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Enkele dilemma’s
Probeer vanuit de drie besproken richtingen van de ethiek (Kant, utilitarisme en zorgethiek) een
standpunt te bepalen in de volgende situaties:

1) Kerkelijke uitvaart na euthanasie?
Uit het Katholiek Nieuwsblad, augustus 2011:
Pastoor Norbert van der Sluis uit Liempde kon het niet met zijn geweten in overeenstemming
brengen een parochiaan na euthanasie een kerkelijke uitvaart te geven. Hij stond ook niet toe dat
een andere priester dit in zijn kerk zou doen. Dit had hij voor de euthanasie aan de betrokkenen
meegedeeld. In een verklaring stelde het bisdom Den Bosch daarop dat het geen uitspraak kan doen
over het handelen van beide parochiegeestelijken. "De RK Kerk vraagt priesters 'prudent' om te gaan
met mensen die actieve euthanasie hebben laten toepassen", aldus het bisdom.
In de verklaring van de Nederlandse bisschoppen Pastoraat rond het verzoek om euthanasie of hulp
bij suïcide uit 2005 staat echter dat pastores met voorkennis van euthanasie "op zo'n verzoek niet
kunnen ingaan, omdat dat instemming met de euthanasie of hulp bij zelfdoding zou kunnen
suggereren".

2) Te veel ontvangen geld:
Bij de kassa betaal je met 20 euro en je krijgt terug alsof je 50 euro hebt betaald. Wat doe je?

3) Feyenoordrellen
Uit Trouw, oktober 2011:
Het Openbaar Ministerie heeft foto's van mensen die zaterdag 17 september betrokken waren bij de
rellen bij het Feyenoordstadion gepubliceerd op grote beeldschermen in het centrum van
Rotterdam. Het is volgens het OM de eerste keer in Nederland dat zulke schermen worden ingezet
bij de opsporing van verdachten. De foto's zijn te zien bij de beurstraverse in de Maasstad en bij
supermarkten in de regio. Het gaat om beeltenissen van twee verdachten. Burgemeester Aboutaleb
van Rotterdam kondigde vorige week aan dat foto's van verdachte relschoppers die zich nog niet
gemeld hadden bij de politie, gepubliceerd zouden worden. De maatregel werd even uitgesteld
omdat enkele relschoppers zich alsnog meldden bij de politie.
Eerder werden in Londen soortgelijke digitale schermen geplaatst met camerabeelden van
verdachten van de rellen en plunderingen in de stad vorige maand.

