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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

 

ТЕМА: Морален избор и дилеми при провеждането на дородова генетична 

селекция 

 

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА 

Настоящият дисертационен труд е своеобразно продължение на 

изследователските търсения на автора относно практиката на пренатално 

диагностициране1, обобщена в заглавието на темата на дисертационния труд под 

понятието „дородова генетична селекция”. От една страна това насочва вниманието 

именно към селективния критерий, чрез, който тази практика е изградена, а от друга я 

допълва и с практиката на предимплантационна генетична диагностика2, която е 

представена предимно информативно, а не като част от анализа на конкретния избор и 

дилеми, които поражда. За разлика от нея, практиката на пренатално диагностициране, 

е предмет на анализ през призмата на една биополитическа перспектива, поради 

следните си особености, а именно: 

- прилага се спрямо всички бременни, които имат желание за това 

- третира всички бременности като потенциално рискови 

- предполага различни отношения и дискурси, в центъра, на които са 

бъдещите родители, в частност жената-майка - субект на избор и едновременно с това 

обект на управление в контекста на самия избор за извършването или не на подобни 

изследвания. 

Изключително сложният и тежък избор, които подобни практики налагат, е 

основният акцент на настоящия текст, който прави опит да анализира факторите, 

оказващи му влияние едновременно: веднъж на макро и после на микро ниво. ПНД се 

разглежда като биополитически инструмент, в които „видът става залог на собствените 

си стратегии”, като част от процеса на медикализация, като елемент от 

социотехническата мрежа, в, която функционират биомедицинските технологии и 

изследвания и като строго селективен отговор на жените, спрямо конкретните дилеми, 

които изследването поражда.  

Обвързването на репродукцията като биополитически проект и същевременно 

силно „стесненото” пространство за избор, проявяващо се в практиката на ПНД като 

                                                 
1 Пренатална диагностика:репродуктивни права, проблеми и перспективи, маг.теза, защитена през 2012 г. 
2 Специфичен тип дородово генетично изследване, насочено към определена група, а именно тази на 

засегнатите от конкретно генетично заболяване семейства. 
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дилема относно живота и смъртта, се разглежда като влияние върху индивидуалните, 

репродуктивни истории и идентичности на жените и тяхната ситуация.  

Именно сблъсъкът между факторите на микро и макро ниво, позволява да се 

проследят ограниченията и възможностите за избор, както и трансформациите в 

неговото съдържание. Считам, че всеки един акт, който има потенциал да се превърне в 

акт на избор, разширява и съдържа в себе си етическото, но е и важно доказателство за 

преходите в социалните смисли и значения, които поражда. В този контекст се 

придържам към формулираното от В. Франкъл твърдение, че чрез избраното от тях 

поведение, индивидите осъществяват и въплъщават избора на определени ценности. 

Моралното проблематизиране на ефектите и трансформациите, които 

развитието на подобни изследвания налагат, е изключително ценно, тъй като дава най– 

обща представа за насоката на развитие, която в една или друга степен, дори и като 

потопени в своята ситуация, избираме да последваме.  

То се явява важно и поради възможността за отговор на конкретни 

безпокойства:  

 как властовите стратегии мобилизират знанието за живота и в какви 

структури на неравенство, йерархия на ценности и асиметрии го 

деконтекстуализират:  

 кои форми на живот се възприемат като ценни и кои– не;  

 кои форми на страдание получават политическо, медицинско и 

обществено внимание и признание и кои се игнорират;  

 кой печели от регулацията и оптимизацията на жизнените процеси (чрез 

финансови печалби, политическо влияние, научна репутация, социален 

престиж и под каква форма) и съответно кой понася загубите или 

страданието като резултат.  

 какви са начините, по които индивидите се мобилизират да участват и да 

действат по определени начини: какво ги мотивира и движи в името на 

собственото им или на близките им здраве, какви цели си поставят: 

подобрение на здравето, продължителност на живота, повишаване на 

неговото качество, промяна на генетичния басейн, увеличаване на 

населението и т.н.  
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 как възприемат и въплъщават научните интерпретации спрямо 

собствената си идентичност, осъзнато или неосъзнато, активно или 

пасивно. 

Изследвания, които предполагат интердисциплинарност, а именно възможност 

проблематиката да бъде разгледана като взаимопресечност на различни дискурси и 

полета, за конкретното изследване, в областта на медицинската антропология, 

феминизма, етиката и социологията, все още са рядкост в България.3 

Практиката на ПНД отразява както глобални, така и разнопосочни тенденции, 

чрез които се въплъщава в зависимост от конкретния локален контекст. Самото й 

прилагане възбужда множество дебати и неравнодушни реакции както от гражданските 

(каквито напр. са различните общности на хора с увреждания), така и сред научните 

среди в сферите на биоетиката, правото, феминизма.  

Тази способност за рефлексия се свързва с определени културно-исторически и 

социално икономически натрупвания в съответните страни, а именно: силно или слабо 

развитие на технологичните иновации и потенциал, политически и икономически 

рамки, почиващи основно върху неолиберални идеологии. Конкретно историческо 

наследство, предполагащо определени начини на отношение към проблеми от 

биополитическо и биоетическо естество (добър пример в това отношение е 

определяната по-скоро като консервативна позиция на Германия), традиции, 

предполагащи способността за колективно или гражданско действие относно защитата 

на определени права и свободи, равнище и характер на религиозността в даденото 

общество и др. 

Именно необходимостта от събуждане на рефлексия относно изборите, 

обвързващи ни с участие в определени структурно предопределени пространства, 

налага актуалността на изследваната проблематика. 

 

  ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: 

Целта на настоящото изследване е опит за идентифициране на факторите, 

влияещи върху конструирането на моралния избор и дилеми, възникващи при 

практиката на дородова генетична селекция и осмислянето им от етическа, 

психологическа, антропологическа и феминистка перспектива в контекста на 

предположението дали направеният избор може да бъде характеризиран като 

                                                 
3 С изключение на „Пренатална диагностика и биополитика в България”, Ина Димитрова, 2012. 
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морален? Отговорът на това питане от своя страна, налага и формулирането на 

следните хипотези:  

 направеният в контекста на дородовата генетична селекция избор търпи 

значими трансформации в своето съдържание: от една страна, 

практиката на ПНД би могла да се разбира като морален генетичен 

код, от друга моралният избор се редуцира до генетичен (Ettore 2005). 

 Втората налична хипотеза, е че жените, участващи в процеса на 

взимане на решение, не разпознават „символната власт” на ПНД като 

такава, и съответно „са до такава степен потопени в своята 

индивидуална ситуация, че на практика игнорират морално-

проблематичните тенденции, които подобни изследвания носят.  

За постигането на тази цел се опирам основно на теоретичните концепции на 

следните автори и формулирам следните задачи:  

1. Извеждам теоретична рамка, в, която да поставя понятията за биополитика и 

биовласт, от гледна точка на съвременните им импликации върху избора на 

индивидите, в частност, бременните жени. За тази цел проследявам връзката между 

биополитика и либерализъм/неолиберализъм, биовласт и управляемост, производство 

на знание и контрол, както и на репродукцията като съществена, макар и скрита черта 

на биополитическите проекти. 

2. Поставям процеса на медикализация като биополитически проект, от гледна 

точка на най-авторитетните му изследователи. Детайлно излагам тези и антитези, 

съпътстващи съвременните му импликации. Обособявам репродукцията в тази рамка, 

като едновременно „монолитен процес, наложен на жените „отвън” (Lock and 

Kaufert 1998; Lock 2004) и като активни потребители на конкретните, медицински 

практики. 

 3. Представям основните детерминанти на избора, от които практиката на ПНД 

е част: развитие на биомедицинските технологии, генетиката и съответно дискурса на 

риска и контрола, основаващи легитимност и ценност на подобни изследвания. 

Тези задачи се конструират като съдържание на Първа глава от дисертационния 

труд и се опират на теоретичната концепция на Мишел Фуко: биополитическата 

перспектива и значението на биовластта като стратегия, в, която животът се превръща в 

обект на политическо въздействие, специфичното съотношение между знание/власт и 

управление посредством свободата на индивида в неолиберален контекст: на връзките 

между физическото съществуване и морално– политическото такова: а именно как 
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определени видове знание и телесни преживявания се превръщат в морални, 

политически, или юридически проблеми. Това е и една от основните теми в „История 

на сексуалността”– моралната проблематизация на физическите преживявания и 

формите на себеконструираност (Foucault 1986; 1989). 

Както и не на последно място ролята на репродукцията като съществена част от 

биополитическите проекти, пряко свързана с изграждане на националните такива: тези 

скрити аспекти от анализа на Фуко са предмет на изследвания както на феминистки 

автори, така и на автори, занимаващи се с т.нар. изследвания на инвалидността 

(Deutscher 2008; 2012). 

 От значение за настоящата работа са възможностите за отговор на индивидите 

на една по същество, нормализираща практика, каквато е тази на дородовата генетична 

селекция, в частност на пренаталната диагностика“.4  

4. Представям практиките на дородова генетична селекция (настоящият труд си 

позволява да разшири фокуса си, рамкирайки накратко и друг тип изследване, което 

поради по-ограниченото си специфично приложение, не е основен акцент на 

дисертацията, а именно практиката на предимплантационна генетична диагностика) 

като медицински артефакти, с произтичащите от клиничната им употреба особености и 

ограничения. 

5. Представям практиката на ПНД като част от нормативна и социална 

структура чрез сравнителен анализ между основните нормативни документи, 

третиращи прилагането им по света, и в България като конкретен контекст. Извеждам 

на основни изводи, съпътстващи употребата им в юридически аспект чрез етически 

категории.  

6. Дефинира понятието морални дилеми и представяне на конкретните морални 

дилеми, пред които се изправят потребителите на подобни изследвания в личен аспект. 

Опит за анализ на причините, провокиращи активното или пасивно възприемане на 

подобни технологии, както и импликациите на реалната възможност за отказ от 

извършването на подобни. Опит за историческа реконструкция на значението на 

увреждането като част от старите и нови евгенични проекти и като социално значим 

феномен, за лично засегнатите от него. Опит за конструиране на значението на 

                                                 
4 Нормализирането на обществото е исторически продукт на технологията на властта, концентриране в 

живота (Фуко 1993). 
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селективния аборт в индивидуален аспект: като възможност за избор, травма или 

фантазия.  

