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Förord
till den svenska översättningen
Den skrift som nu publiceras på svenska om katolska kyrkans syn på
hälso- och sjukvård och vårdpersonalens roll kan komma att fylla en
viktig funktion. Snabba förändringar inom vården ställer människor
ständigt inför nya möjligheter och val.
Nya behandlingsmetoder och tekniska landvinningar presenteras
som kan bota svåra sjukdomstillstånd, minska lidande, och förebygga
sjukdom. Det blir allt svårare att uppfatta och ta ställning till underliggande värderingar bakom nya vårdmetoder. Samtidigt som det ställs
allt större krav på läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, undersköterskor, psykologer och andra yrkeskategorier inom vården, hörs även
protester från personal om underbemanning, stress och otillräcklighet.
I media berättas om åldringar och sjuka som inte får den vård de
behöver eller i värsta fall vanvårdas. Allt detta gör att behovet av den
vägledning som erbjuds i denna skrift känns mer angeläget än någonsin. Kanske kan den även visa sig vara av intresse för personer inom
andra kristna samfund som engagerar sig i vårdfilosofi och vårdetik.
Att inte skada, att skydda individers autonomi och integritet är centrala begrepp inom vårdetik som stöds av alla som arbetar inom vården, men den konkreta tillämpningen av dessa begrepp kan tolkas på
olika sätt.
I skriftens inledning poängteras att skydd åt livet och individens
värdighet är centralt i kristen tro. Närhelst en person vårdar en annan
aktualiseras etiska aspekter – det går inte att vara neutral. Bioetik har
blivit ett område som engagerar många, men där det också förekommer helt motsatta värderingar. Det grundläggande budskapet är att
vårdaren är kallad att vara en ”livets tjänare”. Att vårda innebär att gå
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in i interpersonella relationer. Ett vårdyrke är inte bara arbete, utan
ett uppdrag, en tjänst åt andra – ett kall, som utgör fortsättningen av
Kristi helande kärlek. Är den tanken förenlig med en ”modern” syn
på vårdyrken? – Svaret på den frågan lär bero på vilken värdegrund
man baserar sin syn på livet.
Med outtröttlig konsekvens upprepar författarna till denna skrift
att allt mänskligt liv är värt att skydda och respektera. Alla handlingar
som kan medföra risker för livet eller annan skada för individen utgör
kränkningar av människans värdighet, och därmed även av Gud. Särskilt betonas att ingen individ någonsin får behandlas som ett ting.
Här, när det t ex gäller vad som är rätt i fråga om artificiell befruktning, prenatal diagnostik och abort, blir gapet mellan synen i denna
skrift och det vi möter i vår omgivning allra störst. Gränsen mellan
tjänst för och brott mot livet kan ibland vara hårfin; prenatal diagnostik kan t ex möjliggöra terapeutiska interventioner på fostret, men har
även lett till en vanlig uppfattning om abort som ett i det närmaste
förväntat beslut av kvinnan när man finner avvikelser hos fostret.
Utgångspunkten ”tjänst för livet” upprepas bl a i synen på psykologi/psykoterapi som kan hjälpa individen att återfå en hel identitet,
och i synen på organdonation. Syften med vård av missbrukare uttrycks som att ge individen tillbaka meningen med livet. In i det sista
handlar det om att skydda individens värdighet, att inte lämna en döende ensam med sin sjukdom, att ge den lindring som står till buds.
Varje åtgärd som syftar till avsiktligt förkortande av livet – eutanasi –
blir då otänkbar.
Många påståenden i denna skrift innebär klara motsägelser mot
vanliga uppfattningar i vår kultur om de stora frågorna inför liv och
död och mänskliga relationer. Flera frågor som tas upp är i det närmaste tabu i vårt land. Kommer skriften att bidra till större förståelse
för katolsk uppfattning i dessa frågor? – Kanske, om det finns en vilja
att sätta sig in i en syn på livet som vilar på en konsekvent värdegrund.
Skriften ger i vilket fall såväl underlag för reflektion över olika slags
valsituationer vårdpersonal kan möta i sitt arbete som argument för
diskussioner om etiska dilemman på olika nivåer. Det är en utmaning
att förverkliga rollen som vårdare som ett vittne för Kristi kärlek till
alla människor och att vara ett vittne om detta inför andra.
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Det är min förhoppning att skriften ska få den spridning den förtjänar och bidra till en sann humanisering av vården.
Uppsala, 18 december 2006
Kerstin Hedberg Nyqvist, leg sjuksköterska,
universitetslektor vid institutionen för kvinnors
och barns hälsa, Uppsala universitet
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Förord
Efter en lång förberedelse där många ämnesområden varit representerade, publiceras nu Etiska riktlinjer för vårdgivare på initiativ av
Påvliga rådet för hälsovårdspastoral.
På det mänskliga planet är ingenting en slump. Till och med kronologiska sammanträffanden kan få en symbolisk karaktär. Dessa
etiska riktlinjer som man väntat så länge på, publiceras några månader
efter att den helige fadern Johannes Paulus II inrättat Påvliga akademin för livet, vars idémässiga och stadgeenliga mål hänger nära samman med de uppgifter som avdelningen för hälsovårdspastoral har på
sin agenda.
Vi kan inte annat än lyckönska oss till att Troskongregationen godkänt och snabbt bejakat texten i dess helhet utifrån det dokument vi
lämnat till granskning; ytterligare en anledning till att erkänna dess
giltighet och auktoritet men också ett konkret bevis på samarbetet
mellan Heliga stolens departement, dikasterierna, vilket är ett uttryckligt önskemål i Motu proprio för Påvliga rådet för hälsovårdspastoral.
Det finns många skäl till att rekommendera att man tar del av,
sprider och tillämpar direktiven i denna deontologiska kodex för sjukvårdspersonal. När vi nu publicerar den fyller den ett tomrum som
varit mycket kännbart inte bara i Kyrkan utan också för alla som sympatiserar med Kyrkans viktigaste uppgift, nämligen att gynna och
försvara livet.
Vetenskapens och teknologins enorma framsteg inom det gigantiska hälso- och sjukvårdsområdet har gett upphov till en oberoende
självständig disciplin vid namn bioetik eller livsetik. Det förklarar varför Kyrkans läroämbete framför allt från och med Pius XII och framåt, med ökande intresse har ingripit med konsekvent fasthet och allt
11
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mer explicita direktiv angående alla de komplexa problem som uppstår i det oupplösliga sambandet mellan läkekonst och moral. Inte
några av dessa problem kan betraktas som neutralt område inom läkaretik och kristen moral. Därav behovet av en organisk och uttömmande syntes av Kyrkans inställning när det gäller allt inom hälsovårdsområdet som berör försvaret av livets primära och absoluta värde:
allt liv och varje människas liv. Detta respekteras noggrant i dokumentet som är riktat till sjukvårdspersonal.
Efter en introduktion om sjukvårdspersonalen eller ännu hellre
”livets tjänare” och deras profil och väsenligaste uppgifter, samlar dokumentet sina direktiv runt det tredubbla temat fortplantningen, livet
och döden. Och för att undvika, som så ofta sker, att en motsägelsefull
tolkning inte skymmer det objektiva värdet i innehållet, har man nästan genomgående i redigeringen av dokumentet föredragit att direktcitera påvar eller de auktoriserade texter som publicerats av departementen inom den romerska kurian (dikasterierna). Dessa uttalanden
visar på ett avgörande sätt att Kyrkans position när det gäller bioetikens fundamentala problem i hög grad är konstruktiv och öppen för
verkliga framsteg inom vetenskap och teknologi, när dessa framsteg
är nära förbundna med civilisationen. Samtidigt bevaras de heliga
gränser som främjandet och försvaret av livet sätter upp.
I början av dokumentet sägs sjukvårdspersonalens aktivitet vara
”en form av kristet vittnesbörd”.
Ödmjukt men samtidigt stolt kan vi säga att detta dokument för
vårdpersonal ingår i ”den nya evangelisationen”. Genom arbetet i livets
tjänst, framför allt med lidande människor, följer det Kristus på bästa
tänkbara sätt.
Förhoppningen är därför att detta arbetsverktyg ska bli en integrerad del av vårdpersonalens utbildning och fortbildning, så att deras
vittnesbörd kan bli ett bevis för att Kyrkan, i sitt försvar för livet, öppnar
sitt hjärta och sin famn för alla människor, eftersom Kristi budskap
vänder sig till alla.
Kardinal Fiorenzo Angelini
Ordförande för Påvliga rådet för hälsovårdspastoral

12
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Inledning
I Livets tjänare
1. Vårdpersonalens arbete är mycket värdefullt som en tjänst för livet.
Det uttrycker ett djupt mänskligt och kristet engagemang, som man
inte bara tar på sig och utövar som en teknisk aktivitet utan är något
som man gör med hängivenhet och kärlek till nästan. Det är en form
av ”kristet vittnesbörd” (1). ”Deras yrke kallar dem att bli människolivets
väktare och tjänare” (Evangelium Vitae 89).
Livet är människans primära och grundläggande goda. Om man
värnar för livet är det först och främst ett uttryck för en sant mänsklig
aktivitet till försvar för det fysiska livet.
Det är framför allt åt detta som professionell vårdpersonal och
frivilliga ägnar sig. Det handlar om läkare, sjuksköterskor och annan
vårdpersonal, sjukhuspräster, ordensfolk, administratörer, och frivilliga som vårdar dem som lider. De ägnar sig åt diagnostik, behandling,
omvårdnad och rehabilitering av människans hälsa. Det viktigaste och
mest symboliska uttrycket för ”omhändertagande” är deras vaksamma
och omtänksamma närvaro vid sjuksängen. Vården är ett uttryck för
ovärderliga mänskliga och kristna värden i läkarnas och vårdpersonalens insatser.
2. Vård grundar sig på relationer av ett speciellt slag. Det är ”ett
möte mellan förtroende och samvete” (2). ”Förtroendet” hos den som
är sjuk och lider och är i behov av hjälp och som därför överlåter sig
åt en annans ”samvete”. Denna andre kan hjälpa honom i hans utsatthet och ta hand om honom och bota honom. Denna andre är den som
vårdar. (3)
För den som vårdar är ”den sjuke aldrig bara ett kliniskt fall” – en
anonym individ som man kan applicera det man lärt sig på – ”utan
alltid en ’sjuk person’, vilken man måste visa sympati i ordets etymo13
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logiska betydelse”. (4)
Detta kräver kärlek: tillgänglighet, uppmärksamhet, förståelse,
ömsesidigt utbyte, välvilja, tålamod och dialog. ”Vetenskaplig och professionell expertis” räcker inte: vad som krävs är ”personlig empati
med varje patients konkreta situation”. (5)
3. Att bevara, återvinna och förbättra hälsotillståndet är detsamma
som att tjäna livet i dess helhet. Det är i själva verket så att ”sjukdom
och lidande är fenomen som, när man ser djupare, ställer frågor som
går bortom läkarvetenskapen och djupast sett rör grunden i människans villkor i världen. Det är därför lätt att se hur viktigt det är att det
inom den sociala och vårdande sektorn finns medarbetare som har
en fullt ut mänsklig, holistisk syn på sjukdom och därigenom förmår
stå i nära förbindelse med den lidande patienten.” (6)
På det sättet blir vårdpersonalen, om de drivs av en sann kristen
anda, lättare medveten om den krävande missionsdimensionen i sitt
arbete: ”hela deras mänsklighet blir inbegripen i arbetet, för det krävs
en total hängivenhet av dem”. (7)
Om man talar om mission, är det liktydigt med att tala om kallelse (8): det vill säga svaret på en transcendent kallelse som konkretiseras i det lidande och bönfallande ansiktet hos den patient som är
hänvisad till våra omsorger. ”Om man kärleksfullt tar hand om en sjuk
människa, uppfyller man ett gudomligt uppdrag, det enda som kan
motivera och vidmakthålla ett ytterst osjälviskt och trofast engagemang, där man helt ställer sig till förfogande. Uppdraget får ett prästerligt värde.” (9) ”När Jesus talar om det centrala i sitt återlösningsuppdrag säger han: ’Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd’.” ”Det är just i detta ’liv’ som människolivets olika aspekter och
skeden når sin fulla mening”. (Evangelium Vitae 1)
Den som vårdar den sjuke är den gode samariern i liknelsen som
stannar hos den skadade och blir hans ”nästa” i kärlek (jämför Lukas
10:29-37). (10)
4. Hälso- och sjukvården blir ett tjänande instrument för Guds
gränslösa kärlek till den lidande människan; och samtidigt är den
kärleksfulla vården av människan en kärleksgärning i förhållande till
Gud. För den kristne är det en aktualisering och fortsättning av Kristi
helande kärlek, han som ”vandrade omkring och gjorde gott och bo14
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tade alla” (Apg 10:38) (11). Det är också en kärlek som riktar sig till
Kristus: för han är den sjuke – ” jag var sjuk” – i den lidande broderns
drag; det är därför han anser att den kärleksfulla vård som vi gett åt
våra bröder har getts åt honom – ”det har ni gjort för mig” (jämför
Matteus 25:31-40). (12)
Yrke, kallelse och mission möts. I en kristen syn på livet och hälsan
hänger de båda intimt samman. Sett mot den bakgrunden får sjukvården en ny och mer upphöjd mening som ”en tjänst för livet” och ”en
helande tjänst”. (13) Som ”livets tjänare” (14) tjänar den som vårdar en
sjuk den Gud som i Bibeln presenteras som den ”som älskar allt levande” (Vish 11:26). (15) Att tjäna livet är detsamma som att tjäna Gud
i människan: det är att vara ”Guds medarbetare när man återger den
sjuka kroppen hälsan” (16) och att ge pris och ära åt Gud när man på
ett kärleksfullt sätt välkomnar livet, särskilt om det är svagt eller
sjukt. (17)
5. Kyrkan betraktar ”tjänandet av de sjuka som en integrerad del
av sitt uppdrag” (18) och ser det som ett uttryck för sin tjänst. (19) ”Kyrkan
... har alltid sett läkarvetenskapen som en viktig hjälp i sitt återlösningsuppdrag för mänskligheten.” Ja, ”man kan inte tjäna människans ande
helt och hållet om man inte samtidigt tjänar hennes psykofysiska enhet. Kyrkan är väl medveten om att fysiskt ont håller anden fången
liksom andligt ont förslavar kroppen.” (20)
På det sättet är vårdpersonalens helande tjänst en del i Kyrkans
pastorala (21) och evangeliserande (22) verk. Om man tjänar livet blir det
samtidigt en tjänst för frälsningen, det vill säga ett budskap som aktiverar Kristi återlösande kärlek. ”Läkare, sjuksköterskor och all annan
vårdpersonal samt volontärer kallas att vara en levande bild av Kristus
och av hans kyrka i kärleken till de sjuka och lidande: ”(23) vittnen för
”livets evangelium”. (24)
6. Tjänsten för livet är inte autentisk om den inte är trogen morallagen som på ett krävande sätt uttrycker de värderingar och de uppgifter som ingår i tjänsten för livet. Förutom den teknisk-professionella kompetensen har vårdpersonalen ett etiskt ansvar. ”Den etiska
lagen som är grundad på respekt för människans värdighet och de
sjukas rättigheter måste ge upplysning och vara styrande både i forskning och vid tillämpningen av forskningsresultat”. (25) I trohet till mo15
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rallagen är vårdpersonalen trofast mot den enskilda människan, vars
värde garanteras av lagen och mot Gud vars vishet uttrycks genom
lagen.
Vårdpersonalen hämtar sina direktiv för hur de ska uppträda från
det speciella område inom den normativa etiken som nuförtiden kal�las bioetik. Här har Kyrkans läroämbete varit ytterst uppmärksamt och
vaksamt och ingripit när det gäller frågor och diskussioner som kommer med de biomedicinska framstegen och en kulturell ethos i förändring. Detta bioetiska läroämbete är för vårdpersonalen, vare sig de
är katoliker eller inte, en källa med principer och uppförandenormer
som upplyser deras samvete och vägleder dem – särskilt bland de komplexa moderna biomedicinska och tekniska möjligheterna – för att de
ska kunna göra val som alltid respekterar livet och dess värdighet.
7. De ständiga framstegen inom läkarvetenskapen kräver att vårdpersonalen har grundlig utbildning och ständigt fortbildar sig, för att
också genom personliga studier kunna upprätthålla den kompetens
och den oundgängliga professionella sakkunskap som krävs.
Vid sidan av detta bör de få en grundlig ”etisk-religiös utbildning”
(26)
som ”kan göra att deras uppskattning av mänskliga och kristna
värden växer och deras samveten blir känsligare”. Man måste speciellt
”utveckla en äkta tro och moralisk känsla hos dem i ett uppriktigt sökande efter en andlig relation med Gud, Gud som är grunden till den
godhet och sanning som finns i alla religiösa ideal”. (27)
”All vårdpersonal borde få undervisning i moral och bioetik” (28).
För att åstadkomma detta bör de som har ansvar för deras utbildning
försöka upprätta professurer och kurser i bioetik.
8. Vårdpersonal, särskilt läkare, får inte lämnas ensamma i sina
beslut och lastas med alltför tunga bördor när de står inför allt mer
komplexa och problematiska kliniska fall som uppstår genom de biotekniska möjligheterna – av vilka många befinner sig på experimentstadiet – möjligheter som står öppna för dagens läkarvetenskap; detta
med tanke på den socialmedicinska betydelsen av vissa frågor.
För att underlätta valen och kunna hålla kontroll på dem bör man
uppmuntra inrättandet av etiska kommittéer vid de viktigaste medicinska centra. I dessa kommittéer konfronteras medicinsk kompetens
och bedömning med andra aspekter av relevans för patienten och
16
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integreras med dessa; detta för att man ska kunna bevara både patientens värdighet och det medicinska ansvaret. (29)
9. Vårdpersonalens område består i allmänhet av det som ryms i
termerna och begreppen hälso- och sjukvård och vårdorganisation.
Begreppet hälso- och sjukvård omfattar allt som rör förebyggande
vård, diagnostik, behandling, omvårdnad och rehabilitering och allt
som ska ge människan förbättrade funktioner och fysiskt, psykiskt,
socialt och andligt välbefinnande. Begreppet vårdorganisation, å andra sidan, rör allt som gäller sjukvårdspolitik, lagstiftning, program
och organisatoriska strukturer. (30)
Den fulla betydelsen av begreppet hälsa har en direkt återverkan
på den offentliga sjukvården. ”Institutioner är mycket viktiga och
oundgängliga; men ingen institution kan i sig själv ersätta människans
hjärta, mänsklig medkänsla, mänsklig kärlek, mänskligt initiativ när
det handlar om att hjälpa en annan människa i hennes lidande. (31)
Mötet mellan begreppen hälso- och sjukvård och vårdorganisation
och den praktiska syntesen av de krav och plikter som ingår i dessa två
områden är grunden och vägen till en humanisering av vården. Detta
måste finnas med både på det individuella professionella planet – i
relationerna mellan läkare och patient – och på det socialpolitiska
området, så att man inom ramen för de institutionella och teknologiska strukturerna tillvaratar de mänskliga, kristna intressena i samhället och i de institutionella och teknologiska infrastrukturerna. På
det individuella professionella planet, men också på det socialpolitiska
planet eftersom en sådan humanisering inte bara är en fråga om kärlek och barmhärtighet utan är en ”tvingande rättvisefråga”. (32) Denna
humanisering stärker grunderna för en ”kärleks- och livskultur utan
vilken människornas och samhällets existens förlorar sin mest genuina
mänskliga kvalitet” (Evangelium Vitae 27).
10. Dessa etiska riktlinjer vill garantera vårdpersonalens etiska trohet: i de val och de beteenden där tjänsten för livet förverkligas.
Denna trohet finns inskriven i de olika stadierna i människans liv:
fortplantningen, livet, döden, som utgör referenspunkter för etisktpastorala reflektioner.
11. ”I den bibliska berättelsen består skillnaden mellan människan
och allt annat skapat tydligt därigenom att endast hennes skapelse
17
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beskrivs som en frukt av Guds enastående rådslut, som innebär upprättandet av en unik och särskild förbindelse till Skaparen ’Vi skall göra
människor som är vår avbild, lika oss.’ (1 Mos 1:26) Livet som Gud
skänker människan är en gåva genom vilken Gud delar något av sig
själv med sin skapelse.” (33)
Gud själv som sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam.” (1 Mos
2:18) och som från början ’gjorde dem till man och kvinna’ (Matt 19:4)
önskade att mannen i någon mån skulle ta del av hans eget skapelseverk. Därför välsignade han mannen och kvinnan och sade: ’Var fruktsamma och föröka er’ (1 Mos 1:28). När man alstrar en ny människa
är det därför ”en djupt mänsklig händelse full av religiös betydelse,
såtillvida att både makarna, som utgör ’ett kött’, och Gud som blir
närvarande, är inbegripna”. (34)
Vårdpersonalen uppfyller sin tjänst när de hjälper föräldrarna att
på ett ansvarsfullt sätt alstra barn, när de förbättrar deras villkor, undanröjer hinder och skyddar dem från påträngande teknik som är
ovärdig människans fortplantning.

Genetisk manipulation
12. Den allt större kunskapen om människans genetiska arv (genomet), identifikationen och kartläggningen av genernas aktivitet med
möjligheten att överföra dem, modifiera dem eller ersätta dem, öppnar oändliga perspektiv för läkarvetenskapen och skapar samtidigt
nya och intrikata etiska problem.
I den moraliska utvärderingen måste man göra åtskillnad mellan
strängt terapeutisk manipulation, – vars syfte är att bota sjukdomar
orsakade av genetiska anomalier eller kromosomrubbningar (genetisk
terapi) – från en manipulation, som innebär en förändring av människans genetiska arv. Ett kurativt ingripande, som också kallas ”genetisk kirurgi” ”anses i princip önskvärt, förutsatt att dess mål verkligen
är att gynna individens personliga välbefinnande, utan att skada dennes integritet eller försämra dennes levnadsvillkor.” (35)
13. Behandling som inte direkt handlar om att bota människan
utan har som mål att ”framställa människor utifrån kön eller andra
förutbestämda kvaliteter” och som förändrar individens och männis18
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kosläktets genotyp, står däremot ”i ett motsatsförhållande till människans personliga värdighet, integritet och identitet. Den kan därför
inte på något sätt rättfärdigas under förevändning att den ska åstadkomma välgörande resultat för mänskligheten i framtiden” (36), ”ingen
social eller vetenskaplig nytta och inga ideologiska avsikter skulle någonsin kunna rättfärdiga ett ingrepp i människans genuppsättning
om det inte handlar om att bota henne. Det vill säga dess mål måste
vara människans naturliga utveckling.” (37)
14. Hur som helst får denna typ av ingrepp inte ”vara skadlig för
begynnelsen av ett mänskligt liv, det vill säga en fortplantning som inte
bara är kopplad till föräldrarnas biologiska förening utan också till
deras andliga förening och förening i äktenskapet.” (38)
De negativa etiska uppfattningarna som här skisseras gäller all
genetisk manipulation på embryon. Å andra sidan finns det inga moraliska invändningar mot manipulation av mänskliga kroppsceller
som syftar till att bota människor, inte heller mot manipulation av
djur- eller växtceller för farmaceutiskt bruk.

