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Lagstiftning berör alla 

Stefan Wallin har med sin välskrivna essä (Hbl 19.2.) öppnat en ny omgång i diskussionen om 

eutanasi. I de efterföljande inläggen har han fått både medhåll och mothugg. Juha Hänninen 

konstaterar (21.2.) att argumenten som nu anförs mot legaliserad eutanasi bara är de samma 

som förts fram tidigare. Må så vara, men en orsak till att de fortfarande förs fram kan ju vara 

att de inte har fått något tillfredställande svar. 

Jag understöder gärna Wallins och Hänninens ståndpunkt att vi oberoende av eutanasifrågan 

behöver trygga tillgången till en god palliativ vård i hela landet. Jag vill också understryka att 

det skulle vara hjärtlöst och känslokallt att inte ta på högsta allvar den vanmakt och 

hjälplöshet som många patienter och anhöriga känner inför ett lidande som inte kan 

medicineras bort. Därför är denna diskussion viktig. 

Det argument som oftast förs fram till stöd för en eutanasilagstiftning är valfriheten. Var och 

en bör själv få bestämma när hen inte längre vill leva vidare. Men valfriheten kan inte vara det 

enda argumentet. I varje land, även de mest liberala, finns det mängder av lagar som 

begränsar individens valfrihet, i synnerhet i situationer där man kan skada sig själv eller 

andra, därför att lagstiftarna har bedömt att dessa begränsande lagar tryggar individens, andra 

människors och samhällets bästa.  

Vi behöver nu med lyhördhet för andras argument diskutera alla tänkbara konsekvenser  av 

legaliserad eutanasi. En sådan lag påverkar oundvikligen synen på livets okränkbarhet, vilket 

kan göra det svårare att använda detta argument i andra etiska frågor. En annan fråga som ofta 

aktualiseras är hur eutanasi skulle påverka synen på läkarkåren och vårdsystemet 

överhuvudtaget. Jag väljer emellertid att lyfta fram en annan grupp av människor. 

En eutanasilagstiftning påverkar ju inte bara dem som den uttryckligen är tänkt att hjälpa, 

nämligen de som är säkra på att de vill ha denna utväg. Vad skulle det innebära för andra 

sjuka och åldrande människor, ifall det finns en möjlighet till eutanasi? Under min tid som 

församlingspräst samtalade jag oräkneliga gånger med gamla människor, som tyckte att de 

bara var en belastning – för deras anhöriga, för vårdpersonalen, för samhället. Huruvida orden 

var en förtäckt bön om att bli bekräftad och tröstad, eller en verklig längtan efter att få dö var 

ofta svårt att avgöra.  

Frågan blir då: är eutanasi en möjlig befrielse för dessa människor, den dag då läkarna 

bedömer att deras lidande har blivit outhärdligt? Eller är det tvärtom så, att dessa åldringar 

eller svårt sjuka genom en eutanasilagstiftning, vare sig de vill det eller inte, ställs inför ett 



val, som ingen borde tvingas till? Frågan gäller inte bara vem som har rätt att dö, utan indirekt 

också vem som har rätt att leva vidare. 
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