7. Теоретично представям основните структурни ограничения, в които изборът 

за извършването на подобни изследвания се разполага: изхожда се от 

предположението, че ПНД е морално- неутрална практика, за разлика от направения 

въз основа на нея избор. Реалността на генетичните изследвания и взимането на 

решения в областта на репродукцията се конструира изключително като сфера на личен 

избор и пространство и в този смисъл отдалечава избора от по-широката рамка на 

научни, държавни или корпоративни интереси, с които подобни изследвания са 

свързани. Анализ на структурните ограничения на избора от феминистка гледна точка, 

и по-специално: етика на грижата и релационното разбирането за автономия. Анализ на 

импликациите на практиката относно значението на бременността и майчинството в 

личен и социален аспект.  

От изключително значение за представянето на тези задачи (от 6 до 7) в 

изграждането на дисертационното изследване е и антропологическата и феминистка 

перспектива на изследването на Райна Рап „Влияние на амноцентезата в Америка”. 

Заложената от Рап перспектива в изключителна степен описва симбиозата между 

структурния и индивидуален сблъсък в производството на конкретни избори, и 

разкрива основната трансформация в живота и идентичността на жените, изправени 

пред подобен избор: “всяка една бременна жена се превръща в морален философ на 

частното” според Рап, в обитател на една радикална интимност, която едновременно 

стеснява и не освобождава от тежестта на избора и въображението. 

Към дискурса на риска се добавят страховете, фантазиите и фобиите на 

бременните жени относно допустимите граници на това, което разбираме под 

възможно и желано: бременност, раждане, майчинство, родителство и т.н. Зад всеки 

един избор по време на бременността и раждането, стои необходимостта от 

въобразяването на определена граница и тежестта от превръщането й в реалност. 

8. Опит за изграждане на алтернативен вариант за избор, чрез „разширяване на 

моралния пейзаж” и включването на страданието като възможност за смисъл и свобода 

за индивида, осъзнал собствените си граници, в контекста на логотерапевтичната 

теория на Ф. Франкъл. Подобна перспектива налага схващането, че човекът е нещо 

повече от своето биологично тяло, генетично наследство или дори съзнание дава 

възможност за излизане от едностранчивата, селективност на информацията, която 

подобни изследвания носят: „да бъдеш човек означава преди всичко да бъдеш свободен 
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съзнателно да решиш какво да бъде отношението ти в събитията от твоя живот. Ако 

живота като цялост има смисъл, то и всяка ситуация предлага на човека необикновена 

възможност смисълът за бъде изпълнен.” 

 

ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:  

Дисертацията има за свой обект анализа и представянето на моралния избор и 

дилеми при провеждането на дородова генетична селекция. Предмет на изследването са 

практиката на пренатална диагностика като вид технология, съдействаща за 

производството на определен вид избор – този на селективен аборт, в случаите на 

определен тип, съвместимо с живота увреждане, каквото е по същество Синдромът на 

Даун. От една страна, този избор се асоциира като личен и информиран израз на 

индивидуална свобода, от друга като производен на определена морална отговорност– 

тази на родителя и като вид редукция на същата единствено до конкретен сегмент, 

каквато би могла да бъде генетичната отговорност (Polzer 2005). 

На базата на данни от EDIG се прави опит процесът на взимане на решение в 

рамките на ПНД да бъде емпирично и теоретично обобщен (EDIG 2008). Отчитат се 

основните фактори, влияещи на този процес.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ: 

Основният използван метод е интердисциплинарният с оглед комплексността на 

поставения проблем и неговия характер. Репродукцията е обект на изследване на 

различни предметни области като биоетика (медицинска етика), антропология, 

теология, феминизъм и разбира се чисто медицински като гинекология, ембриология, 

биология и др. (Rapp 2000).  

Традиционните дисциплини – биоетика, медицина, биология, психология, 

антропология, право, история не могат изцяло да удържат противоречивите схващания 

относно намесата, продуктивността и ефекта на репродуктивните технологии. 

Нещо повече, ситуациите и трансформациите, в рамките на които определени 

процеси се произвеждат и определени избори се правят, не могат да бъдат прецизно 

анализирани през призмата на една едно единствено дисциплинарно поле и това е 

характерна особеност както за биоетичните изследвания в частност, така и за 

социалните изследвания като цяло (Кънева 2013).  
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СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Въведение 

Полето на новите репродуктивни технологии и практики предполага фин синтез 

между технологично ценностно неутрално развитие и конкретни морални дилеми, 

възникващи в конкретни културни контексти, съпътстващи тяхното извършване. 

Практиката на пренатална (дородова) диагностика най-общо казано снабдява 

родителите с информация относно здравословното състояние на плода, като на тази 

база те трябва да вземат решение дали да продължат бременността или не.  

Този момент на избор съсредоточава в себе си интересни ракурси - от една 

страна, акцентът е върху неговата доброволност, свобода и липса на намеса от страна 

както на медицинските специалисти, така и на държавата. От друга, включването на 

тези изследвания в национални скрийнингови програми ги утвърждават като стандарт и 

рутинно решение. Превръщането на подобни практики в масови до голяма степен се 

обезпечава от съзнанието за риск и отговорност, с, което те биват легитимирани, от 

идеята за болест и здраве, а в по-широк смисъл за живот, които си струва и съответно 

не си струва да бъде живян.  

Две противоречиви тендeнции оформят облика на прилагането на генетични 

тестове и изследвания, в частност на пренатална/дородова/ диагностика: от една страна, 

техният обхват нараства, заложени като важна част от национални скрийнингови 

програми, от друга те не са нормативно регулирани, тъй като са права, а не задължения 

на извършващите ги. Именно неясната област на регулацията в сферата на генетичните 

изследвания ги прави привидно акт на личен избор и информирано съгласие, но и в 

средство за информативен контрол и самопринуда над последвалите лични избори и 

решения. Този акцент се проявява в практиката и осъществяването на дородова 

диагностика и засяга най-съществената профилактична стойност на генетичните 

изследвания, а именно: контролът върху репродукцията. 

Така ставаме свидетели на качествени трансформации в разбирането ни за 

морално или отговорно родителско (репродуктивно) поведение: от една страна в 

контекста на самото им съществуване и обвързването им с определен стандарт на 

грижа и качество следва логичното предположение, че те следва да бъдат приети, от 

друга, че в името на своето, на децата и на обществото добро определени индивиди би 

следвало да не бъдат раждани.  
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Глава Първа. Среда за производство на избор 

Първа глава има за цел да представи макрорамката, в, която избора на 

бременната жена относно употребата на дородова генетична селекция и съпътстващите 

я дилеми, се произвежда. За тази цел ще бъдат представени под формата на теоретичен 

и исторически обзор и сравнителен анализ, основните понятия и процеси, влияещи на 

личния избор: техния генезис, развитие във времето, импликациите и съпротивите, 

които пораждат.  

За да бъде изложението пълно, представям перспективата и понятията на М. 

Фуко за биополитика, биовласт и управляемост и конкретното им значение върху 

съвременното развитие на проблематиката, която разглеждам. А именно: начините, по 

които „живота”, фрагментиран през понятия като болести и смъртност, бива 

разглеждан между желаното и необходимото, в сферата на технологичните 

интервенции и практики, знанието, режимите на власт и влиянието на тези процеси 

върху идентичността и изборите на индивидите. В рамките на дефинираните понятия, 

ще представя процеса на медикализация като биополитически проект в историческа и 

сравнителна перспектива, като по-специално внимание ще бъде отделено на основните 

тенденции, съпътстващи го сега, както и на медикализацията на репродукцията като 

пространство, в, което жените проблематизират и осъществяват социалните си роли и 

репродуктивни възможности.  

Процесът на взимане на решение в рамките на практиката на дородова 

генетична селекция налага и разполагането му в двете основни области, на които е 

производно самото изследване 1) биотехнологии и 2) генетика.  

 

Изводи: 

Поставя се специален акцент на биополитиката като вид управляемост чрез 

отношението между себеуправлението и подчинението на другите, чрез които се 

формират нови форми на контрол и подчинение, имащи за свое най-важно следствие 

изграждането на нови идентичностти. В основата на една парадигма на 

биополитическата управляемост, границата между морално и политическо 

съществуване се слива. Тази нова форма на власт категоризира индивидуалното, улавя 

го в собствената му идентичност, налага режим на истина, който би следвало да бъде 

разпознат от него и другите – т.нар. технологии на себе си, позволяващи на индивидите 

да въздействат върху техните собствени тела, души, мисли и по този начин да променят 

себе си, постигайки състояние на завършеност, щастие и сила (Foucault 1997). 
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*************************************************************************** 

Институционалните и концептуални промени, свързани с процеса на 

медикализация, трансформират по съвършено нов начин идеите за тялото, здравето и 

болестта не просто сред експертите, но и сред населението като цяло, а медицинската 

власт се разпространява като универсален и демократичен начин за поддържането и 

запазването на определено право: това на здраве.  

В рамките на процеса медикализация, особено важно е да се подчертае и ролята на 

жените като активни потребители на медицинско знание и услуги, свързано с ролята им 

на грижещи се от една страна, и съответно активистката им функция, произтичаща 

отново от същата роля, отреждаща им съществена роля в създаването и формирането на 

различни типове пациентски организации, определяни от някои учени като нови форми 

на гражданство.  

Антропологът Емили Мартин разкрива, че културният анализ на репродукцията 

показва, че жените не са просто пасивни рецепиенти на медицинската хегемония, но и 

създатели на алтернативни значения за тялото и репродукцията спрямо доминиращите 

в медицинския дискурс. Днес повечето жени продължават да интернализират нормата, 

че тяхна задача е да създадат семейство и деца, като неуспеха в това отношение 

продължава да се разглежда през призмата на вината и съответно обезценяването, което 

като цяло обяснява и прагматичното и комерсиално отношение към медицинските 

технологии и практики, преобладаващо за сметка на реално осмисляне и отхвърляне на 

последните. 