Födelsekontroll
15. ”Utan att försöka underskatta de andra målen med äktenskapet
måste man säga att äkta kärlek inom äktenskapet och hela den familjestruktur som uppstår ur den är ägnad att göra makarna beredda att
modigt samarbeta med Skaparens kärlek som genom dem vill utöka
och berika sin familj från dag till dag.” (39) ”När det genom den äktenskapliga föreningen av dem båda föds en ny människa, så för denna
med sig in i världen en särskild avbild av och likhet med Gud själv: i
födelsens biologi är personens genealogi inskriven. Då vi säger, att makarna
såsom föräldrar vid avlandet och födelsen av en ny människa är Guds
Skaparens medarbetare, är det inte ett enkelt upprepande av de biologiska lagarna ... Fortplantningen är skapelsens fortsättning.” (40)
”De som med eftertanke och generositet beslutar sig för att ha en
stor familj kan anses vara ansvarsfulla föräldrar, liksom de som av
tungt vägande skäl och med respekt för morallagen beslutar sig för att
inte ha fler barn för ögonblicket eller till och med för obestämd tid.”
(41)
I det senare fallet uppstår problemet med födelsekontroll.
19
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16. I bedömningen av hur man beter sig i samband med födelsekontroll är det moraliska omdömet ”inte bara beroende av uppriktiga
avsikter och hur man ser på motivationen; objektiva kriterier, kriterier
som berör människans värdighet och värdigheten i hennes handlingssätt måste vara avgörande.” (42) Det är en fråga om mannens och kvinnans värdighet och deras mest intima relation. Respekt för denna
värdighet visar på sanningen i deras äktenskapliga kärlek.
Vigseln uttrycker ”det oupplösliga bandet mellan de två betydelserna av akten: föreningen mellan makarna och fortplantningen”. (43)
De handlingar genom vilka parterna uttrycker sig själva helt och fullt
och som intensifierar deras förening är samma handlingar som ger
upphov till liv och vice versa.” (44)
Kärleken som använder sig av ”kroppens språk” för att uttrycka sig
är samtidigt förenande och nyskapande: ”den har betydelse för makarna både som par och som föräldrar.” (45)
Detta band är en del av äktenskapet: ”människan kan inte på eget
initiativ bryta det” utan att förneka sin egen värdighet och ”den äktenskapliga kärlekens inre sanning”. (46)
17. Om allvarliga skäl föreligger är det tillåtet att ta vara på kunskaperna om kvinnans fertilitet och avstå från samlag under fertila
perioder. Däremot är det otillåtet att använda sig av preventivmedel. (47)
Naturliga metoder innebär en äktenskaplig handling som å ena
sidan inte ger upphov till nytt liv och å andra sidan i sig själv är inriktad
på livet. (48) ”Just denna respekt vid en ansvarstagande fortplantning
legitimerar användningen av naturliga metoder för att reglera fertiliteten. Ur
vetenskaplig synpunkt blir dessa allt noggrannare och ger konkreta
möjligheter att fatta beslut i överensstämmelse med moraliska principer.” (49)
Konstgjorda metoder står i ett motsatsförhållande till ”mannens
och kvinnans natur och deras allra intimaste relation.” (50) Här är den
sexuella föreningen skild från fortplantningen: handlingen berövas
sin öppenhet mot livet. ”På det sättet förvrängs och förfalskas den
ursprungliga innebörden av människans fortplantning och de två
funktionerna, den förenande och den barnalstrande som till sin natur
ingår i den äktenskapliga handlingen, skiljs åt på konstgjord väg: på
20
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det sättet blir den äktenskapliga enheten förrådd och dess fruktbarhet
underkastas parets nycker.” (51) Detta sker i ”varje handling som har
som mål eller medel, att omöjliggöra fortplantningen antingen före
samlaget, under detsamma eller under utvecklingen av dess naturliga
konsekvenser.” (52)
18. Häri ligger alltså ”både den antropologiska och moraliska skillnaden mellan preventivmedel och metoden att förlita sig på den naturliga rytmen i kvinnans cykel.” (53) ”Det handlar inte bara om en
åtskillnad mellan tekniker och metoder där det avgörande elementet
skulle vara den konstgjorda eller den naturliga karaktären av proceduren.” (54) Det är en skillnad som inbegriper ”två oförenliga begrepp
rörande människan och hennes sexualitet.” (55)
Man måste alltså erkänna och motivera ”skillnaden”: ”Det yttersta
skälet till varje naturlig metod är inte bara dess effektivitet eller dess
biologiska tillförlitlighet utan dess överensstämmelse med den kristna
visionen av sexualiteten som ett uttryck för äktenskaplig kärlek.” (56)
”Ofta påstås det att de antikonceptionella metoderna, som numera blivit
säkra och tillgängliga för alla, utgör det effektivaste sättet att motverka
aborter. ... Vid närmare granskning visar sig invändningen vara bedräglig.... I själva verket har abortkulturen utvecklats särskilt starkt just
där Kyrkans syn på födelsekontroll avvisas…” (57)
19. De naturliga metoderna är inte bruksanvisningar utan svarar
mer mot innebörden i äktenskaplig kärlek och ger paret en riktning i
samlivet: ”Om man väljer den naturliga rytmen betyder det att man
accepterar personens, det vill säga kvinnans, cykel och därmed accepterar dialog, ömsesidig respekt, delat ansvar och behärskning ... I
det sammanhanget ... berikas makarnas gemenskap genom ömhet och
tillgivenhet, värden som utgör den innersta kärnan i människans
sexualitet, också i dess fysiska dimension.” (58)
20. Vårdpersonalen kan utifrån de möjligheter som erbjuds dem,
bidra till att man accepterar denna kristna och mänskliga uppfattning
om sexualiteten. De kan göra de nödvändiga kunskaperna om ett
ansvarsfullt och respektfullt uppträdande när det gäller människans
sexualitet tillgängliga för parterna, framför allt för ungdomarna. (59)
Det är därför Kyrkan vädjar till deras ”ansvar” att ”på ett effektivt
sätt hjälpa paren att leva sin kärlek med respekt för samlagets struktur
21
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och mål, som är ett uttryck för parets ömsesidiga kärlek.” (60)

Konstgjord befruktning
21. När man tillämpat bioteknologi, som man lärt sig från djurbefruktning, på människor har det öppnat dörren för olika ingrepp i människans fortplantning som väckt allvarliga frågor om vad som är moraliskt tillåtet. ”De olika formerna för konstgjord befruktning som kan
tyckas stå i livets tjänst och som ofta används med den intentionen,
jämnar i själv verket vägen för nya hot mot livet.” (61)
Det etiska urvalskriteriet måste ta ursprungligheten i den mänskliga fortplantningen i beaktande, för ”den har sitt ursprung i människans egenart.” (62) ”Naturen själv dikterar att överföringen av mänskligt liv måste vara en personlig och medveten handling och som sådan
underkastad Guds synnerligen visa lagar: oföränderliga lagar som
man inte kan bryta mot och som alla måste erkänna och lyda.” (63)
Denna personliga handling är makarnas intima kärleksförening, som
när de ger sig helt åt varandra, ger liv. Det är en enda odelbar handling
som både är förenande och skapande och som både gäller äktenskap
och föräldraskap. (64)
Denna handling – ”ett uttryck för en ömsesidig gåva som med Bibelns ord åstadkommer en förening ’till ett kött’ ” (65) – är källan till
livet.
22. Människan är inte fri att vara okunnig om, eller inte bry sig
om, betydelsen av mänskligt liv från dess början och om vilken betydelse och vilka inneboende värden det har. ”Därför kan man inte
använda medel eller följa lagar som kan vara tillåtna när det gäller att
föra vidare djurs eller växters liv.” (66) Den mänskliga personens värdighet kräver att hon blir till som en gåva från Gud och som en frukt av
en äktenskaplig handling. Samlaget är utmärkande och specifikt för
makarnas förenande och fortplantande kärlek, och till sin natur oersättligt.
Alla medicinska medel och ingrepp inom fortplantningens ram
måste alltid handla om assistans men aldrig ersättning för samlaget.
Faktiskt ”är läkaren i människans och fortplantningens tjänst; han har
ingen auktoritet att följa sin egen vilja eller att fatta beslut om dem.
22
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Medicinska ingrepp respekterar människornas värdighet när de syftar
till att hjälpa samlaget. Däremot händer det ibland att det medicinska
ingreppet ersätter samlaget. ... I det fallet är inte den medicinska handlingen en hjälp för makarnas förening, som den borde, utan den lägger beslag på den barnalstrande funktionen och står alltså i ett motsatsförhållande till makarnas och det väntade barnets värdighet och
omistliga rättigheter.” (67)
23. ”Bruket av sådana konstgjorda medel är inte nödvändigtvis
förbjudet om deras funktion bara är att underlätta den naturliga handlingen eller säkerställa att den naturligt utförda handlingen når sitt
mål” (68). Detta är en homolog konstgjord befruktning, det vill säga
inom äktenskapet med makens säd, när den kommer till genom ett
normalt samlag.
24. Men homolog IVF och ET (in vitro fertilisering och embryo
transfer), konstgjord befruktning, är inte tillåten, då konceptionen
inte är ett resultat av samlaget – ”frukten av den äktenskapliga handlingen som är specifik för kärleken mellan makar”. (69) Befruktningen sker i stället utanför samlagets ram: in vitro där tekniken bestämmer villkoren och är avgörande för hur befruktningen sker. (70)
Detta stämmer inte överens med logiken om en ”gåva”, som är karakteristisk för människans fortplantning. Här handlar det om ”produktion” och ”makt”, något som karakteriserar saker och effekter. I
detta fall är inte barnet fött som en ”kärleksgåva” utan som en ”laboratorieprodukt”. (71)
IVF och ET ”skiljer de handlingar åt som syftar till mänsklig fortplantning i samlaget”, en handling som är ”oupplösligt kroppslig och
andlig”. Befruktningen sker utanför makarnas kroppar. ”Den sker inte
vare sig konkret eller genom uttalad vilja och åstadkoms inte som ett
uttryck för och en frukt av den specifika äktenskapliga handlingen”
utan som ett ”resultat” av ett tekniskt ingrepp. (72) Människan ”ser inte
mer livet som en fantastisk gåva av Gud, som en ’helig’ verklighet som
hon anförtrotts att ansvara för och således även att kärleksfullt vårda
och ’vörda’. Livet blir helt enkelt ’ett objekt’ som människan gör anspråk på som sin exklusiva egendom, helt underkastad hennes kontroll
och manipulation.” (73)
25. Hur uppriktig och intensiv parets längtan efter ett barn än må
23
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vara legitimerar det inte att de tar till teknik som strider mot sanningen i människans fortplantning och den nya människans värdighet. (74) Längtan efter ett barn ger inga rättigheter till barn. Barnet är
en person som har en värdighet som ”subjekt”. Som sådant kan man
inte önska det som ett ”objekt”. Barnet är ett subjekt med rättigheter:
barnet har rätt att bli till endast med full respekt för dess person. (75)
26. Utöver dessa inre skäl till människans värdighet och hennes
konception som gör homolog IVF och ET, artificiell insemination,
moraliskt oacceptabel tillkommer andra omständigheter och konsekvenser som har att göra med det sätt på vilket inseminationen utövas
idag.
Den åstadkoms till priset av många förlorade embryon, som är
liktydigt med framkallade aborter. Det kan också innebära att man
fryser ned så kallade ”överblivna” embryon, vilket betyder att livet stoppas upp och att de ofta till och med förstörs. (76)
Oacceptabel är också insemination ”post mortem”, det vill säga
med sperma som den avlidne maken avgett under sin livstid.
Detta är graverande faktorer i en teknisk procedur som i sig redan
är moraliskt otillåten och som så förblir även utan dessa faktorer. (77)
27. Heterologa tekniker ”tyngs ner” av det ”etiskt negativa” i konception utanför äktenskapet. Om man tar till könsceller från andra
än makarna står det i strid med enheten i äktenskapet och makarnas
trohet. Det skadar barnets rätt att komma till och födas i och från ett
äktenskap. ”(Fortplantningen) ... uttrycker den egna längtan eller
rentav viljan att ’till varje pris’ få ett barn, men inte för att man vill ta
emot den andra parten helt och fullt och den livets rikedom, som ett
barn bär med sig.” (78)
Dessa tekniker ignorerar makarnas genensamma och enande kallelse att bli pappa och mamma – ”att bli pappa och mamma endast
med hjälp av varandra”. De orsakar ”en brytning mellan genetiskt föräldraskap, föräldraskap på fosterstadiet och ansvar för uppfostran”,
vilket har återverkningar både på familjen och på samhället. (79)
Ett ytterligare skäl till att det inte är tillåtet är att man kommersialiserar äggen och spermierna och gör arvshygieniska urval.
28. Av samma skäl är konstgjord befruktning av ogifta och sammanboende utan äktenskapliga band moraliskt oacceptabel. (80)
24
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29. I lika stor motsättning till kvinnans värdighet, enheten i äktenskapet och värdigheten i barnalstringen står systemet med ”surrogatmödrar”.
Om man planterar in ett embryo, som genetiskt är främmande för
henne, i en kvinna eller bara gör henne gravid på villkor att hon överlämnar det nyfödda barnet till en kund, innebär det att man skiljer
graviditeten från moderskapet och reducerar det till en inkubation som
inte tar hänsyn till barnets värdighet och dess rätt att ”bli avlat, buret i
moderns mage, födas fram och uppfostras av sina egna föräldrar.” (81)
30. Uppfattningen om det moraliskt otillåtna gäller sättet på vilket
fortplantingen sker, inte frukten av denna teknik, frukten som alltid
är en människa som ska välkomnas som en gåva från Gud i hans kärlek och som ska uppfostras med kärlek. (82)
31. Dagens teknik med konstgjord befruktning skulle kunna öppna vägen för försök eller projekt med befruktning mellan könsceller
från människor och djur, graviditet med människor i djurlivmödrar
eller konstgjorda livmödrar, eller könlös reproduktion av människor
genom tvillingklyvning, kloning eller jungfrufödsel.
Sådana tillvägagångssätt står i strid med embryots mänskliga värdighet och med fortplantningen och därför anses de moraliskt förkastliga. (83)
32. Botemedel som berör människans hela välbefinnande kan inte
bortse från de etiska principer som styr människans fortplantning.
Därav ”den angelägna appellen” till läkare och forskare att ge ”ett
föredömligt vittnesbörd om den respekt som det mänskliga embryot
och värdigheten i fortplantingen har rätt till.” (84)
33. Läkarvetenskapen tjänar människan under hela hennes liv.
Den skyddar, arbetar för och tar hand om människan, det vill säga
hela människan och hennes psykosociala välbefinnande, människan
i vilken livet ”blir kött”. (85)
Det är en tjänst som bygger på människans värdighet och rätt till
liv. Tjänsten sker inte enbart genom profylax, behandling och rehabilitering utan den främjar hela människans hälsosituation.
34. Detta ansvar engagerar vårdpersonalen till att tjäna livet ”från
dess början till dess naturliga slut”, det vill säga ”från befruktningen
till döden”. (86)
25
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II Livet
Livets början och födelsen
35. ”Från och med att ägget blivit befruktat börjar ett liv som varken
är faderns eller moderns liv; det är i stället en ny mänsklig varelses liv
med en egen utveckling. Det skulle aldrig bli till en mänsklig varelse
om det inte redan var mänskligt ... Från och med befruktningen börjar en människas livsäventyr. Var och en av hennes förmågor behöver
tid – ganska lång tid – för att organisera sig och förbereda sig till att
kunna handla.” (87)
Nya framsteg inom forskning om humanbiologin har bevisat, om
det nu behövde bevisas, att ”i den zygot som uppstod vid befruktningen finns redan en ny mänsklig individs biologiska identitet”. (88) En
individualitet som karakteriserar en autonom varelse som i sig är bestämd och som kontinuerligt utvecklas gradvis.
Biologisk individualitet och därmed det befruktade ägget finns
där redan från konceptionen. ”Hur kan man tro att så mycket som ett
ögonblick av den underbara processen då livet utvecklas skulle kunna
vara skilt från Skaparens visa och kärleksfulla handlande och lämnat
åt människans godtycke?” (89) Därför är det felaktigt och oriktigt att
tala om preembryo, om man med det menar ett stadium eller ett tillstånd av förmänskligt liv hos den varelse om kommit till. (90)
36. Livet före födelsen är helt och fullt mänskligt i varje fas av dess
utveckling. Därför är vårdpersonalen skyldig det samma respekt, samma skydd och samma omsorg som ges åt en människa.
Särskilt gynekologer och förlossningspersonal ”måste noggrant
vaka över den underbara och mystiska processen med ett växande liv
i moderns mage så att utvecklingen sker normalt och det nya barnet
kan födas på ett så problemfritt sätt som möjligt”. (91)
37. Ett barns födelse är ett viktigt och betydelsefullt stadium i den
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utveckling som börjar vid konceptionen. Det är inte ett ”steg” när det
gäller fostrets beskaffenhet eller en ny begynnelse utan ett stadium i
samma obrutna process. Födseln är en övergång från moderns graviditet till ett ur fysiologisk synpunkt självständigt liv.
När barnet en gång är fött kan det leva i fysiologiskt oberoende av
modern och kan påbörja nya relationer med yttervärlden.
När det gäller för tidiga födslar kan det hända att barnet inte kan
bli helt oberoende. I det fallet måste vårdpersonal hjälpa det nyfödda
barnet och låta det få tillgång till allt som behövs för att det ska kunna
uppnå oberoende.
Om barnet, trots alla ansträngningar, svävar i livsfara, måste vårdpersonalen se till att barnet blir döpt i enlighet med Kyrkans föreskrifter. Om en ordinarie präst eller diakon saknas, får vårdpersonalen
döpa barnet. (92)

Livets värde: enhet till kropp och själ
38. Att man respekterar, skyddar och vårdar människolivet, har sitt
ursprung i dess unika värdighet. ”I hela den synliga skapelsen har
människolivet ett unikt värde.” ”Människan är faktiskt ’den enda skapelse som Gud har velat för dess egen skull.’ (93) Allting är skapat för
människorna. Endast människan är skapad till Guds avbild och likhet
(jfr 1 Mos 1:26-27) och är inte och kan inte vara till för någon eller
några andra än för Gud och det är därför hon finns. Endast människan är en person: hon har en värdighet som subjekt och har i sig själv
ett värde.” (94)
39. Människolivet är oåterkalleligen både kroppsligt och andligt.
”I kraft av den substantiella föreningen med en andlig själ, kan inte
människokroppen anses endast som en samling vävnad, organ och
funktioner och kan inte heller mätas utifrån samma kriterier som
djurkroppar utan den är en grundläggande del av personen som uttrycker sig och handlar utifrån sin kropp.” (95) ”Varje människa består
i sin unika originalitet inte bara av ande utan också av en kropp, så att
man i och genom kroppen kan nå personen i hennes konkreta verklighet”. (96)
40. Varje ingrepp i människokroppen ”berör inte bara vävnader28
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na, organen och deras funktioner utan inbegriper också personen
själv på olika nivåer.” (97)
Vården får aldrig förlora ur sikte att det finns en ”djup enhet i
människan, i det uppenbara samspelet mellan alla hennes kroppsliga
funktioner men också i enheten mellan hennes kroppsliga, emotionella, intellektuella och andliga dimensioner.” Man kan inte isolera
”det tekniska problem som man ställs inför vid behandlingen av en
viss sjukdom från den vård som man måste ge patienten som person
med alla dimensioner som ryms i henne. Det är bra att komma ihåg
detta, särskilt i en tid när den medicinska vetenskapen tenderar att bli
specialiserad inom varje område.” (98)
41. Det moraliska ansvaret är i grunden att visa på personen, kroppen, i dess biologiska dynamik. (99) Vad som finns och vad som händer
biologiskt är ingenting neutralt. Det har tvärtom en etisk relevans: det
utgör tecknet – kravet på handling. (100) Kroppen är en helt och hållet
personlig realitet tecknet och platsen för relationer, till andra, till Gud
och till världen. (101)
Man kan inte bortse från kroppen och upphöja psyket till moraliskt kriterium och grund till moralen: subjektiva känslor och önskningar kan inte ersätta eller ignorera kroppens objektiva villkor. Tendensen att ge subjektiva känslor och önskningar företräde framför det
övriga är grunden till att psykologin har företräde över etik och lag.
Utifrån individuella önskningar (och tekniska möjligheter) utmynnar
det i slutsatser om vilka handlingar och vilka ingrepp i livet som är
tillåtna.
Den som vårdar kan inte strunta i människans kroppsliga sanning
och ställa sig positiv till att tillfredsställa önskningar som strider mot
livets objektiva sanning, vare sig de är subjektiva eller lagstadgade.

Man kan inte förfoga över livet och kränka det
42. ”Personens okränkbarhet som en avglans av Guds egen absoluta
okränkbarhet får sitt första och grundläggande uttryck i människolivets okränkbarhet.” (102) ”Frågan ’Vad har du gjort?’ (1 Mos 4:10), som
Gud ställer till Kain efter att denne har dödat sin bror Abel, speglar
varje människas erfarenhet: i djupet av sitt samvete påminns hon alltid
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om livets okränkbarhet – sitt eget livs och andras – som något som inte
tillhör henne därför att det är Guds, Skaparens och Faderns, egendom
och gåva.” (103)
Kroppen som är oupplösligt förenad med anden är delaktig i personens värdighet och människovärde: kropp – subjekt, inte kropp – objekt, och man kan därför inte förfoga över den och kränka den. (104)
Kroppen kan inte behandlas som en tillhörighet. Man kan inte handskas med den som en sak eller ett föremål som man äger och förfogar
över som man vill.
Varje felaktigt ingripande i kroppen är en förolämpning mot personens värdighet och följaktligen mot Gud som är den ende och absolute Herren: ”Människan är inte herre över sitt eget liv: hon får det för
att använda det, hon äger det inte utan förvaltar det bara, för endast
Gud är herre över livet.” (105)
43. Det faktum att livet tillhör Gud och inte människan (106) ger det
den heliga karaktär (107) som skapar en attityd av djup respekt: ”en direkt konsekvens av livets gudomliga ursprung är att man inte kan disponera över det och inte beröra det, det vill säga det är heligt.” (108)
Man kan inte förfoga över det och inte röra vid det, för det är heligt:
det är ”en naturlig helighet, vilket alla med klart förstånd kan inse,
även utan religiös tro.” (109)
Vården är framför allt en tjänst där man vakar och skyddar denna
helighet: ett yrke som försvarar det icke-instrumentala värdet av människolivet som ”i sig” är gott, – alltså inte i förhållande till någon annan
eller några andra utan endast till Gud. (110) ”Människans liv kommer
från Gud, det är hans gåva, hans avbild och märke, delaktighet i hans
livgivande ande. Därför är Gud ensam herre över livet: människan kan
inte bestämma över det efter eget behag.” (111)
44. Detta måste sägas med speciell skärpa och tas emot med vaksamhet och medvetenhet i en tid av intensiv utveckling inom biomedicinsk teknologi, där risken för en felaktig manipulation av människolivet ökar. De olika formerna av teknik är i sig inget problem utan
problemet är snarare deras förmodade etiska neutralitet. Inte allt som
är tekniskt möjligt kan anses moraliskt godtagbart.
Tekniska möjligheter måste mätas i förhållande till vad som är
etiskt tillåtet, så att man kan se om de är förenliga med människan,
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om de i praktiken används för att skydda och respektera människans
värdighet. (112)
45. Vetenskap och teknologi ”kan inte i sig själva ge mening åt
människans tillvaro och framsteg. Eftersom de är tänkta för människan som skapat dem och utvecklat dem måste de söka vägledning för
sina mål från människan och hennes moraliska värden och vara medvetna om vetenskapens och teknologins begränsningar.” (113)
Därför måste vetenskapen och visdomen gå hand i hand. Vetenskap och teknologi tänjer hela tiden gränser. Visdomen och samvetet
ritar upp de gränser som människan inte kan överskrida. (114)

Rätten till liv
46. Att Gud är herre över livet är grunden och garantin för rätten till
liv, vilket emellertid inte är detsamma som makten över livet. (115) Det
är snarare rätten att leva med mänsklig värdighet (116) liksom att garanteras och skyddas av detta fundamentala ursprungliga goda som inte
kan undertryckas, som är roten och villkoret för allt annat gott och
rätt som tillkommer människan. (117)
”Subjektet för denna rättighet är människan i varje utvecklingsfas,
från konceptionen till hennes naturliga död; och i alla omständigheter, antingen hälsa eller sjukdom, med perfekt hälsa eller handikapp,
välstånd eller fattigdom”. (118)
47. Rätten till liv ställer vårdaren inför ett dubbelt perspektiv. För
det första får han inte tro att han har rätt eller makt över det liv han
tar hand om, vilket varken han eller patienten själv har och patienten
därför inte kan ge honom. (119)
Patientens rättigheter handlar inte om ägande och är ingen absolut rättighet. Hennes rätt hänger samman med de mål som naturen
upprättat och där naturen sätter gränsen. (120) ”Ingen människa får
godtyckligt avgöra om hon vill leva eller dö. Absolut herre över ett sådant beslut är endast Skaparen, ’i honom är det vi lever, rör oss och är
till’ (Apg 17:28).” (121)
Här – vid gränsen till subjektets rätt att foga över sitt eget liv – ”inställer sig den moraliska handlingsgränsen för den läkare som agerar
utifrån patientens medgivande.” (122)
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48. För det andra uppträder vårdpersonalen som en aktiv garant
för denna rätt: ”det inre målet” med deras yrke ”är att bekräfta människans rätt till sitt liv och sin värdighet.” (123) De fullgör det genom att
ta ansvaret när det gäller förebyggande och terapeutisk vård (124) och
i speciella miljöer med lämpliga medel förbättra människors livskvalitet och livsmiljö. (125) ”På vår väg leds och bärs vi av kärlekens lag: den
kärlek vars källa och förebild är Guds människoblivne Son, han som
’genom sin död givit världen liv’.” (126)
49. Varje människas fundamentala och primära rätt till liv, särskilt
rätten till skydd för hälsan, står över fackliga rättigheter för vårdpersonalen. Detta betyder att rättfärdiga krav från vårdpersonalens sida
måste tas hänsyn till medan man samtidigt värnar patientens rätt till
skälig vård, eftersom denna rätt inte går att komma ifrån. Därför bör
essentiell och brådskande vård ges även vid strejk, och rätten till sådan
säkerställas i lagen.

Förebyggande vård
50. Värnandet om människors hälsa förpliktigar vårdpersonalen till
förebyggande vård på ett särskilt sätt.
Förebyggande vård är bättre än terapeutisk vård eftersom den besparar människan det obehag och det lidande som sjukdomen åstadkommer. Och för samhället innebär det att man sparar in kostnader
för behandlingar och annat.
51. Förebyggande vård i dess rättmätiga betydelse – som består i
att man ger vissa mediciner, utför vaccinationer och provtagningar för
att fastställa vissa anlag, föreskriver beteenden och vanor som kan
förhindra att sjukdomen bryter ut, sprids och försämras – tillkommer
huvudsakligen vårdpersonalen. Den förebyggande vården kan gälla
alla medlemmar i samhället, vissa grupper eller vissa individer.
52. Det finns förebyggande vård i en vidare betydelse av begreppet
där vårdpersonalen bara utför en del av ett förebyggande arbete som
samhället sjösatt. Det är den typ av förebyggande vård som används
när det gäller så kallade socialt betingade sjukdomar som drogberoende, alkoholism, tobaksberoende, aids. Den används när det gäller
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problem inom den sociala sektorn som berör ungdomar, handikappade och gamla. Den används likaså när det gäller hälsorisker som
hänger samman med dagens levnadsvillkor och levnadssätt relaterat
till mat, miljö, arbetsplats, sport, stadstrafik, bruket av transportmedel,
maskiner och hemelektronik.
I dessa fall är förebyggande behandling det främsta och effektivaste, om inte det enda möjliga botemedlet. Men det kräver att alla
sektorer i samhället drar åt samma håll. Förebyggande vård är i det
här fallet mer än en medicinskt vårdande handling. Det innebär att
man påverkar samhället så att man tar fram glömda värderingar och
försöker föra ut den kunskap som finns i dem och sprider en mer
verklighetsnära och vidare helhetsuppfattning om livet. Det innebär
också att man informerar om riskfyllda beteenden och skapar en politisk konsensus för skyddslagstiftning.
Den konkreta möjligheten till en effektiv förebyggande vård är inte
bara, eller i första hand, en fråga om olika sorters teknik, utan handlar
om allt skälen till att förebyggande vård behövs, till att man konkretiserar dessa skäl och sprider kunskap om dem i den kultur det gäller.

