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Euthanasie
AMSTERDAM

a jaren van soebatten is het
eindelijk zover: het kabinet
wil stervenshulp bij ‘voltooid leven’ toestaan. Mag er nu
pas euthanasie gepleegd worden
bij ondraaglijk en uitzichtloos
lijden, straks mag je ook, onder
strikte begeleiding van een stervensarts, een einde aan je leven
maken wanneer jij klaar bent om
te sterven. Omdat je leven voor
jouw gevoel af is. Dit gebeurt alleen wanneer men er zeker van is
dat het echt je eigen keuze is.
Mooi. Want jouw leven is van
jou, en als jij niet meer verder wilt,
dan heb ik liever dat een arts je bij
je zelfverkozen dood helpt, dan dat
je voor een trein moet springen.
De SP vindt van niet. Dat kan,
maar de manier waarop Tweede
Kamerlid Renske Leijten op Twitter haar ongenoegen uitte, was opmerkelijk: ,,Is het onethisch om
de mogelijkheid van hulp bij zelfdoding ‘voor ouderen’
te linken aan het afbraakbeleid van dit
kabinet? Ik denk
het niet.”
Ahaa. Dus mensen zouden
wél lijdzaam de
aftakeling af-

N

wachten wanneer de zorg beter
zou zijn? Is dat het?
Er kan veel beter in de zorg, dat
is zeker zo, maar met dit soort
uitspraken zet ze weldenkende
mensen met een afgerond leven
- die hun einde in eigen hand
willen houden - weg als wilsonbekwamen die zich een pil van
Drion laten opdringen. Alsof ze
wel lijdzaam hun dood willen afwachten wanneer ze in een vijfsterren verzorgingshuis liggen.

Uitvaart fotograaf
Jeroen Oerlemans
In Amsterdam is gistermiddag de uitvaartdienst
gehouden voor Jeroen
Oerlemans. De 46-jarige
oorlogsfotograaf werd in
Libië doodgeschoten
door een sluipschutter
van IS. Bij de dienst
waren een paar honderd
mensen aanwezig.

Mag je wel lijdzaam je
dood afwachten in een
vijfsterrentehuis?

De manier waarop Europa met
de migratiecrisis omgaat, is onhoudbaar, betogen twee vooraanstaande wetenschappers in
hun boek Voorbij Fort Europa,
dat vandaag verschijnt. Nieuw
elan is nodig.
Cyril Rosman
Amsterdam

Ik heb jarenlang in een verzor-

gingshuis gewerkt, en had daar
veel contact met mensen die het
elke dag jammer vonden dat ze
weer wakker werden. Niet omdat
ze eenzaam waren - het waren
juist de mensen met veel sociale
contacten - maar omdat ze steeds
minder konden. En die bang waren voor het moment waarop ze
helemaal hun bed niet meer uit
konden komen of hun geliefden
niet meer zouden herkennen.
Sommige mensen hielpen het
lot daarom zelf een handje. En dat
vond ik dapper. En ik vond het
heel verdrietig, omdat ik vind dat
waardig sterven een groot goed is.
En dat dat beter gaat met een
stervensbegeleider dan dat je
zelf je medicatie in een oud
kussensloop opspaart.

‘Turkije-deal
is een tijdbom
voor Europa’

ALMERE

Machinist verlost
zwaan uit lijden
Een ﬁlmpje op Facebook
waarbij een aangereden
zwaan op het spoor uit
zijn lijden wordt verlost
door NS-medewerkers
heeft op social media tot
verontwaardiging geleid.
Op het ﬁlmpje, dat meer
dan 87.000 keer werd
bekeken, is te zien hoe
een NS-medewerker de
zwaan de nek omdraait.

Terwijl de bommen in Syrië blijven vallen, kunnen de vluchtelingen uit dat land nauwelijks een
kant meer op. Als ze al weg kunnen, belanden ze in overvolle
vluchtelingenkampen in Libanon
of in een uitzichtloos bestaan in
Turkije. Europa wil hen vooral
daar houden.
,,Kinderen kunnen geen normaal
leven meer opbouwen. We creëren een nieuw proletariaat’’, zegt
Leo Lucassen, professor en onderzoeksdirecteur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. ,,We
weten dat de Palestijnse vluchtelingenkampen destijds Palestijnse
terroristen hebben opgeleverd. De
Turkije-deal is een tijdbom voor
Europa.” Samen met Henk van
Houtum, ook professor en hoofd
van het Centre for Border Research (NCBR) aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, schreef hij
Voorbij Fort Europa. Vier belangrijke punten uit hun plan.
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Verbod op kwik
in vullingen
Tandartsen in de EU
zouden vanaf 2022
geen kwik meer
mogen gebruiken in
vullingen, vindt de milieucommissie van het
Europees Parlement.
Het metaal is schadelijk voor de gezondheid. De EU-lidstaten
moeten zich nu over
de kwestie buigen.
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Nigeriaanse meisjes
worden door Boko
Haram vrijgelaten na
onderhandelingen
met de regering. Ze
werden in april 2014
uit een school in Chibok ontvoerd.