 

 ************************************************************************ 

Комерсиализацията на процеса на медикализация и обръщането му директно към 

потребителя, конструиран като активен и отговорен консуматор, са едни от 

съвременните характеристики на явлението и според цитирания вече П. Конрад. 

Биомедикализацията, такава каквато се наблюдава днес, оперира чрез задължението да 

действаш: в случая да се лекуваш, да знаеш и да управляваш жизнените си процеси, 

уповавайки се на надеждата и личния избор, като животът става юрисдикция на 

медицината, а нормалното и естественото се смесват като понятия чрез технологията. 

От една страна, индивидът доброволно участва в производството на медицинска 

експертиза, воден от естественото желание за добро и активно си сътрудничи с 

медицинските специалисти, от друга се наблюдават и опити за отхвърляне и съпротива, 
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особено що се отнася до сферата на репродукцията. Индивидуалната грижа в името на 

здравето се асоциира с разгледаната вече перспектива за себеуправление.  

В този смисъл определянето на това, което разбираме под здраве се оказва трудна 

задача, неговият смисъл се дефинира главно като отсъствие на болест за повечето 

автори и не се подава лесно на количествено измерване. Индивидуалното право на 

здравна грижа и личната отговорност се смесват с обществената и държавна такава.  

 

*************************************************************************** 

Процесът на медикализация като форма на подчинение и социален контрол 

радикално трансформира и репродукцията като вид преживяване и реална способност 

за автономия от страна на жените спрямо решения, засягащи телата и детеродните им 

функции. Медицински дефиниции и категории реконструират съществуващите 

джендър роли и значения през целия 19-ти и 20-ти век. На практика обаче те не 

обединяват жените в един общ, унифициращ, научен проект на репродукцията, а по-

скоро създават средства за разделяне и регулация сред тях (Litt 2000). 

Новите практики, процедури и знания относно репродукцията се адаптират 

активно посредством значенията и импликациите си за всекидневния живот на жените, 

макар че последните никога не са напълно свободни или неограничени в своята 

адаптация. Това е така, донякъде и поради факта, че репродукцията неизбежно 

предполага „пространството на /за другия” и никога не е напълно индивидуален процес 

(De Certeau 1984).  

Тяхната ограничена способност да интерпретират и разчитат значенията на 

предлаганите практики варира в зависимост от вида на властовите отношения, в които 

жените са поставени. Техниките на биовластта са хетерогенни и степента, в, която 

може да се запази свободно пространство извън нормите, които налагат, е ограничена. 

Като резултат отношението на жените варира от безрезервно приемане или отхвърляне 

(Fisher and Davis 1993; Lupton 1999).  

 

*************************************************************************** 

Биомедицинските технологии са част от определени „социотехнически мрежи”, 

свързващи институции като болници, лаборатории, биотехнологични компании и 

държавата. По този начин биомедицината активно се конструира с помощта на 

биомедицинската технология, а здравните въпроси често пъти се обективизират до 

технически проблеми, разрешими чрез употребата на технологията и науката, което до 



 16 

известна степен ги деконтекстуализира. Обективизацията има за своя важна 

характеристика тенденцията да създава неясни морални предположения, въплътени в 

самата технология, отдалечавайки ги от реалните ефекти, които оказват на живота на 

хората. Този подход отново се приближава до концепцията на Фуко за биовластта като 

средство за управление чрез технологии, по един систематичен, кодифициращ и 

създаващ нови обекти на управление, начин. Както вече изяснихме, той различава две 

линии на управляемост: техниките на социално въздействие върху индивидите и тези 

на самоуправление и себетрансформация.  

Общата цел на съществуването им е подобряване на благосъстоянието на 

индивидите и осигуряване на защита срещу опасностите, които го застрашават. Тези 

нови технобиологични хибридни форми се различават от предишни форми на 

хибридизация по това, че разчитат на процесите на стандартизация и нормализация за 

тяхното осъществяване и в същото време отделят значението на трансформациите от 

контекста: исторически, социален, религиозен. Именно тази възможност, телата да се 

разглеждат извън контекста – като еднакви, а болестите и заболяванията като 

универсални, дава на тези хибридни технологии, приложимост и ефективност 

навсякъде.  

 

*************************************************************************** 

Оценката за нормално или абнормено се определя чрез статистически измерими 

оценки на риска. Именно рискът става основополагаща концепция за конструирането 

на новите хибридни форми, като на практика ги дефинира през призмата на 

вероятността, възможността и несигурността. На индивидуално ниво, основният 

етически проблем, който подобна рамка задава е „ценността на знанието за риска” 

(Hellen 2005). Оценката на риска произвежда несигурност, но и се разглежда като 

източник на обективна истина. А действията на индивидите, съответно техните избори 

до голяма степен зависят и отразяват тази амбивалентност.  

*************************************************************************** 

В сферата на генетичните изследвания, концепцията за риска, статистиката и 

вероятностите придобиват особена форма. Генетичното знание, достъпно за 

индивидите посредством гореспоменатите изследвания не просто ги снабдява с 

определен тип информация и прогноза за вероятно бъдеще. То влияе на начините, по 

които се конструира субектността и идентичността, а именно начинът, по, който се 

отнасяме към себе си на базата на напр. получен след генетично изследване резултат. 
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Дилемите, които генетичните изследвания и тестове задават са не просто 

индивидуални, или морални, те отразяват значителни социални и политически 

интереси, интегрирани в самото производство на подобен тип знание и информация. 

Макар и теоретично, морално неутрална, концепцията за риска на практика свежда 

външната намеса от страна на експерти до вътрешна саморегулация и управление. 

Ефектът на генетичните изследвания, особено в сферата на репродукцията на 

практика засилва връзката между репродукцията и биологичната свързаност. Достъпът 

до генетични изследвания се разширява (цените падат, разширява се обхвата на 

изследваните заболявания) превръщайки се в рутинно медицинско изследване. В този 

смисъл генетичното знание може да бъде разгледано като средство за увеличаване на 

контрола върху живота на индивидите или като парализа на процеса на взимане на 

решения чрез т.нар. усещане за предопределеност.  

Генетичното знание предполага особен вид взаимоотношение между право на 

личен избор, респективно автономия и генетична отговорност, която предполага 

съзнание за свързаност. Николас Роуз разполага съвременните генетични технологии 

пряко в биополитическа перспектива. За него в съвременните либерални демокрации, 

животът е конструиран като проект, а ценности като автономия, себеактуализация, 

предпазливост, отговорност и избор са интегрални за работата върху себе си.  

Роуз счита, че генетичното мислене е преплетено в този проект, а езикът на 

генетиката и риска снабдява индивидите с идея как да водят живота си, да имат деца, да 

се женят или изграждат кариера, т.е. предопределя житейските им решения и избори. 

Накратко, животът се превръща в задача, подаваща се на оптимизация.  

Генетичният риск се конструира и посредством активното желание за генетично 

знание, което от своя страна има потенциала да промени индивидуалната субективност, 

семейните връзки и биополитическите практики на медицинския активизъм. 

Едновременно с тази тенденция, съществува и друга – на отхвърляне и пренебрегване 

на генетичните тестове и изследвания. Генетичната информация се интерпретира по 

специфичен начин: тя се добавя, не замества съществуващите вече представи за 

родството, наследствеността и здравето.  

На практика за повечето индивиди „в риск” от дадено наследствено заболяване, 

научните обяснения се трансформират на базата на реалните преживявания, спомени и 

въздействие, с които конкретното заболяване се свързва в конкретното семейство.  

Редица проучвания показват, че именно жените са по-склонни да участват в 

генетични изследвания и съответно са изложени в по-голяма степен на проблемите, 
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пораждащи т.нар. релационна идентичност. Нещо повече, участието в подобни 

изследвания се оправдава чрез съзнанието за дълг и отговорност към поколението, а 

надценяването на генетичния фактор, определящ действията на жените, често пъти се 

съпровожда от силна тревожност и страх. 

 

 

Глава Втора. Дородова генетична селекция: методи и практики  

Разгледани в техния чисто медицински аспект и контекст методите на 

пренаталната диагностика налагат следните изводи: 

Те носят предимно информативна стойност относно здравословното състояние 

на плода, като тя варира в зависимост от различните методи и е най-изчерпателна при 

т.нар. инванзивни процедури, които от своя страна винаги носят известен риск от 

увреждане или дори загуба дори и на напълно здраво дете. Информативната стойност 

от своя страна не винаги предполага категорично и ясно познание за евентуалния 

клиничен характер и бъдещо протичане на съответната аномалия или болест на плода, 

тя просто индикира наличието й.  

Информативната стойност е предимно статистическа, но детерминираният на 

нейна основа избор е винаги реален, в този смисъл ми се струва удачно да използвам 

понятието „информационен и превантивен контрол“ над избора и да го обвържа с 

разгледаните още от Фуко характеристики на биополитиката като територия на риск и 

сигурност, където самата същност на управлението произвежда както едното, така и 

другото и черпи своя потенциал именно от свободата и изборите на индивидите, 

конструирани като субекти на различие.  

В по-тесния смисъл на пренаталната диагностика изборът на родителите, в 

частност на майката може да бъде условно разделен на две: първият се състои в това 

дали изобщо ще се подложат на такава, вторият произтича от това какъв е първия, като 

в случай на взето решение за провеждане на такава на практика се ограничава до това 

дали бременността ще бъде продължена или прекъсната в случай на установена 

аномалия на плода. 

Тъй като информативната стойност на резултатите, получени чрез методите на 

пренаталната диагностика е прогностична, т.е. в известна степен има характер на 

„модерно предсказание“, калкулирано въз основа на съществуващото познание за 

дадената болест, ако такава разбира се бъде установена, тя на практика свежда 

човешкия живот до определена статически измерима негова характеристика, а именно 
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„качество“. Важно е, че самата характеристика от своя страна също попада в 

определени категории като „нормалност“, „достойнство“, „себестойност“ „способност 

за автономия“ и т.н., а в още по-широк смисъл до разбирания за „добър, щастлив“ или 

„лош, обречен на страдания живот“. Освен това генетичната информация никога не би 

могла да предскаже какъв точно ще бъде този живот.  

