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Ook hulp bij zelfdoding legaliseren schendt de
beschermwaardigheid van het leven
Katholiek Nieuwsblad, 18 februari 2022
door broeder René Stockman, generaal overste van de Broeders van Liefde
Het legaliseren van hulp bij zelfdoding wordt soms voorgesteld als een ‘minder kwaad’, dat legalisering van
euthanasie kan helpen voorkomen. Bij die redenatie kunnen ﬂinke vraagtekens worden gezet.
In Italië waaide de laatste weken een onheilspellende wind. Er werden pogingen ondernomen om de legalisering
van hulp bij zelfdoding via referendum te forceren. Op 15 februari werd dit echter door het grondwettelijk hof
afgevoerd. Velen, waaronder de woordvoerders van de Italiaanse Kerk, waren opgelucht.
De zaak is echter nog helemaal niet van de baan, want in het parlement werkt men verder aan een wetsvoorstel
om hulp bij zelfdoding alsnog te legaliseren.

Gebotst met de wet
De hele beweging startte met de zaak van Fabiano Antoniani. Hij raakte na een verkeersongeval in 2014
volledig verlamd en blind en zocht tevergeefs naar wegen om zijn leven te beëindigen. Uiteindelijk trok hij naar
Zwitserland om daar onder begeleiding zelfdoding te kunnen plegen.
De begeleider, Marco Cappato, is lid van een vereniging die legalisering van hulp bij zelfdoding promoot. Hij
werd als medeplichtige in staat van beschuldiging gesteld, maar uiteindelijk vrijgesproken: hij zou hebben
gehandeld in lijn met een wens tot zelfdoding die volledig autonoom en vrij was genomen. Dit botste met de
wet die in Italië zowel euthanasie als hulp bij zelfdoding strafbaar stelt.
Daarop werd vorig jaar een referendumaanvraag ingediend, om te peilen of ook in Italië de tijd rijp is om
euthanasie te legaliseren. Met steun van meer dan 750.000 handtekeningen werd dan eind december 2021
binnen het parlement een verzoek ingediend om in eerste instantie de mogelijkheid tot legalisering van hulp bij
zelfdoding te bestuderen. Dat is nu voorlopig on hold geplaatst.

‘A’ en ‘b’ zeggen
Het een lijkt de weg te moeten openen voor het ander. Euthanasie onder bepaalde voorwaarden legaliseren lijkt
in Italië nog te ver gaan, dus wordt gepoogd een opening te creëren om eerst hulp bij zelfdoding erdoor te
krijgen.
De volgende stap zal dan echter ook heel gemakkelijk kunnen worden gezet, want wie ‘a’ zegt, zegt in dit geval
ook al ‘b’. Tenslotte gaat het in beide gevallen om het doden van een mens en dus schending van de
beschermwaardigheid van het leven, al zijn de omstandigheden verschillend en zullen ook andere voorwaarden
gelden.

Een minder kwaad
Natuurlijk kwamen er meteen reacties. Zo ook in het jezuïetentijdschrift La Civiltà Cattolica. Dat is wel niet de
oﬃciële spreekbuis van de Kerk in Italië, maar wordt volgens insiders toch wel gecontroleerd door het Vaticaans
Staatssecretariaat.
De stellingname van pater Carlo Casolone s.j., oud-provinciale overste en zelf geneesheer, riep verwondering op
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en er kunnen ernstige vragen bij worden over gesteld. Hij schreef dat men misschien toch de hulp bij zelfdoding
als een minder kwaad kan beschouwen dan euthanasie, en dat het daarom beter zou zijn dit wetsvoorstel te
steunen om te voorkomen dat men de stap naar legalisering van euthanasie zou zetten.
Kiezen voor het minste kwaad is natuurlijk plausibel, als het niet gaat over daden die als intrinsiek kwaad
moeten worden bestempeld. Maar daarover gaat het bij zowel zelfdoding als euthanasie wel.
Dat is geen veroordeling van mensen die zelfmoord plegen of hun leven beëindigen met euthanasie. Vanuit de
geestelijke gezondheidszorg weten we dat mensen soms zozeer ontredderd kunnen zijn dat ze geen andere
uitweg meer zien dan zelfdoding. En ook bij euthanasie begrijp ik dat het lijden mensen zodanig kan treﬀen dat
ze hun situatie als uitzichtloos zien.

Uitzichtloosheid doorbreken
Maar het is juist aan de hulpverleners om in zulke gevallen met de betrokkenen te zoeken naar hoe men de
uitzichtloosheid kan doorbreken, en te proberen opnieuw perspectief te bieden. Dat is bij mensen die zelfdoding
overwegen normaal ook wat men in therapie probeert, terwijl men bij hulp bij zelfdoding juist een heel andere
‘helpende’ hand uitsteekt… De tegenstelling is eigenaardig, maar dit terzijde.
De eigenlijke vraag is of er zoveel verschil bestaat tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding. Bij beide wordt de
dood kunstmatig veroorzaakt, en dat rechtstreeks of onrechtstreeks met de hulp van een derde die een middel
ter beschikking stelt of zelfs – bij euthanasie – toedient. De uitkomst is dezelfde. Hier spreken van een minder
kwaad om een groter kwaad te voorkomen, gaat volgens mij helemaal niet op.
Wanneer de Kerk weigert mee te stappen in de discussie en zich blijft verzetten tegen iedere vorm van
kunstmatig beëindigen van het leven, dreigt zij volgens Casolone aan de zijlijn te belanden, en ontneemt zij
zichzelf de mogelijkheid om eventueel tot een ethisch compromis te komen. Maar is binnen de huidige context
een ethisch compromis wel mogelijk? Wijkt de Kerk dan niet fundamenteel af van wat zij tot nu toe als nietonderhandelbaar beschouwde: eerbiediging van de absolute beschermwaardigheid van het leven van de
conceptie tot de natuurlijke dood?
Moeten we niet juist aan de zijlijn gaan staan en blijven herhalen dat de huidige trends de gemeenschap
helemaal niet dienen? Zij zijn eerder nefaste gevolgen van een steeds verdergaand individualisme, dat de
beschermwaardigheid van het leven vervangt door een absolute zelfbeschikking, waaraan niet meer getornd
kan worden. Daarmee wordt het edelste van de mens, zijn leven zelf, ondergeschikt gemaakt en zelfs
opgeoﬀerd.

Hellend vlak
Laten we voorzichtig zijn en ons verweren, om niet meegezogen te worden door deze logica. De bereidheid om
na te denken of hulp bij zelfdoding in bepaalde omstandigheden niet toch een uitweg is, is een valkuil, waarbij
we belanden op een hellend vlak richting de uiteindelijke relativering van de beschermwaardigheid van alle
leven. Wie ‘a’ zegt, zal hier onwillekeurig ook ‘b’ zeggen.
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