LUXEMBURG

Bescherming
tegen chroom-6
Het kankerverwekkende chroom-6
wordt opgenomen in
Europese wetgeving
die werknemers beter
tegen de stof moet
beschermen. De EUministers van Werkgelegenheid hebben
daarover in Luxemburg een politiek
akkoord bereikt.

INFECTIES

Ziekten op Antillen
goed aangepakt
Uitbraken van infectieziekten als zika, ebola en
q-koorts kunnen nu ook
in Caribisch Nederland
volgens de richtlijnen van
de Wereldgezondheidsorganisatie WHO worden
aangepakt. Op Bonaire,
Sint Eustatius en Saba
zijn voldoende laboratoria en controlesystemen.

Vluchtelingen, migranten?
Wen er maar aan.

,,Vluchtelingen en migranten zijn
er altijd geweest en zullen er altijd
blijven. We doen er nu alleen heel
spastisch, haast apocalyptisch
over. Maar aan eerdere migratiestromen zijn we ook nooit ten
onder gegaan. Er kwamen vorig
jaar 1 miljoen mensen naar Europa, dat is 0,2 procent van de Europese bevolking. In de jaren 90
kwamen er veel meer mensen
hierheen, dat heeft ook niet tot
een ontwrichting van onze samenleving geleid.’’
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Geef migranten een veilige,
legale route.

,,Omdat de EU nu iedereen pro-

beert tegen te houden, moeten
mensen gebruik maken van smokkelaars. Dat is de reden dat er nog
steeds mensen verdrinken op de
Middellandse Zee. En de mensen
die Europa halen, gaan echt niet
meer terug, daarvoor hebben ze er
te veel in geïnvesteerd. Ze hebben
hun leven gewaagd. Bied vluchtelingen én arbeidsmigranten
daarom een legale route: richt Europese Migratiebureaus in het buitenland in. Dat is geen pleidooi om
de poorten maar open te zetten.
Maar in Europa is nog steeds behoefte aan bepaalde soorten arbeidskrachten en zo kan iemand
uit Mali een werkvergunning voor
Zweden of Nederland aanvragen.
Krijgt hij die, dan kan hij gewoon
met het vliegtuig komen.’’
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Zet de grenzen ín Europa
weer open.

,,Toen we de EU bedachten, vonden we het het beste om de onderlinge grenzen open te zetten. Tijdens de vluchtelingencrisis heeft
een aantal landen die weer gesloten. Dat getuigt van weinig onderlinge solidariteit. Laten we weer
teruggaan naar de situatie zoals
die was. Maar laten we dan wel de
regel dat elke vluchteling asiel
moet krijgen in het land waar hij
aankomt, veranderen. Dat legt te
veel druk op de grenslanden. Verdeel asielzoekers over Europa,
maar hou wel rekening met hun
voorkeur. Onlangs bleek nog dat
Somaliërs die hier asiel kregen, direct naar Engeland verkasten op
het moment dat ze een Nederlands paspoort kregen. Dan is Nederland dus vijf jaar lang een hele
dure wachtkamer geweest.”
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Richt een Wereldorganisatie
voor Vluchtelingen op.

,,Vluchtelingen mogen niet het
slachtoffer zijn van geopolitiek gekissebis van landen. Dit is een wereldwijd probleem dat je wereldwijd zou moeten aanpakken. Eigenlijk een soort Wereldhandelsorganisatie, maar dan eentje die
toeziet op het naleven van afspraken over vluchtelingen en staten
daaraan kan houden.’’

LONDEN

Gorilla ontsnapt
uit dierenverblijf
In de dierentuin van
Londen is gistermiddag
een gorilla ontsnapt. Het
dier werd na enkele uren
verdoofd en teruggebracht naar zijn verblijf.
De ontsnapping werd
rond 15.00 uur ontdekt.
Niemand is gewond.

Z Professoren Leo Lucassen (l) en Henk van Houtum: Geef migranten een legale route. FOTO HH

