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Hollandsk lægeforening foreslår aktiv
dødshjælp til uhelbredeligt syge børn
Børnelægeforening mener, at også syge børn under 12 år bør være kompetente til at vælge aktiv dødshjælp. Anbefalingen møder hård kritik fra etikere
Kasper Schlie
skriver fra Holland
udland@k.dk

I februar 2014 blev Belgien
det første land i verden til at
legalisere aktiv dødshjælp for
børn under 18 år. Beslutningen gav genlyd hos naboerne
i Holland, hvor den liberale
sundhedsminister, Edith
Schippers, umiddelbart efter
bad børnelægeforeningen,
NVK, om dens principielle
syn på sagen.
Hollands lov om eutanasi
er allerede vidtrækkende,
men endnu kan landets læger ikke yde aktiv dødshjælp

til børn mellem 1 og 12 år.
I fredags leverede børnelægerne så deres udtalelse. Ifølge NVK bør aldersgrænserne
fjernes, da lægerne mener, at
også yngre børn i mange tilfælde er ”beslutningskompetente” – det vil sige, at de ofte
har en god forståelse af deres
muligheder og konsekvenserne af deres valg.
Derfor foreslår foreningen,
at læger i fremtiden individuelt må vurdere, hvorvidt et
barn, der er uhelbredeligt
syg, udtrykker et vedvarende
og reelt ønske om at modtage
aktiv dødshjælp. Forældrene
skal være enige i beslutnin-

Grækenland vil
kassere IMF før
krise-topmøde

gen, og lovens øvrige kriterier
for eutanasi skal også gælde.
I avisen De Volkskrant begrunder professor i pædiatri,
Eduard Verhagen, foreningens anbefaling:
”Vi taler om ekstreme undtagelsestilfælde, hvor patienten befinder sig i terminalfasen, og forældrene derfor vil
have mulighed for at lade deres barn dø på en værdig måde.”
Verhagen mener, at det ikke
bør være alderen, der afgør,
om barnet er beslutningskompetent, da børns indsigt i
deres egen situation kan være
overraskende moden.

Den påstand bakkes op af
den hollandske psykiater Irma Hein, der sidste år gennemførte et stort studie af 161
syge børns beslutningskompetence. På baggrund af
forskningen udviklede Hein
et spørgeskema og en interview-metode, der samlet skal
kunne fastslå, om det enkelte
barn kan træffe langsigtede
og velovervejede beslutninger – hvilket ofte var tilfældet.

NVK’s anbefaling møder dog
stærk modstand fra etik-professor Theo Boer, der fra 2005
til 2014 evaluerede, om hol-

landske læger overholdt kriterierne for aktiv dødshjælp.
”I Belgien er der næsten ingen, der benytter sig af muligheden for aktiv dødshjælp
for børn under 12 år. Foreningen for børnelæger har presset og presset for at få denne
dagsorden igennem, men det
er en symbolsk debat: De seneste 13 år har vi kontrolleret
proceduren i forbindelse med
35.000 tilfælde af aktiv dødshjælp, og blandt dem var der
kun fire børn under 18 år. Der
er simpelthen ikke ”et marked” for det,” siger etikeren,
der er professor i sundhedsetik ved Det Protestantiske

Teologiske Universitet i Groningen, til Kristeligt Dagblad.
Theo Boer advarer om, at
foreningen af børnelæger nu
vil bryde med en traditionel
hollandsk konsensus om, at
kun voksne kan være beslutningskompetente.
”Et barn er let at manipulere. Forældre kan lede barnet
på vej og spørge: ’Vil du ikke
gerne op til mormor i himlen
nu?’ Intet barn kan forstå,
hvad eutanasi virkeligt er,”
siger Theo Boer.
De hollandske parlamentarikere ventes at debattere
børnelægernes anbefaling efter sommerpausen.