Sjukdom
53. Trots att kroppens liv är en del av människans transcendenta värde,
återspeglar den till sin natur bräckligheten i människans villkor. Detta märks i synnerhet i sjukdom och lidande, som påverkar hela personen negativt. ”Sjukdom och lidande är inte erfarenheter som bara
påverkar människan fysiskt utan hon blir påverkad i hela sin varelse
och i sin kroppsligt-andliga enhet.” (127)
Sjukdom är mer än ett kliniskt faktum som kan avgränsas medicinskt. Den representerar alltid en människas tillstånd, den sjukes. Det
är med denna helhetssyn på sjukdomen som vårdpersonalen bör relatera till patienten. De bör ha den tekniskt professionella kompetensen
samtidigt som de är medvetna om de värden som ger mening åt sjukdomen och åt deras eget arbete så att mötet med varje enskilt patientfall förvandlas till ett mänskligt möte.
54. Genom sin tro vet den kristne att sjukdom och lidande är en
del av kraften i Återlösarens frälsande kors. ”Kristi återlösning och den
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frälsande nåden berör hela människan i hennes mänskliga villkor och
också i sjukdom, lidande och död.” (128) ”På korset förnyas undret med
ormen som Mose lyfte upp i öknen och når sin slutliga fulländning
(jfr Joh 3:14; 4 Mos 21:8–9). Även idag möter varje människa vars liv
är hotat ett säkert hopp om att finna frihet och frälsning”. (129)
Om man uthärdar lidandet ”i nära förening med Jesu lidande”
blir sjukdom och lidande ”oerhört fruktbara”. Därför kan den sjuke
säga med aposteln: ”Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider
jag i mitt eget kött, för hans kropp, som är kyrkan” (Kol 1:24). (130)
Utifrån denna nya kristna mening kan den sjuke bli hjälpt av att
utveckla en välgörande inställning till sjukdomen i tre steg: för det
första att man blir ”medveten om sjukdomen” och vad den innebär,
”utan att förminska eller överdriva den”, för det andra att man ”accepterar” den ”inte med en mer eller mindre blind resignation utan
med en klarnande kunskap om att ”Herren kan och vill hämta något
gott ur det onda”, och för det tredje ”att man överlåter sitt liv” ”en gåva
som görs av kärleken till Herren och till ens bröder och systrar.” (131)
55. Då man hjälper patienten påverkas alltid familjen. Hjälp till
familjemedlemmarna och deras samarbete med vårdpersonalen är
värdefulla komponenter i vården.
Vårdpersonalen är kallad att förutom vård av patienten ge patientens familj information, råd, vägledning och stöd – antingen direkt till
individen eller genom lämpliga organisationer. (132)

Diagnos
56. Vägledd av denna i grunden mänskliga och samtidigt speciellt
kristna synen på sjukdom, bör vårdgivaren först och främst upptäcka
sjukdomen och analysera den hos patienten: detta är diagnosen och
den därmed sammanhängande prognosen.
Villkoret för varje behandling är att man först exakt identifierar
symtomen och orsakerna till sjukdomen.
57. I den uppgiften måste vårdgivaren göra patientens frågor och
oro till sina egna och akta sig för de två sinsemellan olika fallgroparna
med diagnoser, att man betraktar det hela som hopplöst eller att man
försöker för mycket.
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I det första fallet är patienten tvungen att gå från den ena specialisten eller vårdcentralen till den andra, utan att finna en läkare eller
diagnostiskt centrum som kan och vill behandla hennes sjukdom. Den
extrema specialiseringen och fragmentering av klinisk kompetens och
kliniker står för professionell expertis. Men det är skadligt för patienten när organisationen av sjukvård med fokus på ett visst medicinskt
kunskapsområde blir ett hinder för en vård där man bryr sig och ser
till hela bilden av hennes sjukdom.
I det andra fallet däremot, ger man sig inte förrän man hittar
någon sjukdom, kosta vad det kosta vill. Man kan drivas av bekvämlighet, profit eller konkurrens att till varje pris uppfatta något som en
sjukdomsdiagnos och att göra problem av icke-medicinsk natur till
medicinska. I det fallet är personen ingalunda hjälpt av att han uppfattar precis vad som fattas honom. Han blir förvirrad och vet inte vad
som ligger på hans ansvar.
58. Diagnosen utgör i allmänhet inga etiska problem när man
bortser från dessa överdrifter och diagnosen görs med full respekt för
personens värdighet och integritet, särskilt med avseende på bruket
av invasiv teknik. I sig själv är målet med att ställa diagnos att finna
botemedel och förbättra hälsan.
Men prediktiv, förutsägande, diagnostik kan innebära vissa problem genom de återverkningar denna kan ha psykologiskt och den
diskriminering den kan leda till speciellt inom fosterdiagnostik. I det
senare fallet har vi att göra med en i grunden helt ny möjlighet som
utvecklas snabbt och som sådan är värd en särskild behandling.

Fosterdiagnostik
59. Den ständigt ökande kunskapen om det ofödda livet och utvecklingen av instrument som ger oss tillträde till detta gör det idag möjligt
att utföra fosterdiagnostik, vilket öppnar vägen för alltmer precisa och
effektiva åtgärder.
Fosterdiagnostiken återspeglar det moraliskt goda i alla diagnoser.
Men samtidigt medför den egna etiska problem som hänger samman
med risken vid diagnosen, avsikten med att man begär fosterdiagnostik och hur man sedan använder sig av den.
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60. Riskfaktorn berör embryots liv och fysiska integritet och endast
delvis modern när det gäller olika diagnostiska metoder och den risk
var och en av dem utgör.
Därför ”måste man uppmärksamt utvärdera de eventuella negativa konsekvenser som en viss undersökningsteknik kan medföra” och
”undvika att ta till diagnostiska metoder där man inte har någon garanti för att uppsåtet är hederligt och där man inte har tillräckliga
garantier för att det inte är skadligt.” Och om man måste ta vissa risker
bör det finnas rimliga skäl till att man tar till fosterdiagnostik, risker
som bör utvärderas vid ett diagnostiskt centrum. (133)
Följaktligen ”är det tillåtet med fosterdiagnostik, om de metoder
som används bevarar embryots och moderns liv och integritet och inte
utsätter dem för oproportionerliga risker och under förutsättning att
föräldrarna fått ordentlig information och samtyckt.” (134)
61. Avsikten med fosterdiagnostik måste alltid vare till förmån för
barnet och modern. Utifrån målet att fosterdiagnostiken gynnar barnet och modern kan man begära och utföra fosterdiagnostik. Skälet
till att man gör en diagnos är att man ska kunna utföra medicinska
åtgärder, och lugna gravida kvinnor och försäkra dem om att allt står
rätt till, när de oroar sig för att fostret är missbildat och är frestade att
göra abort. Ett annat skäl, om det är en olycklig diagnos, är att förbereda modern på att ta emot ett handikappat barn.
Fosterdiagnostik ”är ett allvarligt brott mot etisk lag när den innebär att man, beroende av resultatet, beaktar möjligheten att framkalla
en abort. En diagnos som avslöjar en missbildning eller ärftlig sjukdom får inte bli detsamma som en dödsdom.” (135)
Lika otillåtet är alla direktiv och program från civila myndigheter,
hälso- och sjukvårdsmyndigheter och vetenskapliga organisationer
som är positiva till en direkt koppling mellan fosterdiagnostik och
abort. Den specialist som utför diagnosen och meddelar resultatet och
frivilligt bidrar till att man upprättar och stöder en koppling mellan
fosterdiagnostik och abort skulle göra sig skyldig till otillåten medhjälp. (136)
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Behandling och rehabilitering
62. Efter diagnosen kommer behandling och rehabilitering: man sätter igång med de behandlingar och den omvårdnad som leder till att
patienten blir botad och återställd både individuellt och socialt.
Behandling är en medicinsk handling i ordets rätta bemärkelse
som syftar till att bekämpa sjukdomens orsaker, symptom och komplikationer. Rehabilitering å andra sidan är en blandning av behandling
av medicinsk art, behandling med psykoterapi och sjukgymnastik och
andra avpassade övningar som syftar till att återuppliva eller förbättra
människors psykologiska och fysiska förmåga, människor som på något sätt är handikappade i sin förmåga till att anpassa sig, relatera till
människor och att arbeta produktivt.
Behandling och rehabilitering ”syftar inte bara till kroppens välbefinnande och hälsa utan till personen som sådan som är drabbad
av fysisk sjukdom.” (137) I all behandling som syftar till människans totala välbefinnande räcker det inte med klinisk framgång. Man ser i
stället rehabiliteringen som något som återställer individen till sitt
fulla jag genom att man reaktiverar och återvinner fysiska funktioner
som försvagats av sjukdomen.
63. Patienten har rätt till all behandling som kan gagna hennes
hälsa. (138) Ansvaret för den egna hälsan gör att ”alla är skyldiga att ta
hand om sig själva och söka behandling”. Följaktligen ”bör de som har
som uppgift att vårda sjuka göra det med iver och ge dem de mediciner
som de anser nödvändiga eller bra för dem.” (139) Det handlar inte bara
om mediciner som är ägnade att eventuellt bota patienten utan också
om sådana som dämpar smärtan eller ger lindring i en situation utan
hopp om tillfrisknande.
64. Den vårdgivare som inte kan åstadkomma ett tillfrisknande
får aldrig upphöra med behandling. (140) Han bör tillgripa alla behandlingar i proportion till sjukdomen. Men det finns inget krav på att
tillämpa behandlingar som inte står i proportion till sjukdomen.
När det gäller patientens villkor måste dessa botemedel anses vanliga
när det finns en rimlig proportion mellan de medel som används och
det mål de syftar till. Där det saknas proportioner måste botemedlen
betraktas som extraordinära.
För att verifiera och fastställa om proportionerna är rimliga i ett
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visst fall ”måste man noga utvärdera medlen genom att jämföra typ av
omvårdnad, graden av svårighet och de risker som kan finnas, de nödvändiga utgifterna och möjligheten till tillämpning, med det resultat
som kan förväntas om man ser till patientens tillstånd och hennes
fysiska och moraliska krafter.” (141)
65. Principen om proportioner i omsorgen som vi uttryckt här kan
preciseras och tillämpas på följande sätt: ”I avsaknad av annan medicinsk behandling är det tillåtet att med den sjukes tillstånd ta till medel som den modernaste läkarvetenskapen gett oss tillgång till, även om
den fortfarande finns bara på experimentstadiet och kan medföra
vissa risker.”
”Det är tillåtet att avbryta tillämpningen av sådana medel när de
förhoppningar man ställt på dem inte infrias”, eftersom det inte längre finns några proportioner mellan ”investeringen i utrustning och
personal” och ”resultat man kan förutse” eller för att ”den teknik som
använts utsätter patienten för lidande och obehag som är större än
fördelarna”.
”Det är alltid tillåtet att vara nöjd med den vanliga sjukvården.
Ingen kan därför tvingas att ta till en typ av botemedel som fastän den
redan är i bruk, inte är riskfri eller är för dyr.” Denna vägran ”är inte
likvärdig med självmord”. Snarare kan den betyda ”antingen ett enkelt
accepterande av de mänskliga villkoren eller en önskan att undvika
att sätta igång en behandling som inte står i proportion till de resultat
man kan förvänta sig eller en önskan att inte belasta familjen eller
samhället för mycket.” (142)
66. I brist på andra botemedel kan det krävas ingrepp som medför
att man modifierar, stympar eller avlägsnar organ för att personen ska
bli frisk.
Manipulation av organismen i vårdande syfte legitimeras här av
totalitetsprincipen. (143) Totalitetsprincipen definieras som en omvårdnadsprincip enligt vilken ”varje organ är underordnat kroppen som
helhet och måste underordnas den om en konfliktsituation skulle uppstå. Följaktligen har någon som har fått en helt fungerande organism
rätt att offra ett visst organ som bara genom att finnas kvar eller genom
sin funktion orsakar avsevärd skada på hela organismen, en skada som
inte går att undvika på annat sätt.” (144)
38
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67. Fastän det fysiska livet å ena sidan är ett uttryck för personen
och en del av hans värde, så att det inte kan behandlas som ett objekt,
står och faller å andra sidan inte personens värde med det. Inte heller
representerar det fysiska livet det högsta goda. (145)
Därför kan man legitimt avstå från en del av sig själv för att hela
människan ska må bra. På samma sätt kan man offra en del av sig själv
eller riskera det för ett högre värde ”såsom till Guds ära, själarnas
frälsning eller tjänande av bröderna”. (146) ”Kroppsligt liv är något i
grunden gott, ett villkor för allt annat här nere på jorden. Men det
finns högre värden. För dessa högre värden skulle kunna vara legitimt
och till och med nödvändigt att utsätta sig för risken att förlora sitt
kroppsliga liv.” (147)

Analgesi och anestesi
68. Smärtan har å ena sidan en terapeutisk funktion ”för den gör det
lättare för människans fysiska och psykiska reaktion att sammanstråla
när sjukdomen slår till”. (148). Å andra sidan pekar smärtan på behovet
av sjukvård för lindring och läkning.
69. För den kristne har smärtan en annan och högre mening som
bot och som ett deltagande i frälsningen. ”Smärtan är faktiskt ett deltagande i Kristi lidande och hänger intimt samman med hans återlösningsoffer i lydnad till Faderns vilja. Därför får man inte bli överraskad
om några kristna föredrar att begränsa sitt bruk av smärtstillande
medicin för att frivilligt acceptera åtminstone en del av sitt lidande och
därigenom på ett medvetet sätt förena sig med Kristi lidanden.” (149)
Ett accepterande av smärtan som motiveras och stöder sig på kristna ideal får inte leda till slutsatsen att allt lidande och all smärta måste accepteras och att man inte ska anstränga sig för att lindra dem. (150)
Lindringen kan tvärtom göra smärtan mer mänsklig. Den kristna kärleken kräver av vårdpersonalen att de ska linda fysisk smärta.
70. ”I det långa loppet är smärta ett hinder för att man ska kunna
uppnå något gott och fördelaktigt på ett högre plan.” (151) Det kan påverka personens psykologiska och fysiska integritet på ett negativt sätt.
När lidandet är för intensivt kan det minska eller hindra anden från
att styra människan. Därför är det legitimt och bortom en viss tole39
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ranströskel också en plikt för vårdpersonalen att förhindra, lindra och
eliminera smärtan. Det är moraliskt korrekt och riktigt att forskaren
försöker få smärtan under mänsklig kontroll”. (152)
Bedövningsmedel liksom smärtstillande medel ”ger personen
större kontroll genom att de verkar på de mer aggressiva och störande
effekterna av smärta, så att lidandet blir en mer mänsklig erfarenhet.” (153)
71. Ibland innebär bruket av farmakologiska och medicinsktekniska åtgärder för smärtlindring och anestesi att personen förlorar
medvetandet eller blir mindre medveten och inte kan använda sig av
sina högre sinnen. Om sådan behandling inte är direkt till för att
personen ska förlora sitt medvetande och sin frihet utan till att göra
honom mindre smärtkänslig och om de begränsas endast till ett kliniskt behov, måste de anses etiskt legitima. (154)

Patientens insiktsfulla medgivande
72. För att ingripa medicinskt måste vårdpersonalen ha patientens
uttryckliga eller tysta medgivande.
För vårdpersonalen ”har ingen särskild eller oberoende rättighet
i förhållande till patienten. I allmänhet kan de endast agera om patienten explicit eller implicit (direkt eller indirekt) ger dem tillåtelse
till det.” (155) Utan tillåtelse skulle de ge sig själva en godtycklig makt.
(156)

Förutom den medicinska relationen finns det en mänsklig relation: i dialogform där personen inte är ett objekt. Patienten ”är inte
en anonym individ” som man utövar medicinsk expertis på utan ”en
ansvarig person som måste inbegripas i förbättringen av hälsan och i
tillfrisknandet. Hon måste få möjlighet till personliga val och inte
tvingas underkasta sig andras beslut och val”. (157)
För att valet ska kunna ske i full medvetenhet och frihet måste
patienten få en exakt uppfattning om sin sjukdom och vilka möjligheter som finns att behandla den med de risker, problem och konsekvenser de för med sig. (158) Det betyder att man måste be patienten om ett
insiktsfullt medgivande.
73. När det gäller ett förmodat medgivande måste man göra åt40
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skillnad mellan den patient som är i stånd att veta och ha en önskan
och den som inte är det.
I det förstnämnda fallet kan man inte ta ett medgivande för givet:
det måste vara klart och explicit.
I det senare fallet kan och måste emellertid vårdpersonalen i extrema fall utgå från ett medgivande till behandling som de utifrån sin
kunskap och sitt samvete tycker ska utföras. Om patienten tillfälligt är
medvetslös eller inte har någon vilja kan vårdpersonalen agera utifrån
principen om förtroende för behandlingen, det vill säga det ursprungliga förtroende som patienten hade när hon överlämnade sig åt vårdpersonalen. Om patienten permanent skulle förlora medvetandet eller
sakna vilja, kan vårdpersonalen handla utifrån principen om sjukvårdsansvar, som tvingar dem att ta ansvar för patientens hälsa.
74. Beträffande släktingarna så bör de bli informerade om vanliga
behandlingar och vara med och besluta när det är fråga om ovanliga
och frivilliga behandlingar.

Forskning och experiment
75. Behandling som man söker göra allt mer gynnsam för hälsan öppnar i sig för att man undersöker nya möjligheter. Dessa nya möjligheter
är resultatet av en fortskridande och ständigt pågående forskning och
experiment varigenom man lyckas uppnå nya medicinska framsteg.
All tillämpad vetenskap sker genom forskning och experiment.
Vetenskapliga framsteg hänger strukturellt samman med forskning
och experiment. Även biomedicinsk vetenskap och utvecklingen inom
densamma, lyder under samma lag. Men forskningen rör ett speciellt
område för tillämpning och observation, nämligen människan.
På grund av människans unika värdighet kan hon vara föremål
för forskning och experiment med de förbehåll som måste till för en
varelse med ett värde som subjekt och inte objekt. Därför kan inte den
biomedicinska forskningen få samma forskningsfrihet som de vetenskaper som sysslar med föremål. ”Den etiska normen, grundad på
respekt för människan, bör upplysa och disciplinera både forskningsfasen och tillämpningen av de resultat man kommit fram till.” (159)
76. Under forskningsfasen kräver den etiska normen att dess syfte
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är att arbeta ”för människans bästa” (160). All forskning som står i strid
med människans bästa är omoralisk. Om man investerar energi och
resurser i sådan forskning strider det mot människans mål med vetenskapen och dess framsteg. (161)
I experimentstadiet, det vill säga då man testar forskningsresultaten på en människa, kräver personens bästa, skyddat av den etiska
normen, att man respekterar de villkor som föregår experimentet,
huvudsakligen kopplade till medgivande och risk.
77. Framför allt handlar det om patientens medgivande. Hon
”måste bli informerad om experimentet, om målet med det och om
tänkbara risker, så att hon kan säga ja eller nej i full vetskap och frihet.
Läkaren har endast den makt och de rättigheter som patienten själv
ger honom.” (162)
Man kan utgå från ett medgivande när det är till fördel för patienten själv, det vill säga när det är en fråga om experiment i botande
syfte.
78. För det andra finns riskfaktorn. Till sin natur är varje experiment riskfyllt. Därför ”kan man inte kräva att all fara och alla risker
ska elimineras. Det är bortom mänskliga möjligheter. Det skulle paralysera all allvarlig vetenskaplig forskning och skulle ofta vara till skada
för patienten ... Men det finns en nivå av fara som morallagen inte kan
tillåta.” (163)
En människa kan inte utsättas för samma risker som icke-mänskliga varelser. Det finns en tröskel bortom vilken risken blir mänskligt
sett oacceptabel. Tröskeln utgörs av personens bästa som man inte får
inkräkta på och som gör det otillåtet att riskera hans liv, jämvikt, hälsa
eller att sjukdomen förvärras.” (164)
79. Experimentet kan inte påbörjas eller genomföras fullt ut förrän alla säkerhetsåtgärder har satts in som garanterar att ingreppet är
ofarligt och man minimerat riskerna. ”Den prekliniska grundfasen,
noggrant utförd, bör ge den bredaste dokumentationen och de säkraste farmakologisk-toxologiska garantierna och operativ säkerhet.”
(165)

För att försäkra sig om säkerheten bör man först, om det är nödvändigt och bra, testa nya medicinska produkter eller nya tekniker på
djur innan man prövar dem på människor. ”Djuret är förvisso till män42
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niskans tjänst och kan därför bli föremål för experiment. Men djuret
måste behandlas som en av Guds skapelser som ska medverka för människans bästa men inte bli illa behandlat.” (166) Följaktligen ska alla
experiment ”utföras med respekt för djuret och så att man inte tillfogar det onödigt lidande.” (167)
När man fått fram alla dessa garantier under den kliniska fasen
måste experiment med människan ske enligt principen proportionerlig risk, det vill säga att det måste finnas en proportion mellan fördelarna och förutsägbara risker. Här måste man göra en åtskillnad mellan experiment på en sjuk människa av omvårdnadsskäl och en frisk
människa av vetenskapliga och humanitära skäl.
80. När man experimenterar med en sjuk människa får man fram
riktiga proportioner på behandlingen, när man jämför den sjukes villkor och de effekter man kan räkna med från mediciner eller det man
experimenterar med. Så kan riskfaktorn, som kan vara proportionerlig i förhållande till sjukdomen och legitim för en patient, inte nödvändigtvis vara det för en annan.
Som vi redan sagt är det en giltig princip att ”när man saknar
andra botemedel är det tillåtet att med patientens medgivande tillgripa medel som den mest avancerade vården har gjort tillgängliga,
även om de fortfarande är på experimentstadiet och inte helt riskfria.
Genom att acceptera dem kan patienten också ge ett exempel på generositet till mänsklighetens bästa.” (168) Men det måste alltid finnas en
”stor respekt för patienten när man tillämpar ny behandling som fortfarande befinner sig på experimentstadiet... när denna fortfarande
medför stora risker.” (169)
”Om det i kritiska fall, när patienten dör om man inte gör ett ingrepp, finns ett tillängligt läkemedel eller en operationsmetod som
skulle kunna lyckas, även om den inte är helt ofarlig, skulle varje rät�tänkande människa gå med på att läkaren, med patientens explicita
eller tysta medgivande, går vidare med behandlingen.” (170)
81. Kliniska experiment kan också utföras på friska försökspersoner som frivilligt erbjuder sig ”att genom sitt initiativ bidra till att läkarvetenskapen utvecklas och på så sätt bidra till det gemensamma
bästa”. I det fallet ”kan patienten legitimt acceptera en viss grad av risk
om hennes integritet i grunden bevaras.” (171)
43
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Detta legitimeras av den mänskliga och kristna solidaritet som
motiverar gesten: ”Att ge sig själv inom gränserna för morallagen, kan
vittna om en synnerligen aktningsvärd kärlek och vara ett medel till
så stort andligt växande att det kan ge kompensation för en mindre
fysisk försvagning.” (172)
Hur som helst måste man alltid avbryta experimenten när resultaten inte blir som förväntat.
82. Människan i fosterstadiet måste få en människas fulla värdighet. Forskning och experiment med mänskliga embryon och foster
omfattas därför av samma etiska normer som gäller för det redan
födda barnet och för varje annan människa.
I synnerhet forskning, det vill säga observation av ett visst fenomen
under graviditeten, kan endast tillåtas när ”det finns en moralisk visshet om att det varken skadar det väntade barnets eller moderns liv
eller integritet, och under förutsättning att föräldrarna har givit sitt
tillstånd.” (173)
Experiment är å andra sidan möjliga att utföra endast av klara
omvårdnadsskäl, när inget annat botemedel finns att tillgå. ”Inget mål,
även om det i sig är lovvärt, såsom att man ser att det kan gagna vetenskapen, andra människor eller samhället, kan på något sätt rättfärdiga
experiment med levande mänskliga embryon och foster, vare sig de
är livsdugliga eller inte, vare sig de finns i moderns livmoder eller utanför den. Det insiktsfulla medgivande som man i normala fall kräver
för kliniska experiment på en vuxen, kan inte ges av föräldrarna, som
inte får förfoga över vare sig det väntade barnets fysiska integritet eller
liv. När man experimenterar med embryon eller foster vet man nästan
säkert i förväg att man skadar deras fysiska integritet eller till och med
orsakar deras död. Att använda mänskliga embryon eller foster som
ett objekt eller som ett redskap för experiment är ett brott mot deras
värdighet som mänskliga varelser.” ”Vanan att hålla mänskliga embryon vid liv in vivo eller in vitro för experiment eller kommers” strider
”helt och hållet mot människans värdighet.” (174)

