man kan ikke sige, at det altid er forkert at slå ihjel eller at man altid skal

holde, hvad man lover. Hvis en situation kræver, at du lyver (fordi det vil skabe mest

nytte), er du nødt til at gøre det (Høyer, 2014, s. 330-331. Vangshardt, 2010).

Nikolas Rose’s The Politics of Life Itself : Biomedicine, Power, and

Subjectivity

Dette afsnit tager afsæt i kapitel 1 fra Nikolas Roses bog The Politics of Life Itself:

Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century (2009), med den hensigt

at anvende de fremførte begreber i diskussionen, da Rose forholder sig til den

epistemologiske, ontologiske og tekniske omformning af den medicinske opfattelse.

Dette har været med til at muliggøre CRISPR. Først vil den teoretiske tilgang, Rose har

valgt til at forstå denne udvikling forklares, og efterfølgende vil 5 områder, hvori Rose

har set en ændring blive defineret.

Style of Thought

Begrebet Style of Thought blev først udformet af Ludwik Fleck. Det dækker over en

særlig måde at tænke, se og udføre praksis på. Det indebærer at formulere udtalelser,

der kun er mulige og forståelige indenfor denne måde at tænke på. Termer, begreber,

påstande, referencer, relationer – er organiseret i konfigurationer af en bestemt form,

der tæller som argumenter og forklaringer. Alt dette er forbundet inden for komplekse
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praktiske ordninger. Alt efter hvordan denne style of thought bliver til, indebærer den

også medlemskabet af et tanke samfunds disciplin eller subdiscipliner, og en intim viden

om sine relationer af magt og status, der er tilhørende.

Style of thought handler ikke kun om en bestemt form for forklaring, hvad det er at

forklare, det handler også om, hvad der er at forklare. Det vil sige, at det former og

etablerer selve forklarings-objektet, det sætter problemerne og fænomener, som en

forklaring forsøger at redegøre for (ibid., s. 24-25). Det er således anvendt af Rose til at

tolke og forstå den udvikling, som er observeret i de 5 ovennævnte punkter.

Molecularization

Begrebet, molecularization, konceptualiserer hvordan biomedicinens style of thought

forestiller liv på et molekylært niveau. Denne style of thought skaber et sæt forståelige

mekanismer blandt molekylære enheder, hvilken kan identificeres, isoleres,

manipuleres, og rekombineres i nye innovative praksisser.

Han gennemgår udviklingen, den medicinske verden har undergået og kreditere her

Michel Foucaults analyse af udviklingen, i Birth of the Clinic (1973). Rose mener at bogen

lærer en vigtig metodologisk lektion: den epistemologiske, ontologiske og tekniske

omformning af den medicinske opfattelse. Hvilken opstod gennem sammenkoblinger af

en lang række dimensioner, hvoraf nogle ved første øjekast, synes temmelig fjern fra

medicin. Disse omfatter ændringer i love og praksis for bistand, skift i tilrettelæggelse af

medicinsk erhverv og med pædagogik, nye former for registrering på hospitaler, der

tillader produktion af nye typer af statistikker over sygelighed og dødelighed, patologisk

anatomi og dissektion af dem, der døde på hospitalet osv.. Ifølge Rose kortlagde Foucault

en central dimension, som stadig definerer vores følelse af sundhed og sygdom, nemlig

at kroppen selv er forblevet i fokus for det kliniske blik (ibid., s. 22).

Medicinen, i sig selv, blev forvandlet i det forhenværende århundrede til techno-medicin.

Dette dækker over at disse er stærkt afhængige af sofistikeret diagnostisk og terapeutisk

udstyr. Her mener Rose at læger har mistet monopolet på det diagnostiske blik og den
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terapeutiske beregning: den praktiserende læges kliniske vurdering er fastklæbet i og

begrænset af kravene til evidensbaseret medicin og kravene til brug af standardiserede,

virksomheds indrammede diagnostiske og ordinerende procedurer (ibid., s. 23). Selvom

at det forholder sig som ovennævnte, så mener Rose også, at der på et niveau, ingen tvivl

er om, at de fleste mennesker, selv dem, der lever inden for rammerne af avanceret

teknologisk biomedicin - stadig forestiller deres kroppe på såkaldt molar niveau, som

skal forstås som omfanget af lemmer, organer, væv, strømme af blod, hormoner, og så

videre. Dette er den synlige, håndgribelige krop. Det kliniske blik er i dag blevet

suppleret, hvis ikke erstattet, af dette molekylære blik (ibid, s. 24).

Optimization

Ifølge Rose er det ikke for meget at antyde at der er sket en epistemologisk ændring.

Den biologi, der blev til i det 19. århundrede var en biologi af såkaldt dybde. Den

forsøgte at opdage de underliggende organiske love, der lå bag og fastslog driften af

lukkede levende systemer (ibid., s. 28). Det 21-århundrede tillader helt nye former for

biologi, her referer Rose både til systembiologi og syntetisk-biologi, for at

konceptualiserer denne optimering.

Systembiologi gør f.eks. brug af de oplysninger, der genereres af Human Genome

Program - af den avancerede informatik og beregningsmæssige modeller, der er blevet

udviklet af biologer, eksperter mv. i arbejdet om at modellere samspillet, der sker

mellem de grundlæggende komponenter i biologiske systemer såsom DNA-sekvenser og

proteiner. Det som Rose påtaler er altså hvordan, de genererer modeller af interaktioner,

således at de identificerer de funktionelle egenskaber, der foregår mellem

komponenterne i dette system på niveau med organismen eller økosystemet, og

genererer forudsigelser om fremtidige stater (ibid., s. 28). Hvor systembiologi forsøger

at forstå samspillet i biologiske-systemer, så forsøger syntetisk-biologi at konstruerer

nye organismer fra disse modeller frembragt af ovennævnte. Her påpeger Rose at der i

den moderne molekylærbiologi, som disse subdiscipliner eksemplificerer, besvares

spørgsmålet med simuleringer af dynamiske, komplekse, åbne systemer, der
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kombinerer elementer, forudsiger fremtidige vitale tilstande og dermed muliggøre

intervention i disse vitale systemer for at omforme disses fremtider.

Som det bliver set af Rose, kan næsten ethvert vitalt element i de interventioner, der

formerer sig i denne verden, i princippet frigøres fra dets bånd til celle, organ,

organisme eller arter, der er fri til at cirkulere og kombineres med andre, forudsat at

visse betingelser er opfyldt. Det er her Rose ikke blot ser en mulig epistemologisk

ændring, men også en ontologisk ændring (ibid., s. 29). Ifølge ham søger moderne

medicinske teknologier ikke blot at helbrede sygdomme, når de har manifesteret sig. De

er altså teknologier til optimering (ibid., s. 29).

Subjectification

Han konceptualiserer i begrebet subjectification, hvordan vi ser fremkomsten af nye

ideer om hvad mennesker er, hvad de skal gøre og hvad de kan håbe på. Her italesætter

han nye forestillinger om hvad det vil sige at være biologisk borger og hvordan disse har

været gennem omformning. I alt fra menneskers pligter, rettigheder og forventninger i

forhold til deres sygdom og deres liv.

Her påpeger Rose hvordan at de foranstaltninger der begyndte at blive etableret i det

19. århundrede, tog fart i det 20. århundrede. Disse foranstaltninger blev således

udvidet kollektivt. Disse galt forhold som rent vand, kloakker, fødevarekvalitet mv. (ibid.,

s. 34). Disse skulle aktivt fremme sundheden i hjemmet og i børneopdragelsen. Som

Rose videre påpeger, så blev borgerne i vestens avancerede industrisamfund engageret i

disse normer for sundhed og hygiejne, hvilket blev formidlet gennem statslige,

medicinske og filantropiske myndigheders praksis med spørgsmål om deres egen

selvvedligeholdelse og selvdannelse (ibid.). Ifølge Rose var sundhed blevet en af de

vigtigste etiske værdier i samfundet. De faktiske eller potentielle patienter og deres

familier blev til nøgleaktører i økonomien, politikken og etikken i sundhed. Disse

mobiliserer sig med politiske krav, mens de opfordres af sundhedsuddannede til at tage

aktiv-deltagelse i deres sygdom. Disse individer er ikke længere passive patienter som

blot modtager medicinsk ekspertise - de er blevet forbrugere som aktivt vælger til og
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fra. De kræver oplysninger fra deres læger, forventer vellykkede behandlinger og kan

klage eller endda gå gennem lovlige kanaler, hvis de er skuffede (ibid., s. 34-35). Medicin

har således længe haft en rolle i udformningen af subjektiviteter.

Vi har derudover ifølge Rose set et stigende pres på konceptet personlig rekonstruktion,

hvilket forekommer ved at handle på kroppen. Motion, vitaminer, tatoveringer,

narkotika, organtransplantation - er blot nogle af de eksempler som Rose nævner. For

ham er den kropslige eksistens og vitalitet i selvet, blevet det privilegerede sted for

eksperimenter med selvet. Disse teknikker lover ikke blot at kunne cope eller endda

helbrede, men direkte korrektion og forbedring af den slags personer, vi er eller ønsker

at være (ibid. s. 36).

Expertise

Rose påtaler en ny form for autoritet, som er opstået med udviklingen - en ny form for

ekspertise, hvilken han kalder somatisk ekspertise, der tilhører det molekylærer blik.

Denne udvikling fordrer til nye måder at styre menneskelig adfærd og fremkomsten af

flere sub-professioner, der hævder ekspertise og udøve deres forskellige beføjelser i

forvaltningen af særlige aspekter.

Som Rose ser det, er det netop i det øjeblik, hvor sundhed og sygdom blev modtagelig

for en positiv viden, forklaringer og interventioner i form af den organiske levende

krops biologi, hvor lægerne tiltrådte deres rolle som livsstilseksperter (ibid., s. 39-40).

Men de involverede eksperter er ikke længere blot medicinske, og deres råd og indsatser

om selve livet strækker sig bredt. Dertil, påpeger Rose, som før-nævnt, at folk er kommet

til at forstå sig selv og deres liv ud fra fundamentale biomedicinske termer og fra alle

sider er blevet bundet til administration og bedømmelser af medicinsk ekspertise (ibid.,

s. 40).

Bioeconomics

Bioeconomics konceptualiserer hvordan en ny økonomi er blevet til. Denne kræver

investeringsperioder, vedligeholdelse, kliniske forsøg mv. for at imødekomme

Side 18 af 61



Freja M. L. Jørgensen, Magda P. Pacan og Mette D. Pedersen V2124809431

lovgivningsmæssige forhold. Det er kort sagt en tildeling af midler i stor skala, gennem

mange år før der opnås et afkast ifølge Rose (ibid., s. 43). Investeringerne til disse

opskaleringer kommer i stigende grad fra privat venturekapital. Laboratoriet og

fabrikken er uløseligt forbundet, hvor medicinalindustrien uden tvivl har været central

for forskning i neurokemi, biotekindustrien for forskning i kloning, genteknologiske

virksomheder til sekventering af det menneskelige genom (ibid.).

Han ser en ny politisk livs-økonomi, hvis egenskaber og konsekvenser endnu ikke

kendes (ibid., s. 44). Han inddrager, hvordan man har forsøgt at konceptualiserer denne

ukendte fremtid. F.eks. udgav the Organisation for Economic Co-operation and

Development, Proposal for a Major Project on the Bioeconomy in 2030, hvis formål var at

konstruere scenarier der skal kunne give et billede af, det mulige fremtidige

bioøkonomiske landskab, med henblik på at udarbejde en politisk dagsorden for

regeringerne i denne sektor. De definerer her bioøkonomien som den del af økonomiske

aktiviteter, "som indfanger den latente værdi i biologiske processer og vedvarende

bioressourcer for at skabe forbedret sundhed og bæredygtig vækst og udvikling"(ibid.).

Metoder

I denne projektrapport tages der udgangspunkt i en række metoder med en kvalitativ

tilgang. Trendspotting og fremtidsforskning er anvendt til at observere og analysere

trends i samfundet. TRIN-modellen er anvendt til at analysere det genteknologiske

værktøj CRISPR. Interviews er udført for at få inspiration til de fire fremtidsscenarier,

samt at få et indblik i informanternes holdninger til transhumanisme.

