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Framtidsmänniskan i Lund 
Det har varit känt ganska 
länge bland fackfolk att vi 
idag har kunskaperna så att 
vi, åtminstone i princip, kan 
förändra vår arvsmassa: 
ersätta dåliga arvsanlag med 
goda, reparera de trasiga och 
göra om organismer så att de 
kan producera "läkemedel". 
Kunskapen har väckt för
hoppningar om snar bot för 
svåra sjukdommar, om can
cergåtans lösning, men också 
rädsla och tveksamhet. Den 
tredje Londadagen som ägde 
rum på AF, Kulturen och 
Universitetet i tisdags,lO.lO 
tog de stora greppen på sitt 
ämne, Framtidsmänniskan. 
Grundforskningen om arvet 
presenterades, olika till
lämpningar inom genterapin 
och med nya s k biomaterial 
fanns med. Glädjande nog 
fick etiken och samhälls
perspektivet också stort 
utrymme. Bortåt 400 del
tagare lyssnade, stimu
lerades och oroades av talare 
som: Theodor Friedman, Ulf 
Pettersson, P C Jersild, Anna 
Christensen, Bengt-Olle 
Bengtsson och K G Hammar. 

Lundadagarna, som nu gick på 
tredje året är ett ovanligt lyckat 
försök att ta helhetsgrepp på viktiga 
frågori tiden. Lite pretantiöst säger 
man: "Lundadagarna är ett gräns
överskridande forum där forskare, 
företagare och politiker möts för 
att diskutera trender, visioner och 
senaste nytt inom några av 
forskningens absoluta gräns
områden." Jag tycker att man 
lyckas ganska bra i sitt uppsåt. 
Spektaklet väver in kulturella 
inslag , dans, teater, sång och musik 
på ett avspänt sätt och man har 
hittat en bra mix av tung veten
skaplighet och lättsam, under
grävande respektlöshet. 

Problemen med tillställningar 
av det här slaget är att eftersom 
ingen betalar ur egen ficka ligger 
avgiften ganska högt. Här gjorde 
man ett behjärtansvärt försök med 
halva priset för studerande, men 
avgiften är ändå en spärr. 

Oöversättlig ordlek 
Jag missade den högtidliga in
vigningen med tal av universitetets 

rektor och av näringsminis tern, och 
gick direkt på 1890-tals buffen på 
Kulturen. Om det var 1890-tal vet 
jag inte, men maten höll god buffet
standard. 

Det första temat efter lunch var: 
"En genväg till framtiden" . Mode
ratern, Annika Nilsson, pekade på 
vitsen, som var omöjlig på en
gelska . Oöversättlig ordlek, 
brukade det stå i ungdoms
böckerna förr. Ulf Pettersson, 
professor i medicinsk genetik i 
Uppsala presenterade HUGO -
projektet, där han är ansvarig för 
den svenska delen. HUGO går ut 
på att kartlägga rnauniskans arv. 
Det är frågan om mycket avancerad 
kartografi inom en kostnadsram 
på 3 miljarder dollar. Man skall 
kartlägga vad man först trodde 
vara omkring 65 000 gener på 
människans 24 kromosomer - nu 
vet man att det snarare är 85 000 -
men uppdraget omfattar alla de 
3 000 000 000 baspar som utgör 
hela genomet. På femton år, som 
motsvarar 3 000 arbetsdagar blir 
takten en miljon baspar per dag! 
Ulf Pettersson illustrerade hur 
kartläggning och teknikutveckling 
samspelade på ett sätt som har 
gjort att det som verkade omöjligt 
att klara för något år sedan idag är 
hanterliga uppgifter. 

Frågan om patent på arvs
anlagen är hög aktuell i de här 
sammanhangen. Pettersson före
slog patentfrågan, som eget ämne 
på en kommande lundadag. För 
egen del ansåg Ulf Pettersson att 
det var orimligt med patent på 
gener, vars funktioner man inte 
kände till. Senare återkom patent
frä gan i olika sammanhang. 
Arvsmassan är mänsklighetens 
gemensamma egendom och därför 
kan man inte ta patent på den, var 
en ståndpunkt. Utan möjlighet att 
patentera och tjäna pengar på 
genetiska upptäkter kommeringen 
att vara intresserad att satsa pengar 
på forskningen och då kommer 
utvecklingen att stanna upp, var 
en annan. 

