
I stället för en eutanasilag behöver vi bättre vård i livets slutskede 

Biskop Teemu Sippo SCJ har tillsammans med metropolit Elia (ort), biskop Seppo Häkkinen (luth) 

och verksamhetsledare Esko Matikainen (pingst) undertecknat följande ställningstagande om 

eutanasilagftiftningen. 

Finlands riksdags social- och hälsovårdsutskott behandlar under hösten ett medborgarinitiativ som 

strävar efter att Finland ska få en lag om eutanasi. 

Frågan är mångfacetterad och etiskt svår. Det är förståeligt att vissa personer som har bevittnat 

anhörigas olidliga smärta kan se en eutanasilag som en lösning. 

Vi undertecknare vill som representanter för kristna kyrkor föra fram synpunkter som vi anser vara 

viktiga när riksdagen står inför ett viktigt beslut. 

Människolivet är värdefullt från sin början och ända till döden. Vi kan inte värdera liv enligt dess 

längd eller dess kvalitet; varje liv är en gåva av Gud. Alla människor bör få den vård de behöver i 

livets slutskede. Ibland är det mer omtänksamt att fatta beslutet att upphöra med vården än att 

fortsätta den. Den medicinska utvecklingen sker med fart, vilket gör gränsdragningen allt svårare. 

Vi måste noga fundera om eutanasi är rätt svar på oerhört lidande. Enligt arkiateri Risto Pelkonen 

löser eutanasi inte problemet med lidande, utan skapar i stället nya problem. Till vem delegerar vi ett 

avslutande av livet? Hur kan man dra gränser för villkoren för eutanasi? Hur tung är bördan på den 

läkare som har ansvaret för att avsluta ett människoliv? 

Att legalisera eutanasi i FInland kan orsaka liknande problem som i Nederländerna och Belgien, där 

praxis i etiskt hänseende har orsakat allt större skada. Att tillåta eutanasi är att fördunkla begreppet 

människa och vittnar om nonchalans i fråga om den mänskliga personens värdighet. Det är en farlig 

riktning och en väg som lagstiftningen inte ska slå in på. 

I människolivets sista skede kan man utnyttja så kallad palliativ sedation. Det innebär att man 

nedsänker patienten i ett sömnliknande tillstånd om oerhört lidande och smärtan inte kan lindras 

med andra till buds stående medel. 

Vi anser att en eutanasilag inte behövs. I stället är det viktigt att utveckla vården i livets slutskede och 

att se till att alla patienter då får tillräcklig palliativ vård. Det är en lösning på lidandet i livets 

slutskede som är etiskt och medicinskt hållbar. 
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