
Dags att rocka sockorna även för ofödda med Downs! 

Världsdagen för Downs Syndrom, som infaller den 21 mars varje år, har blivit en dag då vi går med 
olika sockor och lägger upp våra ”sockbilder” på sociala medier. Just denna dag har valts eftersom 
personer med Downs syndrom har 3 av kromosom nummer 21.

Att rocka våra sockor är viktigt. Det är en dag då vi hyllar allas lika värde och visar att vi gillar olika. 
Det spelar ingen roll vad vi har för ålder, kön, personliga egenskaper, prestationer eller 
hälsotillstånd. Alla har vi samma värde. När det kommer till människovärdet så är vi alla lika och 
varje människa skall behandlas som den hon är, inte i egenskap av det hon har eller gör. Detta kallas 
för människovärdesprincipen, och är en viktig grundläggande princip i vårt samhälle. Ett samhälle där 
så mycket just handlar om ålder, vad vi äger, hur vi ser ut, vad vi lyckas åstadkomma och prestera.  

Men i allt detta ”rockande” tänker vi någonsin på att det i framtiden kanske inte kommer finnas 
någon anledning att rocka sockorna. På grund av fosterdiagnostiken utsorteras nämligen allt fler 
ofödda barn med Downs i västvärlden. På Island föds nästan inga barn längre med Downs, 
eftersom de allra flesta aborteras. I Danmark och Storbritannien likaså. I Sverige aborteras också allt 
fler. Faktum är att dessa barn är utrotningshotade.  

I grunden är fosterdiagnostiken något positivt som gör att det ofödda barnet snabbt kan få hjälp vid 
sjukdom och som kan rädda liv. Men vad händer när undersökningen visar på en sjukdom hos barnet 
som inte kan behandlas? De etiska frågorna med fosterdiagnostik behöver diskuteras offentligt och 
konsekvenserna det får för individer och samhället. Sjukvården behöver ta sitt ansvar att ge saklig 
information om fosterutveckling, diagnoser som Downs, vad det innebär att leva med barn med 
Downs, samt visa på vilket stöd som finns att få.  

I vårt ”civiliserade” samhälle där vi pratar så mycket om allas lika värde och där olika är bra, borde vi 
förvänta oss att detta även skall gälla ofödda med Downs. Dessa barn har rätt att leva. Det är på 
tiden att vi börjar rocka sockorna även för ofödda med Downs. De utrotningshotade barnen.  
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