På baggrund af disse metoder, har vi kunne kreere fremtidsscenarierne.

Fremtidsscenarier anvendes for at undersøge og visualisere, hvordan samfundet og

individet kan udvikle sig, hvis CRISPR-teknikken frembringer en teknologisk

singularitet. Denne metode anvendes yderligere til at definere vores målgruppe for

rapporten, som er tiltænkt både den almene og akademiske læser, som værende en

samtale-starter omkring emnet.
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Fremtidsscenarier

Fremtidsscenarier anvendes til at vurdere, hvordan trends og deres forandringer vil

påvirke fremtiden. Fremtidsscenarier er en struktureret måde at gøre sig tanker om

fremtiden og skabe diskussioner omkring et emne eller kernespørgsmål, så man har en

bedre chance for at træffe strategiske beslutninger, som kan minimere trusler eller

udnytte muligheder. For at kunne strukturere sandsynlige scenarier, er det relevant at

gøre sig tanker om de bagvedliggende drivkræfter, der kan være afgørende for

fremtiden.

Figur 2: Opstilling af fremtidsscenarier (Myrfeld et al., n.d.).

Megatrends og større livsstilstrends, vil blive undersøgt, for at analysere de

makroøkonomiske faktorer, heriblandt politiske, økonomiske, sociale og teknologiske

forhold, der er mest afgørende for kernespørgsmålet. Efter drivkræfterne er

identificeret, skal man vurdere, hvordan de kan udvikle sig. Scenarierne oprettes med

udgangspunkt i drivkræfterne og deres modpoler, hvorefter de vil blive opstillet som

vist på figur 2 (Myrfeld et al., n.d.).

Trendspotting & fremtidsforskning

Denne metode anvendes til at forudsige hvordan markedet og forbrugerne vil udvikle

sig (Myrfeld et al., n.d.). Trendspotting og fremtidsforskning (futurologi) kan bidrage til
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et grundlæggende kendskab til verdens fremtidige udvikling, hvilket vil resultere i en

bedre forståelse for projektgruppens synsvinkel.

Som udgangspunkt bearbejder trendforskere fremtiden med et specifikt og kommercielt

fokus, hvorimod fremtidsforskere typisk kigger længere frem i tiden. Trendforskere

refererer typisk til fire forskellige typer af trends, der varierer i karakter og niveau:

megatrends, livsstilstrends, branchetrends og kategoritrends (Myrfeld et al., n.d.).

Trends kan spottes på et hav af forskellige metoder, men de mest udbredte er

trendspotter-korps, overvågning af innovative miljøer, desk research, overvågning af nye

medier, og rejser (Myrfeld et al., n.d.). Der vil primært tages brug af metoderne desk

research og overvågning af nye medier for at få et kendskab til verdens trends og dermed

dens mulige udvikling.

Desk research består af at researche på nettet og trykte medier, hvilket vil gøre

projektgruppen mere opmærksom på nye tendenser i teknologiske, politiske og

lovgivningsmæssige faktorer. Overvågning af nye medier omhandler at komme tæt på

brugerne, ved at undersøge hvilke trends, der er interesse for. Dette kan bl.a. undersøges

ved at analysere specifikke søgeord og deres geografiske placering, samt hyppigheden af

den specifikke søgning. Disse metoder har været anvendt gennem litteratursøgningen.

Vi fokuserer på megatrends og livsstilstrends, ved at undersøge hvilket syn mennesket

og samfundet har på genteknologi og forbedringen af mennesket, samt hvordan denne

holdning har og kan udvikle sig fremover. Dette anvendes til kreationen af de fire

fremtidsscenarier.

TRIN-modellen

TRIN-modellen er udformet til at kunne analysere og beskrive en teknologi og blev

introduceret til projektgruppen i basiskursus 3: Teknologiske systemer og artefakter på

1. semester på den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse. Modellens

anvendelse er ikke rigid og anvendelsen af trin kan derfor tilpasses til det emne som

ønskes analyseret.

De seks trin i modellen er:
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1. Teknologiers indre mekanismer og processer. Dette trin udfoldes i afsnittet om

CRISPR, hvor teknikken beskrives.

2. Teknologiers artefakter. Vi mener at det er overflødigt at forstå teknologiens

artefakter, idet vi har fokus på de socio-teknologiske relationer, fremfor en

teknisk forståelse af teknikken.

3. Teknologiers utilsigtede effekter. Dette trin indebærer en forklaring af de

utilsigtede effekter CRISPR-teknikken kan medføre. Udfoldelsen af dette trin

forekommer i afsnittet omhandlende kritik af transhumanism, samt i

diskussionen, hvor de forskellige utilsigtede effekter anvendes til at skabe for og

imod argumenter, for hvorvidt CRISPR kan være nøglen til en teknologisk

singularitet.

4. Teknologiske systemer. Dette trin fokuserer på de socio-teknologiske aspekter af

CRISPR-teknikken. På baggrund af socialkonstruktivismen kan vi ikke analysere

teknologi uden at kigge på, hvordan samfundet og individet påvirkes, da

anvendelse af teknologi er socialt konstrueret. Dette trin udfoldes i afsnittet om

kritik af transhumanisme.

5. Modeller af teknologier. Dette trin tages beskedent i brug. Figur 3 visualiserer

CRISPR’s funktion, for at fremme forståelsen, og fremgår derfor som en model af

teknologien.

6. Teknologier som innovation. Dette trin udfoldes i diskussion, hvor analysen af

CRISPR opsummeres, hvorefter det drøftes, hvorvidt CRISPR-teknikken er en god

innovation og investering bl.a. i forhold til økonomiske aspekter.

Interview

Vi har udarbejdet ekspert/interesse interview med tre interessenter: Thomas Søbirk

Petersen, Anne-Marie Axø Gerdes og Gorm Greisen. De blev udvalgt på baggrund af

deres historie med Det Etiske Råd, deres kendskab og holdninger til CRISPR,

transhumanisme og genteknologi.

Thomas er professor i etik ved Roskilde Universitet, har været medlem af Det Etiske Råd

fra år 2017 til år 2019, og sidder på nuværende tidspunkt i Det Dyreetiske Råd. Han

arbejder primært med etiske problemstillinger indenfor den medicinske verden, samt
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forsker i, hvilke typer af handlinger, der bør kriminaliseres. Interviewet med Thomas

kan findes i bilag 1.

Anne-Marie er professor i arvelige kræftsygdomme ved Københavns Universitet og

overlæge på Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet, hvor hun arbejder med arvelige

sygdomme, rådgiver patienter og familier, samt har tung laboratorieaktivitet med

genetiske analyser. Hun har i de senere år beskæftiget sig med fosterdiagnostik og

etikken bag. Hun er formand for Det Etiske Råd og har været medlem siden 2016, hvor

hendes første diskuterede emne omhandlede CRISPR. Her fokuserede de primært på

CRISPR på embryoner og fostre, da de ikke fandt nogle særlige etiske udfordringer ved

CRISPR på kropsceller, altså til behandling af sygdomme. Interviewet med Anne-Marie

kan findes i bilag 2.

Gorm er neurotolog, professor i pædiatri, overlæge på Neonatalklinikken på

Rigshospitalet, hvor han har erfaring med børn med genetiske sygdomme. Han har

været medlem i Det Etiske Råd i 6 år og været formand i 3 år af årene, hvor han har fået

et bredere kendskab til etikken i sundhedsvæsenet og nye teknologiske muligheder,

samt fået diskuteret emnet assisteret reproduktion og etikken bag. Interviewet med

Gorm kan findes i bilag 3.

Vi ønskede at interviewet med Thomas, den første informant, skulle fremstå

semistruktureret, for at skabe en naturlig stemning, samt at give informanten plads til at

udfolde sine tanker og holdninger omkring problemstillingerne. Der var gjort en række

åbne spørgsmål klar i en interviewguide (bilag 4), som intervieweren kunne læne sig op

af, hvis det blev fundet nødvendigt. Det blev besluttet at genanvende interviewguiden til

de følgende interviews, for at kunne analysere informanternes varierende holdninger til

de samme spørgsmål. Interviewene med Anne-Marie og Gorm blev også udført

semistruktureret, hvorfor der var mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.

Thomas’ interview blev lidt fremskyndet, fordi han påmindede intervieweren om at han

kun havde en halv time og igen 5 minutter, før han blev nødt til at gå. De resterende

interviews varede mellem 30-45 min, hvilket fremstod naturligt.
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Informanterne kom alle med forskellige baggrunde, hvilket bidrog til interviewenes

formål; at få en bredere forståelse af menneskers holdninger til transhumanisme og

genteknologi ved brug af CRISPR-teknikken, samt dens indflydelse på menneskets

fremtidige udvikling - hvilket kan bidrage til projektgruppens udarbejdelse af

fremtidsscenarier.

Informanterne havde dog visse fællestræk, heriblandt professionel karakter. Anne-Marie

og Gorm er begge overlæger inden for genetik, og har besiddet rollen som formand for

etisk råd. Gorm bidrog yderligere med en religiøs synsvinkel til problemstillingen.

Genteknologi

Dette afsnit giver en introduktion til genteknologi og dets udvikling gennem tiden.

Formålet med dette afsnit er at vise hvordan genom-redigeringsteknikken, CRISPR-Cas9,

er kommet til. Dertil vil de muligheder, begrænsninger og konsekvenser CRISPR

indeholder blive gennemgået i og forankret i en analyse fremført af TRIN-modellen.

Derudover vil det undersøges, hvorvidt CRISPR kan være nøglen til en teknologisk

singularitet.

Definitionen af begrebet genteknologi har ændret sig gennem tiden, men referer særligt

til den såkaldte rekombinante DNA-teknik, også omtalt som gensplejsning (The Editors

Of Encyclopaedia Britannica, 1998). Rekombinant DNA-teknik anvender

restriktionsenzymer til at klippe og klistre DNA-sekvenser efter behov, for derefter at

overføre generne til en anden organisme (Green, n.d.). Med denne teknik kan man

blandt andet foretage ændringer i menneskets arvemasse og anvende det til at behandle

arvelige sygdomme (Binder et al., 2020). Dette omtales som genterapi. Et nyere værktøj

til genterapi er CRISPR-teknikken.

CRISPR-teknikken

CRISPR har vist potentiale for at kunne have en betydelig indflydelse på forskning i

fremtiden forbundet med menneskeligt helbred, og særligt genmodifikationer. Det er en

ny teknik, der muliggør modifikationer af genomer ved at “fjerne, erstatte eller tilføje
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dele af DNA- sekvensen.” (Arkless-Gray & Isom, 2015). Dens tekniske potentiale ligger

først og fremmest i at den er billig, effektiv og nem at anvende, samt at den kan bruges

til genetiske manipulationer i alle levende celler (ibid.).

CRISPR’s princip

Principperne bag teknikken CRISPR, er inspireret og stammer fra naturen selv. Man

opdagede at nogle bakterier anvender en lignende mekanisme til at beskytte sig selv

mod farlige virusser i naturen. Denne mekanisme kaldes CRISPR, eller Clustered

Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Disse bakterier anvender en såkaldt

molekylær saks, der klipper i to DNA-strenge et specifikt sted. Dette muliggøre at

DNA-sekvenser kan tilføjes eller fjernes med præcision (ibid.). Denne proces fremgår i

forenklet form, fremvist i figur 3. Dette indgår i TRIN-modellen, som trin 5.

Figur 3. Lavet af Freja, Magda og Mette. Inspireret af figur 2: “Sammenligning av klassisk genmodifisering

og genredigering” (Bioteknologirådet, n.d.)

Disse molekylære sakse er enzymer kaldet Cas9. Dette enzym hjælper til med at

navigere saksen, til den ønskede position (ibid.). Når der er klippet i DNA’et, påbegyndes

en naturlig reaktion, hvor det reparerer sig selv. Denne proces er derimod ikke perfekt,
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hvilket har resulteret i at DNA-sekvenser kan tilføjes eller fjernes efter ønske. Det er en

relativt kompliceret proces at indsætte en ønsket DNA-sekvens, for at erstatte det

fjernede (ibid.).

