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Vägle
edning vid Genteknik
knämndens
s etiska bed
dömningarr
Inledning
Inom moralfiloso
ofin är det va
anligt att sk
kilja mellan så
s kallat plikktetiska och
h konsekvenssetiska norm
mläror. Inom
m pliktetiken
n, som företträddes blannd andra av
v Immanuel
Kant, är vissa ha
andlingar i ssig moralisk
kt förkastliga
a, oavsett viilka resultatt de leder
till. Ko
onsekvense
etikerna bed
dömer däremot en handling utifrånn de konsek
kvenser
den få
år oavsett handlingens
h
s karaktär.
Inom miljöetiken har man ib
bland framfö
ört tanken att varje ingrrepp i en org
ganisms
”naturrliga”, ungefär evolutio närt givna, arvsmassa bör fördöm
mas. En såd
dan hållning, som närma
ast är av plikktetisk karaktär, medfö
ör att all växxtförädling, antingen
a
den nu
n sker med
d konvention
nella metod
der eller med hjälp av ggenteknik, blir
b oacceptabel. Existerand
de lagstiftnin
ng föreskriv
ver särskild granskning och säkerh
hetsbedömn
ning av såda
ana grödor som tagits fram
f
med genteknik,
g
m
medan grödor med liknande
e egenskap
per, som ska
apats med andra
a
metoder, inte unnderkastas samma
s
gransskning.
Den etiska
e
bedömningen avv genmodifierade grödo
or, som vi eenligt miljöbalken ska
göra är
ä konsekve
ensetisk. Up
ppgiften blirr att väga de risker ochh möjlighete
er som är
förbun
ndna med dessa
d
produ
ukter mot va
arandra. Frå
ågan blir dåå hur vi ska värdera
olika risker och möjligheter.
m
Analy
ys av risker och möjliigheter
Den som
s
bedömer en risk m
måste alltid ta hänsyn till
t två faktoorer:
Sannolikhe
1)
eten för att e
en viss oön
nskad hände
else ska intrräffa.
Konsekven
nserna om d
denna oöns
skade händelse skulle inträffa.
2)
Om dessa konse
ekvenser ärr försumbara
a, kan man tolerera enn högre sannolikhet för
att de
et oönskade
e verkligen sska inträffa.
På mo
otsvarande sätt kan m an resonera
a då man bedömer en viss möjlig
ghet:
Hur stor ärr sannolikhe
1)
eten för att man
m ska up
ppnå det ressultat man önskar?
ö
2)
Hur värdeffullt skulle d
det vara att uppnå
u
detta
a resultat?
Vissa
a mål som kan uppnås med gentek
knik ter sig inte särskiltt angelägna
a, medan
andra
a kan vara mycket
m
önskkvärda. I de
et förstnämn
nda fallet finnns ingen anledning
att tolerera ens en
e obetydlig
g risk, i det sistnämnda
s
kan man ddäremot varra beredd
att accceptera vissa risker.
Både vad det gäller analyse
en av risker och av möjjligheter kann olika män
nniskor
komm
ma till olika slutsatser.
s
V
Vissa finnerr exempelvis sannolikhheten för attt en viss
oönskkad konsekv
vens ska in
nträffa stor, medan andra betraktarr den som ringa.
r
På
samm
ma sätt kan man ha olikka åsikter om hur stor sannolikhet
s
ten är för attt man ska
uppnå
å ett visst eftersträvanssvärt mål. Olika
O
bedöm
mare kan occkså skilja sig när det
gällerr konsekven
nsen av att något oönskat inträffarr och hur anngeläget det är att försöka uppnå en viss
v målsättn
ning.

Dokumentnamn

PM
Datum

Vårt dnnr

Sidnr

2010-06
6-16

072/2 010

2(2)