Man har knutit stora för
hoppningar till genterapi som ett 
slags mirakelmedicin för många 
av de ärftliga sjukdomar, som vi 
inte kan bota idag. Det är en 
facinerande tanke att kunna gå in i 
arvsmassan och reparera eller ta 
bort skadliga delar och ersätta 
dem med sunda . Utvecklings
optimismen verka r ha fått 

forskarna att övertolka sina resultat 
på gränsen av det tillåtliga. 

Theodore Friedman, som pre
sent-erades som genterapins fader, 
försökte i sitt anförande att rätta 
till proportionerna. Han konsta
terade att genterapin fortfarande 
befinner sig på ett primitivt 
stadium och att trots att det vid det 
här laget gjorts ca ett hundra studier 
av genterapi i världen, med 
sexhundra patienter i gentera
peutiska kliniska försök, finns det 
ännuingenkänd terapeutiskeffekt! 

För några år sedan ansåg man 
att cystisk fibros,(CF), var en 
sjukdom som lämpade sig väl för 
gentera pi. Optimismen har hållit i 
sig fram till 1994, sedan har 
tveksamheten ökat dag för dag. 
Utvecklingen har följts noggrant 
inte bara i vetenskapliga tidskrifter 
utan också i amerikansk dagspress 
och i tidskrifter som Time och 
Newsweek.Justidagarnaharbåde 
Time och Newsweek utförligt tagit 
upp problemen med genterapi . 
Professor Friedman visade ett 
diagram där tolkningen av resul
taten från genterapistudier, ställt 
mot ett "index för överdrifter" 
Ganska många av de vetenskapliga 
tolkningarna låg nära nivån, "truly 
awfull"! (Fruktansvärt över
drivet). Friedmans slutkläm var 
att själva konceptet för gen terapi, 
att angripa gendefekter direkt , var 
accepterat, men att det nog 
kommer att dröja många år till 
innan man kan hantera tekniken 
på ett säkert och terapeutiskt 
effektiv t sätt. 

De förändringar av arvsmassan, 
som man sysslar med idag inom 
genterapeutisk forskning kan inte 
föras vidare till nästa generation. 
De dör med bäraren. Men runt 
hörnet lurar frågan om förändring 
av människans könsceller, så att 
nya anlag och egenskaper kan gå i 
arv. Ingen forskargrupp gör detta 
idag, åtminstone inte officiellt. 
Många forskare säger att de inte 
skulle drömma om att göra något 
sådant. Theodore Friedman sa 
något som åtminstone fick mig att 
rycka till : " I would be shocked if 
s u ch studies not are going on ... " 
EU förbjuder detta. På många håll 
är det oreglerat område och den 
offentliga diskussionen utanför 
expertkretsarna har knappast 
börja! 

Grisar och kirurger 
Dagen om framtidsmänniskan 
rundades av med ett samtal om 

den allmäktiga människan, ett 
samtal om några etiska frågor i 
sammanhanget. Göran Hermeren, 
Lunds professor i medicinsk etik 
citerade en känd inskription i 
Stockholms tunnelbana: "det 
viktiga är inte var vi står utan vart 
vi är på väg." Man kan hantera den 
nya kunskapen och tekniken enligt 
en strikt nyttaetik enligt bjudande 
plikter eller tillämpa ett rättig
hetssynsätt, något, som för övrigt 
blir allt vanligare. Panelen bestod 
av författaren PerChristian J ers il d, 
doktor Anna Bexell och biskop 
KG Hammar. Tanken var väl att 
jersild skulle gasa , biskopen 
bromsa och Anna Bexell stå för 
kloka, eventuellt feministiskt 
färgade synpunkter. Det blev ingen 
konfrontation. Samsynen var för 
stor och biskopen var för vidsynt. 
Han godkände Jersilds påstående 
att människan genom hela sin 
historia inte gjort annat än ingripit 
i och ändrat naturens ordning. 
Därför är önskan att förstå livets 
byggstenar och grundläggande 
mekanismer något sannt män
skligt. Detsamma gäller försök att 
ändra generna. För K G Hammar 
var gener använda i terapeutiskt 
syfte attjämställa med mediciner 
och borde bedömmas på samma 
sätt som dessa. Grundfrågan är: I 
vilket syfte använder man sin 
kunskap? 

Jersild påminde oss om hur 
snabbt etiska värden förändras. Vi 
har ändrat dödsbegreP,p och vi 
tillåter transplantation. Anda in på 
1960-talet var kastration mot 
patientens vilja tillåten men abort 
var förbjuden. Idag är det tvärtom. 

