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Transhumanisme og ydmyghed 

 

Af Mathilde Gonzalez-Knudsen, 3.b  

(Finaledeltager ved filosofiolympiaden 2020) 

 

Vi mennesker har altid søgt efter at forbedre os selv. Gennem evolution er vi blevet til dem, vi er i 

dag – vores krop har langsomt ændret sig og tilpasset sig forskellige forhold, som Darwin 

forklarede med sin teori om den bedst egnedes overlevelse. Men der er sket en del på den front i 

løbet af de seneste mange år; medicin og nye behandlingsmetoder har gjort det muligt at sikre 

menneskets overlevelse på trods af eksempelvis livstruende sygdomme. Men hvor går grænsen 

for, hvor meget vi mennesker skal gribe ind og forsøge at modarbejde naturens gang? I de seneste 

årtier er der kommet mere og mere fokus på genterapi, og forskere hævder, at nye teknikker en 

dag vil gøre det muligt at ”klippe” specifikke sygdomsfremkaldende gener ud af menneskers 

DNA. Hvordan skal vi forholde os til disse nye muligheder? Den amerikanske politiske filosof 

Francis Fukuyama siger følgende om såkaldt transhumanisme: ”Miljøbevægelsen har lært os 

ydmyghed og respekt overfor den ikke-menneskelige naturs værdighed. Vi trænger til en lignende ydmyghed 

overfor vores egen menneskelige natur. Hvis vi ikke snart udvikler den, risikerer vi uafvidende at invitere 

transhumanisterne til at skamfere menneskeheden med deres genetiske bulldozers og psykotropiske 

indkøbscentre.” 

Transhumanisme er teorien om, at vi bør forbedre det menneskelige, hvis vi har mulighed for det. 

Vi skal altså benytte os af de teknologier og metoder, som videnskaben kan tilbyde os, og bruge 

dem til at gøre mennesket bedre både psykisk og fysisk. Men hvem definerer, hvad der er bedst 

for mennesket? Langt de fleste kan nok blive enige om, at brugen af genterapi som behandling af 

arvelige sygdomme kan retfærdiggøres, men tager man det skridtet videre, kan man tænke, om 

der så ikke også bør stræbes efter helt generelt at øge menneskers livskvalitet? Det mener den 

danske filosof Kasper Lippert-Rasmussen, som i sin kronik ’Ville det være dårligt, hvis vi blev 

bedre’ tilbagebeviser flere af de mest almindelige argumenter mod arvehygiejne. Han mener, at 

hvis det er ønskværdigt at foretage sygdomskorrigerende genmanipulation, så må det altså også 
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være ønskværdigt at forebygge sygdomme og forbedre mennesker helt generelt, så fremtidige 

generationer kommer op på eller over det normale niveau i såvel helbredsmæssige sammenhænge 

som andre aspekter af mennesket, som har betydning for dets livskvalitet. En grundlæggende 

bekymring her er, at det ene ofte fører til det andet; hvis genmanipulation tillades til en vis grad, så 

går der nok ikke lang tid, før man også kan benytte teknologien til at udvælge specifikke 

egenskaber eller et bestemt udseende til sit barn - og pludselig vil man have en hel generation af 

designer-babyer, hvis genom er blevet specifikt bestemt ned til mindste detalje af deres forældre.  

Det er netop dette scenarie med ”genetiske bulldozers” Francis Fukuyama ønsker at undgå. Han 

mener, at vi bør udvise den samme ydmyghed overfor den menneskelige natur som overfor den 

ikke-menneskelige natur, og han er bange for, at menneskeheden bliver skamferet, hvis 

transhumanisterne får deres vilje. Som et problem ved transhumanisme nævner Fukuyama, at 

ligheden vil blive påvirket. Et demokrati bygger da også på, at alle mennesker anses for at være 

født lige og derfor har lige ret til at stemme. Men hvordan vil dette blive ændret, hvis 

transhumanismen vinder frem? Det kan tænkes, at hvis man en dag kan genmodificere mennesker 

til at være mere intelligente, end det ellers ville være muligt, så vil disse højtbegavede individer 

måske føle sig mere hævet over andre og kræve flere rettigheder – måske skal deres stemme til et 

folketingsvalg veje mere end andres, fordi de er på så højt et niveau, når det kommer til intelligens, 

og derfor må de vel også vide bedst. Eller hvad? Hvilke egenskaber kan vi i det hele taget betegne 

som decideret gode og dårlige? Ser man eksempelvis på følelser, mener Fukuyama, at hvis vi 

aldrig følte jalousi, så ville vi heller aldrig føle kærlighed. En følelse, som de fleste af os vil betegne 

som negativ, kan altså føre en fantastisk følelse med sig også. Lige netop derfor skal vi udvise en 

ydmyghed overfor menneskets natur. Vi skal passe på med at ændre for meget på den, for vi ved 

endnu ikke, hvilke konsekvenser der følger med.  

Et andet problem der kan siges at være ved den transhumanisme, som Kasper Lippert-Rasmussen 

argumenterer for, må være det økonomiske aspekt. For det første er der spørgsmålet om, hvem der 

skal have adgang til disse genmodificerende teknologier. Skal det blot frigives overalt i verden og 

så lade folk tage stilling til, om de ønsker at benytte sig af de nye muligheder eller ej? Hvor mange 

valg må forældre så træffe på deres barns vegne? Det kunne i sidste ende tænkes, at et barns frie 

vilje bliver begrænset, hvis forældrene har bestemt alt for meget på forhånd, for eksempel 
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intelligensniveau eller sportsevner – så har de allerede lagt en plan for, hvordan deres barns liv 

skal udfolde sig. Dernæst kommer altså det økonomiske aspekt; hvis alle får adgang til 

genteknologien, har alle så også råd til den? Genterapi er meget dyrt, og det er derfor ikke sikkert, 

at alle får gavn af det. Men hvad sker der så med de mennesker, som ikke har pengene til at 

forbedre sig selv eller deres børn? Hvis mange mennesker går i forvejen og bliver tæt på det, som 

man i dag vil kalde superhumane, har resten af verdens befolkning så ingen mulighed for at følge 

med? Dette vil naturligvis føre katastrofale konsekvenser med sig, for der vil komme stor ulighed i 

samfundet, hvis nogle er genetisk overlegne sammenlignet med andre.  

Der er altså mange overvejelser, som skal gøres, inden man blindt siger ’ja!’ til transhumanismens 

mange nye ideer og teknologier. Det kan være svært at forestille sig de værste skrækscenarier i en 

nær fremtid, men den teknologiske udvikling går stærkt i disse dage, og det kræver altså, at vi lige 

stopper op og overvejer konsekvenserne af et samfund, hvor arvehygiejne er en stor faktor i 

forbindelse med skabelsen af de nye generationer. Ville det ikke være at foretrække, at vi, i hvert 

fald til at starte med, udviste den ydmyghed, som Fukuyama efterspørger, i stedet for at forsøge at 

forbedre mennesket for enhver pris, som Kasper Lippert-Rasmussen ønsker?  


