Facts om forsterudviklingen
I en diskussion af stamcelleforskningen på Etiks
Råds hjemmeside gennemgås fosterets etiske status
hvor tre forskellige synspunkter fremlægges.
1) Det befrugtede æg skal blot betragtes som en
samling af celler.
2) Det befrugtede æg må regnes som et menneske
på lige fod med alle andre mennesker.
3) Et mellemsynspunkt: Fosteranlæggets etiske
status er stigende fra undfangelsen frem mod
fødslen.
Standpunkt 2 forklares yderligere med følgende
dilemma:
Men hvor i udviklingen fra befrugtet æg til nyfødt barn skulle den afgørende ændring finde sted
som giver det nyfødte barn fuld etisk status, hvis
det befrugtede æg ikke har nogen etisk status? Er
det når fosteranlægget efter 7-8 dage sætter sig fast
i livmoderen? Er det når centralnervesystemet efter
ca. 26 dage er dannet? Er det når fosteranlægget i
løbet af 6-8 uger har fået et menneskeligt udseende med arme, ben, fingre, tær, øjne, ører og næse?
Er det når fosteret omkring uge 22 kan overleve
uden for kvindens krop?
Læg mærke til den oplysning der sniger sig ind her,
et faktum som alle burde anerkende, om de så er
tilhængere eller modstandere af fri abort:

Et foster på 10 uger har endt sine dage i en
hospitalskapsel. Billedet er fra Retten til Livs
hjemmeside.

Fosteranlægget har efter 6-8 uger fået et menneskeligt udseende med arme, ben, fingre, tær,
øjne, ører og næse.
Måske ikke så mærkeligt at det kan knibe for
den unge medicinstuderende at holde tårerne tilbage første gang han overværer en provokeret
abort hvor de forskellige kropsdele fra det lille
menneske ligger spredt i kapslen.
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Annonce

UDVIKLINGSLÆREN:
FAKTA eller FIKTION?
Der er nu to nye foredrag med danske undertekster klar til levering.
De kan bestilles
over internettet på www.oprindelse.dk
eller pr. brev til O.M. handi products,
Kastanien 12 st. tv.
7120 Vejle Ø
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