Loven om aktiv dødshjælp i Holland
Loven om eutanasi blev indført i 2002 og omfatter patienter ældre
end 12 år. En læge, der er blevet anmodet om at yde aktiv dødshjælp,
skal vurdere, om disse seks kriterier er opfyldt:
33Patientens ønske om dødshjælp skal være frivilligt og velovervejet.
33Patientens lidelser skal kunne karakteriseres som ”ubærlige og
uhelbredelige”.
33Patienten skal have overblik over alle tilgængelige behandlingsmuligheder.
33Patienten og lægen skal være enige om, at der ikke er alternative
behandlinger til rådighed.
33En anden læge skal vurdere, at kriterierne er opfyldte.
33Dødshjælpen skal udføres med omhu.
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Den Internationale Valutafond skal
ikke blande sig i europæiske forhold,
siger græsk minister
Af Anders Aarkrog Jepsen
Ritzau
udland@ritzau.dk

Den Internationale Valutafond har ikke noget at gøre
på europæisk grund, og Grækenland ønsker ikke længere
hjælp fra fonden.
Meldingen fra den græske
regerings talsmand, den porteføljeløse minister Nikos
Pappas, er kontant før dagens
krisetopmøde i Bruxelles mellem de 19 eurolandes stats- og
regeringschefer.
En løsning på Grækenlands
alvorlige gældskrise er yderst
påtrængende, men hidtil har
landets regering skubbet problemet foran sig og nægtet at
indgå kompromisser med de
internationale långivere.
”Jeg er en af dem, som mener, at IMF (Den Internationale Valutafond, red.) ikke
burde være i Europa. Jeg håber, at vi finder en løsning
uden dens deltagelse,” sagde
Pappas til gårsdagens udgave
af avisen Ethnos.
Nikos Pappas mener, at
Europa ”ikke har brug” for
fonden, der har hjemme i Washington. Fondens dagsorden
”er slet ikke europæisk” ifølge
ministeren, som mener, at
grækerne kan ”fortsætte
uden fonden og dens penge.”
IMF blev hidkaldt i 2009 for
at hjælpe det kriseramte Grækenland, da landet ikke længere kunne låne penge. Dengang aftalte den daværende
regering en redningspakke
fra IMF, EU og Den Europæiske Centralbank.
Med udgangen af juni udløber det eksisterende låneprogram, og en løsning skal falde
på plads meget snart, da flere
eurolande skal have godkendt en eventuel ny låneaftale i nationale parlamenter,
før de kan give grønt lys til, at
flere penge sendes til Athen.

Striden står om de krav, som
de internationale långivere
stiller for at sende penge til
Grækenland.
Den græske regering har
stået stejlt i sin afvisning af

store reformer, herunder en
betydelig forringelse af grækernes nuværende pensionsvilkår.
I lørdags sagde regeringen i
Grækenland imidlertid, at
den er indstillet på at komme
landets kreditorer i møde.
Det bekræftes af et indlæg
fra finansminister Yanis Varoufakis i søndagsudgaven af
den tyske avis Frankfurter
Allgemeine Zeitung.
Her lover Varoufakis, at regeringen i Athen vil komme
med indrømmelser over for
landets kreditorer i håb om,
at EU og IMF vil frigive 54 milliarder kroner til Grækenland.
Men den græske regering
har indtil nu afvist krav om
blandt andet at sætte pensionsalderen op, og det er
uvist, om der er ændret på
den holdning.
”Vores hold vil ankomme til
Bruxelles med viljen til at gå
yderligere på kompromis,”
skriver Yanis Varoufakis i sit
indlæg og tilføjer:
”Men kun så længe, at vi ikke bliver bedt om at gøre,
hvad tidligere regeringer gjorde: At acceptere nye dellån på
betingelser, der kun efterlader ringe håb om, at Grækenland kan tilbagebetale sin
gæld.”
I går eftermiddag holdt
hans regeringschef, Alexis
Tsipras, et telefonmøde med
lederne fra Tyskland, Frankrig og EU-Kommissionen,
hvor Tsipras ifølge sit eget
kontor har fremlagt ”et for alle fordelagtigt græsk oplæg
for de tre ledere, og det vil bane vej for en endelig løsning
og ikke udsætte problemet”.
En meningsmåling i går i
den græske, regeringsvenlige
avis Avgi viser, at 62 procent
af grækerne mener, at de vil
være dårligere stillet, hvis
Grækenland genindfører drachmen, mens 22 procent tror,
at det vil være en fordel at udskifte euroen med den tidligere valuta.
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OVER LAND OG BY - oplev Århus og Mols 27. juni - 3. juli
Oplev det idylliske Molsland og storbyens dynamiske atmosfære.
Rønde ligger midt i dette felt mellem land og by. Ugen kombinerer noget af den smukkeste natur i Danmark
med Århus, en by i rivende udvikling.
Kursusleder Poul Abildgaard Højskolelærer

