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Selvbestemte og selektive aborter
Ultralyd
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I Dagbladet 23. mars argumenterer Heidi Nordby Lunde for at tidlig ultralyd og muligheten for selektiv abort er en naturlig og riktig
utvikling i et samfunn der selvbestemt abort både er tillatt og utføres hyppig. Hvilken moralsk relevant forskjell kan et begrenset antall selektive aborter av syke fostre
ha når det allerede utføres over
15.000 selvbestemte aborter årlig?
I dagens norske lovgivning brukes et gradert menneskeverd. Fosteret har i økende grad rett på beskyttelse gjennom svangerskapet.
Det har ingen beskyttelse frem til
uke 12, begrenset beskyttelse til
uke 18, og sterk beskyttelse deretter. Lunde argumenterer for at
man også skal gradere menneskeverdet ut fra en annen akse; nemlig egenskapene til den enkelte. Et
foster som avviker fra det normale
og fra foreldrenes ønsker og forventninger, skal man aktivt lete etter og sortere bort fordi disse har
lavere verdi. Begrunnelsen er at
disse barna vil innebære en for
stor belastning for foreldrene og
samfunnet.
Det som er skremmende med

Lundes argumentasjon er at hun
ikke tar hensyn til at livet er et
usikkert og sårbart prosjekt for oss
alle. Vi kan alle regne med at vi etter hvert ikke lenger er sterke, produktive og attraktive – enten på

MENNESKEVERD: Når vi først begynner å sortere mennesker etter egenskaper i starten av livet, vil dette også påvirke hvordan vi
forholder oss til dem som senere i livet ikke når opp til samfunnets idealer, skriver Fredheim og Magelssen. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANSTOCKPHOTO

grunn av naturlig aldring, eller på
grunn av sykdom eller skade tidlig
i livet. Når vi først begynner å sortere mennesker etter egenskaper i
starten av livet, vil dette også påvirke hvordan vi forholder oss til
dem som senere i livet ikke når
opp til samfunnets idealer.

lyd som ledd i den offentlige
svangerskapsomsorgen innebærer
at samfunnet leter etter de som er
mindre verd enn oss andre. De
samfunnene som i historien har
rangert og sortert etter slike kriterier ønsker vi ikke å gjenskape.

etisk akseptabel vei til målet.
Vi er helt enige med Lunde i at
barn med Downs syndrom ikke er
mer verdt enn andre barn. Det
skyldes at alle mennesker har samme uendelige verdi, og verdien er
uendret gjennom livsløpet – fra
unnfangelse til naturlig død.

Vi ønsker alle å redusere sykdom
I dag kan den enkelte gravide opp-

søke tidlig ultralyd og søke om
abort mellom uke 12 og 18. Men å
innføre rutinemessig tidlig ultra-

og lidelse, og at alle skal ha
et høyt funksjonsnivå. Det å sortere bort de syke og funksjonshemmede, er imidlertid ikke en

Om noen år har medisinsk utvik-

ling kanskje medført at tidlig
ultralyd leder til behandling, og en
helsegevinst for mor og foster. Da

vil vi stå overfor et etisk dilemma:
Hva gjør vi med informasjonen
som kommer som bivirkning av
undersøkelsen, nemlig påviste utviklingsavvik, som Downs syndrom, som ikke kan behandles?
Men slik situasjonen er i dag vil vi
med rutinemessig tidlig ultralyd
kun få negative konsekvenser –
både for dem som sorteres bort og
for samfunnet – og ingen helsegevinst.

Er islam fra djevelen?
Muslimsk lære
OLAV ANDREAS DOVLAND
CAND. THEOL. VÅLER

Spørsmålet i DagenMagazinet

14.3. overrasket. Bert de Ruiter
svarer tja. Jeg mener at svaret er ja.
Paul Fregosis bok «Jihad» er et avslørende standardverk på 400 sider som ganske detaljert omtaler
islams sammenhengende kriger
mot kristne nasjoner fra Muhammeds tid til vår tid. Den fås ikke på
norsk. (bestilles på amazon.com).
Ingen normal gud kan bedrive den
slags djevelskap gjennom 1400 år.
Se ellers 1. Mosebok, også kalt Genesis – I begynnelsen. Kapitlene
16-17.
Araberne forstår garantert at
JHVH, Abraham, Isak og Jakobs
Gud ikke er samme som Allah, Islams guddom. En palestina-arabisk autoritet på islam er Dr. Anis
Shorrosh. Han sier at «Koranens
Allah er ikke den samme som
Bibelens Gud». Dette uttalte han
til Jerusalem Post 21. april 1993.
Vi skal høre hva noen andre autoriteter sier.
«Allah er et rent arabisk uttrykk
som blir brukt med henvisning til

en arabisk guddom.» Dette står i
en Jordansk lesebok for andre års
høyskolestudenter, «Sivilisasjoner
i Antikken og Middelalderen», s.
160.
«Allah er et egennavn som bare
kan brukes om deres særegne
gud.» Hastings Encyclopedia of
Religion and Ethics. Opphavet til
denne (Allah) går tilbake til førmuslimske tider. Allah er ikke et
fellesnavn som betyr «Gud». Dette
har Robert Morey behandlet i
«The Islamic Invasion», s. 49.
Allah-tilbedelsen, så vel som
Baal-tilbedelsen, var begge astralreligioner i og med at de praktiserte tilbedelse av månen, solen og
stjernene. Temaet er behandlet av
E. M. Wherry. Referert og bekreftet av Robert Morey i nevnte verk.
Disse informasjonene er lettere tilgjengelig i Ramon Bennett: «Muren», kp. 9, som heter «I Muhammeds Fotspor».
Bert de Ruiter hevder i DagenMa-

gazinet at det er nok felles bakgrunn til at vi kan snakke om samme gud. Han begrunnelse for dette viser mangelfull kjennskap for
«denne bakgrunnen». Vi må gå til
NT for å se på dette. Hebraisk og

DJEVELENS VERK: Islam må avvises tvert, skriver Olav Andreas Dovland.
ILLUSTRASJONSFOTO: ODD ANDERSEN, AFP PHOTO

arabisk hører til samme språkgruppe, selv om bokstavene er
ganske ulike. Islam benekter at Jesus ble korsfestet. De påstår at han
som ble korsfestet i stedet for Jesus
ropte «allah allah lama sabaktani»,
og ikke som det står i den greske
grunnteksten: «eli eli lama sabak-

tani – min gud min gud, hvorfor
har du forlatt meg.» Matteus
27:46. Dette fant muslimer på 600
år etter Jesus.
Islam må avsløres! Islam må av-

vises tvert! Muslimer er født inn i
det. Som kristne er vi forpliktet.

«Du skal elske Herren din Gud av
hele ditt hjerte og av hele din sjel
og av hele din hug. Dette er det
største og første bud. Men det er et
annet som er likså stort: Du skal
elske din neste som deg selv.» Mt.
22. Anbefaler «The Mosque Exposed». (amazon).