Det pågår en etisk diskussion 
om man får ta grishjärtan och 
transplantera dem på människor. 
För grisens skull. Gärna för mig, 
var Jersilds kommentar. Men stäng 
grisfabrikerna! 

Anna Bexell talade fängslande 
om en upplevelse tidigt i hennes 
medicinarliv som startat en etisk 
process. Hon konfronterades med 
värnpliktiga läkare som efter att 
ha övat skottskadekirurgi på sövda 
grisar, roade sig med att sätta 
bakbenen fram och frambenen bak 
på grisarna. Det kunde väl inte 
göra något. Grisarna var sövda och 
skulle ändå avlivas! Något sådant 
kan absolut inte tillåtas. Gör man 
det riskerar man att skada det 
mänskliga i sig själv och det får 
man inte. Erfarenheter från U-
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Trafik och miljö i Lund 
Miljödelegationen, gatukontoret 
och stadsarkitektkontoretordnade 
förra torsdagen en seminariedag 
om trafikoch miljö. Förutom 
föreläsande experter var det i 
huvudsak tjänstemän och poli
tiker från berörda förvaltningar 
och nämnder i Lund som utgjorde 
de ca 40 lyssnande deltagarna. 

Seminariet var tänkt som en 
del av kommunens Agenda 21 
arbete och revidering av över
siktsplanen. Transport- och 
trafikfrågorna är centrala i 
miljöarbete t. 

Karin Svensson Smith från 
miljödelegationen som inledde 
dagen menade att seminariet 
också syftade till att underlätta 
den mentala kommunikationen 
mellan miljöfolketoch trafik- och 
stadsplanerarna. "Vi får inte ihop 
miljömålen och verkligheten 
.... ansvaret är vårt och vi måste 
axla det". Karin sitter med i den 
nationella kommunikations
kommitten som ska ta fram ett 
underlag till kommande trafik
politiska beslut. A v betydelse för 
trafikpolitiken i Lund är den 
medeltida stadskärna, den starka 
miljöopinionen och universitetet 
att samarbeta med, menade Karin. 

är ohållbar i ett framtidsperspektiv . 
Men "all utveckling går att styra", 
menade Bengt Holmberg från 
tekniska högskolan i Lund. Var i 
Europa har vi små bilar frågade han. 
Jo i de länder, som Italien, där 
bensinen är dyr. I Frankrike är 
bilskatten proportionell med 
motorstyrkan. I en stad av Lunds 
storlek är cykeln det suveräna 
transportslaget Buss behövs för de 
som inte är så rörliga, men är inte 
konkurrenskraftig gentemot cykeln 
på korta sträckor. Bilen hör inte 
hemma i en medeltida stadskärna. 

Olof Gunnarsson, trafikprofessor 
från Chalmers tekniska högskola i 
Göteborg. visade exempel från ett 
stort antal europeiska städer där man 
infört radikala åtgärder för att allmänt 
minska bilberoendet och minska 
biltrafiken i stadskärnor. I städerna 
finns ofta ett omfattande system av 
30-40 gågator, man förhindrar 
externetableringar av handel och styr 
med planeringen trafikalstrande 
verksamheter till lämpliga lägen. I 
Holland måste publikdragande 
verksamheter läggas där det finns 
kollektivtrafik. I Bern som har ett 
attraktivt kollektivtrafiksystem är 
kollektivresandet 3 ggr så omfattande 
som i Malmö. I Oslo har man infört 

biltullar. I Liibeck får man nu 1996 
en helt bilfri stadskärna, efter att 
successivt infört allt starkare 
restriktioner som kontinuerligt 
utvärderats. I Montpellier, York, 
Bologna, Florens, Milano m fl 
städer är biltrafik förbjuden under 
dagtid. I Groningen i Holland stöds 
cykeltrafiken aktivt. Där finns 
speciella cykelzoner främst i gatu
korsningarna, en god vägskyltning 
för cyklister, ett garage för 3000 
cyklar och verkstad vid stationen 
osv. 50-60% av alla 
persontransporter sker med cykel. 
Arbetsplatser läggs vid 
järnvägsstationerna. Delft är också 
en cykelstad. 