Fordele og ulemper

I det følgende vil vi kortfattet beskrive fordele og ulemper forbundet med anvendelsen

af genteknologiske redskaber og teknikker. CRISPR-teknikken har vist sig nyttig i at

skabe en forståelse for, hvordan genetiske sygdomme opstår og hvilken funktion

specifikke gener har i kroppen (ibid.). Et andet eksempel hvorved CRISPR har vist sig

brugbar er celleterapi. Cellerne bliver enten omskrevet til at korrigere fejlen i DNA’et,

eller tilføjes en ny funktion i cellen. Disse modificerede celler tilføres tilbage i kroppen

igen, hvilket fremgår som behandling af somatiske celler. Slutteligt kan teknikken også

anvendes til modificering af germline, de reproduktive celler i mennesket, samt

embryos. Det er på nuværende tidspunkt ulovligt at modificere på reproduktive celler,

samt at indsætte modificerede embryos i Danmark ifølge sektion 27 af The Act on

Assisted Reproduction (The Danish Council on Ethics, 2016, s. 3). Her er det således

vigtigt at nævne, at genmodificering, ligegyldigt hvordan denne foregår i dag - ikke er

uden forbehold for utilsigtede effekter. Anvendelsen af denne teknik kan føre til

genetiske defekter, hvilket kan lede til negative kendte og ukendte bivirkninger,

begrænse og skabe ugunstig genetisk mangfoldighed, samt skabe risikable patogener

(Conserve Energy Future, n.d.).

Denne genom-redigeringsteknik har forståeligt taget den videnskabelige verden med

storm, hvori den har fået kaldenavnet “en genetisk schweizerkniv, som kan ændre

menneskeheden for altid” (Drivsholm, 2018). Dette skyldes blandt andet teknikkens

tilgængelighed, pris og præcision. Denne teknik besidder uden tvivl muligheder for at

kunne anvendes til at behandle sygdomme. Som tidligere nævnt, implementeres

teknologier med et formål for senere at få omskrevet dette og anvendelsen. Dette åbner

således op for, om det kan være muligt at bruge teknikken til at skabe forbedring af

mennesker. Denne teknik rejser altså spørgsmål om menneskelige og etiske dilemmaer.
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Derfor, vil projektrapport i de følgende afsnit tage fat i teknologisk singularitet og

transhumanismen.

Teknologisk singularitet

På baggrund af forskernes optimistiske holdninger overfor CRISPR-teknikkens

potentiale og den ændring, den kan medføre på vores nuværende normer og forståelse

af menneskelighed, tager vi udgangspunkt i at CRISPR er nøglen til en teknologisk

singularitet. En teknologisk singularitet er et teoretisk tidspunkt, hvor den teknologiske

vækst bliver uafvendelig, og vil forårsage uforudsigelige forandringer i samfundet.

En teknologisk singularitet vil ændre livet, som vi kender det for altid. Singularitet vil

ske, når den teknologiske udvikling frembringer så store ændringer, at den vil skifte

vores nuværende forståelse af verden (Kurzweil, 2006, s. 24). Alt, som vi kender i dag,

som f.eks. forståelsen af menneskelighed, bevidsthed eller identitet kommer til at være

tvivlsomme. Ray Kurzweil forklarer begrebet singularitet på følgende måde:

“[...] Singularity? It's a future period during which the pace of technological change will

be so rapid, its impact so deep, that human life will be irreversibly transformed. [...] This

epoch will transform the concepts that we rely on to give meaning to our lives, from our

business models to the cycle of human life, including death itself. Understanding the

Singularity will alter our perspective on the significance of our past and the

ramifications for our future. To truly understand it inherently changes one's view of life

in general and one's own particular life.” (ibid.)

Den bagvedliggende idé med singulariteten er at hastigheden af den teknologiske

udvikling accelererer i en eksponentiel vækst. Udviklingen starter ikke-mærkbart og på

et tidspunkt accelererer den markant. Ray Kurzweil kalder det law of accelerating

returns; en teknologisk udvikling er proportional med hvor god teknologien er

(Shanahan, 2015, s. 9). Ray Kurzweil forklarer at nuværende teknologier findes i knæet

af kurven, som er bristepunktet for en hurtigere udvikling. Dette betyder at udviklingen

vil være mere synlig og mærkbar for mennesker (Kurzweil, 2006, s. 25). Han forudser at

den teknologiske singularitet vil forekomme i år 2045 (Kurzweil, 2006, s. 122).

Side 27 af 61



Freja M. L. Jørgensen, Magda P. Pacan og Mette D. Pedersen V2124809431

Kritikere af teknologisk singularitet påpeger, at mennesker vil miste et vigtigt aspekt af

deres menneskelighed, mens de prøver at forbedre sig. Ray Kurzweil argumenterer, at

det er forkert tænkning, da mennesker på nuværende tidspunkt har det svært med at

forholde sig til, hvad teknologien kommer til at betyde for os i fremtiden. Alle de

teknologier, som er tilgængelige for os i dag, har ikke ændret os fra mennesker til

posthumans , og derfor er det umuligt at være fuld bekendt med konsekvenserne, som3

disse teknologier kan frembringe. Singulariteten vil ændre vores forståelse af

menneskelighed og derfor vil vi være mere åbne for forandringer (Kurzweil, 2006, s.

25).

Eksistentiel risiko

Teknologisk singularitet indebærer både eksistentiel risiko og eksistentiel mulighed,

hvorfor det er brugbart at udføre diskussioner uanset om singulariteten er en myte eller

fakta. Eksistentiel risiko indebærer truslen om menneskets overlevelse. Eksistentielle

muligheder drejer sig om at overskride vores biologiske arv og dermed overvinde dens

medfølgende begrænsninger (Shanahan, 2015, 21).

Nick Bostrom, professor i Menneskehedens Fremtid på Oxford, mener at der er én

katastrofe, som skal undgås trods alt - den eksistentielle risiko, hvor et negativt resultat

vil ende intelligent liv eller drastisk indskrænke dens potentiale (Bostrom, 2005). Når vi

snakker om teknologier som har mulighed for at frembringe en teknologisk singularitet,

må vi engagere os i diskussionen om, hvor – ikke om – vi skal trække en grænse, altså

hvor de ønskede ændringer ender og de uønskede ændringer starter. Der findes ikke

menneskelige begrænsninger, der er værre end døden eller intet liv til at begynde med

(Benston, 2016, s. 6).

Futurehype

Det interessante spørgsmål omkring teknologisk singularitet er, hvorvidt det

overhovedet er muligt at skabe teknologier der kan forårsage en teknologisk

3 Begreb, der beskriver et teknologisk forbedret menneske.
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singularitet. Max Dublin, sociolog på Toronto Universitet, udtaler sig pessimistisk

overfor teknologisk singularitet, som vil ændre verden, som vi kender den. Han mener at

der findes en trend i futurologi – ekstrapolering, der forårsager at futurologer og læsere

overdriver nogle af idéerne om fremtiden. Han argumenterer videre, at der er mange

tidligere mislykkede forudsigelser af teknologi, og derfor kan nuværende forudsigelser

også være forkerte (Glenn, 1996, s. 181). Jerome C. Glenn, CEO af Millennium Projekt, er

enig med Dublin i at nye futurologer skal introduceres til dette misvisende fænomen.

Glenn mener at anvendelighed er vigtigere end nøjagtighed af fremtidsforudsigelser,

fordi meningen bag fremtidsscenarier ikke er at forudsige fremtiden korrekt, men

nærmere at diskutere potentielle fordele og konsekvenserne. På denne måde kan

samfundet være forberedt til at tage bedre beslutninger (ibid., s. 182). Derudover

forklarer han, at han kan godt kan forstå Max Dublins kritik af futurologi, da det er et

felt, hvor der er mangel på kvalitet i arbejdet, hvilket nogle gange tydeligt kan ses, da

udforskning af fremtiden er relativ ikke-disciplineret (ibid.). Slutteligt er begge enige i at

fremtidsforskere bør gøre mere normative værdibaserede prognoser af fremtiden,

selvom det primære marked for fremtidsforskeres arbejde har en tendens til ikke at

betale for sådan forskning (ibid.).

Transhumanisme

I dette afsnit redegøres for transhumanisme og de vigtigste transhumanistiske værdier.

Argumenter for og imod transhumanismens potentielle fordele og konsekvenser

undersøges. Dette gøres for at få viden omkring transhumanismens erkendelse af

verden, hvilket kan være hjælpsomt når fremtidsscenarierne designes. Dette indgår som

trin tre og fire i TRIN-modellen.

Max More, filosof inden for bl.a. transhumanisme og livsforlængelse definerer

transhumanisme på følgende måde:

“Transhumanism is a class of philosophies that seeks the continued evolution of human

life beyond its current human form as a result of science and technology guided by

life-promoting principles and values. Transhumanism promotes an interdisciplinary
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approach to understanding and evaluating the opportunities for enhancing the human

condition and the human organism opened up by the advancement of technology.”

(More & Vita-More 2013, s. 1)

Transhumanisme er et felt i fortsat udvikling, omhandlende menneskets forbedring

udover den medfødte kapacitet. Dette er muligt på grund af den teknologiske og

videnskabelige udvikling. Transhumanisme ifølge Max Moore kan forstås som en

intellektuel og kulturel bevægelse, der bekræfter en stadig voksende teknologisk

udvikling og samfundets ønske om forbedring af mennesket.

Transhumanismen er non-religiøs, dvs. at den kasserer tro og alt overnaturligt og i

stedet fokuserer på meningsfuld og etisk tilgang. Ledet af fornuft, videnskab og

fremskridt (ibid., s. 4-5.).

Transhumanismen er ifølge Nick Bostrom åben overfor nuværende teknologier, som

f.eks. genteknologi. De er ikke afvisende overfor for fremtidige teknologier som

nanoteknologi eller kunstig intelligens (Bostrom, 2005). De vigtigste forventninger som

transhumanismen vil opfylde, er forlængelse af menneskets liv, udryddelse af

sygdomme, eliminering af unødvendige lidelser, forbedring af menneskets intellektuelle,

fysiske og følelsesmæssige muligheder, kolonisation af universet og intelligente

maskiner. Transhumanister mener ikke at evolutionen af mennesket er færdig og ved

brug af proaktiv og ansvarlig tilgang til teknologier og videnskab, kan der udvikles

posthumans (ibid.).

Som tidligere nævnt er en af de vigtigste forhåbninger i transhumanismen; en

forbedring af menneskelige kapaciteter og minimalisering af kropslige begrænsninger.

Nikolas Rose nævner 4 konditioner hos mennesker, der kan forbedres: bedre børn,

overlegen ydeevne inden for sport, tidløs krop, lykkeligt sind (Rose, 2009, s. 87).

Kerneværdien for transhumanister er udforskningen af de muligheder, de nye

teknologier frembringer. Det er vigtigt at understrege at transhumanistiske værdier ikke

er fast defineret og kan ændre sig i fremtiden, når udforskningen er mere avanceret.

Nick Bostrom forklarer at de posthumanistiske værdier er taget ud fra vores nuværende

forståelse af verden. Han siger:

Side 30 af 61



Freja M. L. Jørgensen, Magda P. Pacan og Mette D. Pedersen V2124809431

“The posthuman values can be our current values, albeit ones that we have not yet

clearly comprehended. Transhumanism does not require us to say that we should favor

posthuman beings over human beings, but that the right way of favoring human beings

is by enabling us to realize our ideals better and that some of our ideals may well be

located outside the space of modes of being that are accessible to us with our current

biological constitution.” (Bostrom, 2005, s. 3)

Kritik af transhumanisme

Der findes mange transhumanistiske tilhængere, der udtaler sig optimistisk om

udviklingen af nye forbedringsteknologier. Dette emne bringer diskussioner om

potentielle konsekvenser, med involvering af både individet og samfundet. I dette afsnit

vil nogle af de vigtigste argumenter, introduceret gennem transhumanistiske og

anti-transhumanistiske perspektiver, beskrives.