Organdonationer och transplantationer
83. Framstegen inom transplantationsmedicin och kirurgi som fått
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allt större spridning gör att det är möjligt att behandla och bota många
sjukdomar som till för en kort tid sedan endast kunde leda till döden,
eller i bästa fall till begränsad tillvaro fylld av smärtor. (175) Den ”tjänst
för livet” (176) som donation och organtransplantation är, visar på dess
moraliska värde och legitimerar att operationerna utförs. Men det
finns vissa villkor som måste uppfyllas, särskilt de som berör givaren
och de organ som ges bort och implanteras. Varje transplantation av
organ eller mänsklig vävnad kräver att man tar bort ett organ som i
någon mån påverkar givarens kroppsliga integritet.
84. Transplantationer där man tar bort organ och implanterar
dem på samma person är legitima utifrån helhetsprincipen som rättfärdigar att man använder sig av en del för hela organismens bästa.
85. Transplantationer där man tar organ från en person av samma
slag som mottagaren legitimeras av principen om solidaritet som förenar människor och av en kärlek som driver människor att ge till lidande bröder och systrar (177). ”I och med att man införde organtransplantationer, efter att man börjat med blodtransfusioner, har människor funnit ett sätt att ge en del av sig själva, av sitt blod och av sin
kropp, så att andra kan fortsätta att leva. Tack vare vetenskapen och
läkarnas och vårdpersonalens utbildning och hängivenhet ... uppstår
nya och underbara utmaningar. Vi utmanas att älska vår nästa på nya
sätt; med bibliska termer – att älska ’intill slutet’ (Joh 13:1), även om
det sker inom vissa gränser som inte kan överskridas, gränser som satts
av naturen själv.” (178)
I transplantationer mellan människor kan man ta organ antingen
från en levande donator eller från en död kropp.
86. I det förstnämnda fallet är det legitimt att ta bort ett organ
under förutsättning att inte givarens tillstånd försämras på ett obotligt
sätt om organet tas bort. ”Personen kan endast ge sådant som han kan
undvara utan att på allvar riskera sitt liv eller sin egen identitet och
under förutsättning att det sker utifrån ett riktigt och proportionerligt
beslut.” (179)
87. I det andra fallet talar vi inte längre om en levande person utan
om ett lik. Kroppen måste alltid respekteras som en människas döda
kropp. Men den har inte längre en värdighet som subjekt och det absoluta värde som en levande människa har. ”Ett lik är inte längre i
45
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ordets egentliga betydelse ett subjekt med rättigheter, för det saknar
den personlighet som är det enda som kan vara föremål för några
rättigheter.” Men att ”upplåta den till nyttiga ändamål som är moraliskt fläckfria och till och med ädla” är ett beslut ”som man inte kan
fördöma utan som man måste rättfärdiga på ett positivt sätt”. (180)
Man måste emellertid vara förvissad om att det handlar om en död
kropp för att vara säker på att man inte orsakar eller påskyndar personens död genom att ta bort organ. Att avlägsna organ från ett lik är
legitimt, efter att man försäkrat sig om att givaren verkligen är död.
Därför är det en plikt att ”man vidtar åtgärder för att förvissa sig om
att kroppen inte betraktas som ett lik och behandlas som sådant, innan döden verkligen har konstaterats.” (181)
För att man ska betrakta personen som ett lik räcker det att man
förvissar sig om att donatorn är hjärndöd, vilket består i ”att all aktivitet i hjärnan oåterkalleligen har upphört”. När man med säkerhet har
konstaterat att personen är hjärndöd, det vill säga efter de obligatoriska testerna, är det tillåtet att ta bort organ och också att uppehålla
organiska funktioner på konstgjord väg för att hålla organ vid liv med
sikte på transplantation. (182)
88. Etiskt sett kan man inte donera alla organ. Hjärnan och könskörtlar kan inte transplanteras, för de är garanter för den personliga
identiteten respektive fortplantningsidentiteten. Det är organ som förkroppsligar personens unika karaktäristika och som läkarvetenskapen
måste skydda.
89. Det finns också heterogena transplantationer, det vill säga med
organ från en annan art än mottagaren. ”Man kan inte säga att varje
(biologiskt möjlig) transplantation av vävnad mellan två arter är moraliskt förkastlig, men det är ännu mindre sant att varje biologiskt
möjlig heterogen transplantation inte skulle vara förbjuden och inte
skulle kunna leda till invändningar. Man måste göra skillnad mellan
olika fall beroende på vilken vävnad eller vilket organ som avses för
transplantationen. Transplantation av könsorgan från djur till människa måste förkastas som varande omoralisk. Men organtransplantation av en hornhinna från en icke-mänsklig organism till en mänsklig
organism borde inte skapa några problem om det vore biologiskt möjligt och lämpligt.” (183)
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Bland heterogena transplantationer finns också implantation av
konstgjorda organ, vars legitimitet är beroende på hur fördelaktig
effekten är för personen och på hur hans värdighet respekteras.
90. Det medicinska ingreppet vid transplantationer ”går inte att
skilja från en människas gåva.” (184) I liv och i död måste den från vilken
ett organ tas, vara medveten om att han är donator, en som frivilligt
går med på att organet tas bort.
Transplantationer förutsätter ett fritt och medvetet tidigare beslut
antingen från donatorns sida eller från någon som lagligen representerar honom, vanligtvis de närmaste släktingarna. ”Det är ett beslut
att, utan ersättning, ge en del av sin kropp till gagn för en annan människas hälsa och välbefinnande. På det sättet tillåter den medicinska
handlingen med transplantationen givaren att göra ett offer, där han
uppriktigt ger sig själv, något som uttrycker den grundläggande kallelsen till kärlek och gemenskap.” (185)
Möjligheten att tack vare biomedicinska framsteg ”sträcka ut sin
kallelse till kärlek bortom döden” borde inbjuda människor att medan
de lever offra en del av sin kropp, ett offer som inte får sin fulla verkan
förrän efter deras död.” Det är ”en storartad kärlekshandling, en kärlek som ger liv åt andra.” (186)
91. Såsom en del av denna utgivande kärlek är själva den medicinska transplantationen eller till och med bara en blodtransfusion ”inte
bara ett ingrepp som alla andra”. ”Det kan inte skiljas från donatorns
givande, från livgivande kärlek.” (187)
Här blir den som vårdar av en sjuk ”förmedlare av något som är
särskilt meningsfullt, en person som ger sig själv – till och med efter
döden – för att en annan ska leva”. (188)

Beroende
92. Beroende i medicinska hälsotermer, är att man blivit beroende av
ett ämne eller en produkt – såsom läkemedel, alkohol, narkotika, tobak – som individen känner ett okontrollerbart behov av och inte kan
undvara utan att riskera psykiska och/eller fysiska besvär. Fenomenet
med beroende ökar i våra samhällen vilket är oroande och i vissa avseenden dramatiskt. Det hänger å ena sidan samman med krisen när
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det gäller värderingar och mening med livet som vårt samtida samhälle och vår samtida kultur (189) upplever, och å andra sidan med den
stress och de frustrationer som följer med jakten på effektivitet, med
ständig aktivitet, stor konkurrens och anonymitet i de sociala relationerna.
Utan tvekan är inte det onda som orsakas av beroende och botandet av beroendet endast en fråga för läkekonsten, men den har en
preventiv och vårdande roll.

Droger
93. Droger och drogberoende är nästan alltid resultatet av en sorglig
flykt från ansvar, ett ifrågasättande a priori av den sociala strukturen,
som man förkastar utan några positiva förslag till vettiga reformer, ett
uttryck för masochism motiverat av frånvaron av värderingar.
Den som drogar sig förstår inte eller har förlorat meningen och
värdet med livet och utsätter sig för risker tills livet går förlorat: många
dödsfall i överdos är frivilliga självmord. Den som använder droger
skaffar sig ett nihilistiskt själstillstånd och föredrar på ett ytligt sätt
dödens tomrum framför livets allt.
94. Ur moralisk synpunkt ”är det alltid otillåtet att använda droger,
för det innebär en obefogad och irrationell vägran att tänka, vilja och
agera som fria människor.” (190)
Att säga att droger är otillåtna är inte detsamma som att fördöma
den som använder sig av droger. Den människan upplever sina levnadsvillkor som ”ett tyngande slaveri” som hon måste bli befriad ifrån.
(191)
Moralisk skuldbeläggning eller repressiv lagstiftning kan inte vara
en väg till tillfrisknande. Tillfrisknandet måste ske genom rehabilitering som, utan att dölja missbrukarens eventuella fel, syftar till att han
blir fri och kan återintegreras.
95. Avgiftningen av drogmissbrukaren är mer än medicinsk behandling. Dessutom är mediciner till föga eller ingen nytta alls. Avgiftning är en helt och hållet mänsklig process som syftar till att ”ge en
hel och definitiv mening med livet” (192) och på det sättet ge missbrukaren tillbaka det ”självförtroende och den hälsosamma självaktning”
som kan hjälpa honom att återfå livsglädjen. (193)
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När man rehabiliterar en narkoman är det viktigt ”att man försöker lära känna individen och förstå hans inre värld; att man får honom
att upptäcka eller återupptäcka sitt människovärde, att man hjälper
honom att vakna upp på nytt och som ett aktivt subjekt utveckla de
personliga resurser som drogmissbruket har undertryckt genom att
aktivera hans viljemekanismer mot trygga och högtstående ideal.” (194)
96. Att använda droger är mot livet. ”Man kan inte tala om ’friheten att knarka’ eller om ’rätten till knark’, för människan har ingen
rätt att skada sig själv och hon kan och får aldrig någonsin avsäga sig
sin personliga värdighet som hon fått av Gud” (195), och ännu mindre
rätt har hon att låta andra betala för hennes val.

Alkoholism
97. Till skillnad från droger är alkoholen i sig inte otillåten: ”om man
använder den på ett måttligt sätt som en dryck strider det inte mot
morallagen” (196). Inom rimliga gränser är vinet föda.
”Det är endast missbruket som är förkastligt”: (197) alkoholism som
orsakar beroende, fördunklar medvetandet och i ett kroniskt stadium
orsakar allvarlig skada på kropp och själ.
98. Alkoholisten är en sjuk människa som behöver medicinsk hjälp
tillsammans med solidarisk hjälp och psykoterapi. Ett program med
helt och hållet mänsklig rehabilitering måste göras upp för honom. (198)

Rökning
99. När det gäller tobak ligger inte heller det etiskt otillåtna i att man
använder sig av tobak utan i ett missbruk. Numera är det fastställt att
överdriven rökning skadar hälsan och orsakar beroende. Det leder till
att man successivt sänker tröskeln till missbruk.
Rökning leder till problem med att avråda och förebygga, vilket
måste ske särskilt genom utbildning om hälsa och information, till och
med genom reklam.

49

49392inl.indd 49

2007-09-21 16:25:57

Psykofarmaka
100. Psykofarmaka är en speciell kategori mediciner som användes för
att bota upprördhet, delirium och hallucinationer och för att befria
från ångest och depression. (199)
101. För att man ska kunna förebygga, begränsa och undvika risken för beroende och tillvänjning måste psykofarmaka underställas
medicinsk kontroll. ”Om man enligt medicinska indikationer tar till
lugnande substanser för att – i väl definierade fall – lindra fysikt och
psykiskt lidande bör det styras av mycket stor försiktighet så att man
undviker farliga former av tillvänjning och beroende.” (200)
”Det är en uppgift för hälsovårdsmyndigheter, läkare och ansvariga för forskningscentra att anstränga sig för att minska dessa risker
till ett minimum genom lämpliga förebyggande åtgärder och information.” (201)
102. Om psykofarmaka ges av omvårdnadsskäl och med den respekt som tillkommer personen är de etiskt legitima. De allmänna villkoren för vad som är tillåtet vid medicinsk behandling gäller också i
det här fallet.
Speciellt krävs ett upplyst medgivande från patienten, och hennes
rätt att vägra gå med på behandlingen måste respekteras, med hänsyn
tagen till mentalpatientens förmåga att fatta beslut. Något som också
måste respekteras är principen med proportioner i omvårdnaden, i valet och utdelandet av dessa mediciner baserat på en uppmärksam etiologi av symptomen och skälen till att någon begär denna medicin. (202)
103. Bruk och missbruk av psykofarmaka är moraliskt otillåtet om
målet är att förbättra och öka de normala prestationerna eller skaffa
sig ett konstgjort och euforiskt lugn. Ett sådant bruk av psykofarmaka
är samma sak som alla narkotiska substanser, så de etiska bedömningarna som redan gjorts när det gäller droger är alltså giltiga även här.

Psykologi och psykoterapi
104. Det är redan bevisat att i de flesta av kroppens sjukdomar finns
en psykologisk faktor, både när det gäller orsaker och återverkningar.
Det är om det psykosomatisk medicin handlar, där det läkande värdet
är beroende av relationen mellan läkare och patient. (203)
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Vårdare bör försöka ha sådana relationer med patienten att deras
professionalism förstärks av deras humanitära attityd, så att de blir mer
kompetenta och effektiva tack vare att de förstår patienten.
Ett kärleksfullt och mänskligt sätt att närma sig patienten, är vad
som krävs i en fullt ut mänsklig syn på sjukdomen, en syn som bekräftas av tron. (204) Nyckeln till att terapin ska lyckas är relationen mellan
läkare och patient.
105. Psykologiska störningar och sjukdomar kan man handskas
med och behandla med terapi. Inom terapin finns en rad metoder
som kan vara till hjälp när någon ska hjälpa en annan att bli botad
eller åtminstone bli bättre.
Psykoterapin är huvudsakligen en växtprocess, det vill säga en väg
till befrielse från barndomsproblem, eller om man så vill från det
förflutna, vilket hjälper individen att finna sin identitet, sin roll och
sitt ansvar och ta på sig dem.
106. Psykoterapin är moraliskt acceptabel som medicinsk behandling. (205) Men det måste finnas en respekt för patientens person, när
denne ger tillträde till sin inre värld.
Denna respekt förbjuder psykoterapeuten att kränka den andres
privata zon utan dennes medgivande och tvingar honom till att arbeta inom dessa gränser. ”På samma sätt som det inte är tillåtet att
tillägna sig någon annans egendom eller överskrida hans kroppsliga
integritet utan tillåtelse, så är det inte tillåtet att gå in i en annan människas inre värld mot hans önskan, vilken teknik eller metod som än
används.” (206)
Samma respekt förbjuder terapeuten att påverka patienten eller
styra hennes vilja. ”Psykologen som endast vill patientens bästa, ska
vara desto mer uppmärksam när det gäller att acceptera de moraliska
gränserna för sin verksamhet, eftersom han – om man så säger – har
personens psykologiska förmåga i sin hand, dennes förmåga att handla fritt och nå de höga ideal som ligger i hennes personliga öde och
sociala kallelse.” (207)
107. Ur moralisk synpunkt är logoterapi och samtalsterapi prioriterade former av psykoterapi. Men alla former av psykoterapi är acceptabla under förutsättning att de utövas av psykoterapeuter som
drivs av ett etiskt patos.
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Pastoral omvårdnad och de sjukas smörjelse
108. Pastoral omvårdnad om de sjuka består i andlig och religiös hjälp.
Detta är en grundläggande rättighet för patienten och en plikt för
Kyrkan. (jfr Matt 10:8; Luk 9:2, 10:9). Om man inte tillhandahåller
pastoral omvårdnad eller ger den på ett godtyckligt sätt, om man inte
stöder den pastorala omvårdnaden eller sätter hinder för den är det
en kränkning mot patientens rätt och bristande trohet i förhållande
till uppgiften.
Detta är den huvudsakliga och specifika, om än inte exklusiva
uppgiften för dem som ägnar sig åt pastoral omvårdnad inom sjukvården. För att det ska kunna finnas ett samspel mellan personens fysiska,
psykiska och andliga dimensionen måste vårdgivarna vittna om sin
egen tro och skapa möjligheter så att alla som, antingen uttryckligen
eller implicit ber om religiös hjälp, verkligen får det. (208) ”I Jesus, ”livets
ord”, förkunnas och meddelas alltså det gudomliga och eviga livet.
Tack vare denna förkunnelse och gåva får människans fysiska och
andliga liv sitt fulla värde och sin fulla mening redan här på jorden:
det gudomliga och eviga livet är målet som människan, som lever i
denna värld, drivs mot och kallas till.” (209)
109. Andlig hjälp innebär att det inom sjukvårdens struktur ska
finnas möjligheter och medel till att kunna ge denna hjälp.
Vårdpersonalen måste visa sig helt villig att stödja och ta emot
patientens begäran om andlig hjälp.
Där själavårdaren av allmänna eller speciella skäl inte kan ge hjälp
måste sådan ges direkt – inom det tillåtnas och möjligas gräns – av
vårdpersonalen, med respekt för patientens frihet och religiösa tillhörighet. När han gör det måste han se till om att han inte avviker från
de rättigheter som han har i egenskap av vårdare i dess egentliga bemärkelse.
110. Andlig hjälp åt den sjuke ingår i en större vision av medicinskpastoral hjälp, det vill säga av Kyrkans närvaro och aktivitet som är
menad att ge Herrens ord och nåd åt dem som lider och dem som tar
hand om dem.
Genom präster, ordensfolk och lekmän som individuellt eller i
grupper är engagerade i den pastorala omvårdnaden av de sjuka lever
Guds barmhärtighet vidare. Guds barmhärtighet har i Kristus Jesus
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omslutit människan i hennes lidande. Genom pastoralarbetarnas tjänst
fullbordas på ett speciellt och prioriterat sätt den helgelse och den
barmhärtighet som Kyrkan har fått sig anförtrodd av Herren. (210)
Det betyder att den pastorala omvårdnaden av de sjuka har en
speciell plats i katekesen, i liturgin och i barmhärtighetsutövningen.
Det handlar om att evangelisera sjukdomen, hjälpa en person att upptäcka den återlösande meningen med det lidande som uthärdas i gemenskap med Kristus; om att fira sakramenten som effektiva tecken
på Guds återskapande och vitaliserande nåd; om att genom ”diakonia”
(tjänst) och ”koinonia”, (gemenskap) vittna om kärlekens helande
kraft.
111. I den pastorala omsorgen om de sjuka kommer Guds kärlek
full av sanning och nåd nära dem i ett speciellt sakrament, menat för
dem: de sjukas smörjelse. (211)
Detta sakrament kan ges till alla kristna som befinner sig i en
livshotande situation och är ett botemedel för kropp och själ. Det ger
patienten lindring och styrka i hennes kroppsligt-andliga integritet.
Sakramentet kastar ett ljus över lidandets och dödens mysterium och
ger ett hopp som öppnar människans nu för Guds framtid. ”Hela människan får hjälp av sakramentet för sin frälsning. Hon känner sig stärkt
i sin förtröstan på Gud och får ny kraft att stå emot djävulens frestelser
och rädslan för döden.” (212)
Eftersom de sjukas smörjelse förmedlar nåd för den sjuke är det
”inte bara ett sakrament för dem som är döende.” Därför ”är det lämpligt att ta emot det när en av de troende antingen på grund av sjukdom
eller ålderdom riskerar att dö.” (213)
Liksom vid alla sakrament måste de sjukas smörjelse också föregås
av lämplig trosundervisning så att mottagaren, den sjuke, blir ett medvetet och ansvarsfullt subjekt som tar emot nåden i sakramentet och
inte ett omedvetet objekt vid en rit inför en förestående död. (214)
112. Endast prästen kan dela ut de sjukas smörjelse och han ska se
till att det ges ”till de troende vilkas hälsa är allvarligt hotad av ålderdom eller sjukdom.” För att kunna avgöra hur allvarlig sjukdomen är
räcker det med att ”på ett klokt sätt bedöma vad som är troligt”.
Om man firar en gemensam smörjelse kan det hjälpa människor
att komma över negativa fördomar mot de sjukas smörjelse och hjälpa
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dem att uppskatta betydelsen av detta sakrament och att få förståelse
för den kyrkliga solidariteten.
Smörjelsen kan upprepas om den sjuke har blivit frisk från den
sjukdom för vilken han fick sakramentet men sedan blivit sjuk igen
eller hans tillstånd skulle förvärras under loppet av samma sjukdom.
Man kan dela ut de sjukas smörjelse före en operation om skälet
till operationen är ”farlig sjukdom”.
Man kan ge de sjukas smörjelse till äldre ”eftersom deras styrka
synbart minskar även om de inte har någon allvarlig sjukdom”.
Om omständigheterna är sådana kan sakramentet också ges åt
barn ”om de är tillräckligt stora för att förstå”.
”När det gäller sjuka som är medvetslösa eller inte längre fungerar
mentalt”, kan man dela ut sakramentet ”om det finns skäl att tro att de
om de vid sina sinnens fulla bruk som troende själva, åtminstone implicit skulle ha bett om den heliga smörjelsen”.
”Man kan inte ge sakramentet till en person som redan avlidit”. (215)
”När det råder tvekan om den sjukes medvetandetillstånd, om han
är allvarligt sjuk eller om han är död ska man utdela sakramentet.” (216)
113. Eukaristin som viaticum, får också en speciell betydelse och
verkan för den sjuke. ”Viaticum bestående av Kristi kropp och blod
stärker den troende och ger honom en pant på uppståndelsen eftersom Herren har sagt: Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har
evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen” (Joh
6:54). (217)
För den sjuke är eukaristin detta viaticum av liv och hopp. ”Kommunion i form av viaticum är ett speciellt tecken på deltagande i det
mysterium som firas i mässoffret, mysteriet med Herrens död och hans
övergång till Fadern.” (218)
Därför är det en kristens plikt att be om viaticum och ta emot det.
Kyrkan har ett pastoralt ansvar att dela ut det. (219)
Den som utdelar viaticum är prästen. Men han kan ersättas av en
diakon eller kommunionsutdelare. (220)
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III Döden
114. Att tjäna livet är för den som vårdar en sjuk att han tjänar livet tills
det får ett naturligt slut.
Livet ligger i Guds händer: han är Herren, endast han avgör när
det sista ögonblicket kommer. Varje trogen tjänare vakar över att Guds
vilja sker i varje människas liv som han har fått i sin vård. Han betraktar inte sig själv som en domare över döden och inte över vilkens liv
det vara månde.

Obotliga sjukdomar
115. När människans hälsa försämras på ett oåterkalleligt och dödligt
sätt, går hon in i slutstadiet av sin jordiska existens. För henne blir livet
på ett speciellt sätt allt svårare och smärtsammare. Till sjukdom och
fysiskt lidande kommer det psykologiska och andliga dramat med att
skiljas från allt, för det är vad döden innebär och bär i sitt sköte.
Den patient som befinner sig i slutstadiet behöver mänsklig och
kristen närhet. Och det är här som läkare och sköterskor är kallade
att bidra med sin experthjälp, ett bidrag som är oundgängligt. Det
handlar om att man måste ordna med speciell medicinsk assistans åt
en döende människa, för vid sin död måste människan kunna betrakta sig som levande och vilja vara det. ”Aldrig blir livet mer firat och
upphöjt än i dödens närhet och i själva döden”. Detta måste respekteras fullt ut, skyddas och assisteras också hos någon som erfar att det
håller på att ta slut ... I attityden mot dödligt sjuka prövas känslan för
rättvisa och kärlek, själens finhet och sjukvårdarnas ansvar och professionella förmåga, i första hand läkarnas.” (221)
116. Döendet är en del av livet, den sista fasen i livet. Man ska därför vårda sig om det som om det hör till livet. Detta kräver inte mindre
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utan lika mycket vårdnadsansvar hos sjukvårdspersonalen som vid alla
andra ögonblick i livet.
Den döende ska inte skrivas ut från sjukhuset som ”dömd” och
obotligt sjuk och bli övergiven åt sig själv och familjen utan måste
anförtros i andra läkares, sjuksköterskors och annan vårdpersonals
händer. Om de sistnämnda arbetar tillsammans och blir en del av den
hjälp som ges av sjukhuspräster, socialarbetare, släktingar och vänner,
tillåter det den döende att acceptera sin död och leva den. (222) Om
man hjälper någon att dö betyder det att man hjälper honom att intensivt leva igenom den sista erfarenheten i livet. Där det är möjligt
och om den berörde önskar det bör han få möjlighet att tillbringa sina
sista dagar hemma med lämplig medicinsk hjälp.
117. En obotligt sjuk människa måste få all medicinsk hjälp för att
lindra den smärtsamma sidan av döden. I det ingår så kallad palliativ
vård eller symptombehandling.
Den viktigaste hjälpen är ”kärleksfull närvaro” vid den döendes
sängkant. (223) Det är en speciell medicinsk och vårdande närvaro som,
fast den inte lurar honom, ändå får honom att känna sig levande, en
människa bland människor, eftersom han liksom varje människa i nöd
får uppmärksamhet och omvårdnad. Denna uppmärksamma och omtänksamma närvaro ger patienten tillförsikt och hopp och försonar
honom med döden. (224) Det är ett unikt bidrag som läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal genom sitt mänskliga och kristna beteende – mer än genom sitt expertkunnande – kan och bör ge den döende, så att patienten kan acceptera döden i stället för att säga nej till
den. Ångesten kan ge vika för hopp.
På det sättet kan människans döende skonas från ”fenomenet med
medikalisering”, då livets slutfas ”utspelar sig i en omgivning med
mycket folk och aktivitet, styrd av medicinsk personal som i första hand
bryr sig om den biologiska och fysiska aspekten av sjukdomen.” Allt
detta ”ser man alltmer på som en avsaknad av respekt för den lidande
människans mänskliga miljö”. (225)
118. ”Inför dödens mysterium är vi maktlösa. Mänsklig visshet
vacklar. Men det är just inför detta nederlag som kristen tro ... blir en
källa till lugn och frid ... Det som verkar meningslöst får mening och
värde.” (226)
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När detta ”nederlag” äger rum i en människas liv vid denna avgörande tidpunkt i hennes liv spelar vårdpersonalens vittnesbörd om tro
och hopp i Kristus en avgörande roll. Det visar på nya meningsfulla
horisonter om uppståndelse och liv när utsikten att leva kvar på jorden
stängs för henne.
”Ingen kan vara okunnig om den oerhörda hjälp, bortom all
mänsklig tröst, som de döende och deras familjer kan få genom tron
på Gud och hoppet om ett evigt liv”. (227) Det bästa läkarna och vårdpersonalen kan göra är att vara en hoppets och trons närvaro så att de
gör döden mer human. Det är mer än att lindra ett lidande. Det betyder att man använder sin skicklighet för att ”göra det lättare för patienten att gå till Gud”. (228)

Dö med värdighet
119. Rätten till liv preciseras hos den som är i slutskedet av sitt liv som
”en rätt att dö med ro i själen med mänsklig och kristen värdighet”. (229)
Detta kan inte tolkas som att man får ta sitt liv eller ge fullmakt till
andra att göra det, utan att man upplever döendet på ett mänskligt
och kristet sätt och inte ”till varje pris” flyr från det. Människor idag
uttrycker i klara ordalag denna rättighet för att skydda sig mot ”bruket
av teknik som riskerar att bli missbrukad”. (230)
Nutida medicinsk vetenskap har metoder till sitt förfogande som
på ett konstgjort sätt skjuter upp döden utan att patienten får någon
verklig glädje av det. Det handlar bara om att man uppehåller livet och
förlänger det en tid till priset av ytterligare smärtsamt lidande. Detta
är det så kallade ”vårdtyranniet”, som består i att man använder metoder som är särskilt tröttsamma och smärtsamma för patienten och att
man i själva verket dömer henne till ett förlängt lidande på konstgjord
väg.” (231)
Detta står i motsatsförhållande till den döende människans värdighet och till den moraliska plikten att acceptera döden och tillåta
den att till sist få sitt förlopp. ”Döden är ett oundvikligt faktum i människans liv”: (232) man får inte försena den i onödan och fly från den på
alla tänkbara sätt. (233)
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120. Vårdgivaren måste vara medveten om att han ”varken är herre över livet eller den som kan besegra döden” och, när han utvärderar
vilka medel som ska användas, ”göra lämpliga val, det vill säga förhålla sig till patienten och vägledas av dennes verkliga tillstånd”. (234)
Det är i det läget som han bör tillämpa den princip, som vi tidigare slagit fast om ”lämplig medicinsk vård” som kan specificeras på
följande sätt: ”När man står inför en oundviklig död trots alla medel
man använt sig av, får man med gott samvete besluta sig för att säga
nej till en behandling som endast skulle ge en oviss och smärtsam
förlängning av livet, dock utan att man för den skull avbryter den
normala behandlingen som patienten ska ha i liknande fall. Därför
behöver läkaren inte vara orolig; det är inte så att han har låtit bli att
hjälpa en person i fara.” (235)
Att ge mat och dryck också på konstgjord väg är en del av den
normala behandlingen som patienten ska ha, när det inte är för påfrestande för honom: om man upphör med mat och dryck på ett otillbörligt sätt skulle det betyda detsamma som verklig så kallad eutanasi.
121. För läkarna och deras medhjälpare är det inte fråga om att
besluta om en individs liv eller död. Det handlar bara om att vara just
läkare, det vill säga att ställa frågan och sedan fatta beslut utifrån sitt
expertkunnande och sitt samvete hur man på ett respektfullt sätt ska
ta hand om den patient som anförtrotts åt honom, om dennes liv och
döende. Det ansvaret innebär inte att man alltid och i alla situationer
använder sig av alla till buds stående medel. Det kan också krävas att
man avstår från ett visst medel för att göra det lättare för patienten att
med lugn i själen acceptera den död som finns inbyggd i livet. Det kan
också betyda att man respekterar patientens önskan när hon vägrar
att bli behandlad med sådana medel. (236)