Vilka värden ska vi slå vak
kt om?
Vid vå
år bedömning av riskerr och möjlig
gheter har vi att ta hänssyn till ett antal värden
som delvis
d
är öve
erlappande
e, delvis kan
n komma i konflikt
k
medd varandra. Några förslag:
Miljöv
värden: Hä
är tar vi hänssyn till om odling
o
eller marknadsinntroduktion av en viss
gröda
a kan bidra positivt elle r negativt fö
ör miljön.
Hälso
ovärden: Här tar vi hän
nsyn till häls
sopåverkan
n – både poositiv och ne
egativ – vid
odling
g eller mark
knadsintrodu
uktion av en
n viss gröda
a för såväl m
människor som
s
djur.
pekt för människors re
eligiösa elller existenttiella värdeen: Här tar vi
v hänsyn
Resp
till om
m odling elle
er marknadssintroduktion av en viss
s gröda kann vara allvarrligt stötande
e eller kränk
kande för nå
ågon grupp i samhällett, eller om dden tvärtom kan bidra
till att någon grup
pp kan förve
erkliga sina
a mål.
Veten
nskapliga värden:
v
Härr tar vi häns
syn till om odling
o
med m
mera av en viss genteknisskt förändra
ad växt kan ge värdefullla kunskaper.
Ekonomiska värden: Här ttar vi hänsyn till om odlling eller maarknadsintro
oduktion
av en viss gröda kan vara s amhällseko
onomiskt lön
nsam eller ttvärtom ha ogynno
samm
ma konsekve
enser.
Rättv
visa och va
alfrihet: Härr tar vi häns
syn till om odling eller m
marknadsintroduktion
av en viss gröda kan hota e
eller bidra till att upprättthålla sådanna grundläg
ggande
värde
en såsom rä
ättvisa och vvalfrihet.

Alla dessa
d
värde
en kan analyyseras och kommenterras vidare. V
Vad gäller miljövärden
m
kan man
m t.ex. be
eakta:
1)
biologisk mångfald
m
2)
ekologiskt långsiktig h
hållbarhet
3)
erkan och re
esursförbrukning
begränsad klimatpåve
Hit ka
an möjligen också räkn
nas det värd
de som ligge
er i att flera odlingssortter och
flera odlingssyste
o
em tillåts exxistera samtidigt.
Hälso
ovärden inne
efattar både
e
1)
människor och
2)
djur.
Här finns också arbetsmiljöa
a
aspekter.
Till grruppen relig
giösa och exxistentiella värden
v
kan kanske äveen kulturhistoriska
värde
en räknas.
När det gäller ek
konomiska vvärden kom
mmer olika in
ntressen oftta att ställas
s mot
varan
ndra.
Med rättvisa
r
syftar vi både p
på rättvisa enskilda
e
me
edborgare eemellan, som
m på frågorr
som har
h med glo
obal rättvisa
a att göra.
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Valfrih
het handlar exempelviss om möjlig
gheten att vä
älja eller väälja bort en viss
v produkt, möjligheterr till samexisstens mellan olika odlin
ngsformer, med mera.
En kla
assisk fråga
a är hur lån
ngt det är möjligt/öns
m
kvärt att an
nalysera ko
onsekvenserna
a av en viss
s handling. S
Ska man ex
xempelvis ta
a hänsyn til l regionala, nationella
eller globala
g
konsekvenser o
och hur långt ska man driva bedöömningarna av eventuella framtida ko
onsekvense
er. Givetvis blir alla kon
nsekvensbeedömningar enklare så
länge
e man hållerr sig till närl iggande – i tid och rum
m – konsekvvenser, men
n det kan
ändå finnas anle
edning att ta
a hänsyn till mera avläg
gsna – återiigen i tid oc
ch rum –
konse
ulle kunna vara
ekvenser nä
är dessa sku
v
allvarliga.
satser
Sluts
De etiska bedöm
mningar vi gö
ör bör vara konsekvensetiska ochh väga in så
åväl de positiva möjligheterr som de rissker, som ka
an vara förk
knippade m
med odling och
o marknadsfföring av en
n viss gente kniskt förän
ndrad gröda
a. Vid dessaa bedömningar har vi
att ta hänsyn till en
e lång rad
d av värden,, som kan frrämjas ellerr hotas, se ovan.
o
Olika bedömare rangordnarr dessa värd
den olika: en del männniskor sätterr exempelvis ve
etenskapliga
a eller ekon
nomiska värrden högre än
ä ekologisska – medan
n andra
prioritterar på motsatt sätt. N
Några ser frä
ämst risker där andra hhuvudsaklig
gen ser
vinste
er. Våra utlå
åtanden börr därför – så
å långt som möjligt – grrundas på en
e sammanvvägning av olika
o
individ
ders bedömn
ningar. I vis
ssa fall kom mer det em
mellertid att
bli frå
åga om majo
oritetsbeslu
ut, där några
a skriver sig
g skiljaktiga..