Информативната стойност на резултатите в не малка степен се обвързва както с 

наличието на подходяща апаратура, така и с уменията на конкретния специалист 

извършващ процедурите (особено при т.нар. слабо инванзивни методи - биохимичен 

скринийнг и ултразвук), т.е. показва, че индивидуалният избор винаги влиза в 

отношение с нещо друго, като това отношение не винаги предполага симетрия, а 

основната съществуваща асиметрия в практиката на пренаталната диагностика е 

именно информационна - в повечето случаи нито специалиста, нито родителите имат 

реална представа за това, какво представлява живот с определено заболяване както за 

самото засегнато лице, така и за неговите близки. 

Диагностичната стойност на пренаталната диагностика в по-голяма част от 

случаите не предполага лечение на установените аномалии, а превенция, изразяваща се 

най-често чрез практиката на т.нар. селективен аборт или още терапевтичен по 

медицински показания, като в зависимост от това кога се взима решение за неговото 

извършване той бива или аборт или в по-късни срокове на бременността - 

предизвикано раждане, т.е. тук става дума за доста тежка превенция, която не 

предполага профилактични средства за ограничаване, избягване или лечение (в 

немалък процент от случаите на генетично заболяване такива и не съществуват), а за 

изкореняване на болестта в зародиш. 

За момента не съществува възможност за изследване и установяване на всички 

вероятни генетични заболявания чрез методите на ПНД - бременността попада в обсега 

на медицинския дискурс чрез изключително висока степен на медикализация и 

наблюдение както и чрез дефинирането й с понятия за „риск“, „сигурност“, 

“нормалност“, „отговорност“ и т.н. 

Както тялото, така и психиката на жената се оказват в голяма степен въвлечени 

като „опитно поле“, свързано с подходящо възпроизвеждане, като прави впечатление, 

че медицинският дискурс привилегирова предимно тялото (наблягайки напр. на това 

дали манипулациите са болезнени или не), оставяйки на заден план изключително по-

сериозните последствия, които методите на пренатална диагностика могат да имат за 

живота на жената, разбиран далеч не само в неговата чисто телесна цялост. 
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Основната цел на генетичните тестове бива дефинирана по следния начин: „От 

гледна точка на системата на здравеопазване грижата и третирането на определени 

хронични заболявания е скъпоструващо и изискващо както човешки, така и технически 

потенциал начинание. В този смисъл превенцията против проява на определени 

заболявания върви ръка с ръка с грижата за болните от тях. Една ефективна превенция 

(с оглед на съществуващите ресурси), предполага намаляване на броя на засегнатите 

индивиди и освобождаване по този начин на средства за вече засегнатите. От друга 

страна, грижата за болните е не само етическо задължение, основано на правото на 

здраве, но и спомага за увеличаване на доверието на населението към целите на 

системата на здравеопазване.“ (WHO 2006). 

Генетичните тестове се извършват само след проведено генетично 

консултиране, което на практика позволява те да не бъдат компрометирани. Основните 

цели на генетичното консултиране се ръководят от принципи на доброволност и 

информиран избор, като се набляга на липсата на натиск върху този избор както преди, 

така и след извършване на теста. Въпреки това обаче основното му предназначение на 

практика засяга области като „семейно планиране“ и свързаните с него „репродуктивни 

решения“. Нещо повече, дори когато излезем извън обсега на пренаталната 

диагностика, ние се натъкваме на факта, че основният акцент на генетичните тестове 

пада именно върху възпроизводството.  

На практика, тъй като голяма част от генетичните заболявания са нелечими, а 

съответните мутации възникват именно в момента на оплождането същинската 

превенция, която тези изследвания осъществяват е превенцията чрез репродуктивни 

решения, чийто скрит смисъл мисля е явно доловим. Терапията и евентуалното 

производство и открития на нови лекарства остават в известна степен на втори план, 

дефинирани като „идеална цел“. 

Самата пренатална диагностика представлява част от този превантивен модел, 

който играе съществена роля за редуциране броя на хромозомните аномалии в 

развитите страни и все още е ограничен само до по-състоятелните членове на 

развиващите се такива. Поради очевидната му ефективност би следвало да бъде 

общодостъпен и рутинен под формата на програми от гледна точка на „внимателното 

проследяване на бременността“ макар и доброволен.  

Освен средство за диагностика и редуциране на аномалии пренаталната 

диагностика представлява и определен вид генетична информация. Тя се отнася не само 

до засегнатия, в случая фетуса, но и до цялото му семейство, като в определени случаи, 
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тъй като става въпрос именно за наследство, тя носи информация и за генетичното 

състояние на родителите. Именно поради това индивидите би следвало да имат право и 

да не знаят за генетичния си статус (Kass 1997). 

Според Еторе, репродуктивната генетика борави с индивидуалистичен, 

механичен възглед за тялото като машина, като основен дефицит е тенденцията да 

заличава цялостното значение на репродуктивния процес, свеждайки го в най-добрия 

случай до производство на добри и лоши гени, което от своя страна отразява едно 

крайно рационалистично и редукционистко гледище за значението на ДНК като цяло 

(Еttore 2005). 

 В статията си „Социология на новата генетика. Концептуализиране на връзката 

между репродукцията, пола и телата” тя подчертава, че посредством съществуването и 

утвърждаването на подобни практики, на бременната жена, както и на бременността 

като преживяване започва да се гледа като на средство за производство, на своеобразен 

фетален контейнер, чиято основна цел е създаването на определен вид деца – здрави 

(Callahan 1998).  

Репродуктивната генетика контролира това, което се случва вътре в телата, а 

женското тяло се оказва натоварено с понятието за генетичен капитал, който според 

Еторе конструира и генетичният морален код, който оперирайки в дискурса на срама, 

вината и отговорността определя, че добрите възпроизводители произвеждат и би 

следвало да произвеждат добри, здрави гени, респективно деца, а лошите – не. От друга 

страна генетичният капитал и подходящото възпроизводство лесно могат да бъдат 

йерархизирани в среда, която традиционно обезценява инвалидността, обвързвайки я с 

представата за неработещо, изискващо грижа, зависимо, нерепродуктивно тяло. В 

заключение Еторе изтъква, че генетичният капитал има социална значимост, когато 

води до възпроизводството на „добри” гени и като такъв очертава границите на 

генетичния морален ред.  

В рамките на този ред, генетичната хармония между фетуса и майката е 

производна на жизненост, здраве и сигурност. По един парадоксален начин, 

генетичният морален код подобрява генетичния капитал, а прилежащите му технологии 

могат да се разпространяват, докато държавата осигурява висок стандарт на вече 

родените увредени граждани, именно чрез редуциране на броя им. 
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***************************************************************************  

Предимплантационна генетична диагностика 

Предимплантационната генетична диагностика е асистирана репродуктивна 

технология, използвана за разкриване на увредени в генетично отношение ембриони, 

обикновено чрез засичането на определен ген, отговорен за дадена, в повечето случаи 

моногенна болест. Предимплантационната генетична диагностика (ПИГД) спомага за 

откриването на носителство на различни генетични заболявания, предразположения 

към рак, Алцхаймер и др., в ембрионите преди тяхната имплантация и настъпването на 

клинична бременност. След диагностициране, само незасегнати от генетични 

увреждания ембриони се селектират за трансфериране в матката на жената.  

По този начин рискът от загуба на бременност, от изкуствено прекъсване на 

бременност или от раждане на дете с генетично заболяване, е сведен до минимум. За да 

бъде приложена, е необходимо използването на асистирана репродукция и оплождане 

по метода ин – витро (ICSI), за да се добият яйцеклетки или ембриони за анализ.  

Важно да се отбележи, е че както при практиката на предимплантационна 

диагностика, така и при другите генетични изследвания съществува вероятност от 

неточност на резултатите, в зависимост от вида диагностичния метод, който е 

използван (за различните заболявания се използват различни методи).  

Основната цел на този метод е избягването и предаването на генетично 

заболяване в семействата, имащи клинична история и данни за такова, т.е. раждането 

на здрави деца. Неизбежната селекция на един ембрион пред друг, поражда и основната 

опозиция срещу прилагането на този метод през годините, особено в средите, които 

отдават еднаква морална ценност на всички ембриони. 

 

 

Трета Глава. Морален избор и дилеми при провеждането на дородова 

генетична селекция  

Трета глава от глава от дисертационното изследване очертава границите на 

моралния избор при провеждането на дородова генетична селекция, деконструирайки 

го до отделните морални дилеми, които го изграждат: решението да се проведе или не 

подобно изследване и решението относно възможността за селективен аборт или 

раждане на дете с увреждане.  

Особено внимание се обръща на индивидуалния, чисто психологически отговор 

на жените спрямо тези дилеми, както и специфичното значение на отделните сегменти 
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на избора като социални конструкции и практически преживявания: селективен аборт и 

увреждане. 

В трета глава чрез детайлно представяне същността на реалните морални 

дилеми и тяхното конкретно приложение с оглед практиката на ПНД се прави опит да 

бъдат проверени основните хипотези, заложени като цели на дисертацията. Представя 

се аргументиран анализ на ограниченията и особеностите, в които изборът следва да се 

впише или да се преодолее. 

Етическите и морални дилеми, съпътстващи генетичните изследвания, се 

нуждаят от осмисляне и рефлексия, тъй като променят не просто индивидуалните 

съдби, идентичност и психики, но и общосподелените очаквания и разбирания за 

морално и правилно поведение.  

Моралните дилеми са ситуации, в които индивидът има моралното задължение 

да избере едно от две действия, но не може да осъществи и двете. Характерно за 

същинските морални дилеми е това, че, която и алтернатива да бъде избрана, със 

сигурност ще остави усещането за съжаление и проиграване на въображаемата, 

пропусната алтернатива. За да се дефинира ситуацията на морална дилема, е 

необходимо наличието на морално изискване за едновременно изпълнение на всяка 

една от възможните алтернативи.  