På kanten af Danmark

Oplev byliv og landliv på en måde, du aldrig
har gjort før. Udforsk kontrasterne mellem
livet på landet og byens puls med en af landets bedste fortællere Poul Abildgaard som
guide. Du vil sammen med andre kursister
fra hele Danmark bo på Rønde Højskole,
som arrangerer en fantastisk uge med debat,
foredrag og livsbekræftende oplevelser, der
både bringer jer til de yderste afkroge af
Nationalpark Mols Bjerge og til den inderste
del af Aarhus.
Gå på opdagelse i en del af Århus, hvor vi
skal opleve et ægte mellemøstligt og eksotisk
miljø i Bazar Vest. Vi skal også besøge en
helt ny bydel Århus Ø, som er ved at blive

bygget. Få en rundvisning og følg med i den
nytænkende og moderne udvikling af et
helt nyt kvarter på Århus havn. Og så skal vi
også besøge og nyde Den gamle Bys smukke
historiske stemning og se den nye del af det
populære levende museum.
Vi skal naturligvis opleve de smukke og
vidunderlige landskaber på Mols. Det er som
at vandre i en Morten Korch film. Vi skal
besøge Danmarks nye Nationalpark Mols
Bjerge, og høre om den fantastiske natur,
som bjergene rummer. Men Molslandet er
andet en natur.
Vi besøger også Møllerup Gods, og hører
om adelens og godsejeres liv som moderne

landmænd. Og så skal vi ikke snydes for at
opleve Tornerosebyen Ebeltofts sommerliv,
hvor det summer af liv og historie.
Kort sagt: Denne uge giver det
bedste fra land og by.
Foredrag og værksted med forfatter
Erik Lindsø.
Foredrag ved tidligere politisk
kommentator Kaare R. Skou.w
Foredrag ved fotograf og globetrotter
Dieter Betz.
Foredrag og værksted med brygger,
gastronom, Lone Landmand.

kort nyt

Folk valfartede til
Charleston-kirke
Charleston Folk valfartede
i går til metodistkirken i den
amerikanske by Charleston,
hvor en bevæbnet ung mand
tidligt torsdag dræbte ni kirkegængere. Folk havde lagt
buketter og tøjdyr uden for
kirken, der er den ældste i
den afro-amerikanske menighed i det sydlige USA. Inde i
kirken var der fuld fart på

den rytmiske musik, dans og
stemning under højmessen.
Den historiske kirke blev
skueplads for en blodig massakre, da en 21-årig hvid
mand, som siden er blevet
anholdt, skød og dræbte ni
sorte, der var til gudstjeneste.
Blandt de dræbte var præsten
Clementa Pinckney. I lørdags
meddelte politiet, at undersøgelserne på stedet er slut,
så der igen kan holdes gudstjeneste. /ritzau/Reuters

Værelser og priser:
A: Enkeltværelse - med eget bad/ toilet: kr. 4.525
B: Dobbeltværelse - med eget bad/ toilet: kr. 3.925
C: Enkeltværelse - 2 værelser deler bad/toilet: kr. 4.275
D: Dobbeltværelse - 2 værelser deler bad/toilet: kr. 3.800
E: Enkeltværelse - 4 værelser deler 2 bad/toilet: kr. 4.375
F: Dobbeltværelse - 4 værelser deler 2 bad/toilet: kr. 3.850
G: Enkeltværelse - bad/toilet på gangen: kr. 3.100
H: Dobbeltværelse - bad/toilet på gangen: kr. 2.700
I: Sørger selv for logi: kr. 2.500
J: Flersengsrum kr. 2.600
Skolevej

Læs mere på www.rondehojskole.dk
eller ring og hør nærmere!!
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