
Sjællandske, tirsdag 03. juni 2014 

Stort velkommen og pøj-pøj 

til 7Liv 
Sjællandske mener 

Nyheder om vigtige initiativer har netop nu grundet megadramaet i Venstre mere end svært ved at trænge 

igennem. Alligevel blev i går valgt som dagen, hvor en ny forening med vigtige budskaber så dagens lys. 

Navnet er 7Liv. Formålet er at redde menneskeliv via organdonation. Trods mange og omfattende 

kampagner for at få folk til at tage stilling og i bedste fald lade sig registrere som organdonor, så er fakta 

fortsat, at 421 danskere ved udgangen af 2013 ventede på et ofte livreddende organ. 32 danskere døde i 

2013, mens de ventede på et organ. Disse fakta er groteske, når man ser på danskernes holdning til 

organdonation. For selv om næsten ni ud af ti danskere synes, at organdonation er en god ide, så har kun 

fire ud af ti meldt sig som donorer. Derfor arbejder 7Liv for, at vi alle skal fødes som organdonorer, 

hvorefter et aktivt fravalg naturligvis kan ske. Foreningens usædvanlige navn 7Liv understreger, hvor langt 

lægevidenskaben er kommet med genbrug af organer. Lægevidenskaben kan allerede i dag potentielt give 

6 gode liv ud af ét dødsfald - og på sigt er tallet 7: Et hjerte kan give nyt liv til et andet menneske. Lungerne 

kan give livet videre til to andre mennesker. Nyrerne kan give nyt liv til to andre mennesker. En lever kan i 

nær fremtid give livet videre til to andre mennesker. Tidligere medlem af Europa-Parlamentet for Venstre 

Karin Riis-Jørgensen og selv levende organdonor er blandt initiativtagerne til 7Liv. Hun undrer sig over de 

hidtidige offentlige kampagner, der blot har bedt danskerne om at tage stilling til organdonation. ”Beder vi 

også danskerne om at tage stilling til passiv rygning? Tage stilling til om man må køre for stærkt på vejene? 

Nej. Her beder vi befolkningen om at gøre, hvad der er rigtigt og fornuftigt og gøre det, som redder liv. Vi 

skal ikke bede danskerne om tage stilling til organdonation. Vi skal bede dem om at sige ja og fokusere på 

de levende og på de liv, som kan reddes ved at fl ere danskere donerer deres organer«, siger Karen Riis-

Jørgensen. Den nye forening vil givet ikke kun mødes af medvind og forståelse. Men herfra velkommen og 

pøj-pøj med initiativet. For et unødigt dødsfald er altid et for meget. I bedste fald vil 7Liv være medvirkende 

til at redde mange danskeres liv, der lige nu venter på et organ. Foreningen fortjener opbakning 
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