Spille Gud

Teologer beskriver mennesket som værende skabt i Guds billede. Dette er kernen for

vores menneskelighed. Forsøger man at ændre det med bioteknologi, er det imod Guds

vilje, hvilket vil ødelægge vores menneskelig værdighed (Fukuyama, 2003, s. 7). Francis

Fukuyama, professor ved Johns Hopkins University, mener at debatten om bioteknologi

ikke må betragtes som polarisering mellem videnskab og religion. Det giver misledende

indtryk at det kun er religiøs tro, der er et afgørende argument imod bioteknologi (ibid.,

s. 12). Han argumenterer videre, at det ikke kun er religion, der kan forklare

menneskelighed - det er natur, speciel menneskelig natur, som definerer eksistensen.

Udover det, udtaler han sig om, at hvis menneskelig natur definerer vores eksistens, så

definerer den også politiske regimer. Teknologi er i stand til at ændre vores

menneskelige natur, som kan have store konsekvenser for liberalt demokrati og politik

(ibid., s. 7).

Francis Fukuyama forklarer at de direkte konsekvenser er nemmere at håndtere, da det

er nemmere at identificere dem. Han mener at indirekte konsekvenser kan påvirke
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vores menneskelighed og eksistens, og er lige så vigtige som direkte konsekvenser (ibid.,

s. 8).

Bagatellisering af menneskelig identitet

En af de største forhindringer, der står imod udforskningen af teknologiske muligheder,

er den nuværende forståelse af identitet. Nick Bostrom forklarer at selvom der er mange

biologiske begrænsninger, der kan overskrides, findes der også begrænsninger, der kan

være umulige eller svære at overskride. Grunden til dette er ikke kun teknologiske

problemer, men også metafysiske dilemmaer, såsom vores nuværende forståelse af

menneskeligheden og identitet. Teknologier kan gøre det muligt for os at skabe en ny

type af menneske, som er anderledes end os (human), at den ikke længere kan betragtes

som et menneske (posthuman). Transhumanisterne argumenterer dog for at der

allerede sker en forbedring af menneskets kapacitet ved hjælp af teknologier som f.eks.

vacciner, der bruges til at bekæmpe sygdomme, og derfor er en teknologisk forbedring

et naturligt trin af evolutionen. Nick Bostrom giver følgende eksempler:

“A person could obtain quite a bit of increased life expectancy, intelligence, health,

memory, and emotional sensitivity, without ceasing to exist in the process. A person’s

intellectual life can be transformed radically by getting an education. A person’s life

expectancy can be extended substantially by being unexpectedly cured from a lethal

disease.” (Bostrom, 2005, s. 3)

Han ender med at sige at bevarelsen af identitet ikke kan være en værdi i sig selv, fordi vi

kan værdsætte andre ting end vores personlighed. Vi kan lade nogle dele af os selv

overleve, selvom det samtidig menes at vi skal opgive noget andet. I konsekvens af dette,

er vi ikke længere samme person. Denne beslutning kan udelukkende tages, hvis vi er

bekendt med den fulde betydning af mulighederne og konsekvenserne, hvorfor

udforskningen af teknologier er nødvendig for at skabe en sådan forståelse.

Eugenik

Den teknologiske udvikling er en drivkraft for forbedringen af mennesket (Newman

2010, s. 29). Ved siden af videnskab blev der dannet politik, guidelines og doktriner
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omkring rensning af menneskenes gener kaldet eugenik (ibid., s. 30). Eugenik adskilles

mellem negativ, som inkluderer udryddelse af genetiske sygdomme, og positiv

forbundet med forbedring af talenter og velvære af mennesker (ibid.). Negativ eugenik

manifesteres via bl.a. tvangssterilisering, som fandt sted i USA eller Europa og

udryddelse programmer, som nazistiske dødslejre eller andre former for folkedrab.

Positiv eugenik inkluderer opmuntring af overlegne eksemplarer til at yngle, som også

kan have en tvangsform (ibid., s. 31). Stuart Newman, professor i cellebiologi og anatomi

ved New York Medical College, mener at genmodifikationer ved brug af

forbedringsteknologier kan betragtes som en form for eugenik, fordi målet ikke er

behandling af en allerede eksisterende person eller sygdom, men ændring af mennesket

med genetiske midler (ibid., s. 38). Derudover nævner han valg eugenik forbundet med

f.eks. selektiv abort eller prænatal diagnose, der muliggør valget om, hvilke gener skal

videregives.

Herpå kommer et nyt felt – bioetik, der påtog sig opgaven med at fortolke, domesticere

og forudsige den kommende æra af genetisk modificerede mennesker (ibid., s. 39).

Stuart Newman citerer f.eks. en gruppe af forskere, som siger at genteknologi vil

frembringe to grupper af mennesker med sin egen natur, som ikke kan betragtes som

lige. Det kan føre til eugenisk krig mellem ikke-modificerede mennesker og

modificerede mennesker (ibid.).

Genetisk ulighed

Shawna Benston forklarer at en part af menneskene vil forbedre sig ved brug af

genteknologier, og den anden part vil fortsætte deres liv uden genetiske modifikationer.

Det kan resultere i et bredt spektrum af fysiske, kognitive og psykologiske evner hos

mennesker. Der er en trussel om større stigma mod mennesker, der bruger disse

teknologier og omvendt. Der er derfor vigtigt at beholde alles rettigheder: potentielle

forældre, børn og individer (Benston, 2016, s. 2).

Lee M. Silver, biolog og professor ved Princeton University, opstiller et scenarie, hvor der

ikke er en regulering af forbedring-teknologierne. Scenariet viser en ny klasse af

mennesker, der er genetisk modificeret og de kontrollerer alle aspekter af økonomi,

medier, underholdningsindustri og videnskabsindustri (Newman, 2010, s. 39).
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Yderligere er der en tekno-progressiv ideologi, der omhandler bl.a. forpligtelse til

retfærdig fordeling af genteknologi og det juridiske grundlag for ekskulpering af

forældre og videnskabsmænd, når genmodifikationer går galt (ibid., s. 41). Dette

understøtter transhumanismen, som understreger hvor vigtigt det er at have en bred

tilgængelighed og lighed, samt at der ikke er plads til nationalisme, racisme og sexisme,

når vi snakker om forbedringsteknologier (Bostrom, 2005).

Moralitet

Sarah Franklin , vælger at kommentere på Bill McKibben, Francis Fukuyama og Jürgen4

Habermas perspektiv på forbedring-teknologier. Sarah Franklin mener at det, som de

har tilfælles, er betoning af uønskelighed af genetisk design. De tre påpeger også, at

teknologisk udvikling bevæger sig for hurtig uden menneskers samtykke.

Fukuyamas mener at screeningen af embryos på et for bredt spektrum af lidelser vil

forårsage at kun børn med den rigtig genetiske kode vil fødes. Resultatet af dette vil

være sammenbrud af grænserne mellem genetisk screening, diagnose og forbedring,

som kan føre til, at de nye teknologier vil give større kontrol over børns genetiske

sammensætning (Franklin, 2006, s. 86). Habermas mener at genteknologi er trussel

mod social orden og integration. Genmodifikationer kan ændre vores selvforståelse på

en fundamental måde, så den moderne opfattelse af lov og moral kan påvirke

samfundets normative grundlag. Mennesker risikerer at miste menneskelighed uden at

erkende, at vi mister noget af stor værdi (ibid., s. 87). Bill McKibben deler dette

synspunkt og tilføjer at vi forbliver en fuldstændig menneskelig art for nu, men det kan

ændre sig meget hurtig, og derfor skal mennesker “overveje, beslutte og handle nu”

(ibid., s. 88). Udover det nævnes McKibbens syn på videnskabsmanden, som er en

magtfuld, ikke troværdig og social marginal, der er uden for de sociale normer. Ifølge

Sarah Franklin er denne interessekonflikt mellem samfund og videnskab misledende

(ibid.).

4 Professor på Social Studies of Biomedicine og Associate Director of BIOS på London School of Economic.
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Sarah Franklin konkluderer at der er mediehype for at bruge designer babyer, som

eksempel for genteknologi. Det er et emne, der rejser modstridende meninger, som

virker forvirrende, selvmodsigende og ambivalente (ibid., s. 90). Hun påpeger at der er

lang vej til klinisk virkelighed, hvilket omtales som legalisering proces (ibid., s. 91).

Legalisering processen viser juridiske og regulatoriske udfordringer, som kan afslutte

offentlige og parlamentariske debatter. Nuværende teknologier forbundet med

reproduktion som in vitro teknik viser videnskabens evne til at blive reguleret gennem

processen af social forhandling og politisk innovation – fra teknisk til

lovgivningsmæssigt aspekt, fra klinisk til filosofisk (ibid., s. 92). Genteknologien bør

sammensætte teknologisk potentiale, menneskets ønske om forbedring med et bredt

delt syn på behovet for begrænsninger (ibid., s. 93).

Retten til sundhed og retten til handicap

Shawna Benston beskriver CRISPR’s potentiale til forbedringen af børn. Hun påpeger, at

den måske mest komplicerede spænding af menneskers rettigheder er mellem retten til

sundhed og retten til handicap (Benston, 2016, s. 4). Hvis vi – både socialt of juridisk –

skal sige, at handicap skal repræsenteres som ækvivalent med sundhed, så har vi intet

grundlag for at fortælle forældre at de ikke skal vælge invaliderende egenskaber til

deres afkom (ibid.). Retten til sundhed og handicap er to sider af samme sag.

Samtykke

Debatten om samtykke begynder med erkendelsen af, at efterfølgende generationer ikke

kan give samtykke til deres genetiske arv. Bekymringen om manglende samtykke kan

bedst forstås som udspring i frygt for teknologiens utilsigtede effekter. Hvis de

utilsigtede effekter kommer til syne generationer efter den første brug af teknologien,

kan der være en eksponentiel vækst i dens udbredelse i befolkningen (ibid., s. 5).

Forplantningsfrihed

Et lovligt forbud – til forskel af regulering – mod lægepraksis i forbindelse med at

beskyttet frihed ikke kan være muligt på baggrund af retten til ægteskabeligt privatliv
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(ibid., s. 7). Den garanterer frihed til at vælge sin egen livsstil og leve efter ens

dybtliggende overbevisninger (ibid., s. 8).

Frembringende gavn

Frembringende gavn forbundet med genteknologi, handler om at vælge det barn af de

mulige børn, som det kan forventes at have det bedste liv – eller mindst lige så godt liv

som de andre – baseret på den relevante og tilgængelige information (ibid.). Julian

Savulescu argumenterer, at vi har en moralsk forpligtelse til at teste for genetiske

ikke-sygdomstilstande, såsom intelligens og bruge denne information i reproduktiv

beslutningstagning (ibid.)

Interviewanalyse

Der vil i de følgende afsnit blive analyseret på interviewene med Thomas, Anne-Marie og

Gorm, med henblik på at analysere deres respons, for at undersøge deres holdninger om

transhumanisme, den teknologiske singularitet og CRISPR. Yderligere anvendes den

analyserede respons til at inspirere projektgruppen til udarbejdelsen af diskussionen og

scanerierne.

Interview med Thomas

Thomas argumenterer at forbedringsteknologier kan være fordelagtige, hvis de kan

forbedre livet, uden at skade os. Dette understreger han gennem hele interviewet, samt

teknologiens mulighed for at være frivillig. Mennesker skal ikke tvinges til at anvende

forbedringsteknologier, hvis det ikke ønskes. Dette stemmer overens med Nick

Bostroms synspunkt af transhumanismen. Thomas mener at mennesket bør forbedre

sig, da det er en naturlig del af evolutionen.