De råd som Olof m fl gav 
till politikerna och tjäntemännen i 
Lund var: 

Lund bör satsa på att bli en 
"gång-och cykelstad". Detska vara 
lätt att cykla i centrum. Cykeln bör 
prioriteras vid trafiksignaler, det 
skall finnas god cykelparkering 
osv. 

Minska bilberoendet Vi 
tvingas att bli bilberoende för att 
staden ser ut somden gör. 

Att satsa på stadsdelarna, 
öka inte transportbehovet genom 

att t ex dra in post och bankkontor 
från ytterstadsdelar och 
kommunens mindre orter. 

Låg hastighet (30 km/h) i 
bostadsområden ökar cykelns kon
kurrenskraft samt är viktigt för 
trafiksäkerheten. 

För korta resor satsa på 
cykeln, för längre resor satsa på 
kollektivtrafiken om möjligt tåg. 
Ordna bättre anslutningar mellan 
tåg och buss. För en aktiv 
prispolitik. 

Någon i publiken tog upp mark
nadskrafternas makt i samhället 
men Karin S-S påminde om att 
kommunen kan ange spelreglerna. 
Den fysisk planeringen är ett 
kommunalt ansvar, vårt ansvar. 
Hon ansåg att vi hellre får acceptera 
ett eller annat misstag, än att inte 
göra någonting alls. Ju längre vi 
väntar desto mera radikala , 
kännbara och politiskt svåra 
åtgärder kommer att krävas för att 
styra utvecklingen i en merahållbar 
inriktning. 

Eva Kristensson 

Av betydelse för d .... e_n_lo_k_a_la ______________________________________ 
1 trafikpolitiken är 

också den 
alarmerande förore
ningssituationen, med 
t ex riktvärden på den 
marknära ozonet som 
ständigt överskrids. 
Enligt länsstyrelsens 
statistik (för hela 
kommunen) står 
trafiken för 90% av 
kväveoxidutsläppen, 
60% av kolväte- och 
50% av koldioxid
utsläppen. Trafiken 
medför också att 11 
000 invånare i 
kommunen har "för 
h ö g a 
trafikbullervärden. 

Vi lever i ett 
trans port i n ten si v t 
samhälle. Trafiken ger 
l u ftfö rorening ar, 
buller, trängsel och en 
sämre stadsmiljö. De 
följande inläggen och 
diskussionerna visade 
en samstämmighet 
kring att 
transportfrågan är 
komplex men att vi på 
alla sätt måste planera 
för ett minskat trans
portbehov samt stödja 
de miljövänliga 
transports lagen. 
Transportsektorn är 
den enda sektor i de 
svenska samhället dä 
energi förbrukningen 
ökat. Förbrukningen 
av fossila bränslen och 

utsläppen av koldioxidL---------------------------------------------J 



Oppet brev 
till Larry Andow 
Någon gång i våras skrev jag ett 
brev till dig och tackade för dina 
positiva uttalande om Massawa, 
Eritrea. Jag vill minnas attjagockså 
sände dig ett stort vackert färgkort 
från staden. 

Höjdpunkten 
Själv är jagockså fäst vid Massawa, 
Där upplevde jag det som för
modligen förblir höjdpunkten i mitt 
politiska liv: efter att i sexton år ha 
arbetat förEritreas oberoende stod 
jag på en solstekt skolgård mitt i 
det sönderbombade Massawa 
omgiven av tusentals människor 
som kommit för att delta i sin första 
demokratiska omröstning, den som 
gällde Eritreas ställning som 
oberoende stat. Deras glädje var så 
stor som den bara kan bli när man 
upplever att år av kamp och sorg 
och förstörelse äntligen lett till 
seger och att en ny tid av frihet och 
återuppbyggnad inleds . Det var 
sorgen som gjorde deras glädje så 
stor. Så kanske jag också av 
personlig skäl skulle föredra 
Massawa före Asmara. Vi över
vägde den frågan noga när vi valde 
eventuell vänort för Lund. 

Skälen till vårt val finns till 
största delen i den motion som står 
på dagordningen. 

Elever hjälper elever 
Det är särskilt en mening i din 
artikel i VB som oroar mig , 
nämligen följande: "Det 
går väl så bra att ha 
vänskapliga kontakter 
utan avtal och tung 
byråkrati i bagaget". I 
mycket har du väl rätt 
beträffande detta. Y årt 
solidaritetsarbet hittills 
har skett utan avtal och 
tung byräkrati. Just i år 
har vi deltagit i 
El e vorgan i sa t i on ens 
Operation Dagsverke, 
som ledde till att sju 
miljoner samlades in till 
Eritreas skolor under 
mottot Elever hjälper 
elever. Lund hävdade sig 
bra i sammanhanget. 
Fem lundaskolor sam
lade tillsammans in 150 
000 kronor. Resultatet 
hävdar sig väl jämfört 
med andra insamlingar i 
vårt land det senast året. 