Bruket av smärtstillande medicin för obotligt sjuka
122. Bland de mediciner man ger till obotligt sjuka är smärtstillande
medel. Dessa mediciner som bidrar till att sjukdomens förlopp blir
mindre dramatiskt, bidrar till att döden blir mer human och att patienten kan acceptera den. (237)
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Detta är emellertid inte en allmän norm för hur man ska göra. (238)
”Heroiskt beteende” är inte något man kan tvinga på alla. (239) Och
dessutom händer det mycket ofta att ”smärtan minskar den moraliska
styrkan” hos människan: (240) lidande ”förvärrar svaghetstillståndet och
den fysiska utmattningen och hindrar andens impulser och försvagar
den moraliska kraften i stället för att stödja den. Om man i stället
minskar smärtan ger det organisk och psykisk lättnad som gör bönen
lättare och gör en i stånd att ge sig själv på ett mer generöst sätt.” (241)
”Mänsklig och kristen klokhet talar för att man ger de flesta patienter mediciner som lindrar eller tar bort smärtan, även om det orsakar dvala eller att patienten blir mindre klar i huvudet. När det gäller dem som inte kan uttrycka sina önskemål kan man på goda grunder förmoda att de vill ha smärtstillande medicin och dessa kan ges
enligt läkares anvisningar.” (242)
Men bruket av smärtstillande medel för döende är emellertid inte
problemfritt.
123. För det första kan konsekvensen av bruket av smärtstillande
medel bli att de inte bara lindrar smärtan utan också påskyndar döden.
När ”rimliga skäl” så kräver ”är det tillåtet att med måtta använda
narkotiska preparat som lindrar lidandet men som också påskyndar
döden.” (243) I det fallet har man ”inte på något sätt önskat eller sökt
döden, även om det, på grund av ett genomtänkt mål, finns risk för att
den inträffar: vad man syftar till är endast att lindra smärtan på ett
effektivt sätt och för det målet använda sig av de smärtlindrande medel sjukvården har tillgång till.” (244)
124. Det finns också en möjlighet att smärtstillande medel orsakar
medvetslöshet hos den döende. Detta måste man ta i speciellt beaktande. (245)
”Utan allvarliga skäl får inte den döende berövas medvetandet.” (246) Ibland är det systematiska bruket av narkotika som minskar
patientens medvetande endast en täckmantel för sjukvårdspersonalens ofta omedvetna önskan att avbryta relationerna med den döende.
I det fallet handlar det inte så mycket om att söka lindring för patientens lidande, utan mer om vårdpersonalens bekvämlighet. Den döende berövas möjligheten att ”leva sitt eget liv” när man reducerar
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honom till ett medvetslöshetstillstånd, som är ovärdigt en människa.
(247)
Det är därför det är ”verkligt beklagligt” (248) när man ger patienten
narkotika endast för att beröva henne ett slut på livet vid fullt medvetande.
Det är en annan sak när det föreligger ett allvarligt kliniskt fall där
man ger smärtstillande medel som gör patienten medvetslös, på grund
av att patienten har svåra och olidliga smärtor. Här kan man betrakta
nedsövningen som tillåten under förutsättning att den döende har
uppfyllt eller fortfarande har möjlighet att uppfylla sina moraliska och
religiösa förpliktelser och förpliktelser i förhållande till familjen. (249)

Berätta sanningen för en döende
125. När man ska berätta sanningen om den döendes diagnos och
prognos och annan relevant information för dem som lider av obotlig
sjukdom, uppstår ett kommunikationsproblem.
Om man informerar någon om att han eller hon är döende är det
svårt och dramatiskt men man får för den skull inte avstå från att vara
sanningsenlig. Kommunikationen mellan en döende och dem som
tar hand om honom eller henne kan inte byggas på fantasier. Det är
aldrig en mänsklig utväg för den som är döende och bidrar inte till att
döden blir mer human.
Människan har rätt att få information om sitt tillstånd. Denna rättighet blir inte mindre när det finns en diagnos och en prognos om
obotlig sjukdom. Snarare blir rätten att få veta större.
Denna information hänger samman med viktigt ansvar som man
inte kan undandra sig. Det finns ansvar som handlar om vilken behandling som man ska tillämpa med patientens upplysta medgivande.
När döden närmar sig kommer ansvaret att uppfylla vissa plikter
i relationen med familjen, att man ordnar vissa frågor inom arbetet,
att man uppfyller sin plikt i förhållande till en tredje part. För en troende kräver den annalkande döden att han är helt medveten när han
utför vissa handlingar, särskilt det försonande mötet med Gud i botens
sakrament.
Man kan inte överge en medvetslös person under den avgörande
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”timmen” i hans liv, avlägsna honom från sig själv och från sina slutgiltiga och viktigaste beslut. ”Döden är ett alltför viktigt ögonblick för att
man ska undvika åsynen av den.” (250)
126. Plikten att vara sanningsenlig mot en obotligt sjuk patient
kräver urskiljningsförmåga och lyhördhet från sjukvårdspersonalens
sida.
Det kan inte bestå av att man på ett kyligt objektivt och likgiltigt
sätt meddelar diagnosen och en relevant prognos. Sanningen får inte
förbli outtalad, men den får inte heller meddelas i all sin nakna brutala verklighet. Sanningen måste sägas så att den befinner sig på kärlekens och medmänsklighetens våglängd. Dessutom måste man be
alla som på olika sätt bistår den sjuke att i full harmoni gå in på den
våglängden.
Man behöver upprätta en relation präglad av förtroende, mottaglighet och dialog med patienten och söka efter lämplig tidpunkt och
lämpliga ord. Det finns ett sätt att tala som är klarsynt och som respekterar patientens sinnesstämningar och samtalet bör ske i harmoni med
dessa. Det handlar om att använda ett språk där man tar emot frågor
och också väcker frågor så att patienten gradvis blir medveten om sitt
tillstånd. Om man försöker vara närvarande för patienten och känslig
för hennes öde kommer man att finna de ord och de svar som gör det
möjligt att kommunicera i sanning och kärlek: ”i kärlek hålla fast vid
sanningen” (Ef 4:15).
127. ”Varje fall ställer sina egna krav beroende på varje människas
känslighet och förmåga, på hans eller hennes relation med patienten
och patientens tillstånd; för att kunna möta möjliga reaktioner från
patientens sida (upproriskhet, depression, resignation och så vidare)
ska man förbereda sig så att man kan svara på ett lugnt och taktfullt
sätt.” (251) Det är inte det exakta innehållet i vad som sägs som är viktigt
utan solidaritet i relationen med patienten. Det handlar inte bara om
att ge kliniska fakta utan om meningsfull kommunikation.
I den relationen är inte perspektivet att dö längre något ofrånkomligt och förlorar därför sin ångestladdning: patienten känner sig inte
isolerad och dödsdömd. När sanningen presenteras för henne på det
här sättet lämnas hon inte utan hopp. Sanningen får henne att känna
sig levande i en relation där man talar med varandra och känner ge61

49392inl.indd 61

2007-09-21 16:25:59

menskap. Hon är inte ensam med sin sjukdom: hon känner sig verkligen förstådd och hon känner frid både med sig själv och med andra.
Hon är sig själv som människa. Hennes liv har trots allt en mening och
döendet öppnar henne för en horisont med autentiska värden som går
bortom döden.

Dödsögonblicket
128. Bruket av återupplivningsteknologi och behovet av vitala organ
för transplantationer ställer oss idag på nytt inför problemet att diagnostisera när döden inträffar.
Döden betraktas och upplevs av människan som ett sönderfall, en
upplösning, en brytning. (252) ”Den inträffar när den andliga princip
som styr individens enhet inte längre förmår utöva sina funktioner på
och i organismen. Elementen i organismen upplöses när de lämnas
på egen hand. Denna förstörelse påverkar inte hela människan. Den
kristna tron – och inte bara den – hävdar att det finns en fortsättning,
bortom döden, på människans andliga princip.” Tron underhåller den
kristnes hopp om att ”återfinna sin integritet som person men förklarad och en gång för alla i Kristus” (jämför 1 Kor 15:22). (253)
Denna hoppfulla tro hindrar inte ”att döden är en smärtsam brytning”. Men ”ögonblicket för brytningen är inte direkt förnimbar och
problemet består i att identifiera tecken på den.” (254) Att konstatera
och tolka dessa tecken hör inte till trons och moralens område utan
medicinens: ”det tillkommer läkaren ... att ge en klar och precis definition av döden och när den inträffar”. (255) ”Vetenskapsmän, analytiker och lärda bör fortsätta sin forskning och sina studier för att på ett
så exakt sätt som möjligt kunna avgöra det exakta dödsögonblicket och
det obestridliga tecknet på att döden inträtt.” (256)
När man väl lyckats med att avgöra när döden inträtt kan man i
ljuset av detta lösa de frågor och de moraliska konflikter som uppstår
i samband med nya teknologier och nya möjligheter inom vården.
Moralteologin kan inte göra annat än att erkänna det biomedicinska
fastställandet av dödsögonblicket som ett avgörande kriterium.
129. Den påvliga vetenskapsakademin har trängt in på djupet i
detta biomedicinska fastställande av dödsögonblicket och kommit
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med ett auktoritativt bidrag. Först beträffande den biomedicinska definitionen av döden: ”en person är död när han oåterkalleligen har
förlorat all förmåga att integrera och koordinera de fysiska och mentala funktionerna i kroppen.”
För det andra, beträffande det exakta dödsögonblicket: ”döden
inträffar när a) hjärtats och andningens spontana funktioner har upphört, eller b) när all aktivitet i hjärnan oåterkalleligen har upphört”. I
själva verket ”är hjärndöden det verkliga dödskriteriet, för när hjärtat
och andningen definitivt slutar att fungera leder det snabbt till att
hjärnan dör”. (257)
Tron och moralen accepterar vetenskapens slutsatser. Men dessa
slutsatser kräver av vårdpersonalen att man på ett mer exakt sätt använder sig av olika kliniska och medicinsktekniska metoder för att få
fram en säker diagnos på döden så att man inte dödförklarar en person som inte är död och behandlar honom som död fast han inte är
det.

Andlig hjälp till den döende
130. Den kris som den annalkande döden medför manar den kristne
och Kyrkan att vara bärare av det sanningens ljus som endast tron kan
kasta över dödens mysterium.
Döden är en händelse som leder en in i Guds liv. Endast uppenbarelsen kan uttala ett ord av sanning om döden. Denna sanning
måste i tro ges till den döende. Förkunnelsen av evangeliet ”som är full
av nåd och sanning” (Joh 1:14) ledsagar den kristne från början till
slutet av hans liv. Det sista ordet i evangeliet är det livets ord som besegrar döden och öppnar människans död för största tänkbara hopp.
131. Döden måste alltså evangeliseras. Evangeliet måste förkunnas
för den döende. Det är en pastoral plikt för den pastorala gemenskapen genom var och en av dess medlemmar, utifrån vars och ens ansvar.
Sjukhusprästen har en speciell plikt här, eftersom han är kallad att
övervaka det pastorala arbetet med döende inom ramen för det vidare pastorala arbetet med sjuka.
För honom består plikten inte bara i hans personliga engagemang
för de döende som anförtrotts honom. Han arbetar också för sjukhus63
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kyrkan och inom andra sammanhang på det organisatoriska planet
genom att ordna gudstjänster, utbilda och medvetandegöra vårdpersonal och omfatta släktingar och vänner i detta arbete.
Kärleken, bönen och sakramenten är särskilt talande och verksamma i förkunnelsen av evangeliet.
132. Kärleken uttrycks i den givande och mottagande närvaro där
man etablerar en gemenskap med den döende, en gemenskap som
föds ur uppmärksamhet, förståelse, omtanke, tålamod, tankeutbyte
och osjälviskhet.
Kärleken ser i den döende personen som i ingen annan den lidande och döende Kristus som ropar efter kärlek. Kärleken till den
döende – denne ”fattige” som avstår från all denna världens goda – är
ett särskilt uttryck för kärlek till Gud i nästan. (Jämför Matt 25:3140).
Om man älskar de döende med kristen kärlek hjälper man dem
att känna igen och på ett påtagligt sätt känna Guds mystiska närvaro
vid deras sida: i kärleken till en broder blir Guds kärlek synlig.
133. Kärleken gör att relationen med den döende kan mynna ut i
bön, det vill säga i gemenskap med Gud. I denna gemenskap umgås
man med Gud som Fadern som tar emot sina barn som kommer tillbaka till honom.
Om man hjälper den döende att be och om man ber med honom
betyder det att man öppnar honom för det gudomliga livets horisonter,
för livet med honom. Det betyder samtidigt att man går in i ”de heligas
gemenskap” där alla relationer som döden verkar avbryta ohjälpligt,
återknyts på ett nytt sätt.
134. Ett speciellt viktigt ögonblick i bönen med den döende är firandet av sakramenten: de nådefyllda tecknen på Guds frälsande närvaro.
I sakramentet de sjukas smörjelse fullbordar den Helige Ande den
kristnes förening med Kristus som inleddes med dopet och låter honom på ett slutgiltigt sätt delta i påskens triumf över sjukdom och
död.
Viaticum är eukaristisk föda, ett bröd som ger gemenskap med
Kristus och som ger den döende styrka att gå in i den sista och avgörande etappen på livets väg.
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Boten är försoningens sakrament. Om den döende finner frid i
Gud, har han en inre frid och känner frid med sin nästa.
135. I denna kärleksfyllda frid är den maktlöshet man känner när
man står inför dödens mysterium inte ångestfull och paralyserande.
Den kristne finner hopp och i hoppet en möjlighet att trots allt leva
och inte lida döden.

Släcka liv
136. Människolivets okränkbarhet innebär och förutsätter till syvende
och sist att varje handling som på ett direkt sätt släcker ett människoliv
är otillåten. ”Den oskyldiga människans okränkbara rätt till livet från
konceptionen till döden är ett tecken och ett krav på att människan
inte får kränkas, människan som fått sitt liv av Gud.” (258)
Gud själv ”står upp som försvarare för varje oskyldigt liv”: ”Av varje
människa skall jag kräva vedergällning, om hon dödar en annan människa” (1 Mos 9:5; jämför Matt 19:18, Rom 13:9). Och hans bud är kategoriskt: ”Du skall inte dräpa.” (2 Mos 20:13); ”Avhåll dig från falska
anklagelser som kan bli döden för den oskyldige, den som har rätt, ty
jag frikänner inte den skyldige” (2 Mos 23:7). (259)
137. Därför ”kan ingen hota en oskyldig människas liv utan att gå
emot den kärlek Gud hyser för henne, utan att bryta mot en grundläggande, oförytterlig och omistlig rättighet.” (260)
Denna rätt kommer till människan direkt från Gud (inte genom
andra: föräldrar, samhälle, mänsklig auktoritet). ”Därför kan ingen
människa, ingen auktoritet, ingen vetenskap, ingen medicinsk, rashygienisk, social eller moralisk indikation visa på eller lägga fram en
giltig juridisk handling enligt vilken man på ett direkt och avsiktligt
sätt kan göra sig av med ett oskyldigt mänskligt liv, det vill säga att man
gör sig av med det i avsikt att förstöra det antingen som ett syfte i sig
eller som ett medel för ett annat mål vilket i sig kanske inte alls är otil�låtet.” (261)
Särskilt gäller att ”ingenting och ingen kan tillåta att man dödar
en oskyldig mänsklig varelse, vare sig det är ett foster eller ett embryo,
ett barn eller en vuxen, gammal, sjuk, obotlig eller döende. Inte heller
kan någon begära att de själva ska bli dödade eller någon annan som
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de har ansvar för, inte heller kan de samtycka till det på ett explicit
eller implicit sätt. Ingen auktoritet kan på ett legitimt sätt pådyvla det
eller tillåta det. För det är ett brott mot gudomlig lag, en förolämpning
mot människans värdighet, ett brott mot livet, ett angrepp mot mänskligheten”. (262)
138. Vårdpersonalen är ”livets tjänare och aldrig dödens verktyg”
(263)
och de ska ”bevara livet, vaka över hur det förändras och utvecklas
under hela dess existens och respektera den plan som Skaparen har
gjort upp”. (264)
De som har denna uppgift att vaka över att människolivet skyddas,
förkastar dödandet av en människa som en moraliskt allvarlig handling som står i motsatsförhållande till den medicinska vetenskapens
uppgift och motsätter sig frivillig död, självmord, som ”oacceptabelt”
och försöker förmå den som är frestad till det att avstå. (265)
Bland sätten att ta ett liv, mord eller självmord, finns det två – abort
och eutanasi – som de inom sjukvården bör vara speciellt vaksamma
på och på sätt och vis förhålla sig till på ett profetiskt sätt. De bör förhålla sig så på grund av att man i kulturella och lagstiftande sammanhang ganska ofta är okänslig och kanske direkt positiv till att abort och
eutanasi ökar i omfattning.

Abort
139. Människans okränkbarhet alltifrån konceptionen förbjuder abort
som ett släckande av prenatalt liv. Detta är ”en direkt kränkning av människans fundamentala rätt till liv” (266) och är ett ”avskyvärt brott” (267).
Man behöver tala explicit om släckandet av liv genom abort och
hur moraliskt allvarligt det är på grund av att man så lätt tar till detta
sätt att döda människor. Man tar också lätt på den etiska likgiltigheten
inför aborter, som uppstått ur den hedonistiska och utilitaristiska kultur – som vuxit fram ur en teoretisk och praktisk materialism – och
som har alstrat en sann mentalitet för abort.
Elimineringen av ett oönskat havandeskap har blivit ett vida spritt
fenomen, som finansieras med skattebetalarnas pengar och underlättas av en tillåtande lagstiftning som ger garantier för aborter. (268) Allt
detta medför på ett ödesdigert sätt att många människor undviker att
66

49392inl.indd 66

2007-09-21 16:25:59

ta ansvar för det väntade barnet och på det sättet banaliserar en allvarlig synd. (269)
”Detta oroande panorama är tyvärr ingalunda i avtagande, snarare utbreder det sig ... Samtidigt utvecklas och befästs en ny kultursituation som ger brotten mot livet en hittills okänd, om möjligt än mer
förvriden gestalt, och därav följer nya allvarliga bekymmer: ty breda skikt
i den allmänna opinionen rättfärdigar vissa typer av brott mot livet
med den enskildes frihet och rättigheter som täckmantel, och av detta
skäl kräver man inte bara straffrihet för sådana brott utan de offentliga myndigheternas godkännande, så att de kan genomföras i full
frihet och med gratis understöd av den allmänna hälsovården.” (270)
140. I likhet med varje människa som håller livet kärt kan inte
Kyrkan vänja sig vid denna mentalitet och höjer sin röst till försvar för
livet, särskilt det försvarslösa och okända livet som embryot och fostret
är.
Kyrkan manar dem som arbetar inom vården till yrkesmässig lojalitet, som inte accepterar någon handling där man släcker liv, trots
”risken för oförstående, missförstånd och till och med allvarlig diskriminering” som denna enhetliga linje kan framkalla. (271) Trohet mot
medicinsk hälsovård legitimerar inte något ingrepp med avsikt att avbryta graviditeten vid vilket stadium det vara månde, kirurgiskt eller
med hjälp av läkemedel.
141. Det är också sant att man i vissa fall, när man vägrar abort,
sätter annat som man gärna vill bevara, på spel. Det kan handla om
moderns hälsa, bördan av att få ytterligare ett barn, allvarlig missbildning på fostret, en graviditet orsakad av våldtäkt.
Man kan inte ignorera eller förringa dessa problem eller de underliggande skälen till dem. Men man måste slå fast att inget av dem
objektivt sett kan ge rätt till att förfoga över någon annans liv, inte ens
i initialskedet. ”Livet är i själva verket något alltför fundamentalt gott
för att man ska kunna jämföra det med en del olägenheter, även om
de i sig är stora.” (272)
142. Alla former av direkt abort är etiskt illegitima eftersom det i
sig är en klandervärd handling. Användandet av ämnen eller medel
som förhindrar att det befruktade embryot implanteras i moderslemhinnan eller som orsakar att det stöts bort i förtid är också en abort67
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handling. En läkare som medvetet skriver ut eller applicerar sådana
substanser eller medel medverkar till aborten.
Om aborten kommer som en följd av en behandling som är avgörande för moderns hälsa, men aborten inte är avsiktlig eller önskad
utan endast tolererad, är det moraliskt legitimt. Aborten är i det fallet
ett indirekt resultat av en handling som inte i sig själv syftar till
abort. (273)
143. Om den som arbetar inom vården står inför en lagstiftning
som är för abort ”måste han vägra artigt men bestämt” (274). ”Man kan
aldrig lyda en lag som i sig är omoralisk och det är fallet med en lag
som i princip medger att abort är lagenlig.” (275)
Därför måste läkare, barnmorskor och sjuksköterskor vägra av
samvetsskäl. Livets stora och grundläggande värde gör denna vägran
till en allvarlig moralisk plikt för den medicinska personal som av lagen uppmuntras till att utföra aborter eller till ett nära samarbete vid
direkta aborter.
Medvetandet om livets okränkbara värde och Guds lag som skyddar det går före alla stiftade mänskliga lagar. När de senare går emot
Guds lag hävdar samvetet sin rätt att ha företräde och att Guds lag står
över de mänskliga lagarna: ”Man måste lyda Gud mer än människor”
(Apg 5:29).
”Det är inte alltid lätt att följa sitt samvete i lydnad för Guds lag.
Det kan medföra offer och nackdelar och man kan på intet sätt räkna
bort vad det kostar; ibland krävs heroism om man ska vara trogen
dessa krav. Ändå måste man klart hävda att vägen till äkta framsteg
för människan går genom denna ständiga trohet till ett redbart samvete som står fast vid det som är sant.” (276)
144. När sjukvårdspersonalen av välmotiverade samvetsskäl vägrar
att medverka vid aborter är det både ett tecken på professionell lojalitet och ytterst meningsfullt som ett social fördömande av juridisk orättvisa mot det oskyldiga och försvarslösa livet.
145. Allvaret i abortsynden och lättheten med vilken den utförs
med stöd av lag och modern mentalitet får Kyrkan att hota den kristne
som utför aborten med exkommunikation: ”Den som utför aborten
på ett framgångsrikt sätt drar på sig exkommunikation, latae sententia.” (277)
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Exkommunikationen har en huvudsakligen preventiv och pedagogisk betydelse. Det är en kraftig påminnelse från Kyrkan, som är
menad att väcka okänsliga samveten, att få människor att avstå från en
handling som är fullständigt oförenlig med evangeliets krav, och väcka
en oreserverad trohet till livet. Man kan inte ingå i en kyrklig gemenskap och samtidigt strunta i livets evangelium och utföra aborter.
När man skyddar och tar emot det väntade barnet och sätter det
före alla andra värderingar är det ett avgörande och trovärdigt vittnesbörd som den kristne måste ge under alla omständigheter.
146. Vårdpersonal har speciella förpliktelser i förhållande till aborterade foster.
Ett aborterat foster, om det fortfarande är vid liv, måste bli döpt
om det över huvud taget är möjligt. (278)
Ett dött och aborterat foster måste få samma respekt som ett lik av
en människa. Det betyder att man inte kan göra sig av med det som
vilket biologiskt avfall som helst. Om det över huvud taget är möjligt
måste det bli ordentligt begravt.
Inte heller kan fostret användas för experiment och transplantationer om aborten skedde frivilligt. Att göra det vore en ovärdig manipulation av ett mänskligt liv.

