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Cecilie K. Hertzberg (f. 1987) er sosialantropolog.
Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

I 15 år har nederlandske leger kunnet ta livet av mennesker som har uutholdelige smerter.
For lobbyistene er ikke dette nok. De ønsker at folk selv skal få total kontroll over døden.

Aktiv dødshjelp har vært lovlig i Nederland siden 2002. Loven var opprinnelig ment for
mennesker med terminal sykdom. Siden den gang er den blitt utvidet, og nå kan mennesker
med psykiske lidelser og demens – og barn – be en lege om hjelp til å dø (1).

Gjennom et sosialantropologisk feltarbeid i Nederland førte tilfeldigheter meg til
lobbyorganisasjonen Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde eller den
nederlandske foreningen for frivillig død (NVVE). Organisasjonen hadde en sentral rolle i
kampen for legalisering av aktiv dødshjelp i Nederland (2). De kjemper nå for at alle som
ønsker å dø, skal få hjelp til det (3).

NVVE er en ikke-statlig organisasjon (NGO). Alle økonomiske midler kommer inn via
medlemmer som betaler en årlig avgift på 17,50 euro, i tillegg får de pengedonasjoner (2).
Organisasjonen består hovedsakelig av frivillige – disse jobber med møter og konferanser,
men bidrar også med hjemmekonsultasjoner hos medlemmer (3).

Dødspillen
Foreningen kjemper for at mennesker skal få dø når de ønsker det, for å kunne opprettholde
autonomi og kontroll inn i døden (3). Aktiv dødshjelp blir av mine informanter nettopp sett
på som en måte å opprettholde kontroll og autonomi på. Men hva skjer med dem som ikke
kan få dødshjelp? Da veileder foreningen sine medlemmer i å ta sitt eget liv. Denne
metoden blir kalt «den autonome veien», og den blir kun praktisert og diskutert innad i
organisasjonen.

NVVE skiller mellom fire metoder for hvordan man avslutter sitt liv. En av disse er inspirert
av boken The peaceful pill handbook (4). For organisasjonen er den autonome veien noe annet
enn selvmord. Den beskrives som en verdig, kontrollert og ikke-tabubelagt død, i
motsetning til selvmord, som de hevder er uverdig, forhastet og tabubelagt (3).

Foreningen jobber også sammen med andre lignende organisasjoner i Nederland for at en
egen dødspille skal bli legalisert. Denne pillen skal kunne tas uavhengig av legen for på den
måten å oppnå fullstendig kontroll og autonomi over egen død (3). Den eksistere ikke ennå,
men helseministeren og justisministeren ønsker godkjenning av en slik pille (5).
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Grenser flyttes
Den autonome veien kan ses som en konsekvens av aktiv dødshjelp, der man stadig ønsker
mer og grenser flyttes. Den største gruppen som tar i bruk den autonome veien er eldre som
betegner seg selv som trette av livet. Å være gammel blir ikke nødvendigvis forbundet med
noe positivt, forskning viser at mange eldre er redde for å være en byrde for samfunnet og
familien (6, 7). I en undersøkelse gjort i Nederland (8) beskrives det at det å være trett av
livet blir forbundet med tap av autonomi, kontroll, verdighet og uavhengighet – man har
mistet lysten på livet. Spørsmålet er om denne frykten leder noen til å velge den autonome
veien. Den aldrende kroppen blir sett på som noe unaturlig istedenfor naturlig, og
alderdom blir sett på som sykdom (9–11). 

Den autonome veien handler om å opprettholde kontroll og autonomi, som er noe mange
mister på sine eldre dager. For mine informanter er den autonome veien en trygghet som
gir følelsen av kontroll inn i døden.

Bør vi hige etter å kontrollere døden? Kanskje vi heller bør snakke om og legge til rette for å
leve et godt liv på tross av sykdom og alderdom.
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