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Zoveelste poging tot doorbraak
De SP.A hoopt het politieke debat over euthanasie alsnog los te wrikken.
,,De maatschappij is hier rijper voor dan de politiek'', zegt senator Myriam Vanlerberghe over het
SP.A-voorstel om euthanasie uit te breiden tot minderjarigen. Politiek zit de uitbreiding van
euthanasie - waar zowel VLD als SP.A vragende partij voor is - muurvast.
Aan de andere kant van de taalgrens leeft het maatschappelijke debat, in Vlaanderen
aangewakkerd door enkele dokters, veel minder. Meteen is er politiek minder enthousiasme. PS en
MR hebben zich bereid verklaard , ,het debat aan te gaan'', maar meer ook niet.
VLD-senator Jeannine Leduc probeert via discreet meerderheidsoverleg vooruitgang te boeken. De
SP.A probeert nu een ander denkspoor.
Zo lijkt het onmogelijk om de uitbreiding naar zowel dementerenden als naar minderjarigen nog
deze legislatuur behandeld te krijgen. ,,Als we vooruitgang willen boeken, moeten we ons
toespitsen op één van beide'', aldus Vanlerberghe. Door de voorstellen af te splitsen, wordt dat
mogelijk.
Toch blijft het debat moeizaam. MR-senator Christine Defraigne maakt alleen een opening naar
hulp bij zelfdoding - waarbij niet de arts maar de patiënt het dodelijke middel toedient. Over
euthanasie bij dementerenden en bij minderjarigen heeft ze niets dan vragen. Ze vreest een hellend
vlak, het klassieke argument van de tegenstanders van euthanasie.
Sommige SP.A'ers worden er bijna wanhopig van. Zo riep senator Christel Geerts haar partij
recentelijk op om zich luider te laten horen over euthanasie - een verzoek waar de partijtop alsnog
niet op ingaat.
Het gebrek aan consensus binnen de meerderheid vormde gisteren munitie voor de oppositie van
CD&V. Die partij wil niet weten van euthanasie bij minderjarigen. ,,De vraag naar het recht op
menswaardig sterven bij kinderen kan niet herleid worden tot euthanasie, maar moet veel ruimer
en menselijker benaderd worden'', zegt senator Mia De Schamphelaere.
Van onze redactrice Anja Otte
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