Eutanasi
147. En mentalitet där man är allt mindre redo att erkänna livet som
ett värde i sig, ett liv endast i förhållande till Gud, oberoende av hur
det kom till; en uppfattning om livskvalitet uttryckt som förmåga samt
psykisk och fysisk tillfredsställelse, där man inte kan se någon mening
i lidande och handikapp och där detta därför till varje pris och med
alla medel måste undvikas; en syn på döden som ett absurt slut på ett
liv som man fortfarande vill njuta av eller som en befrielse från en
tillvaro som man redan betraktar som meningslös; allt detta – i en
kultur där man lämnar Gud åt sidan och gör människan ansvarig
endast inför sig själv och samhällets liberala lagar – är myllan för eutanasikulturen. Där dessa uppfattningar sprids ”kan det förefalla logiskt och ’mänskligt’ att på ett ’fridfullt’ sätt avsluta sitt liv eller någon
annans liv, om detta liv inte för med sig annat än lidande och allvarlig
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försämring.” (279)
”Men detta är verkligen absurt och omänskligt.” (280) Eutanasi är
en mordhandling, som inget syfte kan rättfärdiga. Med eutanasi menas ”en handling eller en utebliven handling som till sin natur eller
avsikt orsakar döden så att allt lidande kan undanröjas. När man refererar till eutanasi måste man alltså söka efter varför man velat göra
detta och vilka metoder som använts.” (281)
Den medkänsla som man känner inför obotligt sjuka människors
smärta och lidande, missbildade spädbarn, psykiskt sjuka, gamla, sådana som lider av obotliga sjukdomar tillåter inte någon form av direkt
eutanasi, varken aktiv eller passiv. Det handlar inte om att hjälpa en
sjuk människa utan att avsiktligt döda en människa.
148. Medicinsk eller paramedicinsk personal som är trogna uppgiften att ”alltid tjäna livet och bistå det till slutet” (282) kan inte medverka till eutanasi inte ens om det är den berörda människan som ber
om det, och ännu mindre när det är släktingarna som begär det. Individen har ingen rätt till eutanasi eftersom han inte har rätt att godtyckligt disponera över sitt eget liv. Därför kan inte vårdpersonalen
vara verkställande beskyddare för en rätt som inte existerar.
Det är en annan sak när det är fråga om rätten att dö med kristen
och mänsklig värdighet, som vi redan nämnt. Detta är en verklig och
legitim rätt som vårdpersonalen är kallade att skydda genom att ta
hand om patienten och acceptera att livet får ett naturligt slut. Det är
radikal skillnad mellan ”att döda” och ”att acceptera döden.” I det
första fallet handlar det om att släcka ett liv, i det senare handlar det
om att acceptera livet ända fram till döden.
149. ”Man bör inte uppfatta allvarligt sjuka personers vädjan om
att få dö som en sann önskan om eutanasi; det handlar i själva verket
nästan alltid om en ångestfull vädjan om hjälp och kärlek. Det den
sjuke behöver, förutom sjukvård, är kärlek, mänsklig och övernaturlig
värme som den sjuke kan och bör omges med av dem som står honom
eller henne nära, föräldrar och barn, läkare och vårdpersonal.” (283)
Den sjuka människa som känner sig omgiven av en kärleksfull
mänsklig och kristen närvaro ger inte efter för depression och ångest
vilket skulle vara fallet om man lämnades att lida och dö ensam och
ville få slut på livet. Därför är eutanasi ett nederlag för den som föreslår
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det, beslutar om det och utför det. Eutanasi är långt ifrån en barmhärtig gärning mot patienten utan i stället en gest av eget och socialt
självmedlidande och en flykt från en outhärdlig situation.
150. Eutanasi stör relationen mellan läkare och patient. Från patientens sida som relaterar till läkaren, som någon som kan säkerställa döden. Från läkarens sida eftersom han inte längre är den absoluta garanten för liv, och den sjuke därför är rädd att läkaren kanske
ska orsaka hans död. Förhållandet mellan läkare och patient är en
relation som handlar om trohet till livet och bör så förbli.
Eutanasi är ett ”brott” som vårdpersonal som alltid och endast är
garanter för livet, aldrig kan medverka till. (284)
För den medicinska vetenskapen är eutanasin ”ett steg bakåt och
en kapitulation liksom också en förolämpning mot den döendes person”. (285) Eutanasi har dykt upp och beskrivits som ”den senaste attacken från dödens sida efter aborten”, vilket bör uppfattas som ”en
dramatisk appell” till en faktisk och oreserverad trohet till livet. (286)
Översättning från engelska och franska: Ylva-Kristina Sjöblom
Citaten ur Evangelium Vitae: Ann Engstrand och Bengt Högberg
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Förkortningar
AAS

Acta Apostolicae Sedis (1909 – )

KKK

Katolska kyrkans katekes
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Noter
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Johannes Paulus II, under hans besök vid Mercy Maternity Hospital i Melbourne, den 28 november 1986, i Insegnamenti IX/2 (1986) 1734, nr 5. ”Liv
och fysisk hälsa är något dyrbart som vi har fått oss anförtrott av Gud. Vi
skall ta vård om liv och hälsa på ett förnuftigt sätt och därvid ta hänsyn till
andras behov och det allmänna bästa.” (KKK 2288)
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid två kongresser om medicin och kirurgi
den 27 oktober 1980, i Insegnamenti III/2, sid 1010, nr 6.
”När ni utövar ert yrke handskas ni alltid med människan, som anförtror
sin kropp till er och litar på er kompetens liksom på er omsorg och ert intresse. Det är den mystiska och underbara verklighet, människans liv, hennes lidande och hopp, som ni handskas med.” Johannes Paulus II: Tal till
deltagarna vid en kongress för kirurger, den 19 februari 1987, i Insegnamenti X/1
(1987) 374, nr 2.
Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid en medicinsk kongress om tumörbehandling, den 25 februari 1982 i Insegnamenti V/1, 698. Jämför också
Johannes Paulus II: ”Ingen av er kan vara läkare bara när det gäller ett visst
organ eller en viss apparat. Ni måste se till hela människan.” Till världskongressen för katolska läkare den 3 oktober 1982, i Insegnamenti V/3, sid 673-674,
nr 4.
Jämför Johannes Paulus II: Tal till italienska kongressen för katolska läkare,
L’Osservatore Romano, den 18 oktober 1988.
Johannes Paulus II: Motu Proprio Dolentium hominum, den 11 februari 1985,
i Insegnamenti VIII/1, sid 474, nr 2. ”Vården om medborgarnas hälsa ställer
krav på samhällets hjälp för att uppnå sådana levnadsvillkor som ger möjlighet för människor att växa upp och uppnå mognad: föda och kläder,
bostad, hälsovård, grundläggande skolundervisning, sysselsättning, socialhjälp.” (KKK 2288)
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid en medicinsk kongress angående tu-
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8.

9.

10.

11.

12.

mörbehandling, den 25 februari 1982 i Insegnamenti V/1, sid 698, nr 4. Jämför
Till deltagarna vid en vetenskaplig kongress, den 21 maj 1982.
”Som jag har sagt många gånger när jag har mött sjukvårdspersonal, er
kallelse är sådan att den engagerar er i den förnämliga uppgiften att tjäna
människor i det stora komplexa och mystiska området lidande.” Johannes
Paulus II: Tal till representanter för italienska katolska läkare, den 4 mars 1989,
i Insegnamenti XII/1, sid 480, nr 2.
Johannes Paulus II: Tal till föreningen för italienska katolska läkare, den 28
december 1978, i Insegnamenti I, sid 436. ”Ni är medvetna om den nära relationen, analogin och samspelet mellan prästens uppgift å ena sidan och
sjukvårdspersonalens å andra sidan: alla är på olika sätt hängivna i försöken
att rädda personen och ta hand om hans hälsa, befria honom från sjukdom,
lidande och död och arbeta för hans välbefinnande och lycka.” Johannes
Paulus II: Tal vid 120–årsjubileet för grundandet av Bambin Gesù- sjukhuset den
18 mars 1989, i Insegnamenti XII/1, 605-608, nr 2.
Jämför Johannes Paulus II apostoliska brev Salvifici doloris i Insegnamenti
VII/1, 1133.1135, nr 2: Tal till Catholic Health Organisations of the United States,
den 14 september 1987 i Insegnamenti X/3 (1987) 506.
”Den synnerligen personliga relationen med dialog och förtroende mellan
er och patienten kräver att ni har en mänsklig nivå som för den troende
står att finna i den kristna kärlekens rikedom. Detta är den gudomliga dygd
som berikar allt ni gör och ger minsta gest ni utför kraften av en handling
i innerlig förening med Kristus.” Johannes Paulus II: Tal till Tandläkarföreningen den 14 december 1984, i Insegnamenti VII/2, 1592-1594, nr 4. ”Ni tar
med er något av Guds kärlek till sjukrummet eller operationsbordet, något
av Kristi kärlek och ömhet, han som är själens och kroppens store läkare”.
Johannes Paulus II: Tal till Fatebenefratelli-sjukhuset, den 5 april 1981 i Insegnamenti IV/1, sid 895, nr 3.
Jämför Johannes Paulus II: Tal till Armida Barellis sjuksköterskeskola, den 27
maj 1989, i Insegnamenti XII/1, sid 1364, nr 3. ”Vilken stimulans för den
önskade ’personinriktningen’ av vården skulle det inte kunna komma från
kristen kärlek, som gör det möjligt att i varje sjuk människas drag se den
store mystiske Patientens gudomliga ansikte, han som fortsätter att lida i
dem som ni i ert yrke på ett så klokt och omtänksamt sätt förbarmar er
över.” Johannes Paulus II: Till deltagarna vid två kongresser för medicin och kirurgi, den 27 oktober 1980 i Insegnamenti III/2, sid 1010, nr 7.
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13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

Jämför Johannes Paulus II: Tal till föreningen för italienska katolska läkare, den
28 december 1978, i Insegnamenti 1, 437-438.
Jämför Johannes Paulus II: Tal till personalen vid Fatebenefratelli-sjukhuset, den
5 april 1981, i Insegnamenti IV/1, sid 895, nr 3.
Johannes Paulus II: Tal till Föreningen för italienska katolska läkare, den 28
december 1978, i Insegnamenti 1, sid 437.
Johannes Paulus II: Tal till Federazione Italiana Operatori nella Tecnica Ortopedica, den 19 november 1979, i Insegnamenti II/2, sid 1207, nr 4; jämför Tal
till deltagarna vid en vetenskaplig kongress, den 21 maj 1982, i Insegnamenti V/2,
sid 1792, nr 5.
”Ert arbete ... kan bli en troshandling” Johannes Paulus II: Tal till deltagarna
vid en kirurgikongress den 19 februari 1987, i Insegnamenti X/1 (1987) 375, nr
3; Jämför Paulus VI, Insegnamenti di Paolo VI, vol 1, 1963, sid 141.
Johannes Paulus II: Motu Proprio Dolentium hominum, den 11 februari 1985,
i Insegnamenti VIII/1 (1985) sid 475.
”Allt engagemang för sjukdom och lidande är en del av Kyrkans liv och
mission”. Johannes Paulus II: Tal till the Catholic Health Organizations of the
United States of America, den 14 september 1987, i Insegnamenti X/3 [1987]
502-503, nr 3. ”Genom att följa Jesu ’den barmhärtige samarierns’ exempel
(jfr Luk 10:29–37) och stärkas av hans kraft, har kyrkan alltid stått i fronten
för sådana kärleksgärningar. Många av hennes döttrar och söner, särskilt
ordensfolk, har vigt och viger alltjämt sina liv åt Gud, under såväl gamla
som nya former, för att ägna sig åt sina svagaste och mest behövande medmänniskor.” Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars
1995, nr 27).
Jämför Johannes Paulus II: Tal till världskongressen för katolska läkare den 3
oktober 1982 i Insegnamenti V/3, sid 676, nr 3. ”Herren Jesus Kristus, läkare
för vår själ och kropp, han som har förlåtit den lame hans synder och givit
honom kroppens hälsa tillbaka vill att hans kyrka, i den helige Andes kraft,
fortsätter hans helande och frälsande gärning, också när det gäller hans
egna lemmar. Detta är målet för de två läkedomssakramenten: botens och
de sjukas smörjelses sakrament.” (KKK 1421)
”Er närvaro vid sjukbädden har ett samband med närvaron av präster, ordensfolk och lekmän som är engagerade i de sjukas apostolat. En hel del
aspekter av apostolatet sammanfaller med de problem och de uppgifter
som ingår i den tjänst till livet som läkekonsten utför. Det måste finnas ett
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22.

23.
24.

25.

26.

27.

samarbete mellan utövandet av sjukvård och pastoralt arbete för föremålet,
för bådas objekt är människan i sin värdighet som Guds barn, en bror eller
syster som precis som vi själva behöver hjälp och stöd.” Johannes Paulus II:
Tal till världskongressen för katolska läkare, den 3 oktober 1982, i Insegnamenti
V/3, sid 676, nr 6.
”Medan ni lindrar lidande och försöker bota det är ni samtidigt vittnen om
den kristna synen på lidandet och meningen med livet och döden som er
kristna tro lär er.” Johannes Paulus II: Tal till the Catholic Health Organizations
of the United States of America, den 14 september 1987, i Insegnamenti X/3
[1987] sid 502 och 505.
Johannes Paulus II, Apost Exhort Christifideles laici, den 30 december 1988, i
Insegnamenti XI/4, sid 2160, nr 53.
Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den internationella kongressen
för hjälp till döende, i L’Osservatore Romano den 18 mars 1992, nr 6. ”Varje
människa är anförtrodd åt kyrkans moderliga omsorg just på grund av
mysteriet att Guds Ord blev kött” (jfr Joh 1:14 encyklikan Evangelium vitae,
den 25 mars 1995, nr 3).
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid en kirurgikongress den 19 februari
1987 i Insegnamenti X/1, sid 375, nr 3. ”Framstegen inom vetenskap och
teknologi, detta strålande vittnesbörd om människans förmåga att förstå
och inte ge upp, befriar inte mänskligheten från plikten att ställa de ultimata religiösa frågorna. Snarare sporrar det oss att konfronteras med den
smärtsammaste och mest avgörande kampen, hjärtats och det moraliska
samvetets.” Johannes Paulus II: encyklikan Veritatis splendor nr 1.
Jämför Johannes Paulus II: Motu Proprio Dolentium hominum, den 11 februari 1985, i Insegnamenti VIII/1 (1985) sid 475. ”Särskilt betydelsefullt är det
återkomna intresset för etiska livsfrågor. Genom bioetikens uppkomst och
utveckling främjas reflektionen och dialogen – mellan troende och icketroende såväl som mellan bekännare av olika religioner – om grundläggande etiska problem som rör människans liv.” Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995, nr 27.
Jämför Johannes Paulus II: Tal till the Association of Catholic Health Care Workers, den 24 oktober 1986, i Insegnamenti IX/2, sid 1171, nr 3. ”I dagens
kulturella och sociala kontext där vetenskapen och den praktiska tillämpningen inom sjukvården löper risk att förlora sin sanna etiska dimension,
kan sjukvårdspersonalen ibland frestas starkt att manipulera livet eller rent

78

49392inl.indd 78

2007-09-21 16:26:01

28.

29.

30.

31.
32.

av bli dråpare.” Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25
mars 1995, nr 89.
Biskopssynoden, speciell samling för Europa, Avslutande uttalande, i L’Osservatore
Romano den 20 december 1991, nr 10. ”Det vore bedrägligt att påstå att
vetenskaplig forskning och dess tillämpningar är moraliskt neutral. Å andra sidan kan man inte dra några slutsatser om vägledande kriterier endast
utifrån teknisk effektivitet eller utifrån att något är nyttigt för en del och
till skada för andra och inte heller, vilket är ännu värre, utifrån de dominerande ideologierna. Vetenskap och teknologi kräver genom sin innersta
betydelse ovillkorlig respekt för moralens grundläggande kriterier; de
måste stå i människans tjänst, till tjänst för hennes oförytterliga rättigheter,
för hennes verkliga bästa, det som är till gagn för hela hennes person i
enlighet med Guds plan och vilja. ”Troskongregationen: Instruktionen Donum vitae, den 22 februari 1987, i AAS 80 (1988) Introduktion, 2, sid 73
(jämför KKK 2294).
”Etiska kommissioner sammansatta av specialister inom medicin och etik
upprättas också av regeringar som ger dem en konsultativ och övervakande
roll. Kyrkan är medveten om att etik är något som i djupet berör varje människa; etiken innefattar alla, också dem som inte känner Kristus och hans
evangelium eller Gud själv. Hon vet att det är genom sättet att leva på det
moraliska området som frälsningen är öppen för alla.” Johannes Paulus II:
encyklikan Veritatis splendor, nr 3. ”Misstagens och syndens mörker kan inte
helt utsläcka Guds, Skaparens ljus i människan. I djupet av hennes hjärta
finns det alltid en längtan efter absolut sanning och en törst att få full
kunskap om denna sanning. Detta bevisas på ett talande sätt av människans
outtröttliga sökande inom alla områden och alla sektorer. Hennes sökande
efter meningen med livet, bevisar det ännu mer.” (ibid nr 1). Jämför Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995, nr 4.
Jämför Johannes Paulus II Tal till plenarförsamlingen i påvliga rådet för pastoral
hjälp till personal inom hälsovården den 9 februari 1990, i Insegnamenti XIII/2,
sid 405, nr 4.
Johannes Paulus II: Det apostoliska brevet Salvifici doloris, i Insegnamenti
VII/1, 254-356, nr 29.
Jämför: Tal till vetenskapsmän och hälsovårdspersonal, den 12 november 1987,
i Insegnamenti X/3 (1987) 1088: ”Humaniseringen av läkarvetenskapen är
en fråga om rättvisa och implementeringen kan inte helt delegeras till
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33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.

andra, eftersom den kräver att alla engagerar sig. Dess verkningsfält är
mycket stort: det går från utbildning om hälsan till att påverka de offentliga makthavarna till större känslighet; från direkt inblandning på ens egen
arbetsplats till samarbetsformer – på lokal, nationell och internationell nivå
– som möjliggörs genom att det finns så många organisationer och sammanslutningar som bland sina mål har kallelsen att direkt eller indirekt se
till behovet att göra läkekonsten allt mer mänsklig.”
Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995, nr 34.
Ibid, nr 43.
Johannes Paulus II: Tal till the World Medical Association, den 29 oktober 1983,
i Insegnamenti VI/2, 921. Jämför: Tal till deltagarna vid en kongress vid den
påvliga vetenskapsakademin den 23 oktober 1982, i Insegnamenti V/3, 895898.
Troskongregationen i instruktionen Donum vitae, den 22 februari 1987, i
AAS 80 (1988) 85. Jämför Johannes Paulus II: Apost Exhort Christifdeles laici,
den 30 december 1988, i Insegnamenti XI/4, sid 2133 -2135, nr 38; jämför
Heliga stolen, Riktlinjer angående familjens rättigheter den 2 oktober 1983, art
4.
Johannes Paulus II: Tal till det italienska juristförbundet, den 5 december 1987,
i Insegnamenti X/3, (1987) 1295. ”Kyrkan är djupt medveten om sin plikt att
i varje tid undersöka tidens tecken och tolka dem i ljuset av evangeliet, så
att hon på lämpligt sätt kan erbjuda varje generation svar på människans
ständiga frågor om meningen med livet och det kommande livet och hur
de hänger samman.” Johannes Paulus II: encyklikan Veritatis splendor, nr
2.
Johannes Paulus II: Tal till The World Medical Association, den 29 oktober
1983, i Insegnamenti VI/2, 921-923. Jämför Troskongregationen: instruktionen Donum vitae, den 22 februari 1987, i AAS 80 (1988) 90-92.
Jämför Andra Vatikankonciliet, Pastoralkonstitutionen Gaudium et spes, nr 50;
Paulus VI, encyklikan Humanae vitae, i AAS 60 (1968) sid 487.
Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995, nr 43.
Jämför Paulus VI, encyklikan Humanae vitae, i AAS 60 (1968) sid 487, nr
10.
Andra Vatikankonciliet, Pastoralkonstitutionen Gaudium et spes, nr 51.
Jämför Paulus VI: encyklikan Humanae vitae, i AAS 60 (1968) sid 488, nr
12.
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45.
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47.

48.
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50.

51.
52.
53.
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”Den inre strukturen i äktenskapet är sådan att den enar parterna på djupet
samtidigt som den gör dem kapabla att generera nytt liv, enligt de lagar
som finns inskrivna i mannens och kvinnans djupaste vara.” (Paulus VI:
encyklikan Humanae vitae, i AAS 60 [1968] sid 488-489 nr 12).
Jämför Troskongregationen: instruktionen Donum vitae, den 22 februari
1987, i AAS 80 (1988) 91.
Jämför Paulus VI: encyklikan Humanae vitae, nr 12; Johannes Paulus II:
Apostol Exhort Familiaris consortio, i AAS 74 (1982) sid 118, nr 32. ”Följaktligen
’måste den som i grunden vill förstå sig själv – och inte bara enligt omedelbara partiella, ofta ytliga och bland även bedrägliga kriterier och måttstockar – närma sig Kristus med sin oro, osäkerhet och till och med sin
svaghet och sin syndighet, med sitt liv och sin död ... ’ ” Johannes Paulus II:
encyklikan Veritatis splendor, nr 8.
”Naturliga metoder är diagnostiska medel för kvinnans fertila perioder
som gör det möjligt att avstå från sexuella relationer när legitima, ansvarsfulla skäl gör att man vill undvika konception.” Johannes Paulus II: Tal till
deltagarna i en kurs för lärare i naturliga metoder den 10 januari 1992, i
L’Osservatore Romano den 11 januari 1992, nr 3.
Jämför Paulus VI: encyklikan Humanae vitae, i AAS 60 (1968) sid 488, nr 11
och sid 492, nr 16.
Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars, 1995, nr 97.
Jämför Paulus VI: encyklikan Humanae vitae, i AAS 60 (1968) sid 489, nr
13; jämför också Johannes Paulus II: Apostol Exhort Familiaris consortio, i AAS
74 (1982) sid 118, nr 32.
Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995, nr 23.
Jämför Paulus VI: encyklikan Humanae vitae, i AAS 60 (1968) sid 490, nr
14.
Jämför Johannes Paulus II: Apostol Exhort Familiaris consortio, i AAS 74 (1982)
sid 118, nr 32.
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna i en kurs för lärare i naturliga metoder den
10 januari 1992, i L’Osservatore Romano den 11 januari 1992, nr 3.
Jämför Johannes Paulus II: Apostol Exhort Familiaris consortio, i AAS 74 (1982)
sid 118, nr 32.
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid två kongresser om äktenskapets, familjens och fruktbarhetens problem den 8 juni 1984, i Insegnamenti VII/1, 1664-1665.
”Mot talet om att makarna ger sig själva helt och hållet åt varandra, står
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

bruket av preventivmedel som talar ett helt motsatt språk, eftersom man i
det fallet inte ger sig själv helt åt varandra.” (Apost Exhort Familiaris consortio,
32).
Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995, nr 13.
Johannes Paulus II, Apost Exhort Familiaris consortio, i AAS 74 (1982) sid 120,
nr 32.
Jämför ibid, sid 122, nr 33.
Ibid, sid 125, nr 35.
Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995, nr 14.
Troskongregationen: instruktionen Donum vitae, den 22 februari 1987, i
AAS 80 (1988) 76.
Johannes XXII: encyklikan Mater et Magistra, III, i AAS 53 (1961) 447. Jämför Pius XII: Tal till deltagarna vid en kongress för den italienska katolska föreningen för barnmorskor, den 29 oktober 1951, i AAS 43 (1951) 850.
Jämför Johannes Paulus II: Allmän audiens, den 16 januari 1980, i Insegnamenti III/1 (1980) 148-152.
Jämför Pius XII: Tal till deltagarna vid en kongress för den italienska katolska
förbundet för barnmorskor, den 29 oktober 1951, i AAS 43 (1951) 850.
Johannes XXIII: encyklikan Mater et Magistra , III, i AAS 53 (1961) 447.
Troskongregationen: instruktionen Donum vitae, den 22 februari 1987, i
AAS 80 (1988) 96.
Pius XII: Tal till deltagarna vid den fjärde internationella kongressen för katolska
läkare, den 30 september 1949, i AAS 41 (1949) 560.
Troskongregationen: instruktionen Donum vitae, den 22 februari 1987, i
AAS 80 (1988) 92.
”Homolog IVF och ET äger rum utanför parternas kroppar genom en
tredje parts agerande, vars kompetens och tekniska aktivitet är avgörande
för om ingreppet blir framgångsrikt; därigenom överlåter man embryots
liv och identitet åt läkare och biologer och ger tekniken övertaget över
människans ursprung och bestämmelse”. (ibid, sid 93)
Jämför ibid, AAS 80 (1988) sid 85-86, 91-92, 96-97. ”Människans ursprung
är verkligen resultatet av en gåva. Konceptionen bör vara frukten av föräldrarnas kärlek. Den kan inte önskas eller komma till som en produkt av
medicinsk eller biologisk teknologi. Det skulle vara detsamma som att reducera det till ett objekt för vetenskaplig teknologi. Man kan inte underkasta barnets ankomst i världen villkoren för teknisk effektivitet som kan
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73.
74.
75.

76.

77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

mätas i kontroll eller parametrar som kontroll eller makt” (ibid, sid 92).
Jämför ibid, AAS 80 (1988) sid 91, 92-94.
Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995 nr 22.
Troskongregationen: instruktionen Donum vitae, den 22 februari 1987, i
AAS 80 (1988), sid 93.
Jämför ibid, sid 97. ”Barn är inte en rätt, utan en gåva. ’Äktenskapets dyrbaraste gåva’ är en mänsklig person. Barn kan inte anses som något slags
egendom, vilket skulle leda till erkännandet av en så kallad ’rätt till barn’.
På detta område är det enbart barnet som har verkliga rättigheter: den rätt
som består i ’att vara frukten av dess föräldrars äktenskapliga akt som är
framkallad av kärleken – och också rätten att respekteras som person ända
från konceptionen.’ ” (KKK 2378)
Jämför ibid, sid 85 and 84. ”Under förevändning av vetenskapliga eller
medicinska framsteg reduceras i själva verket det mänskliga livet till enbart
biologiskt material som man fritt kan förfoga över”. (Johannes Paulus II:
encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995, nr 14).
Jämför Troskongregationen: instruktionen Donum vitae, den 22 februari
1987, i AAS 80 (1988), sid 94. ”Homolog IVF och ET är inte tyngd av all
etisk negativitet som vid barnalstring utanför äktenskapet; familjen och
äktenskapet är fortfarande miljön för barnets födelse och uppfostran. Men
IVF och ET strider ändå mot värdigheten i människans barnalstring och
berövar fortplantningen den värdighet som tillkommer den och är naturlig
för den.”
Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995, nr 23.
Jämför Troskongregationen: instruktionen Donum vitae, den 22 februari
1987, i AAS 80 (1988), sid 87-89.
Jämför ibid, sid 88; se också Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae,
den 25 mars 1995, nr 23.
Jämför ibid, sid 89.
Jämför ibid, sid 92-94.
Jämför ibid, sid 95.
Jämför ibid, sid 95-96.
Jämför Johannes Paulus II: Tal till personalen vid Regina Marghenta-sjukhuset,
den 20 december 1981, i Insegnamenti IV/2, sid 1179, nr 3.
Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den 35:e generalförsamlingen
för World Medical Association, den 29 oktober 1983, i Insegnamenti VI/2, 917-
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87.
88.
89.
90.

91.
92.
93.

94.
95.
96.

97.