Men nu skulle vi vilja 
ha ett vänortsavtal med 
Asmara som en symbol 
för vår solidaritet och 
som ertt stöd i det 
praktiska arbetet. Jag tror 
att sådana avtal i 
allmänhet mycket litet 
präglas av byråkrati. 
Skälen ti Il att vi vill ha 
ett sådant avtal redovisas 
i motionen. 

Men jag villlägga till 
något. Min vän Bereket 

Yebio , sedan tjugofem år 
metodiklektor på Lärarhögskolan i 
Malmö, reser i november till Eritrea 
för att bosätta sig där. Han håller på 
att bygga upp ett mediainstitut för 
press, radio och TY i Asmara. Där 
skall ske både utbildning och 
produktion. Massmedia har ju en 
avgörande betydelse för 
utvecklingen av ett demokratiskt 
samhällle. Nå, han kommer att ha 
ett kontor i centrala Asmara. Jag 
kan se för min inre blick hur det 
kontoret utrustas med en skylt som 
säger, att här sitter representanten 
för Lunds vänskap med Asmara. 
Och kanske finns det en bordsflagga 
som symboliserar Lund på hans 
skri v bord . Många er i treaner 
strömmar ut och in där. Och 
lundastudenter som kommer till 
As mara söker sig dit för att få hjälp 
med sina arbeten och studier och 
levnadsförhållanden. Och till 
Berekets kontor kan Lund rikta sig 
när det gäller förfrågningar av olika 
slag. 

Göteborg 
Jag har också en annan. lite större 

sak i tankarna. Göteborgs kommun 
samarbetar med hamnstaden Beira 
i Mocambique i ett utvecklings
projekt som går ut på att kommu
nens tjänstemän överför kunskap 
till sina kollegor i Beira. Det gäller 
sådana saker som skatteuppbörd, 
redovisning och ekonomisk plane
ring, viktigaochsvåra saker, liksom 
stadsplanering och miljöarbete. 
Projektet bekostas av SIDA. 
Metoden kallas "twinning", allt 
skall ha engelska namn nuförtiden 
ju. En sorts övning i kommunalt 
tvillingskap. Jag är säker på att ett 
sådant projekt skulle vara givande 
för tjänstemän och politiker i Lund. 
Men det ligger ju i framtiden. En 
första förutsättning är kanske 
vänortsföhållandet. 

Jag betvivlar inte ett ögonblick ditt 
engagemang för Eritrea. Jag tror 
att det vore bra att besluta om 
vänortsförhållandet Använd ditt 
kunnande i informationen till dina 
partikamrater. 

Med solidarisk hälsning 
Gunnar Stensson 

I huvdet på en 
kommunalpolitiker 

·~~~t~ 
Strejk, 
strejk, 
strejk! 

Ingen spalt idag (pga av massor 
med merarbete med anledning av 
strejken). 
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POSTTIDNING A 
HAR DU FLYTIAT? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 

NY ADRESS ..... ..... ........................ .......... ....................... ... ......... . 

Walking (v) 
Det är inne med walking, läser vi 
i den stora Malmötidningen. 
Vänsterns vandringssektion är 
påpasslig över allt nytt i tiden. 
Följaktligen arrangeras lördag
söndag 21-22.10 en walking från 
Tyringe till Stehag, en sträcka på 
cirka tre mil i mjuk, övervägande 
skogig terräng. Höstfärgerna 
kommer att flamma och det finns 
utsikter att spetsa middagen vid 
lägerelden med nyplockad svamp. 

Vi sover i vindskydd och tar 
med eget käk utöver huvudmålet 
enligt decennielånga rutiner. Från 
Lund med tåg9.20. Anmälan (men 
det är ingen brådska, ni kan 
avvakta väderprognosen) till 
Gunnar Sandin, te! 13 58 99. 