“[...] mennesket ligesom transformerer sig, altså at vi ændrer os og måske ender med at

blive en ny art, altså ligesom vi havde neandertalerne før vi kom, det sker jo helt

naturligt, så synes jeg måske også det kan være en del af menneskets natur at vi går ind

og prøver at forbedre os og ændre os selv” (Bilag 1, s. 2)
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Snarere end at definere forbedring som kunstig og naturlig, opdelte han genteknologier

mellem terapi og forbedring. Han definerer terapi, som behandling af sygdomme, hvor

læger forsøger at få mennesket tilbage til normaltilstanden, altså før sygdom. Ideen bag

de kommende forbedringsmuligheder er at “prøve at se om vi kan forbedre vores

såkaldte normaltilstand eller naturtilstand” (Bilag 1, s. 3) Thomas nævner nogle

eksempler af sådanne forbedringer af mennesker bl.a. doping inden for sport, hvor vi

kan få vores muskler til at blive mere udholdende og stærkere. Denne trend er også

observeret af Nikolas Rose (Rose, 2009).

Thomas nævner piller, som et andet eksempel, der kan ændre mennesker til at blive

mere moralske, heri mener han at piller kan ændre menneskets hormonsystem på en

sådan måde, at mennesket bliver mere omsorgsfuld og viser mere empati. Han tror ikke,

at mennesker vil beholde status quo og mener at de fleste mennesker ville acceptere

forbedringsteknologier, hvis det blev anerkendt at det ville øge levetiden.

Han mener at teknologien bør analyseres fra en moralfilosofisk synsvinkel, for at give

svar på, om udviklingen af teknologier er god eller ej. Her understreger han igen at der

skelnes mellem teknologien; god teknologi, der er frivillig og forbedre vores liv og knap

så god teknologi, der skader os eller er tvunget ned over os. Thomas siger: “Det er de

etiske værdier der, for mig, definere hvornår vi bør anvende en forbedring eller ej”

(Bilag 1, s. 4). Ifølge Thomas har social og politisk kontekst betydning i henhold til

hvordan teknologien skal anvendes og introduceres, hvilket fremhæver nytten af de

etiske argumenter for og imod brugen af teknologi (ibid., s. 6). Det kunne være specielt

brugbart i forhold til de utilsigtede effekter, som en teknologi kan frembringe. Disse

konsekvenser kunne have duplikation-effekt for de kommende generationer.

Thomas udvider påstanden om frihed. Han argumenterer at et forbud af en teknologi

begrænser menneskers frihed, men kan være en nødvendighed. Han siger: “Og man kan

sige at den eneste gode grund til at gøre det, der er så at beskytte de folk mod dem selv”

(ibid.). Egen frihed har en absolut vægt ifølge Thomas, men andres frihed bør også

respekteres. Han mener, at “Der er selvfølgelig grænser især når ens frihed skader andre
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ik, men jeg syntes også der kan være nogle situationer, hvor vores frihed bør begrænses”

(ibid., s. 7).

Han mener at forbedringsteknologier skal være tilgængelige for alle, hvis de opfylder en

række sikkerhedskrav. På den anden side frembringer en bred tilgængelighed risikoen

for at understøtte præstationssamfundet. Det argumenteres at der kunne opstå socialt

pres for at gøre brug af nye teknologier, for at tilpasse sig de nye normer, der kunne

forekomme med udviklingen af forbedringsteknologien. Han tilføjer at det ikke er selve

teknologierne, der er problematiske - det er præstationssamfundet, som er

problematisk, og det er præstationssamfundet, som bør ændres. Staten kan ikke forbyde

en teknologi, fordi den kan misbruges. Det samfund, der er skabt af nye teknologier bør

omformuleres efter de nye normer. Han siger:

“Det vi skal fokusere på, det er at ændre de ting, der er problematiske ved et

præstationssamfund. Altså, det er ikke teknologien man går efter, men det er selve

konteksten, som du var inde på. Man skal gå efter at ændre, hvis den er moralsk

problematisk.” (ibid., s. 8-9)

De nye teknologier kan kun understøtte det problematiske ved præstationssamfundet

og social ulighed. Forbedrings-teknologien kan ikke forårsage ulighed i samfundet, men

kan kun tilføje ekstra aspekter til det allerede eksisterende problem. Derfor

understreger han at lige tilgængelighed er vigtig. Han siger:

“[...] hvis det er, at genmanipulation eller study drugs eller hvad det er, at det så at sige er

tilgængeligt for dem der ønsker det. Så alle får… kan have gavn af det, så ikke kun en

eller anden lille elite, der kan få adgang til uddannelse eller adgang til sundhedsydelser

eller adgang til forbedringer.” (ibid., s. 9)

Han nævner at der er et moralsk problematisk pres, men modargumenterer også at det

kan skabe en moralsk forpligtelse til at yde sit bedste. Det gennemføres med et

eksempel fra den medicinsk verden: En læge er forpligtet til at bruge den nyeste viden

til at behandle sine patienter, hvis et nyt medikament kan give bedre resultater. Det vil

være moralsk forkert at ikke bruge den viden.
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Slutteligt argumenterer han at genteknologien vil øge vores frihed, da sygdomme kan

fjernes, hvilket vil give en øget livskvalitet. Han modsiger påstanden om, at genetiske

modifikationer vil fratage barnets mulighed for en åben fremtid, da han ikke mener at

barnet nogensinde har en åben fremtid, hvilket visualiseres i følgende citat:

“Altså nu har jeg jo selv to børn ik, altså, det, jeg er jo stærkt med til at præge mig, de er

født i Danmark og (griner) de taler dansk. Det har de sku ikke selv valgt vel, altså der var

massere af ting, også i vores liv, vi ikke selv har valgt” (ibid., s. 10).

Interview med Anne-Marie

Anne-Marie mener at udviklingen af forbedringsteknologier bør betragtes som

nødvendig, hvis de bruges til behandling. Det er årsagen til at hun forholder sig til

genteknologi, som et værktøj, lægen kan anvende til at håndtere sygdomme. Hun mener

der er en glidende overgang mellemsygdom og normalegenskaber, hvilket kommer til

udtryk i følgende citat: ”Er det sygdom eller er det ikke, fordi det er jo virkelig

kontinuummet nogle gange kan det være en glidende overgang fra hvad der er

normalegenskaber til hvad der så er sygdomme.” (Bilag 2, s. 15). Hun mener ikke at man

kan betragte det, som en binær ting.

Menneskets opfattelse af ændringer forårsaget af forbedringsteknologier betragtes ofte

som kunstig eller unaturlig, hvorimod behandling betragtes som naturligt. Det kan

argumenteres at dette er baseret på at behandling er standardiseret og opfattes

normativt. Anne-Marie påpeger, at ”meget af det vi opfatter i dag som naturlig, er det jo

ikke” (Bilag 2, s. 15). Hun fortsætter tanken ved at sige, at vores forståelse af det

naturlige er pseudo-romantiseret. Heri mener hun, at vi tror på at det naturlige er bedre

end det unaturlige, men sådan er det ikke altid. Hun udtrykker, at behandlingen kan

betragtes som en form for interferens i den naturlige proces: ”Altså bekæmpelse af

sygdomme, det er jo også unaturligt på en eller anden måde, for ellers skulle vi bare

læne os tilbage og sige ‘Vi bare tager hvad der kommer’.” (Bilag 2, s. 15).

Anne-Marie lægger stor vægt på selvbestemmelse, når det kommer til

normalegenskaber. Mennesker har ret til forskellige behandlinger og de ønsker dette.
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F.eks. henvender patienter sig ofte til privaten, hvis det offentlige ikke kan opfylde deres

ønsker. Her refereres til plastikkirurgi; ”…plastikkirurgi foregår jo i privat regi, og hvis

der så går et eller andet galt, hvem er det så, der rydder op? Det er det offentlige. Så det

foregår ikke i to parallelsamfund, der er igen en afhængighed der, så jeg synes godt at

samfundet også kan retfærdiggøre at man er med til at sætte nogle rammer for de frie

valg.” (Bilag 2, s. 16). Hun nævner, at det ikke er teknologierne, som bør sætte rammerne

for hvilken udvikling vi ønsker. De værdier, der binder os sammen – etiske, sociale og

kulturelle aspekter – bør skabe vores samfund. Teknologier er jo bare teknologier, og

der findes vigtigere ting, som kan definere vores verden. Hun påpeger at teknologier i

sig selv er neutrale. Det er anvendelserne af dem, der kan påvirke samfundet.

Anne-Marie udtrykker at genteknologier kan give mere frihed til individet, fordi der er

flere valgmuligheder tilgængelige. Det kan dog forårsage øget social ulighed og

diskrimination imod mennesker, som ikke ønsker at gøre brug af genteknologier. Hun

argumenterer dog, at den personlige frihed kun begrænset pga. tvang.

Slutteligt nævner hun at CRISPR er ”en drøm man stadig har” (Bilag 2, s. 18), idet at

teknikken stadig har lang vej til kliniske undersøgelser. Anna-Marie påpeger at ”det er

langt mere komplekst end det man troede” (Bilag 2, s. 18).

Interview med Gorm

Gorm sammenligner transhumanisme med religion. Han mener, at alle forudsigelserne

om fremtiden er præget af en teknologisk udvikling baseret på tro, at der vil forekomme

en sådan begivenhed som singularitet, som vil ændre alt vi kender. Han siger:

“det sådan set det de ikke alene kan, men også SKAL, når man ser vores potentiale og vi

har fået vores forstand til at bruge den, ligesom når vi nu bor i huse og hvad kan man

sige, flyver i flyvemaskiner og tager verden i besiddelse på den måde, så mangler det jo

også bare at vi ikke også udnytter vores forstand og evner til at forbedre os selv.” (Bilag

3, s. 19)

Gorm, ligesom de andre skeptikere ovenfor transhumanismen, mener at

transhumanismen bærer alvorlig risiko for mennesker og deres menneskelighed. Han
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er bekymret for at mennesker vil miste noget af stor værdi i gennem den

transhumanistiske transformation. Ideen om menneskets evolution fra humane til

posthumane fremstår for risikabelt i hans øjne. Han siger: “I kan allerede høre på mig at

det tror jeg er et risikabelt projekt. Der er nogle der taler om menneske version 5.0 eller

2.0” (ibid.).

De nye teknologier indebærer ukendte risikoer. Nogle af de nye teknikker til at behandle

mennesker ligner lægernes almindelige praksisser, men der er en forskel i det

informerede samtykke. Nyere teknologier og teknikker kan være svære at udrede til en

ufaglært. Gorm finder det essentielt at patienter er velinformerede, og på baggrund af

dette tager en omhyggelig gennemtænkt beslutning om behandlingen. Han siger: “[...]

hvorfor er det anderledes at stikke i hjertet end at stimulerer hjertet? Altså det var svært

lige at se den afgørende forskel her, bortset fra at patientgruppen kunne måske være

sværere at forklare, hvad der var på spil og derfor få et ikke ligeså informeret samtykke.”

(ibid., s. 20).

Lægen skal også være velinformeret og føle sig selvsikker i sine medicinske

beslutninger. Gorm fortæller om Hammurabis lov som hævdede at lægen skulle have

hugget hånden af, i tilfælde af patients død. Dette skulle sikre at behandlingen blev

veludført. Han mener, at “[...] så længe det drejer sig om sygdom og en eller anden

begrundet tro på at det her kunne gøre en patient mere rask, så er det, så falder det

inden for sådan en bred forståelse af at det er det læger gør” (ibid.). Han fortsætter

tanken ved at inddrage genterapi som eksempel. Genterapi adskiller sig ikke meget fra

behandling, men al behandling inddrager risikoen for bivirkninger. Det er lægens job at

informere patienten grundigt men ikke overbeskrivende om potentielle bivirkninger.

Udover det nævner han at chancerne og konsekvenserne bør omtales ærligt og

realistisk. Han påpeger også, at nogle bivirkninger kan komme til syne efter lang tid. Han

siger:

“[...] vi ved jo også gammel gammel erfaring i lægeverdenen at det ser rigtig godt ud i

nogle dage, nogle uger eller nogle år også kommer nogle bivirkninger og de kan være

meget værre end sygdommen. Så man har et stort potentiale for at gøre skade, og det
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var derfor at Hammurabis lov allerede 6000 år siden - patienten dør, så får du hugget

hånden af.” (ibid., s. 21)

Dette realiserer blot en af de tvivlsomheder, der ligger bag anvendelsen af CRISPR, idet

man ikke er klar over hvilke bivirkninger, det medfører efter én dag, én måned eller fem

år.

