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Italië: Toestemming voor euthanasie
Katholiek Nieuwsblad, 15 november 2008
Na een lange juridische strijd heeft het Italiaanse Hooggerechtshof toestemming gegeven om de vocht- en
voedseltoediening van een comapatiënte te staken. Het gaat om de 37-jarige Eluana Englaro, die sinds haar
auto-ongeluk in 1992 in coma ligt. De zaak is vergelijkbaar met die van de Amerikaanse Terri Schiavo, die na
een dertien dagen durende lijdensweg overleed.
Het Hooggerechtshof verwierp het hoger beroep van de procureur-generaal van Milaan tegen een uitspraak van
een lagere rechtbank die toestemming had gegeven de behandeling te staken. Daartoe had de vader van de
vrouw, Beppino Englaro, in juli verzocht. De directeur van het centrum voor bio-ethiek van de Katholieke
Universiteit van Milaan, Adriano Pessina, waarschuwde al eerder dat een dergelijke gerechtelijke uitspraak
“voorbijgaat aan het principe van onvervreemdbaarheid van het menselijk leven en de plicht, ook die van de
samenleving zelf, te voorkomen dat zorg en bijstand voor mensen die dat zelf niet meer kunnen worden
gestaakt.”
Tegenover het persbureau SIR zei Pessina dat de uitspraak zorgverleners “echt macht geeft over leven en dood
van de persoon die aan hen is toevertrouwd”. “Het is ondenkbaar dat het beste voor iemand de dood is, iets dat
nooit een goed dat beschermd moet worden.”
Pessina: “De stopzetting van voedsel- en vochttoediening betekent een langzame lijdensweg voor Eluana, die
alleen maar wil blijven leven.” De broer van Terri Schiavo, Bobby Schindler, reageerde op het nieuws met de
opmerking dat “de Amerikaanse ‘medische ethiek’ zich als een virus lijkt te zijn verspreiden binnen de
internationale gemeenschap, ontelbare aantallen ouderen, noodlijdenden en gehandicapten bedreigend.”
“Ons hart gaat uit naar dit gezin. Wij weten heel goed welke enorme invloed deze vormen van letsel op
dierbaren kan hebben. Maar we mogen niet vergeten dat we de ernstige plicht hebben om al het mogelijke te
doen om mensen met een handicap te beschermen. We moeten erkennen dat iemand met hersenletsel een
menselijk wezen is met een inherente waardigheid en recht op leven. Deze jonge vrouw heeft alleen maar
voedsel en water nodig en de liefde van haar familie. Dat is het minste dat je haar moet geven.”
Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.
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