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Det Etiske Råd er blevet bedt om at rådgive Folketinget og
regeringen om reglerne for behandling af fostre, der aborteres
på sygehusene. Det fremgår af den tilbagemelding, som rådet
har indsendt, at der er uenighed i rådet om, hvordan man
bør behandle fostre, der er aborteret før 12. uge. 11 af rådets
medlemmer mener, at disse aborterede fostre skal behandles
på linje med andet væv, der er blevet til overs på sygehuset,
dvs. i princippet som en form for hospitalsaffald. Heldigvis
er der et mindretal på 6 rådsmedlemmer (Edith Mark, Lene
Kattrup, Lillian Bondo, Mickey Gjerris, Niels Jørgen Cappelørn og Thomas Ploug), som går ind for en mere respektfuld
behandling af aborterede fostre. De lægger i deres stillingtagen vægt på, at fosteret har værdighed fra undfangelsen. De
fremhæver, at menneskelivet starter ved undfangelsen, og at
man dermed bør vise fostret respekt. Derfor mener de, aborter
og væv fra aborter ikke bør behandles som hospitalsaffald –
heller ikke før 12. uge. De mener, at standardproceduren for

aborterede fostre, der er i sygehusets eller lægens varetægt, bør
være en respektfuld og anonym nedgravning. De 6 medlemmer mener også, at forældrene skal have dette oplyst, og
at de som alternativ skal kunne vælge en mere begravelseslignende procedure.
Nu er sagen så igen hos ministeren og hos Folketinget.
Personligt vil jeg bestemt håbe, at man vælger at følge rådet
fra de nævnte 6 rådsmedlemmer. Når et foster aborteres er
det – uanset omstændighederne – et menneskeliv, der går
til. Som samfund bør vi lægge stor vægt på respekten for det
menneskelige liv. Det bør procedurerne på sygehusene afspejle.
Derfor går det ikke at behandle de aborterede fostre som væv,
der er blevet til overs på sygehuset. Man bør i stedet markere
agtelsen for det menneskelige liv på den respektfulde måde,
som de 6 medlemmer af Det Etiske Råd foreslår. 
,JMEF
Udtalelse fra Det Etiske Råd, 29. marts, 2011. http://etiskraad.dk/da-DK/
Aktuelt/Hoeringssvar-og-udtalelser/2011/29-03-2011-udtalelse-omhaandtering-af-aborterede-fostre.aspx

.ULVWHQ
IULVNROH
PLGWL
%HUJHQ
VHQWUXP
7OI
)D[

GDQDGP#GDQLHOVHQYJVQR
ZZZGDQLHOVHQYJVQR

&UJTLEFCBUPNCFHSBWFMTF

%HRP
VNROHEURVMXUH

TLBCFMTFEL