923, AAS 76 (1984) 390]; Tal till The Catholic Health Organizations of the
United States of America, den 14 september 1987, i Insegnamenti X/3 (1987)
500-507; Tal till deltagarna vid det sjunde symposiet för europeiska biskopar, den
17 oktober 1989, i Insegnamenti XII/2, sid 947, nr 7.
Troskongregationen: Deklaration om framkallad abort, den 18 juni 1974, i AAS
66 (1974) 738.
Troskongregationen: instruktionen Donum vitae, den 22 februari 1987, i
AAS 80 (1988) 78-79.
Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995, nr 44.
Inte ens teorin om den fjortonde dagen – då den första strimman uppstår
då stamcellerna inte längre är längre är totipotenta och det inte längre är
möjligt för embryot att delas i två och bli till tvillingar – kan ignorera och
förneka det grundläggande och avgörande biogenetiska faktum att frukten
av konceptionen är av mänsklig och individuell natur.
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid en kongress för barnmorskor, den 26
januari 1980, i Insegnamenti III/1, sid 192, nr 1.
Jämför Den kanoniska lagen, kanon 862/2.
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid en kongress för barnmorskor, den 26
januari 1980 i Insegnamenti III/1, sid 192, nr 2. Jämför Johannes Paulus II:
encyklikan Veritatis splendor, nr 13.
Andra Vatikankonciliet, Pastoralkonstitutionen Gaudium et spes, nr 24.
Troskongregationen: instruktionen Donum vitae, den 22 februari 1987, i
AAS 80 (1988) 74.
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den 35:e generalförsamlingen för World
Medical Association, den 29 oktober 1983 i Insegnamenti VI/2, 917-923, AAS
76 (1984) 393] ”Den mänskliga personen, skapad till Guds avbild, är en
både kroppslig och andlig varelse. Den bibliska berättelsen uttrycker denna verklighet på ett symboliskt språk, då den säger att ’Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev
människan en levande varelse’ (1 Mos 2:7). Människan i sin helhet är alltså avsedd av Gud.” (KKK 362)
Troskongregationen: instruktionen Donum vitae, den 22 februari 1987, i
AAS 80 (1988) 74-75. ”Enheten mellan själ och kropp är så djup att man
bör betrakta själen som kroppens ’form’; detta innebär att det är tack vare
den andliga själen som kroppen, sammansatt av materia, bildar en mänsklig och levande kropp. Ande och materia i människan är inte två naturer
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98.

99.

100.

101.
102.
103.
104.

105.

106.

förenade med varandra, utan deras förening bildar en enda natur.” (KKK
365)
Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den 35:e generalförsamlingen
för the World Medical Association, den 29 oktober 1983, i Insegnamenti VI/2,
920, nr 5.
”Kroppen uppenbarar människan, uttrycker personen och är Guds första
budskap till människan själv”. Johannes Paulus II: tal den 9 januari och den
20 februari 1980, i Insegnamenti III/1, 8895 och 428-434).
”Den moraliska lagen i vilken den biologiska betydelsen tar form, kan inte
uppfattas som en enbart biologisk norm utan som något helt och hållet
mänskligt: i den uttrycks den rationella ordning enligt vilken människan
av Skaparen är kallad att leva och reglera sitt liv och sina handlingar och i
synnerhet att använda sin kropp och förfoga över den.” Troskongregationen: instruktionen Donum vitae, den 22 februari 1987, i AAS 80 (1988) sid
74; Paulus VI: encyklikan Humanae vitae, i AAS 60 (1968) sid 487, nr 10.
Jämför Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995,
nr 23.
Johannes Paulus II: Apost Exhort Christifideles laici, den 30 december 1988, i
Insegnamenti XI/4, sid 2133, nr 38.
Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995, nr 40.
Jämför Pius XII: Tal till deltagarna vid en kongress för italienska katolska barnmorskor den 29 oktober 1951, i AAS 43 (1951) 838: Johannes Paulus II: Tal
till deltagarna i den 54:e fortbildningskursen vid det katolska universitetet, den 6
september 1984, i Insegnamenti VII/2, sid 333. ”Människans kropp har del
av hennes värdighet som Guds avbild: den är mänsklig kropp just därför
att den besjälas av den andliga själen, och det är den mänskliga personen
i sin helhet som i Kristi kropp skall bli Andens tempel.” (KKK 364)
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid en kongress för Rörelse för Livet, den
12 oktober 1985, i Insegnamenti VI/2, 933-936, nr 2. Jämför Tal till vetenskapsmän och vårdpersonal, den 12 november 1987, i Insegnamenti X/3 (1987) 10841085, nr 2. Jämför Pius XII: Tal till medlemmarna i den första internationella
kongressen för nervsystemets histopatologi den 14 september 1952, i AAS 44
(1952) sid 782.
Jämför Pius XII: Discourses and Broadcasts, X, Vatican Polyglot Press, 1949, sid
98 ff; Tal till San Luca, den italienska sammanslutningen för medicinsk biologi,
den 12 november1944, i Discourses and Broadcasts, VI cit., 191ff; Johannes
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107.

108.
109.

110.

111.
112.

113.
114.

115.

116.

117.

Paulus II: Tal till den påvliga vetenskapsakademin den 21 oktober 1985, i Insegnamenti VIII/2, sid 1081 nr 3.
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid en kongress för barnmorskor den 26
januari 1980, i Insegnamenti III/1, sid 192, nr 2; Tal till deltagarna vid den italienska sammanslutningen för anestesiologi den 4 oktober 1984, i Insegnamenti
VII/2, sid 750, nr 4; Tal till The Catholic Health Organizations of the United States
of America, den 14 september 1987, i Insegnamenti X/3 (1987) 504.
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid en kongress för Rörelse för Livet, den
12 oktober 1985, i Insegnamenti VIII/2, sid 933-936, nr 2.
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den tredje kongressen för sammanslutningen av katolsk vårdpersonal, den 25 oktober 1986, i Insegnamenti IX/2, sid
1172.
”Vetenskapsmän och läkare får inte tro att de är herrar över livet utan de
är dess experter och dess generösa tjänare” Johannes Paulus II: Tal till den
påvliga vetenskapsakademin, den 21 oktober 1985, i Insegnamenti VIII/2, sid
1081, nr 3.
Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995, nr 39.
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid en kongress för Rörelse för Livet, den
4 december 1982, i Insegnamenti V/3, sid 1513, nr 5, Tal till den påvliga vetenskapsakademin, den 23 oktober 1982, i Insegnamenti V/3, sid 896, nr 2; Tal till
deltagarna vid Colloquium of the ’Nova Spes’ international Foundation, den 9
november 1987, i Insegnamenti X/3 (1987) 1050-1051, nr 2.
Troskongregationen: instruktionen Donum vitae, den 22 februari 1987, i
AAS 80 (1988) 73.
Andra Vatikankonciliet, Pastoralkonstitutionen Gaudium et spes, nr 15: ”Mer
än någon annan tid behöver vår egen en sådan vishet, för att människan
skall kunna göra sina nya upptäckter mer mänskliga.”
Jämför Cor Unum: Några etiska frågor rörande de allvarligt sjuka och de döende
den 27 juli 1981, i Enchiridion Vaticanum, 7. Documenti ufficiali della
Santa Sede 1980-1981. EDB, Bologna 1985, sid 1137, nr 2.1.
Jämför Johannes Paulus II: Tal till föreningen för italienska katolska läkare, den
28 december 1980, i Insegnamenti III/2, sid 1007, nr 3; Tal till en delegation från
Food and Disarmament International Association, den 13 februari 1986, nr 3.
Jämför Troskongregationen: Deklaration om eutanasi, den 5 maj 1980, i AAS
72 (1980) 544-545; Johannes Paulus II: Tal till World Medical Association, den
29 oktober, 1983, i Insegnamenti VI/2, 918, nr 2; Apost Exhort Christifideles
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laici, den 30 december 1988, i Insegnamenti XI/4, sid 2133-2135, nr 38.
118. Johannes Paulus II: Apost Exhort Christifideles laici, den 30 december 1988, i
Insegnamenti XI/4, sid 2133, nr 38. ”Liksom människan inte är herre över
livet, är hon det inte heller över döden. I livet såväl som i döden måste hon
helt anförtro sig åt den Högstes vilja, åt hans kärleks plan. ”Johannes Paulus
II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995 nr 46.
119. ”Läkaren har endast den makt och de rättigheter över patienten som den
senare ger honom, antingen explicit eller i tysthet. Patienten för sin del kan
inte ge fler rättigheter än han har.” Pius XII: Tal till medlemmarna vid den
första internationella kongressen angående nervsystemets histopatologi, den 14 september 1952, i AAS 44 [1952] sid 782).
120. ”Patienten är bunden av naturens inneboende teologi. Han har rätt att
inom det naturligas råmärken använda sig av sin förmåga och den kraft
som finns nedlagd i hans mänskliga natur”. ibid
121. Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995, nr 47.
122. Jämför Pius XII: Tal till medlemmarna i den första kongressen för nervsystemets
histopatologi, den 14 september 1952, i AAS 44 (1952) sid 782.
123. Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid en kirurgikongress, den 19 februari
1987, i Insegnamenti XI/1 (1987) 374, nr 2.
124. Johannes Paulus II: Tal till personalen vid Regina Margherita-sjukhuset, den 20
december 1981, i Insegnamenti IV/2, sid 1179, nr 3.
125. Påvliga rådet Cor Unum, Community Health, i Enchiridion Vaticanum, 6.
Documenti ufficiali della Santa Sede 1977-1979 EDB, Bologna 1983, sid
325, nr 1.2.
126. Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995, nr 79.
127. Johannes Paulus II: Motu Proprio Dolentium hominum den 11 februari 1985,
i Insegnamenti VIII/1 (1985) sid 473-474. ”Sjukdom och lidande har alltid
ansetts som mycket svåra problem som utgör en prövning för människans
liv. I sjukdomen erfar människan sin maktlöshet, sina gränser och sin ändlighet. I varje sjukdom skymtar vi döden.” (KKK 1500). ”Jesu verksamhet
och hans många helanden av sjuka visar hur mycket Gud också vill sörja
för människans kroppsliga liv.” Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium
vitae, den 25 mars 1995, nr 47.
128. Johannes Paulus II: Motu Proprio Dolentium hominum den 11 februari 1985,
i Insegnamenti VIII/1 (1985) sid 473-474.
129. Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995, nr 50.
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130. Jämför Johannes Paulus II: Vid ett besök vid Mercy Maternity Hospital i Melbourne, den 28 november 1986, i Insegnamenti IX/2 (1986) 1733, nr 2. ”De
sjuka är också sända som arbetare i hans vingård. Tyngden som tröttar
lemmarna och stör själens lugn avhåller dem långt ifrån att arbeta för vingården, utan inbjuder dem att leva sin mänskliga och kristna kallelse och
delta i Guds rikes framväxande på nya sätt som också är värdefullare”. Johannes Paulus II: Apost Exhort Christifideles laici, i Insegnamenti XI/4, sid 2160,
53.
131. Johannes Paulus II, Tal i Lourdes, den 15 augusti 1983, nr 4. ”På korset
gjorde Kristus all ondskans makt till sin och tog bort världens synd (Joh
1:29), av vilken sjukdomen endast är en av konsekvenserna. Genom sitt lidande och sin död på korset har Kristus givit en ny mening åt lidandet: nu
kan det göra oss lika honom och förena oss med hans återlösande lidande.”
132. Johannes Paulus II: Apost Exhort Familiaris consortio, nr 75.
133. Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid en kongress för Rörelse för
Livet, den 4 december 1982, i Insegnamenti, V/3, sid 1512, nr 4.
134. Troskongregationen: instruktionen Donum vitae, den 22 februari 1987, i
AAS 80 (1988) 79-80. ”Beträffande den diagnostiska teknik som mestadels
används, ultraljudsundersökningar och fostervattensprov, kan man säga
att den förstnämnda förefaller riskfri, medan den senare innehåller vissa
risker som man anser acceptabla och som därför står i proportion till syftet.
Detsamma kan man inte säga om annan teknik såsom prov från moderkakan, fetoskopi eller biopsier som är mer eller mindre riskfyllda.”
135. ”Fosterdiagnostiken, som det inte finns några moraliska invändningar mot
så länge den används för att fastställa eventuella nödvändiga behandlingar
för det ännu ofödda barnet, blir alltför ofta orsak till att man föreslår och
genomför en abort. Den eugeniska aborten rättfärdigas i den allmänna
opinionen av en inställning som accepterar livet enbart på bestämda villkor
och avvisar brister, handikapp och sjukdom.” Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995 nr 14.
136. Jämför Troskongregationen: instruktionen Donum vitae, den 22 februari
1987, i AAS 80 (1988) 79-80 ”Eftersom fostret skall betraktas som person
från och med konceptionen skall dess integritet försvaras, det skall omhändertas och vara föremål för medicinska åtgärder, i den mån detta är möjligt
– liksom varje annan mänsklig varelse”. (KKK 2274)
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137. Jämför Johannes Paulus II: Motu Proprio Dolentium hominum, den 11 februari 1985, i Insegnamenti VIII/1 (1985) sid 473-474. ”De som erfar att deras liv
får sitt utrymme förminskat eller försvagat har rätt till särskild respekt.
Sjuka eller handikappade personer skall få hjälp för att föra ett så normalt
liv som möjligt.” (KKK 2276)
138. ”Varje människa har en grundläggande rättighet till det som är nödvändigt
för hennes hälsa och alltså till lämplig medicinsk hjälp.” Johannes Paulus
II: Tal till The World Congress of Catholic Doctors, den 3 oktober 1992, i Insegnamenti V/3, sid 673, nr 3).
139. Troskongregationen: Deklarationen om eutanasi, den 5 maj 1980, i AAS 72
(1980) sid 549.
140. ”Vetenskapen kan och ska hjälpa och behandla den sjuke även om den inte
kan bota honom.” Johannes Paulus II: Tal till deltagarna i en kurs om preleukemi hos människan, den 15 november 1985, i Insegnamenti VIII/2, sid 1265,
nr 5. Jämför Johannes Paulus II: Tal till två grupper inrättade av den påvliga
vetenskapsakademin den 21 oktober 1985, i Insegnamenti VII/2, sid 1082, nr
4.
141. Troskongregationen: Deklarationen om eutanasi, den 5 maj 1980 i AAS 72
(1980) sid 549-550.
142. Jämför ibid.
143. ”Helhetsprincipen säger att delen existerar för helhetens bästa och att delens bästa följaktligen är underordnad helheten: att helheten är avgörande
för delen och kan förfoga över den i eget intresse.” Pius XII: Tal till medlemmarna i den första internationella kongressen om nervsystemets histopatologi den
14 september 1952, i AAS 44 [1952] sid 787.
144. Pius XII: Tal till medlemmarna i den sjuttonde italienska kongressen om urologi,
den 8 oktober 1953, i AAS 45 (1953) sid 674; Jämför Pius XII: Tal till medlemmarna i den första internationella kongressen om nervsystemets histopatologi den
14 september, 1952, i AAS 44 [1952]] 782-783. ”Helhetsprincipen tillämpas
när sjukdomen bryter ut: endast där kan man på ett ’korrekt sätt fastställa
relationen mellan delen och helheten’.” Jämför ibid, sid 787. ”Där relationen mellan delen och det hela fastställts och i den mån den fastställts, är
delen underordnad helheten vilken i sitt eget intresse kan förfoga över
delen. (ibid) Man kan inte kränka personens fysiska integritet för att bota
en sjukdom av psykiskt eller andligt ursprung. Här handlar det inte om
sjuka eller dåligt fungerande organ. Därför är medicinsk-kirurgiska in-
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145.
146.
147.
148.

149.
150.

151.
152.

153.

grepp i dessa fall en godtycklig förändring av personens fysiska integritet.
Det är inte tillåtet att göra ett offer på helhetens bekostnad genom att
stympa, förändra eller ta bort en del som inte har en patologisk relation till
helheten. Och det är därför principen om helheten inte på ett korrekt sätt
kan tas som ett kriterium för att legitimera sterilisering i avsikt att undvika
havandeskap, abort samt transsexuell medicin och kirurgi. Det är annorlunda med psykiskt lidande och andliga störningar som har ett organsikt
ursprung, det vill säga som kommer från en defekt eller en fysisk sjukdom:
i de fallen är det legitimt att ingripa med vård.”
Troskongregationen: instruktionen Donum vitae, den 22 februari 1987, i
AAS 80 (1988) 75.
Troskongregationen: Deklarationen om eutanasi, den 5 maj 1980, i AAS 72
(1980) sid 545.
Troskongregationen: Deklarationen om framkallad abort, den 18 juni 1974, i
AAS 66 (1974) 736-737.
Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid en kongress för den italienska
anestesiologisammanslutningen den 4 oktober 1984, i Insegnamenti VII/2, sid
749 nr 2.
Troskongregationen: Deklarationen om eutanasi, den 5 maj 1980, i AAS 72
(1980) 542-552, III.
”Den kristne ska späka sitt kött och anstränga sig att uppnå inre rening ...
I den mån man inte kan uppnå självkontroll och kontroll över utsvävande
tendenser utan hjälp av fysisk smärta blir den alltså nödvändig och man
måste acceptera den: men om smärtan inte behövs av den anledningen,
kan man inte säga att man är tvungen att uthärda den. Därför är den
kristne aldrig tvungen att önska sig smärta. Han ser den mer eller mindre
som ett lämpligt mål utifrån omständigheterna och det mål han eftersträvar. Pius XII: Tal till en internationell samling läkare och kirurger, den 24 februari 1957, i AAS 49 [1957] sid 135.
Ibid, sid 136.
Jämför Cor Unum: Några etiska frågor om allvarligt sjuka och döende den 27 juli
1981, i Enchiridion Vaticanum, 7, Documenti ufficiali della Santa Sede
1980-1981. EDB, Bologna 1985, sid 1141, nr 2.3.1; Johannes Paulus II: Tal
till två arbetsgrupper skapade av den påvliga vetenskapsakademin den 21 oktober
1985, i Insegnamenti VIII/2, sid 1082, nr 4.
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid en kongress för den italienska aneste-
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154.
155.
156.

157.
158.
159.
160.
161.

162.
163.
164.

siologisammanslutningen den 4 oktober 1984, i Insegnamenti VII/2, sid 750, nr
3.
Jämför Pius XII: Tal till en internationell samling läkare och kirurger, den 24
februari 1957, i AAS 49 (1957) sid 138-143.
Pius XII: Tal till läkarna vid G Mendelinstitutet den 24 november 1957, i AAS
49 (1957) sid 1031.
”Patienten kan inte vara föremål för beslut han inte kan fatta, eller om han
inte är i stånd till att fatta beslut, beslut han inte skulle kunna godkänna.
Personen är i princip ansvarig för sitt eget liv och bör vara centrum vid alla
hjälpande ingrepp: andra är där för att hjälpa honom, inte för att ersätta
honom.” Cor Unum: Några etiska frågor om allvarligt sjuka och döende, den 27
juli 1981, i Enchiridion Vaticanum, 7, Documenti ufficiali della Santa Sede
1980-1981. EDB, Bologna 1985, sid 1137, nr 2.1.2.
Johannes Paulus II: Tal till The World Congress of Catholic Doctors, den 3 oktober 1982, i Insegnamenti V/3, sid 673, nr 4.
Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid två kongresser om medicin och
kirurgi, den 27 oktober 1980, i Insegnamenti III/2, 1008-1009, nr 5.
Johannes Paulus II: Tal till representanter för La società italiana di medicina och
La società italiana di chirurgia generale, den 27 oktober 1980, nr 3.
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid en kongress om cancer, den 26 april
1986, i Insegnamenti IX/1, 1152-1153.
Jämför Johannes Paulus II: Tal till vetenskapsmän och vårdpersonal, den 12
november 1987, i Insegnamenti X/3, (1987) 1086-1087, nr 4. ”Man måste
också påminna om en del felaktiga tolkningar av den vetenskapliga forskningen inom antropologins område. Utifrån argumenten att det finns stor
variation av seder, uppförandekoder och institutioner i mänskligheten
kommer man i dessa teorier fram till en relativistisk uppfattning av moralen, även om man inte alltid förnekar de universella värdena.” (Johannes
Paulus II: encyklikan Veritatis splendor, nr 33).
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid två kongresser om medicin och kirurgi,
den 27 oktober 1980, i Insegnamenti III/2,1009, nr 5.
Pius XII: Tal till medlemmarna i den första internationella kongressen om nervsystemets histopatologi, den 14 september 1952, i AAS 44 (1952) sid 788.
Johannes Paulus II: Tal till en konferens om läkemedel i syndodsalen den 24 oktober 1986, i Insegnamenti IX/2, sid 1183; jämför Tal till deltagarna i en kongress
om kirurgi, den 19 februari 1987, i Insegnamenti X/1 (1987) 376, nr 4. ”Forsk-
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165.

166.

167.
168.

169.
170.

171.
172.
173.

ning eller experiment på människan kan inte legitimera handlingar som
i sig själva strider mot den personliga värdigheten och den moraliska lagen.
Att de som underkastar sig sådana handlingar samtycker till dem rättfärdigar dem inte. Experiment på människor är inte etiskt godtagbara om de
låter den som låter sådant ske med sig ta orimliga risker eller utsätta sig för
faror som kan undvikas. Experiment på människor är inte i överensstämmelse med människans värdighet som person om de äger rum utan samtycke som förutsätter upplysning av den som underkastar sig experimentet
eller av den som för hennes talan.” (KKK 2295)
Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid två kongresser om medicin och
kirurgi, den 27 oktober 1980, i Insegnamenti III/2, 1008-1009, nr 5; Tal till
deltagarna i en kurs om preleukemi hos människor, den 15 november 1985, i
Insegnamenti VIII/2, sid 1265, nr 5.
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna i ett möte för den påvliga vetenskapsakademin den 23 oktober 1982, i Insegnamenti V/3, sid 897, nr 4: ”Därför är
minskningen av djurförsök, vilka blir allt mindre nödvändiga, i enlighet
med skapelsens bästa.” (ibid)
Jämför Johannes Paulus II: Tal till en konferens om läkemedel i syndodsalen den
24 oktober 1986, i Insegnamenti IX/2, sid 1183.
Troskongregationen: Deklarationen om eutanasi, den 5 maj 1980, i AAS 72
(1980) sid 550. ”Det kan i tveksamma fall inträffa, när det inte har fungerat
med kända medel, att en ny metod, som fortfarande inte är tillräckligt utprovad, tillsammans med ganska farliga element erbjuder en god möjlighet
till framgång. Om patienten säger ja är det legitimt att tillämpa behandlingen.” Pius XII: Tal till deltagarna vid den första internationella kongressen i
nervsystemets histopatologi, den 14 september 1952 i AAS 44 (1952) sid 788).
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna i en kurs om preleukemi hos människor
den 15 november 1985, i Insegnamenti VIII/2, sid 1265, nr 5.
Pius XII: Tal till deltagarna vid den sjunde samlingen för The World Medical Association, den 30 september 1954, i Pius XII: Tal till läkare, Rom, 1960, sid
358.
Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid två kongresser om medicin och
kirurgi den 27 oktober, 1980 i Insegnamenti III/2, sid 1009, nr 5.
Ibid
Troskongregationen: instruktionen Donum vitae, i AAS 80 (1988) 81-83.
”Den moraliska värderingen av abort måste också tillämpas på de nya for-
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174.

175.

176.

177.

178.
179.
180.

merna av ingrepp på mänskliga embryon som, även om själva ändamålen
med ingreppen är hedervärda, oundvikligen medför att embryot dödas. ...
Användningen av embryon och mänskliga foster som försöksobjekt utgör
ett skändligt brott mot deras värdighet som mänskliga varelser. De har rätt
till samma respekt som det redan födda barnet och varje person.” Johannes
Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995 nr 63.
Jämför Troskongregationen: instruktionen Donum vitae, i AAS 80 (1988)
81-83. ”Jag fördömer formellt, och å det mest uttryckliga, experiment på
mänskliga embryon, för det är en människa; från konceptionsögonblicket
till det dör kan det aldrig användas som ett redskap av vilka skäl det vara
må.” Johannes Paulus II: Tal till deltagarna i ett möte vid den påvliga vetenskapsakademin den 25 oktober 1982, i AAS 75 (1983) 37). ”Respekt för människan utesluter alla sorters experiment eller utnyttjandet av embryot.”
Heliga stolen: Riktlinjer för familjens rättigheter, 4/b, i L’Osservatore Romano, den 25 oktober 1983.
Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna i den första internationella kongressen om organtransplantation, den 20 juni 1991 i Insegnamenti XIV/1 (1991)
1710.
Ibid. ”Organtransplantation är i enlighet med den moraliska lagen om de
fysiska och psykiska faror och risker som donatorn utsätts för står i proportion till det goda man söker uppnå för mottagaren. Organdonation efter
döden är en ädel och förtjänstfull handling och skall uppmuntras som
uttryck för generös solidaritet. Den är inte etiskt godtagbar om inte donatorn eller den som för hans talan har givit sitt samtycke. Det är moraliskt
otillåtet att direkt framkalla invalidiserande stympning på en människa
eller hennes död, även om det sker för att hejda andra personers bortgång.”
(KKK 2296)
Jämför Pius XII: Till delegaterna i den italienska sammanslutningen för hornhinnedonatorer och den italienska föreningen för blinda, den 14 maj 1956, i AAS 48
(1956) 464-465; Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den första internationella kongressen om organtransplantation, den 20 juni 1991 i Insegnamenti
XIV/1 (1991) 1711.
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna i den första internationella kongressen om
organtransplantation, den 20 juni 1991 i Insegnamenti XIV/1 (1991) 1711.
Ibid, nr 4.
Jämför Pius XII: Till delegaterna i den italienska sammanslutningen för hornhin-
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181.
182.

183.

184.

185.

186.

