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Det gen-skabte menneske Morten Dige Hent PDF Vi står midt i en genetisk revolution, som måske vil kunne
føre menneskenaturen hinsides sig selv. Hvordan skal man etisk set forholde sig til den udvikling? Denne bog

forsøger gennem en filosofisk undersøgelse at komme med nuancerede svar. På den ene side er
genteknologien kommet for at blive, og den har oplagt positive anvendelser - også på mennesker. På den
anden side forpligter det os naturligvis ikke til pludselig at mene, at 'Fagre nye verden' i virkeligheden er
fager! Undervejs i bogen bliver bl.a. følgende spørgsmål belyst: · Er genterapi noget særligt i forhold til

traditionel terapi? · Fører genterapi os ud på en etisk glidebane? · Er genmanipulation ikke bare en 'naturlig'
forlængelse af vore bestræbelser på at blive bedre mennesker? · Hvad er der galt med (genetisk) doping? · Er
et godt liv først og fremmest et spørgsmål om oplevelser? Eller at få det, som man vil ha' det? Eller noget helt
tredje? · I hvilken forstand kan man forbedre et menneskes liv ved at forbedre de ts gener? Forfatteren Morten

Dige er født i 1963, ph.d. i filosofi og ansat som adjunkt på Aarhus Universitet. Han har i en årrække
beskæftiget sig med, undervist i og holdt foredrag om praktiske, bioetiske problemstillinger om bl.a.

patientautonomi, aktiv dødshjælp, abort og genteknologi. Medvirker aktuelt i Master-uddannelsen 'Etik og
værdier i organisationer' (MEVO) foruden at varetage ekstern undervisning i filosofi på bl.a. psykologi- og

jurastudiet. Hjemmeside:http://www.hum.au.dk/filosofi/filmd/home.htm
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