Необходимо е да се предпостави и равнопоставеността на двете части на избора, 

наложен от дилемата. Макар че всяка една от алтернативите в дадена ситуация на 

морална дилема може да се обоснове с поредица от етически аргументи, индикатор за 

наличието й остава фактът, че нито една от двете системи на аргументация не 

доминира по безспорен начин другата (Христова 2014).  

Друг тип дефиниция разширява понятието така: “всяка една ситуация на 

морален избор, която независимо от вида взето решение, има негативни последици“ 

(Smallwood 1995). Моралните дилеми и провокираният от тях избор са конфликти, при 

които субектът има право само на един вид решение, което придава изключителната 

морална тежест на взетото решение, и често пъти в екзистенциална перспектива 

рамкира дори и направения избор като „невъзможен” – каквото и решение да бъде 

взето, родителите губят преживяването и представата си за нормална бременност, а 

бременността се превръща в поле на избор и вина (Green et al. 1992; Marteau and 

Mansfield 1998; Statham 2003).  

 

*************************************************************************** 
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Важно за изследването е да се подчертае, че всеки един от компонентите на 

ПНД (инвазивни и неинвазивни методи) може да се превърне в основа за ситуация на 

дилема. Повечето медицински практики, предполагат съчетаване на диагноза и 

терапия, като всеки един от двата компонента подкрепя значението и смисъла на 

другия. Целта на диагнозата е определянето на най-удачно лечение, което от своя 

страна легитимира и съществуването на медицинската практика.  

Употребата на ПНД като средство за диагностициране и лечение е твърде 

ограничена. В известен смисъл, тя е много повече информационен ресурс, отколкото 

медицинска практика. Тъй като връзката между диагноза, лечение и възстановяване е 

нарушена, съзнанието на индивида, пряко въвлечен в структурата на генетичните 

изследвания става ресурс за болка, объркване и тревожност.  

Преодоляването им се превръща в основна негова задача, започваща преди 

всичко с трансформирането, интегрирането на страданието към всекидневния му 

живот. Именно разделянето на диагнозата от терапията се превръща в причина за 

създаването на огромен морален конфликт и дилема, тъй като бременността е цялостно 

преживяване и връзка между два отделни живота. Практики като ПНД нарушават тази 

връзка, предпоставяйки правото на живот на детето срещу правото на избор на майката. 

Основната цел на процеса на медикализация по отношение на бременността и 

раждането е осигуряването на здравето, както на бебето, така и на майката. Тази цел 

легитимира и извършването на медицински процедури и интервенции през тези 

периоди, но и се превръща в техен основен смисъл. Чувствата и усещанията на майката 

относно тялото й, семейството, партньора, детето, имат връзка и тежест единствено с 

оглед постигането на оптимален резултат (De Vries 1984). От процес бременността се 

превръща в средство за производство на определен продукт: здраво бебе, което 

оправдава използването на селекция.  

 

*************************************************************************** 

 Практиката на ПНД представлява част от развитието на биотехнологиите и 

прогреса, които представих в част първа. Взаимната обвързаност между природа и 

култура е от решаващо значение за разбирането на човешката ситуация: ние не сме 

нито само природни, нито само културни същества, а съвкупност от двете, което ни 

дава възможност за оцеляване. В този смисъл, технологията е част и от двете, а 

потребността от развитие и усъвършенстване чрез технологии, е способ не просто за 
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увеличаване на контрола в човешкия живот, но предимно опит за намаляване на 

страданието в него.  

Според Фройд, страданието се основава на три източника: силата на природата, 

слабостта на тялото, и неадекватността на регулациите относно отношенията в 

семейството, държавата и обществото. По нататък той продължава, описвайки усилието 

на човека да преодолява чисто биологичните си граници с помощта на техниката. Това 

от своя страна не води до предположението, че всяка нова практика или технология, 

водещи до минимализиране на страдание, следва да бъдат приети. Избор на индивида е 

какви да бъдат границите на подобна намеса, което е и основният, според мен, етически 

проблем, засягащ прилагането и обхвата на подобни изследвания, особено когато те 

засягат тези, които идват след нас. От друга страна, този избор се извършва в 

определена среда, чиито основни характеристики, се опитах да представя в първа част 

от изследването. Като част от средата, технологията функционира предимно като 

система на знание (информация), като институционализирана социална структура и 

като система на власт (Jennings 2000). Тези три компонента са интегрирани един в друг 

и в не малка степен влияят на индивидуалния избор.  

В този смисъл практиката на ПНД не е просто морално неутрално приложение 

на дадена технология и поле за изява на рационален или информиран избор. Самото й 

съществуване вече влияе на избора, и, което е по-важно, налага задължението да 

избираш, и следователно да предприемеш едно или друго решение. Изборът, наложен 

от информационната структура на подобни изследвания, е преди всичко действие. 

Алтернативни варианти като бездействие, приемане на нещата, такива каквито са, отказ 

от потребността да се получи подобен тип информация, се маргинализират и рамкират 

през призмата на безотговорност. Така, от една страна, изборът е медицински, 

генетичен, от друга– морален, тъй като отказът от извършването му се анализира, 

доказва и оправдава (Callon and Rabeharisoa 2004).  

Технологията изисква отговор и избор, независимо от това какъв ще бъде той, 

превръщайки се в средство за производство на такъв. Чрез биомедицинските 

технологии, преди скритият в утробата фетус става достъпен за нашето действие и 

въображение, в степен много по-голяма отпреди. Нарасналата информация или знание, 

предполага и много по-голяма власт, не просто над самия фетус, но и на това, което ще 

нарека въображение и представа за бъдещето. 
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*************************************************************************** 

Решението за или против ПНД  

Изборът на бременната жена да приеме или отхвърли тестовете, или да 

продължи или прекрати бременността, открояват значението на болестта и 

увреждането за живота. Според Рап, подобна технология превръща всяка жена в 

морален философ, защото я принуждава да определи границите на допустимото 

майчинство спрямо това, колко болест може да бъде допусната в света. Спрямо данни, 

получени от ЕDIG, относно нагласите и решенията, след установяване на увреждане, 

повечето участници (93.6%) отчитат качеството на живот на бъдещото дете, като 

основен фактор за решението дали да прекратят или продължат бременността. По 

нататък, фактори, оказващи влияние, са: значението на детето за живота на майката, 

вида на увреждането, връзката с бебето, желанието на партньора, семейството, 

социалната подкрепа. 

Решението против участие в подобно изследване също може да се превърне в 

дилема. Самото съществуване на ПНД като възможна опция, засягаща евентуалното 

увреждане, променя моралните и социалните му импликации при една по-късна негова 

поява. Ако родителите напр. откажат предложение за извършване на дородова 

генетичен тест относно заболяване като Тай Сакс, и детето впоследствие се роди с това 

състояние, раждането му няма да бъде разглеждано като трагично стечение на 

обстоятелствата, а като съзнателно и своеволно невежество.  

В чисто индивидуален аспект, решението да не се прилагат подобни 

изследвания, би могло да бъде съпроводено от страх и вина, в случаи на раждане на 

дете с увреждане. Съществува дискретна, но значима разлика между съчувствието в 

случаи на нещастно събитие поради незнание, и към нещо, което е могло да бъде 

предвидено, следователно избегнато. Така наличието на ПНД променя формата на 

човешката солидарност, превръщайки репродукцията в област, преди всичко на 

индивидуална отговорност.  

Възможността да се оправдае нещастието чрез предприетите индивидуални 

действия, отсъства когато такива не са налице, както е в случая на доброволен отказ от 

извършването му. Не просто раждането на дете, или допускането му в човешката 

общност, се трансформира чрез концепцията на индивидуалния избор, но и самото 

възприемане на страданието в живота се превръща в обект на рационално, допустима 

калкулация.  
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В този смисъл конструктът на индивидуалния избор се оказва от определящо 

значение за легитимността и разпространението на дородовите генетични изследвания. 

Този избор обаче се разполага в съществуващата ниша на определена технология и 

често пъти започва да функционира сам по себе си, а не като доказателство за 

индивидуалната свободна воля или автономия.  

Възможните избори, в резултат на технологията, на практика стесняват 

съдържанието на правото на живот, селектирайки го през правото на избор. Така напр. 

самата структура на пренатално, неинванзивно изследване като БХС съществува не 

просто като средство за оптимизация и рационализация на процеса на пренатална 

селекция, но и като нормативен артифакт (Harpers, Popkema 2005).  

Инкорпорираната нормативност, от друга страна, има решаващо значение за 

пространството за избор и действие, базирано на селективни критерии и активната 

връзка между техническата възможност за идентификация на заболявания с 

нормативното желание да се предотвратява раждането на тежко болни деца. В основата 

на това желание е и преобладаващият в медицинската практика, принцип за избягване 

на вреда. Така напр. желанието да се предотврати раждането на деца със синдром на 

Даун, е вписано в самите методи, използвани за идентифицирането му. В този смисъл, 

когато това изследване се предлага за извършване на бременната жена, това 

автоматично води със себе си и тази инкорпорирана връзка между нормативност и 

технология, независимо дали потребителите са съгласни с моралността на 

предложението или не.  

Ако бременната жена е отговорна за извършването на подобно изследване, чрез 

информацията, с, която разполага, тя участва и в тази инкорпорирана нормативност, 

дори и когато откаже извършването му, основно чрез отговорността, която поема. По 

този начин нарастването на изборите количествено не би следвало да води до 

намаляване на свободата качествено, но на практика възможността за действие се 

лимитира.  

Всеки един от сегментите на избора има за своя основа принципа за 

благодеяние, а именно за добро на детето, като рискът от дефинираното като 

безотговорно поведение е преди всичко риск за доброто на детето. Тук трябва да 

отбележим, че вариантите за избор почиват на една погрешна дихотомия, заложена в 

самата сърцевина на медицинския репродуктивен модел, а именно: изборът между 

желанието за здраво потомство и възможността на жената да упражнява правото си на 

автономия, както по отношение на тялото си, така и по отношение на всичко онова, 
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което е важно за личностния й интегритет. Тази дихотомия почива на картезианската 

дуалистична концепция за разграничаването на духа от тялото, спрямо, която 

последното трябва да бъде рационализирано, контролирано и дисциплинирано. 

