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Ethici pleiten voor ‘postnatale abortus’
Katholiek Nieuwsblad, 29 februari 2012
Pasgeboren baby’s zouden moeten kunnen worden gedood als de ouders het liever hadden laten aborteren. Dat
bepleiten twee Italiaanse ethici onder de term ‘postnatale abortus’ in de Journal of Medical Ethics. Daarbij geldt
niet de gezondheidssituatie van het kind als criterium, maar of zijn leven een “ondragelijke last vormt voor het
gezin of voor de samenleving als geheel”, schrijven Alberto Giubilini en Francesca Minerva.
Volgens hen kan de opvoeding van een kind op zich al een “ondragelijke last vormen voor de psychische
gezondheid van de vrouw of de reeds bestaande kinderen”. Ook is er sprake van een “ernstig ﬁlosoﬁsch
probleem” wanneer na de geboorte zaken aan het licht treden “die een abortus zouden hebben
gerechtvaardigd”. “In die gevallen moeten wij de feiten afwegen om te kunnen beslissen of dezelfde
argumenten die voldoen voor het doden van een foetus evenzeer gelden voor het doden van een pasgeboren
mens.”
Giubilini en Minerva beroepen zich onder meer op de “noodzaak aan richtlijnen voor gevallen waarin de dood
het beste lijkt voor het kind”. Zij verwijzen daarbij naar het zogeheten ‘Groningse protocol’ dat actieve
levensbeëindiging toestaat bij kinderen “die ervaren wat ouders en medisch deskundigen als ondraaglijk lijden
beoordelen”.
Omdat de levensverwachting van de foetus geen enkele reden is om abortus te verbieden vinden beide ethici
dat dit ook bij pasgeborenen zou moeten gelden. Zij kiezen daarom voor de term ‘postnatale abortus’, omdat
het doden van het kind niet in diens belang hoeft te zijn “anders dan bij euthanasie”.
Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad
Commentaar SME. Vanuit moraaltheologisch oogpunt blijft het een enigzins semantische discussie: zowel
abortus als euthanasie op pasgeborenen (Groningen protocol) is het doden van een menselijke persoon. Op
deze website zijn op meerdere plaatsen de bezwaren tegen beide handelingen uiteengezet.
Lees het uitgebreidere commentaar van dr. L. Hendriks in Katholiek Nieuwsblad.
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