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Σύνδρομο Down: 'Ζωή που δεν έχει αξία να ζεί' - Η
Ευγονική επιστρέφει στην Γερμανία
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H εταιρία βιοτεχνολογίας LifeCodexx δημιούργησε μία νέα προγεννητική
αιματολογική εξέταση για το σύνδρομο Down και ο νέος αυτός
προγεννητικός έλεγχος ξεκίνησε να εφαρμόζεται στη Γερμανία, την
Αυστρία, την Ελβετία και το Λιχτενστάϊν.. Η συγκεκριμένη αιματολογική
εξέταση ίσως αποτελέσει μία ολέθρια επανάληψη της κυριαρχούσας
ευγονικής πρακτικής στη Γερμανόφωνη Ευρώπη…

Η νέα Προγεννητική Εξέταση «στοχεύει αποκλειστικά στις γυναίκες που βρίσκονται
από την 12η εβδομάδα κύησης και παραπάνω και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να
γεννήσουν παιδί με σύνδρομο Down». Η πραγματική υπόσταση αυτής της εξέτασης
είναι ότι θέτει τα αγέννητα παιδιά με σύνδρομο Down σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο
έκτρωσης…
Στο άμεσο μέλλον, η προγεννητική εξέταση PrenaTest θα μπορεί να αναγνωρίζει και
άλλες χρωμοσωμικές μεταλλάξεις όπως τη τρισωμία 13 και τη τρισωμία 18,” δήλωσε
ο Δρ Michael Lutz, Διευθύνων Σύμβουλος της LifeCodexx, και ο στόχος φαίνεται να
είναι για μία ακόμη φορά η οικοδόμηση μίας κοινωνίας η οποία θα είναι
απαλλαγμένη από πολιτισμικά κανονιστικές «ατέλειες».
Ο Καρδινάλιος Christoph Schönborn, Αρχιεπίσκοπος της Βιέννης, άσκησε πολύ
έντονη κριτική στη συγκεκριμένη προγεννητική εξέταση δηλώνοντας ότι:
“Το ζήτημα που τίθεται εδώ είναι ή η τεχνητή επιλογή ή η ευγονική, απλά και
ξεκάθαρα. Μήπως επανερχόμαστε στον όρο της «ζωής που δεν έχει αξία να ζεί» ως
μία ζοφερή πραγματικότητα που θα βιώσουμε ξανά ως κοινωνία;’’
Το Γερμανικό Κέντρο Πληροφόρησης για το Σύνδρομο Down συνοψίζει
ορθότατα το συγκεκριμένο ζήτημα: “Τα άτομα με τρισωμία 21 θα
αποτελέσουν τα πρώτα άτομα με διαφορετική γενετική υπόσταση που θα
εξαφανιστούν από την κοινωνία μας, και αυτό θα γίνει μέσω της
αποδοχής της πλειονότητας της ίδιας της κοινωνίας’’.
Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι παραπάνω από το 90%
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όλων των παιδιών που διαγνώσκονται προγεννητικά με σύνδρομο Down
αναγνωρίζονται, στοχοποιούνται και «εξολοθρεύονται».
Η νέα αυτή προγεννητική εξέταση θα καταστήσει ακόμη ευκολότερη την
επιλογή της έκτρωσης απέναντι στην επιλογή της ζωής του παιδιού, και
ενδέχεται να οδηγήσει στην εξαφάνιση όλων των ανθρώπινων όντων που
θα θεωρούνται ως «ελαττωματικοί».
(Πηγή: defencnet.gr )
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