Gorm adskiller moral af etik som to forskellige begreber. Der findes den moralske

praksis, hvor mennesker er enige om at noget er rigtigt. Etik er mere en teoretisk

analyse af dilemma, der er forbundet med fornuft og etisk tankegang. Han udvider

tanken ved at sige at forbedring af mennesket kan betragtes som moralsk rigtigt, fordi

flertallet af mennesker vil bruge disse teknologier. I modsætningen til det, påstår han at

mennesker vil beholde status quo og at de fleste mennesker vil betragte nye teknologier

som en risiko. Han siger:

“[...] hvis man ligesom skal trække den hurtigt ud, så vælger man ikke at gøre noget, så

venter man at gøre, at blive hvor vi er i stedet for at flytte sig. Og det er jo så selvfølgelig

fordi det overvejende, at det at flytte sig er en risiko. Og det at blive, ja det er måske ikke

rigtig helt godt, men på den anden side lever man jo endnu.” (ibid.)

Selvom ideen om konsekvenserne af forbedringsteknologier kan være skræmmende, så

er den ikke stærke nok til at stoppe innovation.

Grunden til Groms skepticisme er bl.a. hans private holdning til religion. Han tror på Gud

og siger selv, at det påvirker hans mening om genteknologier. Mennesket er skabt i Guds

billede og mennesket bør ikke manipulere med Guds skabninger. På den anden side har

mennesket fri vilje. Det er vigtigt at huske på, at selvom “alt er tilladt, men ikke alt

gavner” (ibid., s. 22).

Regulering af teknologi er en kompliceret proces, hvilket kræver mange overvejelser fra

forskellige perspektiver. Grænserne for en aktiv handling kan være svær at definere,

men er nødvendige i forhold til menneskets sikkerhed og sundhed. Gorm nævner bl.a.

magtforhold, hensigter og moralitet blandt de ting, der bør overvejes under en

vurdering af teknologi. Han hævder: “Sådan er det jo helt klart i rigtig mange ting, at det
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er kontekstafhængigt og så er det også hele tiden klart at det er noget med hensigterne

bagved og magtforholdet og informationen, muligheden for at sige nej tak,

konsekvenserne af at sige nej tak øhm, og et samfund hvor det bliver, ender med at

være” (ibid., s. 23). Han anvender doping som et eksempel, idet at doping kan betragtes

som en forbedringsteknologi med det formål at øge atletens ydeevne. Dette betragtes

dog som snyd og er ikke tilladt i sport. Her bidrager moralitet.

En potentiel konsekvens af forbedringsteknologier er øget ulighed mellem menneskene.

En bred tilgængelighed er en transhumanistisk kerneværdi, og manglen på

tilgængelighed er en af de største bekymringer for bioetikere. Gorm deler bioetikkens

synsvinkel ved at sige:

”Nogle af de her forbedrings-teknologier kommer jo til at blive ret dyre og det vil sige at

der bliver et A og et B hold, og det er en del af en retfærdigheds diskussion, en del af

problemet, og det vil sige, ude i forvejen er vi jo gerne skabt lidt forskellige med

forskellige talenter.” (ibid.)

Der kan opstå et A og B hold, hvis kun de rige har adgang til teknologierne på baggrund

af deres økonomiske fordele. Gorm inddrager tanken om at vi har sociale

forskelligheder, hvilket betyder at vi er skabt forskellige med forskellige talenter. Han

udleder at den sociale ulighed skaber et samfund, hvor mennesker har lige chancer i

livet, og at forbedringsteknologier kun vil øge den sociale ulighed. Han mener at ”[...] det

bliver jo bare værre, hvis man også kan bruge sine penge til at købe sig til at blive endnu

bedre” (ibid., s. 24).

Gorm aflsutter med at argumentere for at vi som samfund har en forpligtelse til

hinanden. Selvom vi eksisterer som individer, er vi en del af samfundet. ”Vi kan ikke

være i samme rum uden at stille krav til hinanden. Det tror jeg ikke på.” (ibid.).

Fremtidsscenarier

Dette afsnit er baseret på de anvendte metoder, teorier og empiri fra projektrapporten;

trendspotting, fremtidsforskning, TRIN-modellen, ekspertinterview,
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socialkonstruktivisme, moralfilosofi, genteknologi, teknologisk singularitet og

transhumanisme.

Der er blevet opstillet fire fremtidsscenarier på baggrund af at CRISPR-teknikken

frembringer en teknologisk singularitet. Opfindelsen af CRISPR-teknikken betragtes i

scenarierne som det bristepunktet, der er nødvendig for en accelereret udvikling.

Teknikken viser lovende resultater indenfor billig og præcis genmodifikation og det

ønskes at undersøge, hvorvidt den vil opfylde de transhumanistiske påstande. Empirien

danner rammen for de forskellige retninger på akserne. Den vandrette akse består af

termet restriktioner. Til venstre er der mange, til højre er der få. Restriktioner dækker

over lovgivning, etiske diskussioner og dilemmaer, samt den sociale modtagelse af

teknologien. Den lodrette akse består af termet tilgængelighed. Oppe er den stærk, nede

er den svag. Tilgængelighed dækker over muligheden for at deltage i anvendelsen, af

teknologien ud fra økonomiske, kulturelle og sociale skel. På figur 4 er de fire

fremtidsscenarier visualiseret med de førnævnte akser.

Figur 4: Lavet af Freja, Magda og Mette.
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Det fælles narrativ

Menneskets nysgerrighed har allerede ført det mange veje. I 1987 opdager og beskriver

Yoshizumi Ishino, som er molekylærbiolog - en del af en DNA-sekvens, som senere vil

blive kaldt CRISPR. Teknologiens udvikling accelerer i starten af det 21-århundrede og i

år 2045 kommer et gennembrud i CRISPR-teknikkens anvendelse, hvilket gør at den nu

kan anvendes af alle og til alle former for modificeringer. CRISPR trigger en teknologisk

singularitet i hele verden, som nu gør at vi som globalt samfund skal tage stilling til,

hvordan teknologien får lov til at blive anvendt. Dette har vi således valgt skal

manifesterer sig som de fire følgende fremtidsscenarier.

Scenarie A: Menneskets igangsætter sin egen udryddelse

Eksperterne forsikrer alle menneskene om at CRISPR er harmløst og de ved hvad de

laver. Det reklameres med at man kan slippe for sygdom, uønskede kvaliteter og at man

kan designe sine fremtidige afkom. Der er dog en række forskere, der påstår at det vil

blive menneskehedens undergang, hvis der leges med Guds billede af os. Men

menneskene lyttede til eksperterne og stolede på dem. Til menneskets overraskelse, ser

det ud til at de burde have lyttet til den mindre gruppe af forskere. For i år 2055, havde

de ret i deres bekymringer. Efter skruppelløs omgang med både somatiske &

reproduktive celler, er 94% af den fødedygtige del af verdensbefolkningen gjort steril.

Det viste sig at de genetisk modificerede - anti-virale celler med tiden blev gjort så

kløgtige på menneskets naturlige celler, at de begyndte at danne sig en autoimmun

respons på menneskets reproduktive organer. Muligheder blev drøftet blandt de

ledende forskere. Binyrebarkhormon viste sig at gøre mere skade end gavn. Mennesker

udvikler knogleskørhed, psykoser, og tynd hud. Andre forskere foreslog kloning af

mennesker, som løsningen for fremtidens reproduktion af mennesket. Videnskaben

havde presset mennesket for langt væk fra dens naturlige tilgang - nærmest umuliggjort

den. Den videnskabelige verden gør alt for at perfektionerer muligheden for at klone

mennesket korrekt. Men i år 2075 er det endnu ikke lykkedes dem at gøre processen

stabil. Verdensbefolkningen er skrumpet 40% og der bliver årligt på verdensplan kun
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født 1.200 børn. I år 3050 er mennesket uddødt og andre dyrearter har overtager de

forhenværende byer.

Scenarie B: Posthuman

Der er national og international konsensus om at den eneste rigtige beslutning er at gå i

gang med at modificere alle uønskede menneskelige træk og sygdom væk. Internationalt

udformes der en kontrakt, hvilken dækker over de betingelser, der skal være gældende

for at CRISPR kan gøres main stream. En af disse er muligheden for at modificere i

normalegenskaber. Det gøres lovligt at modificere en embryo og indsætte den, med

formål om at gennemføre en graviditet. Denne nye epoke bliver døbt The Age of Designer

Humans. Par booker møder på Hospitalernes Trans-Humanistiske Afdeling for at

diskutere deres muligheder. De bliver givet et skema hvori de får muligheden for at

vælge øjen- og hårfarve. Muligheden for at give barnet en gennemsnitshøjde, eller højere

end gennemsnittet, hvis de ønsker det skal være overlegen indenfor sportens verden.

Slutteligt, bliver de givet muligheden for om befrugtningen skal være enkelt foster,

tvillinger eller trillinger. Den anden del af kontrakten lyder på, at CRISPR teknologien

skal tages i brug for at udrydde al sygdom, hvis ønsket. Forskere formår at modificere

T-celler til at danne en barriere i menneskets immunforsvar, der gør det genetisk

umuligt for mennesket at kultiverer alle former for ekstern vira eller bakterielle

infektioner. Dermed bliver al sygdom udryddet for altid. En ny art begynder således sin

dannelse. Et helt nyt væsen skal til at betræde jorden.

Scenarie C: Segregation: A & B Hold

Verdens regeringer drøfter mulighederne for, hvad denne nye teknologi kan betyde, for

deres befolkninger. De drøfter om det er noget sundhedssystemet skal integrere ind i

børnevaccinationsprogrammet, som en enkelt vaccine med genetisk modificerede

T-celler, i stedet for de mange vaccinerer et barn tilbydes fra 5 mdr. til 12 år. CRISPR

forskerne forklarer at denne teknologi ikke er blevet skabt med dårlige hensigter for

mennesket, men for at udrydde al sygdom og sikre menneskets overlevelse for

kommende generatoner. De drøfter om det skal tillades at modificere i

normalegenskaberne. Disse diskussioner skaber en kløft i det globale samfund og mens
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de mangeårige diskussioner har stået på, har de højere socialgrupper købt sig adgang til

at anvende teknologien. Anvendelsen og adgangen til teknologien fik aldrig lov til at

blive mainstream - men afhang i stedet af, hvilke ressourcer der kunne give en først

adgang. I år 2050 eksisterer der nu to former for racer i smart byerne. Den ene er det

organiske menneske og den anden er det uorganiske menneske. Det er de uorganiske

mennesker, som styrer smart byerne. Andre valgte at frasige sig modificeringerne. I

forskellige intervaller besluttede de organiske mennesker at forlade smart byerne og

skabe nye samfund. I år 2056 startede III verdenskrig, men hvor denne førhen havde

været mellem nationer af samme kødelige oprindelse, foregik den nu mellem den gamle

og den nye art.

Scenarie D: Al sygdom forsvinder

Gennembruddet med CRISPR teknologien resulterer, efter lang tids etisk diskussion, i at

det internationalt fortsat forholdes ulovligt at modificere i germline. Imidlertid bliver

der efter grundig overvejelse skabt international konsensus om at behandle alle på

jorden - med disse sygdoms & vira udryddende genetiske modificerede T-celle vacciner.