Причини за отказ: страх от спонтанен аборт (особено сред жени имали 

предишни спонтанни аборти или страдащи от безплодие), вследствие на инвазивните 

практики като амниоцентеза, съмнение относно точността на получените резултати, 

религиозност, значението на контрола над всяка една област от живота, оказващо се 

много по– ценно за т.нар. „работеща бяла жена от средната класа” (Martin 1990; Lee, 

Khang and Lee 2004), което от своя страна засяга и важни концепти като правото на 

избор, индивидуализма, структурата на нуклеарното семейство и т.н.  

Според Рап напр. идеята за риска се оказва много по-еластична и широка като 

концепция за тези, които в най-голяма степен се сблъскват с него: по- възрастни жени с 

повече деца, понякога от повече от един партньори, преживели случаи на перинатална 

или детска смъртност, жени в риск от бедност, насилие и т.н. От друга страна, всеки 

отказ представлява синтез между структура и индивидуалната свобода за действие – 

взаимоотношението лекар/пациент, социалния и класов профил на участниците, 

преживения репродуктивен опит изразяват единството на социалните и индивидуални 

характеристики. 

 

*************************************************************************** 

Решението селективен аборт/ раждане на дете с увреждане 

Преди получаването на резултат от проведена ПНД жените, избрали да направят 

тези изследвания, са по-скоро хомогенна група, обединена от желанието или решението 

да знаеш. След получаването на резултата обаче групите стават две: негативният 

резултат носи успокоение (и понякога фалшива илюзия, че всичко е наред) и 

продължаване на бременността, докато позитивният директно ги поставя в ситуация на 

избор между селективен аборт и раждане на дете с увреждане.  

Дилемата предпоставя питането относно възможността, в рамките на една и 

съща практика, каквато е тази на ПНД да се съчетават имплицитните прикрито 

Евгениеви мотиви относно дефинирането на значението на уврежданията и 

индивидуалните репродуктивни права на майките относно това какви да бъдат техните 

репродуктивни решения.  
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*************************************************************************** 

Селективен аборт  

Не по-малко значим изглежда и казусът с т.нар. селективен аборт, предлаган 

често като единствен изход при практиката на ПНД, както и моралните, физически и 

психологични последици, които извършването му носи. Тук няма да се спирам върху 

предполагаемите права на ембриона, нито върху тези на родителите, а именно до 

конкретната процедура и съответните последствия. Терапевтичните аборти са резултат 

от медицински проблем, относно състоянието на майката или плода. Селективните 

аборти от своя страна често възникват в случаи на установени аномалии на фетуса, 

макар че биха могли да произтичат и от други причини. 

Някои от характерните психологични черти на селективния аборт са: 

 Прекъсва желана бременност, при, която обаче са установени нежелани черти на 

бъдещия плод, а именно тежки или по-леки вродени дефекти и заболявания; 

 Изборът за извършването му обикновено трябва да бъде взет в изключително 

кратки срокове, в условията на емоционална нестабилност от страна на 

родителите и недостатъчна информация както за евентуални алтернативи, така и 

за самата процедура на манипулацията, която варира в зависимост от срока на 

бременността. Тук няма конкретно да се спирам на методите за извършване на 

аборт от кюртаж до предизвикано раждане, а по-скоро на психическата травма, 

която нанася и, която не зависи “нито от срока и процедурата на прекъсване на 

бременността, нито от степента на уреденост на фетуса“; 

 Тази травма се определя както от развития майчински инстинкт или усещане за 

връзка с нероденото дете, така и от нюанса, съдържащ се в самата дума 

“селективен“, а именно родителите, в частност майката имат активна роля в 

смъртта на фотоса, избирайки я пред възможния изпълнен със страдания живот. 

Следва да се отбележи, че много жени предпочитат да не разкриват, че абортът е 

бил по генетични предписания, а не спонтанен; 

 Не по-малко внимание заслужава и факта, че подобен аборт би могъл да 

рефлектира и върху другите деца в семейството, особено ако те са на възраст, в, 

която могат да го разберат и съответно това да се отрази на взаимоотношенията 

им с родителите и съответно на доверието, което изпитват към тях, породено 

именно от усещането за безусловна обич. 
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Самата процедура на генетична консултация и съответно информирано 

съгласие, която се явява гарант за автономията на родителите рядко обръща внимание 

на тези деликатни подробности от сферата на човешкото, както и на възможните 

алтернативи на селективния аборт, които от гледна точка на медицинския дискурс са 

несъстоятелни.  

Факторите, които биха провокирали продължителен дистрес, могат да се 

разделят в следните категории: медицински характеристики на вида селективен аборт, 

социодемографски характеристики на жената и семейството, грижата, получена от 

майката преди и след процедурата (Zeanah 1989; Gregg 1988; Hunfeld 1995; Chambers 

and Chan 2000). Приемането и преминаването през загубата е много по-специфично в 

случаите на селективен аборт, именно поради факта, че той представлява акт на 

селекция или избрана загуба, легитимирана спрямо „режима на научната истина”. 

Рап заключава, че в рамките на изследването й, нито една от жените с позитивна 

диагноза, не е била склонна да не извърши отново дородови генетични изследвания при 

следваща бременност, тъй като информацията е по-добра от липсата на такава, дори и 

когато последната е съпроводена с наличието на сложни, в етически и екзистенциален 

аспект дилеми. Биомедицинската хегемония, която подобни изследвания налагат 

стеснява моралния пейзаж, маргинализирайки други дискурси: този на съдбата и 

смисъла на страданието за човешкия живот, от религиозна или философска 

перспектива. Продължаването на бременността след позитивна диагноза, в известен 

смисъл опровергава представата за биомедицинска нормалност. 

 

*************************************************************************** 

Социални импликации на увреждането 

Увреждането се различава от болестта, то не означава вече да си болен. В 

повечето случаи, е нелечимо състояние, вродено или придобито, което не може да бъде 

повлияна (излекувано) чрез медицински интервенции (Кънева 2013). Физическото 

увреждане съществува независимо от културата, но степента, в, която ограничава 

възможностите, е културно диференцирана, тъй като е резултат от значенията, които 

даден контекст придава на увреждането (Ивков 2010).  

Функционалното ограничение се описва като увреждане, а последствията от 

него– като неспособност. В рамките на практиката на пренатална диагностика, могат да 

бъдат диагностицирани различни видове увреждания, но в масовия случаи, основно 

чрез внедряването на БХС, тя се използва за селекция най-вече на Даун синдром.  
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*************************************************************************** 

Исторически контекст и увреждане: евгеника и селекция 

Дефиниран за първи път от Фрасис Галтън през 1883, терминът „евгеника“, 

отразява начините, по които може да бъде подобрена човешката раса. Като проект, тя е 

насочена пряко към населението.5 Популярността на понятието до голяма степен се 

дължи на развитието на статистката като метод за измерване на човешката вариация, но 

и на по– старите, „научни” усилия, вътрешните характеристики да бъдат познати 

посредством външната им експресия. Характерна черта на евгеничните проекти от този 

период е „монопола на държавата върху легитимното насилие”, а именно масовото им, 

насилствено прилагане върху индивидите без оглед на индивидуалните им права и 

свободи. Индивидите, попадащи в обсега на тези проекти за подобряване варират в 

зависимост от особеностите на конкретния културно-исторически проект и 

политическите нужди, но като цяло, това са слабите слоеве от населението: бедните, 

болните, емигрантите, малцинствените етноси и групи (без значение дали цветнокожи, 

евреи, цигани, хомосексуалисти).  

Особена черта на тези проекти е, че за осъществяването им е необходим пряк 

контрол върху репродукцията, а именно да не се допуска такава сред определени 

слоеве от населението, т.е. особено незащитени стават правата на жените от 

съответните групи в рамките на расовите си, биологични или социални различия.  

В евгеничните проекти, менталните увреждания са продукт от лоша 

наследственост и съществена причина за голяма част от проблемите на обществото, 

най-малкото като икономическа тежест. Черти като слабоумието, ниската 

интелигентност, бедността, склонността към престъпления, алкохолизма са проблеми 

на наследствеността. Близкородствените бракове и възпроизводството на определени 

категории от населението се разглеждат като заплаха и пречка към проекта за 

подобряване на населението.  

Обвързването на евгеничния проект с развитието и изясняването на правилата 

на генетично предаване (Мендел) поставят менталните увреждания в нова светлина, 

разширявайки категорията им и отразявайки съществуващите расови концепции за 

превъзходство (Paul 1995, 1998). В този смисъл, не е учудващ фактът, че Даун синдром 

първоначално е дефинирано като монголоизъм6. Самият Даун е считал, че менталните 

                                                 
5 Наука за подобряване на генетичния басейн чрез по-добро кръстосване. 
6 С единодушно решение на парламента на Монголия отнесено към Световната Здравна Организация от 

1965 да не се използва този термин, поради негативното му и расистко значение. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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дефицити са резултат от “задържане на черти, които биха се считали нормални при 

възрастни от по-низши раси” (Gould 1980, цит. в Lippman and Brunger 1991).  

Както вече посочих, основната цел на проекта е ограничаването на 

раждаемостта на определени категории от населението и стимулиране на т.нар. добра 

част да се възпроизвежда повече с оглед цялостния ефект върху структурата на 

населението. Основната практическа черта на проекта е утвърждаването на 

изключителен биологичен редукционизъм и детерминизъм, основан на произхода и 

расата, в рамките на, който съществуващите и стигматизирани малцинства са 

представени като отговорни за проблемите си поради своята наследственост (Beckwith 

1993; Kevles 1985; Paul 1995).  

 

*************************************************************************** 

В общи линии това, за, което днес можем да говорим в сферата на генетичните 

тестове изследвания е по– скоро един нов тип, „либерална евгеника, основана на 

принципа на отговорните прокреативни решения или избори, имащи за основа 

“качеството на живота“ не само за засегнатия, но и за обществото като цяло, съчетани с 

неутрално поведение от страна на държавата. дава възможност репродуктивните права 

да бъдат интерпретирани като право на достъп до технологии и методи за създаване на 

определен вид деца - здрави. От друга страна, Робърт Зинсхаймер още през 1969 г. 