Arbetet 
(Nyheterna) 
• 
tgen. 
Läsarna av den oberoende (s)
tidningen i Malmö har på sistone 
kunnat ta del av redaktionella 
rättelser. Först beklagades att man 
gett fel namn på regissören av en 
omdiskuterad teaterpjäs, sist att 
namnet blivit fel på en huvud
rollsinnehavare i en film . 
Däremellan kom det grövsta: fel 
person utpekades som mördare. 

Däremot har vi inte sett någon 
rättelse över att det blev fel namn 
på den ene av talarna vid kommu
nalfackets stora demonstration i 
Lund förra veckan. Enklast är att 
skriva rätt namn från början. Det 
gjorde t. ex. Sydsvenskan. 

En enda bokhandel i regionen 
hade en bok av Seamus Heany 
när budet kom om Nobelpriset, 
en butik i Malmö, stod det också. 
Men när vi passerade skyltfönstret 
till Boklådan i Lund en timme 
efter Akademiens meddelande 
stod en Heany-bok utställd till
sammans med en gratulation. 

Osv, osv . 
Parantesen i rubriken förklaras 

av vårt konstaterande, att de båda 
konkurrentema ofta är en - två 
dagar före med nyheter från Lund. 

Gr 

224 71 Lund 

Gentlemannens frukost: 
Bästa dagsljuset i stan. 
Utanförfönstret drarenjämn ström 
av fotgängare, cyklar,bilar och 
bussar mot centrum. Klockan är 
halv åtta men här har varit öppet 
en timme. Gratis morgontidning 
finn fast bara den största. Kaffe 
med påtår, osthalva och 
wienerbröd kostar tillsammans 27 
kr. 

Nej detta är inte Lund utan ca f e 
Maritime på Hantverksgatan i 
Stockholm. Men kunde Strindberg 
sitta i Davos och författa om 
Runmarö, kan väl jag sitta på 
Kungsholmen och skri va om Lund. 

Det mesta stämmer nämligen 
med det namnlösa näringstalie ( i 
alla fall inga yttre stolar) som ligger 
vid Södertull i Lund: utsikten över 
den vitala trafikströmmen, 
öppnings tiden, det förhållandevis 
låga priset och den mediokra 
kvaliteten på varorna. Fast vid 
Södertull är det en femma billigare 
och kvalitet därefter. 

Då får man försöka glädja sig 
åt annat. T.ex. att ingen annan 
serveringslokal i Lund har finare 
dagsljus: förnster åt tre håll. Åt 
söder kan man dessutom kliva ut 
t i Il en Ii ten terass. Eller åt 
inredningen förutsatt att man gi Ilar 
häftiga stilblandningar. Eller åt 
medgästema. Vi harhärispalterna 
länge efterlyst ett hederligt 
jobbarfik i Lund, och "Södertull" 
är det bästa hittills i den vägen, 
tidigt öppet och med åren mer 
substantiella frukostalternativ, 
t.ex. 2 stekta ägg, falukorv, kaffe 
och bröd för 25 kr. 

En gentleman, som inte 
förbrukar så mycket fysisk energi 
bör dock söka sig något nyttigare. 
Det är som bekant bra med fibrer. 
Här på Hantverksgatan säljer de 
stora havrekakor för en femma. 
Det vore något att ta efter i Lund, 
inte bara vid Södertull. 
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Gammal 
lundabo 
till Lund 

Nu på onsdag klockan 19.30 
kommer Karin Widerberg till Lund 
och Boklådan och beranar om sin 
bok "Kunskapens kön - minnen, 
reflektioner, teori" Karin som har 
ett förflutet i lundavänstern har 

numera sin dagliga gärning i Oslo 
där hon är professor i sociologi. 

Det är ett sammarrangemang 
mellan K vinnovetenskapligt 
Forum , Boklådan och 
Studieförbundet Vuxenskolan. 

Välkomna! 

Framtidsmänniskan 
forts från sid l 
landsarbete och arbete med 
rehabilitering av krigsskadade och 
torterade patienter har lett Anna 
Bexell till slutsatsen att det 
mänskliga , driften att vårda och 
värna inte är självklart eller ohotat. 
Det existerar sida vid sida med 
driften att kränka och skada i alla 
människor. Etiksamtalet blev 
kanske något för kort.Man kom
mer nästan alltid i tidsbrist i slutet 
av konferenser. Men det var 
innehållsrikt och betonade mycket 
starkt nödvändigheten av ett 
ständigt pågående offentligt samtal 
om vetenskap, samhälle och etik. 

Rolf L Nllson 
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