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Aktiv dødshjælp – også kaldet eutanasi – debatteres igen og igen. Mange har i udgangspunktet den tanke, at
det må være rigtigt at tillade, at patienter kan blive taget af dage, hvis de er i stor lidelse, og hvis deres tilstand
er udsigtsløs, og hvis det er deres eget frivillige og velovervejede ønske. Døden er uden for vor magt, men når
vi er magtesløse over for døden, kan vi vel i det mindste bestemme, hvornår den skal indtræffe. Det giver dog
en fornemmelse af magt midt i magtesløsheden, for den er svær at affinde sig med for det moderne menneske.
Begrundelsen for at lovliggøre eutanasi synes umiddelbart modsigelsesfri, og i meningsmålinger blandt raske
mennesker er der også et ret konstant flertal for ja til en eutanasilov.
Det er her denne bog tager fat. Netop når argumenter er selvindlysende, kan der være grund til at se dem
nøjere efter. Det er Ole Hartlings håb, at der kan skubbes bare lidt til den skråsikre forståelse, at eutanasi
skulle være det humane svar på lidelse.
Jacob Birkler. 'The ideologues of euthanasia will continue to press for the right to demand death regardless of
the consequences. Han er søn af tidligere statsminister Poul.

Forslaget om at tillade aktiv dødshjælp er netop blevet godkendt i begge kamre i. Oplæg om aktiv dødshjælp
v. Forslag til problemstillinger og produkter. Paul Tully. Jacob Birkler.
Følg med i Rådets aktuelle arbejde, find artikler, udtalelser og høringssvar m. 'The ideologues of euthanasia
will continue to press for the right to demand death regardless of the consequences. 'The ideologues of
euthanasia will continue to press for the right to demand death regardless of the consequences. marts 2018:
Årets handikappris går til Cecilie. Forslaget om at tillade aktiv dødshjælp er netop blevet godkendt i begge
kamre i. Telefonens åbningstid: Man-fre kl. Bogs ISBN er 9788740020021, køb den her I denne spalte:
Hjælp til at leve til man dør Nogen at tale med Godt at have gjort Om pleje af døende Hospice Aktiv
dødshjælp i arbejde Hjælp til at leve til. Det Etiske Råd rådgiver og skaber debat om bioteknologi, der berører
menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer. Han gennemgår den hollandske og den schweitziske model
og … Alvorligt syge borgere på Hawaii skal fremover have lov til at vælge livet fra. Han valgte at sulte og
tørste sig selv ihjel, da livet ikke længere var værdigt at leve. Ole Johannes Hartling (født 24. Formand
Flemming Schollaart fortæller om 'En værdig død's holdning til aktiv dødshjælp. Han gennemgår den
hollandske og den schweitziske model og … Alvorligt syge borgere på Hawaii skal fremover have lov til at
vælge livet fra. Følg med i Rådets aktuelle arbejde, find artikler, udtalelser og høringssvar m.

