Inbjudan till seminariet

Rätt att leva? Eller bara rätt att dö?
- om dödshjälp

Den 12 april på Scandic Continental i Stockholm
Anmäl dig senast den 9 april (mer info på sista sidan)

DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet - och Nordiska Handikappförbundet (NHF) inbjuder till ett seminarium där vi vill tillföra ytterligare perspektiv i
diskussionen om dödshjälp, en diskussion som kommit att domineras av
läkarvetenskap, religiösa uppfattningar och en övertro på individens förmåga
att alltid fatta genomtänkta och självständiga beslut.
Diskussionen om dödshjälp bygger på normen om en frisk och stark människa
utan funktionsnedsättningar. Men när en faller utanför normen är uppfattningen hos många att livet inte är värt att leva. Samt att en blir en belastning för
både anhöriga och samhället.
Frågan aktualiseras allt som oftast inte bara i Sverige, utan också i de övriga
nordiska länderna. Bland annat i Finland där ett medborgarinitiativ för aktiv
dödshjälp ska behandlas i riksdagen.
Nordiska Handikappförbundet bildades 1946 och är ett samarbetsorgan
för fem nationella rörelsehinderförbund från Danmark, Norge,
Finland, Island och Sverige.
Den svenska organisationen DHR är ordförande i NHF. DHRs mål är
att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället.
Visionen är ett universellt utformat samhälle – ett jämlikt och jämställt
samhälle där varje människa ses som en tillgång.
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PROGRAM
för seminariet Rätt att leva? Eller bara rätt att dö?
Moderator är Thord Eriksson, journalist, författare och utbildare
9.30 			

Registrering, kaffe

10.00-10.30 		

Inledning

			

Rasmus Isaksson, ordförande i DHR och NHF

10.30 –11.00 		

Dödshjälp, en kunskapssammanställning

			Michael Lövtrup, utredningssekreterare SMER (Statens
			Medicinsk Etiska Råd)
11.00-11.30 		

Om resan från önskan om dödshjälp till ett gott liv i dag

			Martin Engqvist, journalist
11.30- 11.45 		

Kaffe

11.45–12.15 		

Reflections from Belgium

			Nadia Hadad, ENIL (European Network on Independent
			Living)
12.15- 12.55 		
Panelsamtal
			Vad handlar kravet på aktiv dödshjälp om? Upplevelsen
			
av brist på ett värdigt liv och en värdig död? Rädsla för att
			
ligga andra till last? Rädsla för brist på kontroll, otillräckligt
			
stöd och för smärta?
			
Deltagare:
			Martin Engqvist, Claes Britton journalist/författare och
			
Mikaela Luthman, överläkare
13.00- 14.00 		

Lunch

14.00-16.00 		

Hur tar vi det vi hört och pratat om vidare?

			Workshop inklusive kaffe tillsammans med Nordiska
			
Handikappförbundet. Alla som vill är välkomna att delta.

Presentation av deltagarna:
Rasmus Isaksson, bördig från Skåne men numera bosatt i Nynäshamn, är förbundsordförande i DHR sedan 2013, och sedan
2018 även ordförande i Nordiska Handikappförbundet.
Som kuriosa kan berättas att Rasmus är tvåfaldig paralympisk
bronsmedaljör i kälkhockey.
Michael Lövtrup är journalist och utredare. Sedan februari 2017
är han utredningssekreterare hos Statens Medicin Etiska Råd,
och är den som sammanställt kunskapssammanställningen om
dödshjälp som presenteras på seminariet.

Martin Engqvist är journalist med ett förflutet på Aftonbladet
och tidningen Resumé. I dag är han redaktör på Spoon publishing.
I samband med en bilolycka år 2000 blev Martin förlamad, och
har debatterat frågan om dödshjälp länge. Senast hördes Martin
i Sveriges Radios Tendens kortdokumentär.
Nadia Hadad är bördig från Marocko, född och uppvuxen i
Belgien. Som civilingenjör har hon arbetat i många olika utvecklingsländer. Råkade ut för en bilolycka år 2003 och är sedan
dess rullstolsanvändare. Hon sitter i styrelsen för European
Network of Independent Living, och är aktiv i flera funktionshinderorganisationer på både europeisk och global nivå.
Claes Britton är journalist och författare.
Han driver tillsammans med sin fru
kommunikationsbyrån BrittonBritton i Stockholm. År 2010
skrev Claes boken Min mamma är död, och har på skilda vis
resonerat och debatterat i frågan om dödshjälp.
Mikaela Luthman är överläkare på Stockholms Sjukhem där
hon arbetar med bland annat palliativ vård. Hon har varit
mycket ute i debatten kring dödshjälp och tillsammans med en
kollega granskat Oregonmodellen.

Thord Eriksson är journalist, författare och utbildare. Han har
lett uppskattade samtal, konferenser och workshops kring så
skilda teman som regional utveckling, offentlig upphandling,
kulturpolitik och arbetsmarknad - och nu om dödshjälp.

Anmälan
Din anmälan till seminariet vill vi ha senast den 9 april via
ken.gammelgard@dhr.se.
Uppge i mejlet namn, kontaktuppgifter och eventuell organisation.
Uppge även om du stannar på lunch och då eventuella allergier och
andra hänsyn vi bör ta.
Teckentolk kommer att finnas på plats under seminariet.
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