използва понятието „нова евгеника“, отчитайки тенденцията развитието в 

биомедицината и генетиката да се имплементира на индивидуално ниво посредством 

идеята за нормалност. Характеризирането на нормалността чрез биомедицински 

категории, според него означава да се индивидуализира и селектира чрез личната 

отговорност и избор.  

Отличителните черти на т.нар. „либералната евгеника” са с предимно 

утилитарен характер, а именно: тя следва да се използва като средство за разширяване 

на правото на репродуктивен избор, а не за неговото стесняване, да съдейства за 

увеличаване на репродуктивната свобода в съзвучие със собствените репродуктивни 

ценности и разбирания за „доброто” в условията на ценностен плурализъм, което от 

своя страна би утвърдило наличието на различните видове избор и различни 

разбирания за доброто. Без да навлизам в детайлно опровергаване на последното, ще си 

позволя да цитирам резултатите от изследвания в САЩ, според които 90% от 

„позитивните”, а именно показващи наличието на генетично заболяване пренатални 

тестове завършват със „селективен” аборт (Rothschild 2005).  
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И тук достигаме до същността на проекта за либерална евгеника: подобрението 

се разбира, преди всичко като предотвратяване на болестта., тъй като последната пречи 

на индивидуалното благодеяние и включеността в социалния живот на общността. В 

основата на идеята за либерална евгеника е залегнало и схващането, че обективно 

важно житейските планове да се реализират успешно, т.е. съзнателното ограничаване 

на жизнените шансове и възможности, т.е. създаването на деца с ограничени такива, е 

морално недопустимо. 

Една от възможните критики към подобно виждане, че на практика вместо да 

разширяват възможностите за избор, съществуващите технологии затвърждават един 

определен вид избор и определен вид социално очакване, което то своя страна чрез 

възможността за селекция би довело до затвърждаване на съществуващите неравенства, 

а именно всеки би постъпвал така, че да гарантира оптимален успех в съществуващите 

условия, дори ако последните са несправедливи.  

В заключение, настоящите евгенични дилеми, съпровождащи извършването на 

подобни изследвания имат за своя основа аргументи от икономически характер, а 

именно влиянието на неолиберализма: „неолиберализмът усилва едновременно 

производството и консумацията на свобода - усилва производството на свобода, защото 

създава възможността всеки социален деец да бъде мислен като субект, свободен да 

прави своите избори. Неолиберализмът усилва консумацията на свобода, защото я 

прави способна да включи всяко социално взаимодействие в производството на истини 

и рискове. Накрая, неолибералното изкуство на управлението е способно да извлече от 

неуправляемостта на всеки социален деец рискове, които изискват управленска намеса. 

 

*************************************************************************** 

Структурни ограничения на избора 

„Науката има претенцията да поставя на рационални основи, освен всичко 

друго, и обществения живот чрез онази ефективна (тъй като достига до всеки човек) 

форма на техническо овладяване, при, което рационализирани автоматизми изместват 

личния избор на индивида и колективния избор на групите и водят до бягство от 

свободата” (Гадамер 2014). Концепцията за индивидуалния избор относно рамката и 

развитието на дадена технология, води до предположението, че самата технология, би 

следвало да бъде достъпна и морално допустима, т.е. необходима (чрез подобряване 

качеството на живот). ПНД е морално-неутрална практика, за разлика от направения 

въз основа на нея избор.  
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Реалността на генетичните изследвания и взимането на решения в областта на 

репродукцията се конструира изключително като сфера на личен избор и пространство 

и в този смисъл отдалечава избора от по-широката рамка на научни, държавни или 

корпоративни интереси, с които подобни изследвания са свързани. Този факт се 

разкрива и от предположението, че всеки родител би следвало да открие свой собствен 

смисъл в потребността от прогнозиране на медицинското и социално бъдеще на детето 

си.  

Процесът на взимане на решение в рамките на ПНД се характеризира като 

информиран избор. В основата на този процес е т.нар. генетично консултиране, което 

се основава преди всичко на принципите на доброволност и недирективност (избягване 

на даване на съвет и лична позиция) критиките към състоятелността и практическата 

приложимост на подобен принцип са много, но важно за настоящото изследване, е че 

той се развива в рамките на определен дискурс, при това като производен, а не 

независим от него, какъвто е този на генетиката и технологията.  

Съществуващите системи на знание фокусират и изключват, за да запазят 

собствените си граници. В този смисъл генетичният консултант рядко обвързва 

генетичното знание с други видове знание или човешки преживявания. Освен това, 

генетичното консултиране може да е неутрално що се отнася до личните убеждения на 

консултанта, но не по отношение на самата генетична технология, която го е 

конституирала. Основният етически проблем на подобно знание е не неточността на 

информацията, а едностранчивостта на представата, която налага на моралното 

въображение на родителите. Тази представа не е нито фрагментирана, нито неточна 

картина на живота на бъдещото дете, а селективен фокус над определена черта, 

надделяваща над цялото, в известен смисъл карикатура. В случаите на позитивна 

диагноза и установено увреждане, тази черта лесно доминира в родителското 

въображение, а това от своя страна стеснява моралното въображение и съответното 

нашите избори, действия, преживявания. 

 

************************************************************************** 

Феминистка критика на концепциите за автономия и избор: етика на 

грижата 

Изхождайки от работата на Каръл Гилигън, повечето етици на грижата наблягат 

на определени характеристики на състоянието или разбирането за женска идентичност, 

като грижи, отношения и отговорности спрямо моделите на справедливост, автономия 
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или права, по-характерни според тях за мъжете и конкретно за самото устройство на 

обществото и отношенията в него, пречупени през призмата на индивидуалистичния 

социално-икономически дневен ред.  

Традиционните морални ценности, определящи до голяма степен облика на 

съвременните, модерни общества като способност за разум, независимост и контрол 

биват видоизменени чрез акцент върху ценности като: любов, грижа и отговорност. 

Именно чрез тях по-фино се улавят определени детайли от социалния контекст и 

взаимосвързаността помежду им. 

Кити и други отделят внимание на универсалните измерения на зависимостта и 

съществуващото неглижиране на работата на тези, които се занимават с грижи за 

болни, деца, възрастни или инвалиди както във финансов, така и в морален аспект, 

разкривайки едновременно с това разликата в престижа между високо технологично -

медицинско оборудване и ниския статус на тези, които всекидневно се грижат за 

болните.  

Сюзън Додс и Рут Гронхаут (2004) развиват течение, което комбинира както 

етика на грижата, така и разбиране за достойнство. Те подчертават значението на 

холистичния характер на човешката природа, конкретните социални контексти на 

индивидите и на емоциите в сферата на етичното. Гронхаут отбелязва, че 

възприемането на етиката на грижата би изисквало обсъждането на много фактори 

отвъд желанията на конкретните пациенти: ползи и вреди за всеки засегнат от 

определена медицинска интервенция, влиянието й върху други области на здравето, 

тенденцията технологията да усили инструментализацията на децата и телесните 

функции, на жените, които ще ги родят.  

В този смисъл феминистките автори настояват и на една по-различна и 

пластично изградена концепция за автономия, от тази използвана обикновено в 

биоетичния дискурс. Традиционната идея за автономия не обръща особено внимание на 

детайлите в индивидуалното преживяване на света. Според феминистката авторка 

Сюзън Шъруин „ние трябва да се отдалечим от познатото западно разбиране на 

автономията като самоопределение, самоосъзнаване на интереси и самозащита, сякаш 

идеята за аз- а е просто вид собственост“.  

Именно поради това на автономията не бива да се гледа единствено като на 

умение притежавано от всички възрастни индивиди, но и като на желателно 

постижение, изискващо морално развитие, социална солидарност и подкрепящи 

институции. Една адекватна концепция би направила видими социалните норми и 
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натиск, които повлияват на индивидуалния избор и съответно задължението на 

медицинските специалисти да подкрепят реалната автономия на своите пациенти. Тази 

перспектива споделя с етиката на грижата убеждението, че индивидите не са просто 

самоосъзнати, рационални, агенти на интерес и избор, а социални същества, чиято 

идентичност се основава и поддържа от и чрез другите.  

 

*************************************************************************** 

Процесът на морално вземане на решение в контекста на практиката на 

пренатална диагностика е добър пример за амалгамата между структурни – макро и 

индивидуални основания – микро. За медицинските специалисти излагането на 

информация относно тези изследвания и предлагането им на потребителите е 

обвързано със спазването на определени законови, професионални и етични рамки. От 

медицинска гледна точка, важни компоненти в процеса на взимане на решения са: 

конкретните медицински факти, стандартизираната статистическа информация относно 

конкретното или очаквано медицинско състояние (увреждане). В известен смисъл 

между медицинските специалисти и бременната жена има известна властова асиметрия 

и тя е предимно информационна. 

Бременните жени получават конкретната информация, която на свой ред трябва 

да инкорпорират в процеса на взимане на решения, който би следвало да е ориентиран 

и към постигането на относителен емоционален баланс.  

Цялото ми изложение дотук маркираше основните структурни особености и 

ограничения, които биха повлияли на избора, дефиниран в медицинския дискурс като 

личен и информиран, т.е. морално неутрален. Като избор обаче той няма как да бъде 

морално неутрален, най-малкото защото се разполага в точно определени граници и 

контекст: този на живота на бременната жена. От друга страна, самият процес на 

взимане на решения интегрира миналите преживявания7 и визиите за бъдещето8 като 

особен тип знание спрямо конкретната ситуация.  

Перспективата на жените на индивидуално ниво налага етическото 

преосмисляне на техните действия да може да бъде обяснено в рамките на етическата 

теория. Процесът на морално взимане на решение при бременните жени би следвало да 

отразява и два много важни детерминанта в етиката на грижата: отношенията и 

                                                 
7 Репродуктивни истории  
8 Ролята на въображението 
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емоциите. Те, от своя страна определят едни от най-важните етически параметри на 

ситуацията и в известен смисъл се дистанцират от абстрактните, етически принципи на 

нормативно ниво. 

