Er du modstander af
evolutionslæren?
Af cand.scient Kristian Bánkuti Østergaard
Jaeh, øhh, mmm, tja, både-og. Så enkelt er
spørgsmålet ikke  der findes ikke et klart
ja eller nej til det.
Journalisten ville have et ja eller et nej
til sin artikel til JyllandsPosten, men det
ville jeg ikke give. Det var måske derfor,
mit vævende svar aldrig kom i trykken.
Evolution er en multipakke, som indeholder både filosofi, ateistiske kæpheste, en
videnskabshistorie  men også god og gedigen videnskab.
Et ja til spørgsmålet vil være en accept af,
at alt levende er fremkommet uden en indblanding fra en intelligens eller Gud.
Et ja vil også betyde et ja til, at vi er beslægtet med aberne og alt andet levende,
og vi som mennesker er formet af en række små tilfældige ændringer, der gennem
tiden har vist sig at klare sig godt.
Det vil også være et ja til at acceptere
mennesket som et tilfælde, der ikke kan tillægges en værdi, der er højere end en fugleinfluenzavirus.
Et ja vil også betyde en tro på, at livets
umådelige kompleksitet er opstået helt af
sig selv  også selvom der ikke engang er
sandsynliggjort en teoretisk overvejelse
over, hvordan det kunne ske. Og der er da
slet ikke lavet forsøg, der viser hvordan
kompleksitet og information kan opstå
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spontant, og det er slet ikke blevet observeret i naturen.
Med et ja må vi sætte vores lid til, at informationens opståen finder forskerne
nok ud af med tiden.
Et ja vil efterlade os i et koldt og tomt
univers, hvor der kun findes det, vi kan
måle og veje, og alle spekulationer om en
højere mening og magt bliver forvist, inden tanken får fodfæste i vores bevidsthed
 tro og viden må jo ikke blandes sammen.
Et nej er lige så problematisk.
Et nej betyder en afvisning af, at du og
jeg er forskellige  og hvem ville dog være
så indskrænket at benægte det?
Et nej betyder også en afvisning af de videnskabelige elementer i Darwins teori 
et nej til det faktum, at der fødes flere mus
end der er mad til at brødføde dem, et nej
til naturlig selektion, et nej til eksistensen
af mutationer, et nej til at nye arter opstår,
et nej betyder en fornægtelse af, at mørke
sommerfugle er bedre camoufleret på en
mørk baggrund end lyse sommerfugle og
derfor lettere overlever fuglenes sultne
blik.
Et nej til evolution er  som det ofte
fremstilles i pressen  et nej til selve videnskaben.
Er du imod evolutionslæren?
Mit svar er et klart og tydeligt: Jaeh,
øhh, mmm, tja, både-og.
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