Britisk flertal for aktiv dødshjælp
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Undersøgelse viser, at britiske kirker er ude af trit
med medlemmerne i spørgsmålet om aktiv
dødshjælp
Selv blandt erklærede kristne briter er der nu flertal for,
at mennesker selv skal have retten til at vælge, hvornår
de vil dø. Det fremgår af en meningsmåling i
Storbritannien.
Hvor 70 procent af befolkningen som helhed er
tilhængere af aktiv dødshjælp eller eutanasi, som skal
afslutte livet for en person der lider, gælder det 72
procent af anglikanerne. Også blandt katolikker,
presbyterianere og metodister er der flertal for aktiv
dødshjælp. Hos baptisterne er flertallet mod en
lovændring. Det samme gælder muslimerne.
LÆS OGSÅ: Dødsfald sætter igen fokus på syges ret til
at dø
”Flertallet er ude af trit med deres religiøse ledere. Det

er et stor problem for kirken,” siger Linda Woodhead til
Kristeligt Dagblad.
Linda Woodhead er professor i religionssociologi ved
Lancaster Universitet og har bestilt undersøgelsen for
Westminster Faith Debate, som er et debatforum om
religionens rolle i samfundet.
Hun peger på, at tidligere undersøgelser viser, at
medlemmerne ikke støtter kirkens officielle holdning i
spørgsmål som abort, familien og homoseksualitet.
LÆS OGSÅ: Debat om død - hvor går grænsen?
Den anglikanske Church of England har udsendt en
udtalelse, hvor kirken tager afstand fra undersøgelsen.
”Undersøgelsen viser, at komplekse spørgsmål som
’hjælp til selvmord’ og aktiv dødshjælp ikke kan
debatteres gennem en onlineundersøgelse.
Undersøgelsen bidrager derfor ikke med noget af værdi
til den igangværende komplekse debat,” hedder det
udtalelsen fra Church of England.

Undersøgelsen, der er gennemført af firmaet YouGov og
omfatter 4437 personer, spørger også, om folk er aktive
kirkegængere, og selv her er der flertal for en
lovændring, der giver folk retten til selv at vælge.
Professor Linda Woodhead overrasket over, at støtten til
aktiv dødshjælp er så markant.
”Jeg tror, det skyldes, at vores opfattelse af døden har
ændret sig dramatisk. Vi er vant til at have kontrol over
vort liv, men vi kan ikke kontrollere lidelse og død. Men
vi lever også i et forbrugersamfund, hvor vi er vant til at
have valg, og vi vil også have det valg, når det handler
om vores eget liv,” siger Linda Woodhead.
Hun understreger videre, at det er vigtigt at sondre
mellem hjælp til selvmord, som eksempelvis sker på
Dignitas-klinikken i Schweiz, og så lægelig hjælp til at dø
for at afslutte lidelser, hvilket er det, undersøgelsen
primært handler om.
Retten til at dø fylder meget på den britiske dagsorden.
58-årige Paul Lamb er den seneste, som er trådt
offentligt frem. Han blev for 23 år siden lammet i et

trafikuheld, og kan kun bevæge mund og øjne samt
krumme den højre hånd. Han er en del af en retssag,
som skal afgøre, om uhelbredeligt syge kan få lægelig
hjælp til at tage deres eget liv. Landsretten sagde nej
sidste år. Dengang stod han ikke frem med navn. Men
efter at hans medsagsøger Tony Nicklinson døde, valgte
han for to uger siden at komme ud af anonymiteten.
”Jeg vil ikke dø nu. Men den tid kan komme, hvor jeg har
brug for den mulighed. Jeg vil være i stand til at tage
den beslutning, når jeg er klar,” siger han i et interview
med The Sunday Times om baggrunden for retssagen.
LÆS OGSÅ: Nye regler tillader i praksis hjælp
Spørgsmålet om retten til at dø optager også
intellektuelle som blandt andre forfatteren Julian Barnes,
der i et interview med magasinet New Statesman har
forklaret, hvorfor han har engageret sig i foreningen
Dignity in Dying (Dø med værdighed).
”Vi er blevet gode til at udvide holdbarheden af det
menneskelige liv, men ikke særligt gode til at håndtere
de moralske og humanitære konsekvenser. Jeg vil ikke

være en mand i 90’erne, som vågner op med brækkede
ribben, fordi nogen har forsøgt at genoplive mig mod min
vilje,” siger Julian Barnes.
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