L'agonia de Vincent Lambert: quan es cedeix a la cultura del rebuig
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Des del 2 de juliol passat, després de la sentència del Tribunal Suprem, Vincent Lambert, francès de 42 anys, tetraplègic en
estat vegetatiu o de consciència mínima, ha estat privat de nutrició i hidratació. El Comitè de les Nacions Unides per als Drets
de les persones amb discapacitat havia demanat a París que continués el tractament. El Papa, referint-se a si és el cas, va fer
diverses crides per preservar la vida fins al seu fi natural.

Vincent Lambert està morint de fam i de set. Els agents sanitaris de l'Hospital Universitari de Reims van suspendre l'alimentació
i la hidratació el 2 de juliol passat. La suspensió es va produir després de la resolució del Tribunal de Cassació que va anul·lar
la decisió del Tribunal d'Apel·lació de continuar el tractament a l'espera del parer del Comitè de les Nacions Unides sobre els
Drets de les persones amb discapacitat, que va demanar a França sis mesos per examinar el cas.
Discapacitat però no agonitzant
El proper 20 de setembre, Vincent compliria 43 anys. Tetraplègic, en estat vegetatiu per alguns o de consciència mínima per
altres després d'un accident de trànsit el 2008, respira autònomament, amb un batec cardíac espontani: no s'està morint, però
per als metges de l'hospital de Reims és "una obstinació irraonable" seguir fent-lo viure donant-li de menjar i beure.
L'esposa de Vicent està en la mateixa línia afirmant que el seu marit s'hauria pronunciat referent això: però en realitat Vicent no
ha deixat cap testament biològic.
ONU: no negar aliments i aigua als discapacitats
Els pares s'han embarcat en una dura batalla legal per mantenir al seu fill amb vida. L'última esperança va venir del Comitè de
l'ONU. França s'ha adherit a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada el 2006,
comprometent-se a reconèixer, de conformitat amb l'article 25, "que les persones amb discapacitat tenen dret a gaudir del més
alt nivell possible de salut, sense discriminació per motius de discapacitat ", a més d'adoptar" les mesures pertinents per
assegurar l'accés de les persones amb discapacitat a serveis de salut que tinguin en compte les qüestions de gènere, inclosa la
rehabilitació relacionada amb la salut "i a impedir" que es neguin, de manera discriminatòria, serveis de salut o d'atenció de la
salut o aliments sòlids o líquids per motius de discapacitat ". No obstant això, París va considerar que la Convenció no era
vinculant.
¿Obstinació irraonable per fer-lo viure o en voler-lo mort?
A França, l'eutanàsia està prohibida, però els jutges en el cas Lambert han admès la suspensió del tractament considerant la
seva prossecució una obstinació irraonable, un acte inútil i desproporcionat d'acord amb la Llei Clays-Leonetti sobre la fi de la
vida. Molts han criticat aquesta posició, simplement perquè Vincent no s'està morint i instal·lacions especialitzades estan
disposades a acollir-lo per oferir-li rehabilitació adequada. Davant la negació, alguns parlen més aviat d'una obstinació
irraonable a voler donar-li la mort.
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