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Profesor la Oxford, bioeticianul Julian Săvulescu şochează

“Omul trebuie manipulat genetic”

Reputat profesor de etică la Oxford,
australianul cu rădăcini româneşti Julian
Săvulescu a provocat o adevărată furtună
în comunitatea ştiinţifică, plus nenumărate
controverse şi proteste în spaţiul
virtual, după ce a pledat deschis pentru
manipularea genetică a omului, ba chiar şi
pentru eliminarea fetuşilor sau chiar a nounăscuţilor cu “vicii de fabricaţie” prezente
sau anticipabile.

Julian Săvulescu

Î

n opinia lui Săvulescu, părinţii ar avea
responsabilitatea alegerii celui mai bun
material genetic disponibil, ca o datorie
faţă de societate, tot aşa cum sportivii ar trebui
lăsaţi să se dopeze cu hormoni, de dragul
progresului.

Pledoarie pentru...dopaj

Într-un interviu acordat suplimentului de
ştiinţă Wissen al săptămânalului german Die
Zeit, Săvulescu are şi sfaturi pentru păstrarea
unei relaţii de lungă durată, inspirate din...
comportamentul maimuţelor: acestea se
ocupă, ore în şir, cu mici chestiuni de natură
hedonistă.”Se mângâie, se ating reciproc cu
drăgălăşenie, pe scurt: îşi generează plăcere,
timp în care se generează hormonul de atracţie
oxitocina. De ceva vreme, oamenii au renunţat
să o mai facă. Poate sau nu să fie motivul pentru
care jumătate dintre relaţii se destramă. Omul
este, într-adevăr, predispus la monogamie - dar
aceasta are nevoie de susţinere biologică”. În
fine, completează Săvulescu: pentru cei ce duc
lipsă de oxitocină, această poate fi administrată
şi nazal, sub formă de spray. Savantul e convins
că planeta şi-a pierdut, din cauza oamenilor,
naturaleţea şi ceasul nu mai poate fi dat îndărăt.
Şi dacă, în ingineria genetică, de exemplu, omul
aplică pe o plantă coduri genetice din afara
lumii vegetale, de ce ar fi imoral să administrezi
sportivilor hormonul epo în completarea a ceea
ce corpul nu mai poate produce prin simplu
antrenament? Săvulescu apreciază că “oamenii
ar trebui să dispună de libertatea de a progresa
pe bază de epo, oxitocină sau hormoni de
creştere”.

Pot fi depistaţi criminalii
din pântecele mamei?

Puritanii îi reproşează că încurajează
eugenia, programarea copiilor “de catalog”, cu
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Carte de vizită

l Profesor al Facultăţii de Filozofie din cadrul Universităţii Oxford şi directorul “Oxford
Uehiro Centre for Practical Ethics”.
l A fost editorul revistei “Journal of Medical Ethics” şi este autorul a 7 cărţi şi a peste 200 de
articole în reviste de specialitate.
l Din 2009 este şi directorul Centrului de Neuroetică al Universităţii Oxford. A câştigat
peste 20 de burse şi premii internaţionale.
l Este fiul unui român emigrat în Australia. A absolvit în 1988, ca şef de promoţie, Facultatea
de Medicină din Melbourne (Monash University) şi în 2009 a fost desemnat câştigătorul
categoriei “Thinkers” la “The Australian’s Top 100 Emerging Leaders Awards”.
l A fost invitat ca specialist în dezbateri la BBC, Time, The Guardian sau ABC.