Alle tilbydes et stik ved fødslen som forebyggende behandling. For at vi kan sikre

menneskets overlevelse, lyder det fra eksperterne. Folkelige protester opstår, da der er

de, som mener at menneskets overlevelse netop er baseret på konstant at udfordre

immunforsvaret og jorden vil blive overbefolket, hvis sygdom fjernes. Det vil skabe

mangel på simple nødvendigheder som føde og drikke. Andre protester opstår ligeledes

fra dem, der mener at dette er den eneste rigtige vej og gå som globalt samfund. I år

2050 bliver vaccinen indskrevet i det danske børnevaccinationsprogram. I år 2075 ser

man resultatet af tilføjelsen af denne vaccine. Disse viste sig at være succesfulde i deres

forebyggende effekt og med få bivirkninger, hvilken 99% af gangen kunne kureres med

den nye CRISPR teknologi. Grundet udryddelsen af alle sygdomme, er

verdensbefolkningen nu steget til 31 milliarder mennesker.
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Diskussion

Nøglen til singularitet

Med forbehold for de ovennævnte fire mulige fremtidsscenarier, leder dette således til

rapportens diskussion.

Genteknologien og CRISPR-teknikken kan ændre vores nuværende forståelse af normer

eller skabe et nyt udtryk for et specifikt sæt af normer. De fortæller om den eksisterende

virkelighed. Denne virkelighed og det normative kan ændres gennem en teknologisk

singularitet. Virkeligheden kan italesættes med den socialkonstruktivistiske tilgang til at

producere viden, hvilket er baggrunden for hvordan denne diskussion er opstillet.

Hensigten med det følgende afsnit, vil således være at diskutere hvordan denne norm,

ville kunne udvikle sig til en teknologisk singularitet, som resultat af rapportens

metodiske og teoretiske overvejelser, samt hvordan udredningen af fremtidsscenarierne

og de tilhørende akser er fremstillet. Diskussionen indgår i trin tre og seks af

TRIN-modellen.

CRISPR-teknikken er fordelagtig på baggrund af økonomiske aspekter, da det er en billig

teknologi at anvende. Dette gør at den bliver nemmere at udbyde og implementere ud

fra et økonomisk standpunkt. Her kan der argumenteres at innovation ikke kan stoppes

eller styres på baggrund af kommercielle og konkurrencemæssige forhold. De normer,

hvilke den nuværende menneskehed værdsætter kommer, med Rose’s analyse i tanke, til

at ændre sig over tiden. Hvad der er kommercielt foretrukket i dag, vil blive

omformuleret og danne et nyt tanke-fællesskab.

Yderligere, er teknikken både effektiv og simpel at anvende. Effektiviteten kommer af

teknikkens præcision. Teknikkens simpelhed skal forstås i perspektivet af, hvordan vi

forstår de muligheder CRISPR indebærer. På nuværende tidspunkt er dens fulde

potentiale endnu ikke blevet realiseret, idet at teknikken stadig opererer på et delvist

teoretisk plan. Vores forståelse af teknikken er bundet til den forståelse som vi besidder

i dag. Almindelige mennesker opfatter kroppen på det organelle niveau, hvorimod
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CRISPR tillader at vi tilgår den molekylærbiologien. Med det i tankerne, er det således

de mange muligheder, der ligger synlige og ikke-synlige i anvendelsen af teknologien,

som fordre at denne har potentiale til at starte en teknologisk singularitet.

Disse ovennævnte forhold bidrager til CRISPR’s store future-hype. Denne hype kommer

til syne både i for og imod argumentationen. Tanke-fællesskabet har således en tendens

til og er i fare for at over-beskrive, både hvad CRISPR kan og ikke kan gøre.

Modificering af germline og somatiske celler, åbner op for muligheden af behandlinger

og forbedringer af mennesket, som tanke-fællesskabet kun kortfattet har rørt toppen af.

Disse er indtil videre knyttet til den style of thought, hvilken molekylærbiologien styrer.

Det er således denne style of thought og dens dertilhørende tanke-fællesskab, der er

CRISPR-teknikkens største fortaler. At teknikken skulle være nøglen til en teknologisk

singularitet fordre således at denne teknik besidder flere muligheder, der har potentiale

til at ændre vores nuværende forståelse af virkelighed. Dette udsagn understøttes af den

historiske analyse Rose fremlægger i sin bog, der forklarer hvordan det normative

indenfor det kliniske blik har udviklet sig, gennem det, de teknologiske redskaber har

tilladt at observere og forarbejde. Med forbehold for alt dette, kan det således

argumenteres at CRISPR-teknikken besidder evnen til at være nøglen til en teknologisk

singularitet.

Dertil er det interessant at tage fat i Roses begreb molecularization, hvori han beskriver

hvordan det lægefagligepersonale har givet deres monopol for diagnosticering og

forståelse af menneskekroppen til teknologien. Dette er sket gennem innovation, som

Rose påtaler som sit begreb optimization. Det tanke-fællesskab, der tilhører

molekylærbiologien, fordrer at forstå kroppen ud fra et molekylær niveau. Denne style

of thought kan ses i hele sundhedsfeltet og danner således rammen for, hvordan

mennesket kan få lov til at forstå sig selv. Selvom dette tanke-fællesskab styrer

udtrykkelsen af normen, betragter og forstår mennesket primært stadig jeg’et ud fra et

kropsligt og fysisk niveau.
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Med det i tankerne, vil vi tage fokus på hvorfor at mennesket skulle fravælge disse

tekniske muligheder. Først og fremmest, er der utilsigtede effekter. Disse

konceptualiseres gennem den risiko og usikkerhed det indebærer at modificerer i både

germline og somatiske celler. Det er således svært at forudsige, hvilke konsekvenser der

ligger i anvendelsen af teknikken - ikke kun for det individuelle menneske, men også for

de kommende generationer, hvilket bl.a. omtales af Thomas og Gorm (bilag 1 og 3).

Pointen er, som tidligere nævnt i afsnittet om fordele og ulemper for CRISPR-teknikken,

at anvendelsen af denne teknik kan føre til genetiske defekter, hvilken kan lede til

negative kendte og ukendte bivirkninger. Med forbehold for dette, bliver det således

svært at opretholde metaetikkens princip, om at ophæve det til en almengyldig regel.

Gennem interviewet med overlægerne, Anne-Marie og Gorm, blev der observeret en

tilgang indenfor dette tanke-fællesskab, der hævder at det lægefagelige personale er

forpligtet til ikke at over-beskrive behandlinger og teknologiers evner. Begge mente

således, at de genteknologiske værktøjer og vores forståelse af disse - er langt fra at nå

deres fulde potentiale. Dette er således et udtryk for et andet tanke-fællesskab, der

ligeligt er påvirket af den indflydelse molekylærbiologien har haft på forståelsen af, hvad

sygdom og sundhed er. Heri fremgår der en forskel mellem tanke-fællesskabet fra det

lægefaglige og det bioetiske felt, der forklarer og definerer fremtiden med nutidens

betydninger af koncepterne. Nogle vil argumentere at modificerer frit i

menneskekroppens celler, vil gøre at mennesket vil miste sin menneskelighed. Her siger

det bioetiske tanke-fællesskab at vi ikke kan miste denne menneskelighed.

Transhumanisterne hævder derimod at vores menneskelighed vil ændre sig. Det er

således her det videnskabsteoretiske spørgsmål omkring subjekt-objekt kommer til

syne ift. socialkonstruktivismen.

Alle de interviewede eksperter mente at etikken spiller en vigtig rolle i udviklingen,

implementeringen og anvendelsen af nye teknologier, da disse besidder mulige

utilsigtede effekt. Som resultat af vores interviews, kom de forskellige style of thoughts

til syne, der kan opstå ved samtalen om at ændre status quo. På den ene side var

Thomas optimistisk og fremlagde at mennesket ville tage sådanne
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forbedrings-teknologier i brug, hvis der lå en gevinst i dem, som f.eks. længere levetid.

Hvad der her opfattes som en gevinst, fordres igen af hvilke tanke-fællesskaber individet

indgår i. På den anden side mente Gorm, at mennesket ville være skeptiske overfor disse

forbedrings-teknologier, da det er for risikabelt. Med risiko involveret, vil mennesket

helst beholde den eksisterende virkelighed og således status quo. Heri kommer det til

spørgsmålet fra metaetikken om hvilke begrundelser, der findes for at sige, hvad andre

bør eller ikke bør gøre. Dette kommer til syne gennem følgende spørgsmål: “Hvilke

begrundelser kunne der være for at sige, at andre ikke burde modificerer sig selv? vs.

“Hvilke begrundelser kunne der være for at sige, at andre skal modificerer sig selv? Her

ville et religiøst standpunkt i etikken, fodre at Gud har skabt mennesket i sit billede og

dette ikke bør ændres. Man kan også tage fat i Kant’s princip om at handlingen skal

kunne hæves til en almengyldig regel. Dertil, kommer argumentet om at

genteknologiske værktøjer begrænser og skaber ugunstige forhold for genetisk

mangfoldighed. Dette argumenterer således for en organisk selektion, hvilket tilhører

det tanke-fællesskab, der hører til ideologien bag eugenik. Dertil, har relationen mellem

patient og læge ændret sig. Patient-rollen er blevet selvstændiggjort og kan aktivt gøre

til- og fravalg i sin behandling. Denne omstrukturering af magten, gør således også at

individet uden for tanke-fællesskabet bliver givet en mulighed for indflydelse på

hvorvidt singulariteten indtræffer.

Selvstændiggørelsen bidrager til individets beslutning om hvorvidt teknologien skal

vælges til eller fra, til et vist punkt. Derudover er sundhedsfeltet styret af den style of

thought, som fodrer rekonstruktionen og optimeringen af menneskekroppen. Denne

personlige rekonstruktion af selvet, kunne således gøre at individet uden for

tanke-fællesskabet vælger denne teknik til. Med forbehold for alt dette, vil det således

kunne argumenteres at CRISPR-teknikken ikke besidder evnen til at kunne være nøglen

til en teknologisk singularitet. Det bliver således klart, at det er vidt forskellige faktorer,

der vil kunne lede CRISPR-teknikken, til at trigge en teknologisk singularitet.

Hvilken vej?

Det er således blevet klart at biomedicin har gennemgået en udvikling, der ikke blot har

ændret vores forhold til sundhed og sygdom, men også ændret de ting vi tror på, hvad vi
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håber på og de mål, vi stræber efter inden for denne del af menneskelivet. Med tanken

på dette, vil vi således nu i diskussion udfolde de fire mulige fremtidsscenarier og

hvilken metodiske og teoretiske forhold der ville kunne være med til at skabe dem.

Scenarie A

Scenarie A er konstrueret omkring en historiefortælling hvori mennesket igangsætter

sin egen udryddelse. Aksen der symboliserer tilgængelighed er stræk, og udtrykker

således at anvendelsen af teknologien bliver tilgængelige for alle uanset om status eller

sociale muligheder. Teknologien er fri og mennesker er ikke tvunget til den. Aksen der

symboliserer restriktioner er mange, hvilket udtrykker at selvom regulering og

standardisering af teknologien har været tilstrækkelig nok så fører dette til en

overskueligt utilsigtede effekt – indskrænkelsen af vores reproduktive evner. Det at

tillade genetiske modifikationen indebærer eksistensiel risiko, hvilken bliver italesat af

transhumanisterne bl.a. Nick Bostrom. I dette scenarie bliver den ultimative eksistentiel

risiko opfyldt. Den totale udryddelse af mennesket.

I dette scenarie bliver virkeligheden konstrueret foretaget ud fra videnskaben, etikken

og statens tanke-fællesskab. Heri ligger der f.eks. en forestilling om at

naturvidenskaben, som den udtrykkes gennem molekylærbiologien. Med

socialkonstruktivismen i tankerne er denne dog ikke objektiv viden, men derimod er

denne medieret gennem teknologien og således også påvirket af et specifikt udtryk for

en måde at forstå verden på. I denne virkelighed er det dog tydeligt hvordan

genteknologien kan forårsage fatale konsekvenser for de kommende generationer. Her

kan man genoptage forbeholdene fra metaetikken og argumentet om samtykke fra

endnu ikke-fødte generationer. Nogle kritikker af transhumanismen mener, at de

kommende generationer ikke kan give samtykke til deres genetiske art uanset om den

kommer igennem naturlig vej eller kunstig-skabt. Da de ikke har en mulighed for at gøre

indsigelse i hvad der vælges til og fra kan der argumenteres at genetiske modifikationer

går imod frihed til at vælge. Dette argument slår Thomas dog til jorden, ved at italesætte

at børn fødes ind i en allerede konstrueret verden (bilag 1, s. 10). Dette tidligere nævnte

tanke-fællesskab er interessante at diskutere. Den overbeviser succesfuldt at
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genteknologier er sikre til at bruge, men nogle utilsigtede effekter kan ikke forudsiges.