187.
188.

nedonatorer och den italienska föreningen för blinda, den 14 maj 1956, i AAS 48
(1956) sid 462-464.
Ibid, sid 466-467.
Jämför Den påvliga vetenskapsakademin: Declaration on the Artificial Prolongation of Life and Determining the Precise Moment of Death (Deklarationen
om konstgjord förlängning av livet och hur man avgör det exakta dödsögonblicket), den 21 oktober 1985, nr 1, 3.
Pius XII: Tal till delegaterna i den italienska sammanslutningen för hornhinnedonatorer och den italienska föreningen för blinda, den 14 maj 1956, i AAS 48
(1956) sid 462-464.
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den första internationella kongressen
om organtransplantation, den 20 juni 1991 i Insegnamenti XIV/I (1991) 1711,
nr 3.
Ibid; Jämför Pius XII: Tal till delegaterna i den italienska sammanslutningen för
hornhinnedonatorer och den italienska föreningen för blinda, den 14 maj 1956, i
AAS 48 (1956) sid 465. Jämför Pius XII: Tal till läkare sid 467: ”När man
annonserar efter hornhinnedonatorer måste man göra en insiktsfull reservation för undvikande av inre och yttre konflikter. Är det också nödvändigt,
som ofta sker, att man av princip säger nej till all kompensation? Frågan
har ställts. Utan tvivel kan det uppstå grava fall av missbruk om man begär
ersättning; men det vore överdrivet att säga att allt accepterande av ersättning eller alla krav på det är omoraliska. Fallet är analogt med blodtransfusion; det hedrar givaren om han vägrar att ta emot ersättning, men det
är inte nödvändigtvis ett fel att ta emot sådan.”
Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den första internationella
kongressen om organtransplantation, den 20 juni 1991 i Insegnamenti XIV/1
(1991) 1712.
Jämför ibid, 7, sid 1713, nr 5.
Ibid, sid 1713, nr 5 ”Svårigheten i ingreppet, behovet att agera snabbt och
behovet av maximal koncentration på uppgiften får inte göra att läkaren
förlorar kärleksmysteriet ur sikte i det han håller på med.” ”De olika buden
i dekalogen är i själva verket bara återspeglingar av det enda budet om
människans bästa i många avseenden som är karakteristiska för hennes
identitet som andlig och kroppslig varelse, i hennes relation med Gud, med
nästan och med den materiella världen.” Johannes Paulus II: encyklikan
Veritatis splendor, nr 13.
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189. ”Roten till alkohol- och drogmissbruk – med hänsyn taget till det smärtsamt
komplexa sammanhanget med olika orsaker och situationer – är vanligtvis
ett existentiellt vakuum på grund av avsaknad av värderingar och brist på
självförtroende, brist på tillit till andra och till livet i allmänhet”. Johannes
Paulus II: Tal till deltagarna vid den internationella konferensen om droger och
alkohol, den 23 november 1991, i Insegnamenti XIV/2 (1991) 1249, nr 2.
190. Ibid, nr 4.
191. Jämför Johannes Paulus II, i Insegnamenti VII/2, sid 347, nr 3.
192. Ibid, sid 350, nr 7.
193. Jämför Johannes Paulus II: Budskap till den internationella kongressen i Wien,
den 4 juni 1987, i Insegnamenti VII/2, sid 347, nr 3.
194. Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den sjunde världskongressen för vårdande gemenskaper, den 7 september 1984 i Insegnamenti VII/2, sid 347, nr 3.
195. Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den internationella konferensen om
droger och alkohol, den 23 november 1991, nr 4. ”Bruket av droger eller narkotika åstadkommer mycket allvarliga skador när det gäller människors
hälsa och liv. Att begagna sig av sådana medel utanför ramen för strikt terapeutiska indikationer är att begå en svår synd. Hemlig framställning och
handel med narkotika är handlingar som innebär förförelse; de är direkt
medverkan till handlingssätt som står i allvarlig motsättning till den moraliska lagen – eftersom de lockar till sådana handlingar.” (KKK 2291)
196. Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den internationella konferensen om
droger och alkohol, den 23 november 1991, nr 4.
197. Ibid, nr 4.
198. ”De nuvarande ekonomiska förhållandena i samhället liksom den höga
nivån av arbetslöshet och fattigdom, kan bidra till att ungdomarna känner
sig alltmer oroliga, osäkra, frustrerade och vid sidan av samhället, och kan
dras in i alkoholens illusoriska värld som en flykt från problemen i livet.”
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid en kongress om alkoholism, i Insegnamenti VIII/1, sid 1741.
199. Det finns tre sorters psykofarmaka. Den första är neuroleptika, antipsykotiska mediciner som gjort det möjligt att stänga mentalsjukhusen, eftersom
de tar bort agitation, delirium och hallucinationer och gör det onödigt att
spärra in och isolera patienter; åtgärder som i varje fall inte gav någon bot.
Den andra kategorin är lugnande medel och den tredje antidepressiva
medel.
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200. Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den internationella konferensen om
droger och alkohol, den 23 november 1991, nr 4.
201. Ibid
202. Jämför Pius XII: Tal till den internationella kongressen om neuro-psykofarmakologi, den 9 september 1958, i Tal och utsändningar Vol. XX, sid 327-333.
203. ”Detta bekräftas av hur ofta och övertygat patienter säger till läkaren: Nu
känner jag mig bättre, när jag har pratat med dig. Och liksom det finns
kroppsvård som kan hjälpa patienten andligt kan psykologiskt och andligt
stöd vara till hjälp vid fysiskt lidande.” Paulus VI: Tal till den tredje världskongressen för International College of Psychosomatic Medicine, den 18 september
1975, i AAS 67 (1975) 544.
204. Jämför Johannes Paulus II: Motu Proprio Dolentium hominum, den 11 februari 1988, i Insegnamenti VIII/1, sid 474.
205. ”På det hela taget förtjänar modern psykologi godkännande ur moralisk
och religiös ståndpunkt”. Pius XII: Tal till medlemmarna vid den trettonde internationella kongressen i tillämpad psykologi, den 10 april 1958, i AAS 50 (1958)
sid 274.
206. Ibid, sid 276.
207. Ibid, sid 281.
208. ”Erfarenheten visar att den som antingen behöver förebyggande vård eller
omvårdnad visar behov som går bortom själva den organiska sjukdomen.
Han vill inte bara ha en passande behandling av läkaren, en behandling
som under alla förhållanden förr eller senare på ett förödande sätt kommer
att visa sig otillräcklig. Han vill stöd av en broder som kan dela en syn på
livet med honom, där också mysteriet med lidande och död får sin mening.
Och varifrån hämtar man den, om inte från tron, detta lugnande svar på
tillvarons yttersta frågor?” Johannes Paulus II: Tal till The World Congress of
Catholic Doctors, den 3 oktober 1982, i Insegnamenti V/3, sid 675, nr 6.
209. Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995, nr 30.
210. ”Ett unikt ljus från påskmysteriet lyser på den speciella uppgift som den
pastorala hälsovården är kallad att utföra i det stora engagemanget för
evangelisationen.” Johannes Paulus II: Tal till plenarsamlingen för påvliga rådets pastorala hjälp till sjukvårdspersonal den 11 februari 1992, i L’Osservatore
Romano den 12 februari 1992, nr 7. Jämför KKK 1503.
211. ”I det oroliga och smärtfyllda tillstånd den allvarligt sjuke befinner sig
behöver han särskild nåd från Gud för att inte tappa modet. Det finns fara
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212.
213.
214.

215.
216.
217.
218.
219.

220.
221.

att frestelsen får hans tro att vackla. Av just denna anledning ville Kristus
ge sina sjuka trogna anhängare styrkan och det ytterst påtagliga stödet som
finns i de sjukas smörjelse.” Kongregationen för gudstjänsten och sakramenten: Sakramentet de sjukas smörjelse och den pastorala omsorgen om de sjuka,
den 17 november 1972. Ed Typica, Vat Polyglot Press, 1972, sid 81, nr 5.
Jämför KKK 1511.
Ibid, nr 6.
Jämför Andra Vatikankonciliet, Konstitutionen om den heliga liturgin, Sacrosanctum concilium, nr 73. Jämför KKK 1514.
”Genom nåden från detta sakrament får den sjuka människan kraften och
gåvan att förena sig innerligare med Kristi lidande.” (KKK 1521) ”De sjuka
som tar emot detta sakrament i det att de ’frivilligt förenar sig med Kristi
lidande och död’ bidrar så ’till Guds folks bästa’. (Lumen Gentium 11). Då
kyrkan firar detta sakrament inskrider hon i de heligas gemenskap för den
sjukes bästa. Och den sjuka människan bidrar i sin tur genom nåden från
detta sakrament till kyrkans helgelse och alla människors bästa. För dem
lider kyrkan och offrar sig genom Kristus åt Gud, Fadern.” (KKK 1522)
Jämför Kongregationen för gudstjänsten och sakramenten: Sakramentet de
sjukas smörjelse och den pastorala omsorgen om de sjuka, nr 8-19.
Den kanoniska lagen, kanon 1005; jämför kanon 1004-1007.
Kongregationen för gudstjänsten och sakramenten: Sakramentet de sjukas
smörjelse och den pastorala omsorgen om de sjuka,” nr 26. Jämför KKK 1524.
Ibid, nr 26.
”Alla döpta som kan ta emot den heliga kommunionen är förpliktigade att
ta emot viaticum. Ja, alla troende som av någon anledning svävar i livsfara
bör enligt föreskrift ta emot den heliga kommunionen. Prästerna bör se till
att utdelandet av sakramentet inte skjuts upp så att de troende kan få tröst
från det medan de fortfarande har alla sina sinnen i behåll.” (Ibid, nr 27)
Jämför ibid, nr 29.
Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den internationella kongressen Omnia
Hominis Association, den 25 augusti 1990, i Insegnamenti XIII/2, sid 328.
”Detta utsätter den kanske ändå redan sviktande jämvikten i det personliga
livet och familjelivet för ett hårt prov. Å ena sidan löper den sjuke, trots den
allt effektivare medicinska och sociala hjälpen, risken att känna sig nedtyngd av den egna bräckligheten. Å andra sidan kan den sjukes närstående
fyllas av ett förståeligt om än missriktat medlidande.” Johannes Paulus II:
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encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995 nr 15.
222. Jämför Troskongregationen: Deklarationen om eutanasi, den 5 maj 1980, i
AAS 72 (1980) sid 551.
223. Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den internationella kongressen
om hjälp till döende i L’Osservatore Romano den 18 mars 1992, nr 5.
224. ”Det är endast en diskret och omtänksam mänsklig närhet som tillåter
patienten att uttrycka sig och få mänsklig och andlig tröst som ger en lugnande verkan.” Det påvliga rådet Cor Unum: Några etiska frågor rörande de
allvarligt sjuka och döende, den 27 juli 1981, i Enchiridion Vaticanum 7, Documenti ufficiali della Santa Sede 1980-1981. EDB, Bologna 1985, sid 1151,
nr 4.3.
225. Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den internationella kongressen
om hjälp till döende, i L’Osservatore Romano den 18 mars 1992, nr 5.
226. Ibid, nr 1. ”Det är inför döden som gåtan i människans villkor blir som
störst. (Gadium et spes, 18) Å ena sidan är den fysiska döden något naturligt, men å andra sidan, för tron, är den verkligen ’syndens lön’ (Rom 6:23).
Och för dem som dör i Kristi nåd är den ett deltagande i Herrens död för
att man också skall kunna få del av hans uppståndelse.” (KKK 1006; Jämför
också KKK 1009).
227. Johannes Paulus II: Tal till två arbetsgrupper tillsatta av den påvliga vetenskapsakademin, den 21 oktober 1985, i Insegnamenti, VIII/2, sid 1083, nr 6; jämför
Tal till deltagarna vid den internationella kongressen om hjälp till döende, i
L’Osservatore Romano den 18 mars 1992, nr 5.
228. Johannes Paulus II: Tal till två arbetsgrupper tillsatta av den påvliga vetenskapsakademin, den 21 oktober 1985, i Insegnamenti, VIII/2, sid 1083, nr 6 jämför
KKK 1010. ”Själva döden är allt annat än en händelse utan hopp: den är
livets port som öppnas mot evigheten, och för alla som upplever den i
Kristus är den erfarenheten av delaktighet i hans döds och uppståndelses
mysterium.” Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars
1995, nr 97.
229. Jämför Troskongregationen: Deklarationen om eutanasi, den 5 maj 1980, i
AAS 72 (1980) sid 549.
230. Ibid
231. Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den internationella kongressen
om hjälp till döende, i L’Osservatore Romano den 18 mars 1992, nr 4. Jämför
Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995 nr 65.
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232. Johannes Paulus II: Tal till två arbetsgrupper tillsatta av den påvliga vetenskapsakademin, den 21 oktober 1985, i Insegnamenti VIII/2, sid 1082, nr 5.
233. ”Ur den synpunkten kan bruket av terapeutiska medel ibland skapa problem”, Troskongregationen: Deklarationen om eutanasi, den 5 maj 1980, i
AAS 72 (1980) sid 549.
234. Jämför Johannes Paulus II: Tal till två arbetsgrupper tillsatta av den påvliga
vetenskapsakademin, den 21 oktober 1985, i Insegnamenti VIII/2, sid 1082, nr
5.
235. Troskongregationen: Deklarationen om eutanasi, den 5 maj 1980, i AAS 72
(1980) sid 551. Jämför Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den
25 mars 1995, nr 65.
236. Jämför det påvliga rådet Cor Unum: Några etiska frågor rörande allvarligt
sjuka och döende, den 27 juli 1981, i Enchiridion Vaticanum, 7, Documenti
ufficiali della Santa Sede 1980-1981. EDB, Bologna 1985, sid 1165, nr 7.2;
ibid, sid 1143, nr 2.4.1: ”Livet på jorden är fundamentalt men inget absolut.
Därför måste man klargöra gränserna för när man är förpliktigad att hålla en människa vid liv. Den distinktion – som vi redan skisserat – mellan
proportionerliga medel, som man aldrig får avstå från så att man påskyndar
eller orsakar döden, och ’oproportionerliga medel’ vilka man kan och bör
avstå från så att inte vården blir till tyranni, är ett avgörande etiskt kriterium
för att fastställa dessa gränser.
Här kan sjukvårdspersonalen finna en meningsfull och lugnande vägledning för hur de ska lösa de komplexa fall som anförtrotts dem. Vi tänker i
synnerhet på tillstånd av permanent och oåterkallelig koma, på tumörsjukdomar med dålig prognos och på gamla i allvarliga tillstånd vid livets
slut.”
237. Jämför Johannes Paulus II: Tal till en kongress för den italienska sammanslutningen för anestesiologi den 4 oktober 1984, i Insegnamenti VII/2, sid 749, nr
2; Tal till två arbetsgrupper tillsatta av den påvliga vetenskapsakademin, den 21
oktober 1985, i Insegnamenti VIII/2, sid 1082, nr 4.
238. För den troende får ”smärtan, särskilt vid livets slut, en speciell mening i
Guds frälsningsplan” som ”ett deltagande i Kristi lidande” och ”i förening
med Kristi återlösningsoffer”. Av det skälet kan den kristne av fri vilja komma fram till att han vill acceptera smärtan utan lindring eller att moderera
användningen av smärtstillande mediciner. Jämför Troskongregationen:
Deklarationen om eutanasi, den 5 maj 1980, i AAS 72 (1980) sid 547.
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239. Jämför Pius XII: Tal till en internationell samling för läkare och kirurger den 24
februari 1957, i AAS 49 (1957) sid 147; Tal till deltagarna i en kongress om
neuropsykofarmakologi, den 9 september 1958, i AAS 50 (1958) sid 694; Troskongregationen: Deklarationen om eutanasi, den 5 maj 1980, i AAS 72 (1980)
sid 547.
240. Jämför Johannes Paulus II: Tal till två arbetsgrupper tillsatta av den påvliga
vetenskapsakademin, den 21 oktober 1985, i Insegnamenti VIII/2, sid 1082, nr
4.
241. Jämför Pius XII: Tal till en internationell samling för läkare och kirurger den 24
februari 1957, i AAS 49 (1957) sid 144.
242. Jämför Troskongregationen: Deklarationen om eutanasi, den 5 maj 1980, i
AAS 72 (1980) sid 547-548.
243. Jämför Pius XII: Tal till deltagarna i en kongress om neuropsykofarmakologi, den
9 september 1958, i AAS 50 (1958) sid 694.
244. Troskongregationen: Deklarationen om eutanasi, den 5 maj 1980, i AAS 72
(1980) sid 548. Jämför Pius XII: Tal till en internationell samling för läkare och
kirurger den 24 februari 1957, i AAS 49 (1957) sid 146; Tal till deltagarna vid
en kongress om neuropsykofarmakologi, den 9 september 1958, BME 329. Jämför
Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995, nr 65.
245. Jämför Troskongregationen: Deklarationen om eutanasi, den 5 maj 1980, i
AAS 72 (1980) sid 548.
246. Pius XII: Tal till en internationell samling för läkare och kirurger, den 24 februari, 1957, i AAS 49 (1957) sid 144-145.
247. Jämför det påvliga rådet Cor Unum: Några etiska frågor rörande allvarligt
sjuka och döende, den 27 juli 1981, i Enchiridion Vaticanum 7, Documenti
ufficiali della Santa Sede 1980-1981. EDB, Bologna 1985, sid 1153, nr 4.4.
248. Jämför Pius XII: Tal till en internationell samling för läkare och kirurger den 24
februari 1957, i AAS 49 (1957) 145.
249. Jämför Pius XII: Tal till en internationell samling för läkare och kirurger den 24
februari, 1957, i AAS 49 (1957) sid 143-146; Troskongregationen: Deklarationen om eutanasi, 5 maj 1980, i AAS 72 (1980) sid 548. ”Om patienten
envist vägrar och envisas med att be om narkos, kan läkaren gå med på det
utan att därvid bli skyldig till att ha deltagit i det fel som begåtts. Felet beror
inte på narkosen utan på det omoraliska i patientens önskan; vare sig han
får smärtlindring eller inte kommer hans uppträdande att vara detsamma:
han gör inte sin plikt.” Pius XII: Tal till en internationell samling för läkare och
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kirurger den 24 februari 1957, i AAS 49 [1957] sid 146.
250. Jämför det påvliga rådet Cor Unum: Några etiska frågor rörande allvarligt
sjuka och döende, den 27 juli 1981, i Enchiridion Vaticanum 7, Documenti
ufficiali della Santa Sede 1980-1981. EDB, Bologna 1985, sid 1159, nr 6.1.1.
”Döden är slutet på människans jordiska pilgrimsfärd och innebär slutet
på den nådens och barmhärtighetens tid som Gud erbjuder henne för att
utforma sitt jordiska liv enligt Guds rådslut och för att avgöra sitt slutliga
öde. När ’vårt enda jordeliv’ har avslutats, kommer vi inte att återvända till
andra jordiska liv”. (KKK 1013)
251. Det påvliga rådet Cor Unum: Några etiska frågor rörande allvarligt sjuka och
döende, i Enchiridion Vaticanum 7, Documenti ufficiali della Santa Sede
1980-1981. EDB, Bologna 1985, sid 1159, nr 6.1.2.
252. Jämför Andra Vatikankonciliet, Pastoralkonstitutionen Gaudium et spes, nr
18; Johannes Paulus II: Det apostoliska brevet Salvifici doloris, i Insegnamenti VII
11, 333-335, nr 15; Tal till deltagarna vid den påvliga vetenskapsakademins möte
om fastställandet av dödsögonblicket, den 14 december 1989, i Insegnamenti
XII/2, sid 1527, nr 4.
253. Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den påvliga vetenskapsakademins möte om fastställandet av dödsögonblicket, den 14 december 1989, i Insegnamenti XII/2, 1523-1529, nr 4.
254. Jämför ibid.
255. Pius XII: Tal till en grupp läkare, den 24 november 1957, BME 432, 434.
256. Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den påvliga vetenskapsakademins möte
om fastställandet av dödsögonblicket, den 14 december 1989, i Insegnamenti
XII/2. 1523-1529, nr 6.
257. Jämför den påvliga vetenskapsakademin: Deklarationen om konstgjord förlängning av livet och om att med exakthet fastställa dödsögonblicket, nr 1.
258. Troskongregationen: instruktionen Donum vitae, den 22 februari 1987, i
AAS 80 (1988) 75-76; Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den
tredje generalförsamlingen för World Medical Association, den 29 oktober 1983,
nr 2.
259. Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid ett möte för Rörelse för Livet,
den 12 oktober 1985, i Insegnamenti VIII/2, 933-936 nr 2.
260. Troskongregationen: Deklarationen om eutanasi, den 5 maj 1980, i AAS 72
(1980) sid 544. Jämför Johannes Paulus II: encyklikan Veritatis splendor, nr
13.
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261. Jämför Pius XII: Tal till deltagarna vid en kongress för det italienska katolska
förbundet för barnmorskor, den 29 oktober 1951, i AAS 43 (1951) sid 838.
”Skriften preciserar det förbud som ställs upp av det femte budet: ’Du skall
inte dräpa den som är oskyldig och har rätt’. (2 Mos 23:7) Avsiktligt mord
på en oskyldig människa står i skarp motsättning till människans värdighet
som människa, till den ’gyllene regeln’ och till Skaparens helighet. Lagen
som förbjuder detta har universell giltighet: den förpliktar alla och envar,
alltid och överallt.” (KKK 2261)
262. Troskongregationen: Deklarationen om eutanasi, den 5 maj 1980, i AAS 72
(1980) 544-545. ”En diskriminering med utgångspunkt från de olika stadierna i livet är orättfärdig. Rätten till liv förblir intakt hos den gamle,
också om han är ytterst svag; en obotligt sjuk förlorar inte den rätten. Det
är inte mindre legitimt hos den nyfödde än hos den vuxne.” Troskongregationen: Deklarationen om framkallad abort, den 18 juni 1974, i AAS 66 (1974)
737-738.
263. Johannes Paulus II: Tal till föreningen för italienska katolska läkare, den 28
december 1978, i Insegnamenti 1, sid 438.
264. Johannes Paulus II: Tal till The World Congress of Catholic Doctors, den 3 oktober 1982, i Insegnamenti V/3 671.
265. Jämför Troskongregationen: Deklarationen om eutanasi, den 5 maj 1980, i
AAS 72 (1980) sid 545: ”Alla är skyldiga att leva i enlighet med Guds plan.
Att dö frivilligt, det vill säga självmord ... är en vägran från människans sida
att acceptera Guds vilja och hans kärleksfulla avsikter. Dessutom är självmord ofta ett förnekande av kärleken till den egna personen ett förkastande av den naturliga längtan efter att leva. Man avstår från sina plikter
att utöva rättvisa och kärlek mot sin nästa, sina plikter att utöva rättvisa och
kärlek i förhållande till olika gemenskaper och till samhället i stort. Men
ibland finns det – som vi vet – psykologiska faktorer som mildrar eller faktiskt fråntar personen ansvar. Man måste emellertid göra en klar åtskillnad
mellan självmord och ett offer som man gör för ett högre ändamål – som
att ge Gud ära, rädda själar, tjäna sin nästa – då man ger sitt liv eller riskerar
det.” (ibid.)
266. Den heliga stolen: Riktlinjer för familjens rättigheter, art 4 la.
267. Andra Vatikankonciliet, pastoralkonstitutionen, Gaudium et spes, nr 51. Jämför Paulus VI: Tal till deltagarna i den tjugotredje nationella kongressen för det
italienska katolska juristförbundet, i AAS 64 (1972) sid 776-779.
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268. Jämför Johannes Paulus II: Tal till representanterna för Rörelse för Livet, den 25
januari 1986, i Insegnamenti IX/1, 190-192, nr 3.
269. Jämför Johannes Paulus II: Tal till två internationella grupper med vetenskapsmän den 3 november 1979, i Insegnamenti II/2, sid 1034-10335.
270. Johannes Paulus II: encyklikan Evangelium vitae, den 25 mars 1995, nr 4.
271. Jämför Johannes Paulus II: Till föreningen för italienska katolska läkare, den 28
december 1978, i Insegnamenti I sid 438, Troskongregationen: Deklarationen
om framkallad abort, den 18 juni 1971, i AAS 66 (1974) 744, nr 24. ”Från det
första århundradet har kyrkan förklarat att varje framkallad abort är något
moraliskt ont. Denna lära har inte förändrats. Den förblir oföränderlig.
Direkt abort, dvs, avsedd som mål eller medel, står i allvarlig motsättning
till den moraliska lagen: ’Du skall inte döda ett foster genom fosterfördrivning, och du skall inte låta ett nyfött barn förgås’ (Didache 2, 2)” (KKK
2271). Jämför Troskongregationen: Deklarationen om framkallad abort, den
18 juni 1971 i AAS 66 (1974) 739.
273. Jämför Pius XII: Tal till Familjens ansikte och Sammanslutningen för stora familjer, den 27 november 1951, i AAS 43 (1951) sid 859.
274. Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna i ett möte för barnmorskor den 26
januari 1980, i Insegnamenti III/1, sid 194, nr 3.
275. Troskongregationen: Deklarationen om framkallad abort, den 18 juni, 1971, i
AAS 66 (1974) 744 nr 22
276. Ibid, nr 24.
277. Kanoniska lagen, kanon 1398. Latae sententiae betyder att det inte är nödvändigt att exkommunikationen uttalas av auktoriteten i varje enskilt fall.
Den som utför en abort ådrar sig exkommunikation genom det blotta faktum att han utför den och vet att han ådrar sig exkommunikation.
278. Jämför Kanoniska lagen, kanon 871.
279. Johannes Paulus II: Tal till deltagarna i den 54:e fortbildningskursen vid det katolska universitetet den 6 september 1984, i Insegnamenti VII/2, 333-334.
280. Ibid, sid 334, nr 3. ”Vilka motiv eller medel som än åberopas eller används
när det gäller direkt eutanasi innebär den ändå att man tar handikappades,
sjukas eller döendes liv. Den är moraliskt oacceptabel.” (KKK 2277)
281. Troskongregationen: Deklarationen om eutanasi, den 5 maj 1980, i AAS 72
(1980) sid 545-546.
282. Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna vid den tredje världskongressen för
the International College of Psychosomatic Medicine, den 18 september 1975 i
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AAS 67 (1975) 545.
283. Troskongregationen: Deklarationen om eutanasi, den 5 maj 1980, i AAS 72
(1980) sid 546. Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna i den internationella kongressen om hjälp till döende, i L’Osservatore Romano den 18 mars 1992,
nr. 3, 5.
284. Jämför Johannes Paulus II: Tal till två arbetsgrupper tillsatta av den påvliga
vetenskapsakademin, den 21 oktober 1985, nr 3.
285. Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna i en kurs om preleukemi hos människor den 15 november 1985, i Insegnamenti VIII/2, sid 1265, nr 5.
286. Jämför Johannes Paulus II: Tal till deltagarna i den 54:e fortbildningskursen vid
det katolska universitetet den 6 september 1984, i Insegnamenti VII/2, sid 334,
nr 4.
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