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Bewoners willen af van Zwitsers zelfmoordappartement door Rik Thaens 

BRUSSEL l In Zürich zijn appartementsbewoners een campagne begonnen tegen Dignitas, een

Zwitserse organisatie die in hetzelfde gebouw personen helpt om pijnloos een einde te maken aan

hun leven. 

In acht jaar tijd heeft Dignitas al meer dan 450 mensen onder doktersbegeleiding laten sterven op

de vierde verdieping van een flatgebouw in Zürich. Na de euthanasie worden de lichamen steevast

in lijkzakken vervoerd met de driepersoonslift of via de trap, en dat stuit de buren tegen de borst. 

De buurtbewoners zijn naar eigen zeggen getraumatiseerd door telkens opnieuw levende mensen

de lift in te zien stappen die enkele uren later in een lijkzak naar beneden gevoerd worden.

Appartementsbewoonster Gloria Sonny hoopt daarom met een petitie de Zwitserse organisatie uit

de flat te kunnen verjagen. 

"Dit zou normaal gezien een residentiële flat moeten zijn, maar op sommige dagen heeft het hier

meer weg van een lijkenhuis", zegt de 53-jarige Sonny in de Britse krant The Sunday Telegraph.

"De blik in de ogen van die mensen blijft me achtervolgen tot in mijn slaap. Ik kan het gewoon niet

meer aanzien hoe ze hier de lift nemen op weg naar hun eigen dood." 

Sonny verzamelt momenteel handtekeningen tegen Dignitas bij flatgenoten en buurtbewoners en

naar eigen zeggen lukt dat aardig. "Niet alleen de tegenstanders van Dignitas steunen onze

campagne. Er zijn ook heel wat mensen die de organisatie bewonderen voor haar 'liefdadigheid',

maar tegelijkertijd huiveren bij de gedachte dat ze die mensen laten sterven in een woongebied." 

Volgens de Zwitserse wet is euthanasie verboden in het land, maar 'begeleide zelfmoord' is wel

toegestaan. Vele Zwitserse politici zijn echter bezorgd om de reputatie van het land als paradijs

voor dodentoeristen. Ook stellen ze zich vragen bij het kostenplaatje voor de Zwitsere

belastingbetalers. Dignitas kost hen jaarlijks ongeveer 500.000 Zwitserse frank (een goede 320.000

euro) omdat er na elke dood een politieagent naar de flat moet komen om op een videoband vast te

stellen dat het om een vrijwillige zelfmoord gaat. 

Ludwig Minelli, de advocaat die Dignitas in 1998 oprichtte, weigert voorlopig elke commentaar op

de actie van de buurtbewoners. 
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