Heri kan man genopfriske Anne-Maries kommentar om genotype-fænotype

kompleksitet (Bilag 2, s. 18) Selvom intentionen om at overskride biologiske

begrænsninger til at opfylde menneskers ønske til personlig rekonstruktion er god, så

frembringer den katastrofen, der skulle man undgå på trods alt.

Scenarie B

Scenarie B er konstrueret omkring en historiefortælling hvori mennesket bliver til en ny

art. Aksen der symboliserer tilgængelighed er stræk og udtrykker at det er muligt og

lovligt nu at anvende teknikken ubegrænset. Aksen der symboliserer restriktioner er få,

hvilket er et udtryk for det bliver normaliseret at anvende teknikken.

Her har det molekylære tanke-fællesskabet, således videreudviklede sin forhenværende

tilstand. Der bliver i dette scenarie konstrueret en ny virkelighed på baggrund af Humes

metaetik - genmodifikationer er anten rigitge eller forkerte. Derimod kan man

argumenteres for accepten af en ændring af den eksisterende normativitet og dermed

en ændring i selvopfattelsen for individet, kan der argumenteres for at genetisk ulighed

enden vil forstærkes eller mindskes. Hvordan skal der tages stilling til hvad der er

uønsket eller unormalt i dette nye råderum? Igen, med forbehold for den eugeniske

ideologi. Alle ændringer der er forbundet med forbedring af talenter og velvære af

mennesker kan man betragtes som positive ifølge Stuart Newman. Han argumenterer

også at udryddelse af genetiske sygdomme falder under definitionen af negativ eugenik.

Denne type af eugenik er historisk og social konstrueret der udryddelse af sygdomme er

associeret med nazismen.

Den nuværende forståelse af verden og det at være menneske, har i dette scenarie

ændret sig. Ifølge transhumanisterne vil singulariteten ændrer alt vi kender og på den

måde, vil det normative tage ny form. Således vil de værdier der søges at leve efter også

være nye. Der kan argumenteres for at mennesket vil få mere frihed, da de får

muligheden for at vælge uønsket træk til og fra i dette scenarie - der respekteres retten

til at være sund, men også retten til at være handicap. Dette er standardiseret på
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baggrund af pligtetik - En person kan handle som den ønsker, anden person han handle

som den ønsker, men samtidig beskyttes der menneskelig værdighed.

Det er her hvori Roses begreber optimization og subjectification, kommer i spil. Fordi vi

selv kan vælge, hvad vi gerne vil have af forbedringer, så er vi aktive deltager i

behandlingen. Hvilket er på baggrund af den personlige rekonstruktion. Det er således

ønsket om at være bedre, der bliver hensigten bag drivkraften. I dette scenarier

begynder vi at forstå og tolke vores krop på det molekylærer niveau udelukkende. Hvori

det kropslige og fysiske niveau udfases. Pointen er således at i fremtiden kigger vi

udelukkende på hvilke gener vi gerne vil ændre, frem for at tolke dem fra de kropslige

karaktertræk.

Scenarie C

Scenarie C er konstrueret omkring en historiefortælling hvori der bliver diskuteret

hvorvidt teknikken skal gøres anvendelige til alt og alle. Aksen der symboliserer

tilgængelighed er svag, da kun få kan få adgang. Aksen der symboliserer restriktioner er

mange, hvilket er et udtryk for at adgangen til det er begrænset. Det er denne begrænset

adgang, der vedholder en diskussion i dette scenarier.

Dette understøttes også af Rose begreb bioeconomics. I dette scenarier er restrikonerne

mange, med forbehold for at der kan skabes adgang til anvendelse af teknikken gennem

ressourcer. Der kan således argumenteres for at hvis det er private kapitalfonde, hvilken

der har magten til at udvikle og producerer teknologierne. Så vil disses være dyre og

dermed ikke tilgængelige for alle. Dette vil skabe et social skelt, der derfor fordrer det at

der opstår en helt nye elite, ud af dem som har adgangen. Gorm mener at vores evner og

talenter, ikke er selvstændigt produceret men en kombination af medfødte og erhvervet

erfaringer. Under disse omstændigheder mener han derfor at forbedrings-teknologier

kan trigge en social ulighed, hvori der sker et skel mellem de rige og fattige. Dette er

således i modstrid med nytteetikkens principper, da det ikke er til nytte for flertallet.

Med forbehold for de økonomiske aspekter og om det kunne retfærdiggøres med at det

kun ville være individet selv som ville lide skade hvis noget gik galt i behandlingen. Kan
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der inddrages Anne-Maries pointe, om at hvis noget går galt i det private så er det

således det offentlige der betaler.

Den nye normativitet opstår, hvori begrebet organisk og uorganisk indgår, gennem

denne opdelte rekonstruering af mennesket ses det hvordan tanke-fællesskabet gennem

sin udvikling bliver splittet og går i krig. Den krig der udbryder i dette scenarier,

fortæller om en splittelse i tanke-fællesskabet gennem det at der opstår en nye race af

mennesket. Der kan argumenteres for at disse modstridende overbevisninger der

dannes, har en tendens til at skabe uroligheder. Hvilket i dette scenarier leder til krig

mellem mennesker og posthumane. For at argumentere videre for tidligere-nævnte, kan

man lede tankerne på afsnittet om fordele og ulemper, hvori der nævnes der ville kunne

mangle genetisk mangfoldighed. Hvilket vil lede til at der sker et skel mellem mennesker

og derved skaber to nye samfund.

Scenarie D

Scenarie D er konstrueret omkring en historiefortælling hvori der bliver skabt global

konsensus om at fjerne al sygdom med en forebyggende vaccine. Aksen der

symboliserer tilgængelighed er svag, da der vedbliver at være ulovligt at modificerer

normalegenskaber og kun sygdom. Aksen der symboliserer restriktioner er få fordi efter

diskussion bliver det lovligt at redigerer i både germline og somatisk for

sygdomsbehandling. Der kan således argumenteres for at restriktionerne i dette

scenarie følger spille gud argumentet om at bevarer menneskeligheden i vores væsen.

Her bliver det i øvrigt interessant, at tage afsæt i de metaetiske principper ud fra Kants

perspektiv. Der har ikke i dette scenarier kunne argumenteres for at det kan ophæves til

almengyldig lov til at modificerer i normalegenskaber. Med forbehold for de nytteetiske

principper, kan det at redigere i normalegenskaber således ej heller drages til at vægte

mest for almenvellet. Derimod ligger denne tilgang sig op af pligtetikkens principper om

at man i sine handlinger skal tage hensyn til beskyttelsen af den menneskelig

værdighed. Med den menneskelige værdighed i tankerne, kan diskussionen således

ledes hen på retten til at bevarer et handicap. Ved disse omstændigheder kan der

således argumentere for og imod, at folk ville tilvælge at kunne modificerer dette væk.

Nogle ville fravælge at modificere disse egenskaber ved dem selv væk, da disse har
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været med til at danne dem som individer. Andre ville ikke finde nogle forbehold ved at

modificere disse egenskaber væk fra dem selv, da de ser dem som en hindring for deres

livs udførsel. Igen, kan der således drages fokus på det ani-transhumanistiske synsvinkel

om at bevarer menneskeligheden i vores væsen. For hvis det er dette handicap, som

skaber det menneskelige for individet. Med forbehold for den etiske teoriers principper,

om at den rigtige handlinge er den vi bør udfører, uanset hvad den herskende lovgivning

og moral måtte foreskrive. Samt det at konceptet at være handicappet også er en del af

den genetiske mangfoldighed, der er med til at danne det normative. Når konceptet om

at være handicappet bliver taget i brug, er dette også noget der bliver defineret ud fra

tanke-fællesskabet der styrer det kliniske blik. Det er således det kliniske blik, der er

med til at sætte forståelse for hvad der skal defineres som værende ude for det

normative og altså, til diskusion om dette er til gavn eller skade for individet.

Hvordan sundhed forstås konstrueres ud fra det kliniske blik. Begge er således socialt

konstrueret opfattelser, hvilke definerer hvad den rigtige handling er.

Tanke-fællesskabet har stor indflydelse på konstruering af verden udenfor det kliniske

felt. Her med tanke på f.eks. deres indflydelse på kloak infrastrukturen. Her kommer

Roses begreb tech-medicin således i spil. Hvori lægen mister monopolet på det kliniske

blik til teknologien, som er denne der mediterer verden for mennesket, og således

hvordan den tolkes og forstå af mennesket. Tanke-fællesskabet har gennemgået en

ændring, hvori det kliniske blik er gået fra at vurderer det kropslig ydre til det

molekylære niveau.

Thomas udtaler at denne udbredelse først kan retfærdiggøres når anvendelsen af

teknikken er sikker med minimale risiko forbundet dertil (bilag 1). Her kan man således

inddrage Gorm’s udtale om at der reelt set ud fra den eksisterende virkeligheds

begreber ikke kan give et reelt overblik over den risiko som teknikken indebærer at

anvende. Derudover påtaler Gorm således den sociale kløft der ville kunne opstå, ved en

privatiseret tilgang til denne forbedrings-teknologi. Denne ville være styret af de

ressourcer, som er individet tilgængeligt. I dette scenarier er det således derfor ikke de

ressourcer individet har til rådighed, der afgøre udfaldet. Derimod er det en ligelig

fordeling af ressourcerne som afgøre udfaldet.
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Konklusion

I denne projektrapport besvare vi problemformuleringen omhandlende hvilke

fremtidsscenarier man kan opstille med udgangspunkt i teknologisk singularitet

frembragt af CRISPR-teknikken. Resultatet af de metodiske og teoretiske overvejelser,

har således ført til disse ovennævnte 4 mulige fremtidsscenarier. Intentionen med disse

mulige fremtidsscenarier har været at skabe et produkt, der kan anvendes til at starte

en åben samtale om hvilken udvikling vi som samfund ønsker med forbehold for den

udvikling der ses inden for biomedicinen og dens teknikker.

Projektrapporten har besvaret problemformuleringen ved at have en

socialkonstruktivistisk tilgang til det ontologiske og epistemologiske spørgsmål i vores

problemformulering, da vi i denne har skulle forholde os til en endnu-ikke-eksisterende

virkelighed. Derudover er der i den teoretiske del af rapporten blevet inddraget

moralfilosofi og det normative, for at besvare hvad det er der bliver ændret og hvordan

man ville kunne argumenterer for og imod disse ændringer. Følgeligt er Nikolas Rose

blevet inddraget med begrebet style of thought. Dette begreb fodrer først fire kategorier

og efterfølgende fem karaktertræk, der samler hvorhenne Rose mener at vi ser en

udvikling i fremtiden. Dertil, også hvilke områder der har gennemgået en forandring.

Dette besvarer spørgsmålet om hvordan genteknologier som CRISPR har og kan påvirke

udviklingen i samfundet, samt om disse fordrer en singularitet.

For metodisk at kunne besvare problemformuleringen, er der således blevet anvendt

teorien bag fremtidsscenarier, trendspotting til at konstruerer de fire mulige fremtidige

virkeligheder. Som et resultat af ovennævnte er der blevet foretaget en analyse af

CRISPR gennem TRIN-modellen for at lokalisere, hvilke fordele og ulemper der ligger i

anvendelsen af teknologien. Disse er efterfølgende blevet forholdt sig til ud fra udsagn

fra ekspertinterviews. For ydermere at danne rammen for scenarierne er der i

rapporten blevet inddraget empiri om teknologisk singularitet, for at forholde sig til en

begivenhed der ændrer alting. Dertil, er den transhumanistiske ideologi og kritik af

denne blevet inddraget. Slutteligt er den opsamlede empiri blevet flettet sammen til de

fire scenarier og hvordan disse kunne opstå, er udfoldet i rapportens diskussion.
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