 

 

Глава Четвърта. Възможност за свобода: страдание и смисъл 

Възможността за свобода, до голяма степен се ограничава и компрометира от 

взаимното им влияние. Въображението като съществен компонент, отразяващ 

спецификите на процеса на взимане на решение се ограничава от реалността на страха 

и страданието, които информационната структура на подобни изследвания налага.  

Един възможен начин за осъществяване на автентичен морален избор и свобода 

phronesis (зряла рефлексия и осмисляне на практическото действие в света), ни дава 

логотерапевтичната теория на Виктор Франкъл и връзката между страданието и 

смисъла, която тя прави. Според тази теория, животът има смисъл при всякакви 

обстоятелства, включително и при сблъсъка си със страданието, или особено тогава. 

Всяка част от живота, всеки живот и всяко преживяване имат скрит смисъл в самите 

себе си. Това, което се противопоставя на този смисъл във всекидневния ни живот, е 

страданието под формата на болка, вина, смърт, съдба, злополука. Това е и същинската 

дилема на нашето съществуване: има ли смисъл или не?  

Всеки един от двата отговора се въплъщава чрез изборите и решенията в живота 

ни, следователно в логотерапията, да бъдеш човек означава преди всичко да бъдеш 

свободен съзнателно да решиш какво да бъде отношението ти в събитията от твоя 

живот. Ако животът като цялост има смисъл, то и всяка ситуация предлага на човека 

необикновена възможност смисълът за бъде изпълнен (Lukas 1995). Животът отправя и 

очаква нашия отговор, които би могъл да бъде само един за всяка една ситуация и 

следователно ние трябва да го намерим. Нашият отговор на живота са решенията, 

които правим. 

В този аспект, логотерапията предпоставя една безусловно оптимистична визия 

за живота. В книгата „Човекът в търсене на смисъл”, Франкъл завършва с глава, 

озаглавена За трагичния оптимизъм, изразяващ се в това, че човек може да загуби 

всичко освен едно последно убежище на свободата в него – свободата да избира 

отношението си към обстоятелствата (Frankl 1988). 
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Заключение 

Настоящето дисертационно изследване си поставя за цел да разгледа 

едновременното влияние на средата и индивидуалния наратив като конструкти на 

моралния избор и дилеми на индивида, в частност бременната жена, изправена пред 

възможността за провеждане на дородова генетична селекция, предимно под формата 

на практиката на пренатално диагностициране на плода.  

За тази цел изследването се разполага в теоретичната рамка на разбирането за 

биополитика, въведено от Фуко и обвързването му с либерализма и производството 

на знание като фактори, основаващи избора и свободата на индивида. В този смисъл 

изключително важно за настоящия труд е акцентирането върху понятието биовласт 

като дисциплина на индивидуалното тяло и населението (човекът като вид).  

Репродукцията (като репрезентация на сексуалността и основна връзка между 

частното–индивида и общото–населението) се превръща в централен политически и 

социален проблем в контекста на социалните трансформации през 18-ти и 19-ти век 

като урбанизация, упадък на аристокрацията, утвърждаване на капитала и 

потребността от работна сила, и политиките на колониализъм.  

В анализа си относно разгръщането на сексуалността Фуко идентифицира 

„социализацията на прокреативното поведение” като една от четирите водещи 

стратегии на властта. Тя се въвежда посредством едновременните рестрикции и 

привилегии на социалните и статистически средства, използвани към плодовитостта 

на двойките, като политическа социализация чрез процес на вменяване отговорност 

на двойките към социалното тяло – населението, а именно чрез мерки за неговото 

увеличаване или намаляване и чрез медицинската социализация, основана на 

вниманието от ценността на патологията към практиките, контролиращи 

раждаемостта (разгледания в дисертацията процес на медикализация като 

биополитически проект) (Foucault 1990). 

Концепциите относно връзката биополитика – репродукция се трансформират 

и днес са предмет на анализ особено в областта на медицинската антропология и 

феминизма. Основно се характеризират със следните тенденции, които настоящето 

изследване отчита: от следвоенния период на 20–век, репродукцията се превръща в 

обект на нарастваща технологизация и комерсиализация, характерни за експанзията 

на неолиберализма и отслабване регулациите на държавата (Spar 2006; Almeling 

2011; Murphy 2012; Cooper and Waldby 2014). В рамките на тези процеси, жените се 
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превръщат в основни агенти за провеждането и развитието на стратегиите за 

репродуктивна биоикономика (Waldby and Cooper 2008).  

Индивидуалната свобода е основната морална ценност и водещ политико-

нормативен принцип в управлението на репродукцията в контекста на 

технологизация и комерсиализация. От една страна, принципът на репродуктивната 

или прокреативна свобода, не предполага намеса нито от страна на държавата, нито 

на значимите други в процеса на взимане на решение, противопоставяйки се на 

ограничението на индивидуалния избор.  

По един парадоксален начин биополитическите принципи се имплементират 

чрез отговорното поведение на индивида в контекста на средата, която едновременно 

произвежда и налага задължението за избор, което дава основания някои автори да 

определят днешната ситуация на репродуктивни избори и решения като „гъвкава 

евгеника” (Taussig 2005). Апаратът на биовластта позволява да се анализират 

процесите и практиките в областта на репродукцията през призмата на специфична 

управляемост, в рамките на, която централни са въпросите, свързани с 

установяването на нормализация и влиянието на пазара, относно вида, качествата, 

здравето, отклоненията, продуктивността и еволюцията на живите същества.  

В рамките на практиката на пренатално диагностициране, процеса на 

нормализация се затвърждава по начина, по, който индивидите осъществяват своите 

избори.9 

Фуко представя няколко различни стратегии, чрез които нормите и 

нормализацията се осъществяват в рамките на биовластта. Може би най-ясната от тях 

е при дисциплиниращите практики, отклонението от нормата се произвежда като 

следствие от първоначалното възприемане на нормата като идеал. Следователно, 

нормализацията представя индивидите като продукт на нормите или като материален 

артефакт на властта (Foucault 1977).  

При биополитиката на населението, нормите се произвеждат по 

противоположен начин: нормалното е първо, а нормата се дедуцира от него. При 

биополитиката на населението, процесът на нормализация се установява посредством 

взаимодействието на различните проявления на нормалността, така че най-нежеланото 

да се доближи до желаното (Foucault 2007). Именно това е статистическата концепция 

за норма, в, която последната е извлечена като емпиричен феномен, независимо че 

                                                 
9 Данни на ЕDIG 
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може да не се идентифицира с нищо конкретно. Подобен тип нормализация присъства 

и при практиката на ПНД като вид генетично изследване: нормата е извлечена от 

прогнозното и вероятностно генетично знание за телата (виж Риск, Гените като 

въплътен риск, Значение на контрола). 

Приложението на нормата (практиката на ПНД) разкрива амбивалентността на 

производството й: нормите, служат като статистически, емпиричен идеал. От тях не 

се очаква да бъдат идеал относно осигуряването на нормативни стандарти, въпреки 

че оперират в определен тип биополитическа матрица на правене на разлика спрямо 

оценката на живота. Нормите, асоциирани с практиката на ПНД, оперират в рамките 

на морална и афективна икономика на нормалното (Mills, 2015). Нещо, което Кити 

дефинира като желание за нормалност (Kittay 2006) и, което би следвало да бъде 

обект на безпокойство: статистическите норми стават основа на социалните норми и 

институции, които налагат разлики между функционално ценно и безполезно, а 

именно моралния избор се редуцира до генетичен.  

Следвайки Canguilhem, Кити обосновава, че дори обикновената статистическа 

честота (напр. оценката на риска при БХС) изразява ценност, доколкото означава, че 

определена черта (в случая с Даун, допълнителен хромозом) става нормативна в 

рамките на определен вид живот. В случая на ПНД, нормативни са здравето 

качеството на живот, и в по-общ смисъл - идеята за добрия живот (живот без смърт и 

страдание). 10 

 В известен смисъл, не просто увреждането като абнормено или аномално 

легитимира необходимостта от подобни изследвания, а факта, че отклонението от 

нормалното застрашава благоденствието или добрия живот.11 

По този начин биологичната нормалност се обвързва неразчленимо с 

концепциите за добрия живот – практиката на ПНД започва да функционира като 

морален генетичен код чрез сливането на индивидуалното желание за добро, 

разбирано като нормалност с биополитическата структура на репродуктивния избор.  

Накратко, изложените в дисертационното изследване хипотези могат да се 

обобщят по следния начин: Практиката на ПНД отразява едновременното влияние на 

макро и микро средата в производството на избор, като от една страна слива 

биологично и морално, от друга, редуцира моралното до ценността на генетичното в 

                                                 
10 Данни на EDIG 
11 Едно определение за живот,, което не схваща неговия смисъл и цел, трансцедентно няма вградена 

защита срещу понятието за безстойностен живот в биологичен аспект или според присъщите на света 

критерий (Айбах 2008)  
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рамките и ограниченията на индивидуалния наратив. Съвременната репродуктивна 

биополитика, оперира чрез понятията за риска, несигурността и отговорността на 

индивидите относно траекторията на жизнените процеси и превръща 

осъществяването на определени, доскоро приемани за естествени жизнени проекти в 

предизвикателство. 

 

************************************************************************* 

ПРИНОСНИ МОМЕНТИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 Синтезираният и анализиран материал и литература по темата 

представляват опит не просто за определяне основните характеристики, 

чрез които подобни изследвания се вписват в моралния пейзаж, но и 

опит за предлагане на алтернативни решения за преодоляване на 

дилематичните ситуации, които тези изследвания пораждат. 

 Избраният метод при изследването - интердисциплинарност и анализ 

на причините, влияещи на избора на макро и микро ниво, е подход, 

който дава възможност за теоретична и практическа приложимост на 

изводите от дисертационното изследване. 

 Обобщава се и се анализира производството и способността за морален 

избор в контекста на практиката на дородовите генетични изследвания, 

в частност и в контекста на репродукцията като цялостен процес.  

 Анализът на репродуктивните практики, опит и истории се явява 

съществен принос в изследването на феминистката биоетика и 

социалните изследвания на пола. 
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