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V nadaljevanju so predstavljeni glavni argumenti v podporo
evtanaziji in proti njej ter pravna ureditev v evropskih in drugih
državah, kjer je pomoč pri umiranju dovoljena. Avtorjeva osebna
stališča se morda najbolj razgrnejo v šestem poglavju, kjer kritično
ovrednoti pogoje, ki jih za izvedbo evtanazije določa nizozem-

Knjigo Pogovarjamo se o evtanaziji močno priporočam v branje.
Kot aktualno delo pa je nedvomno obvezno gradivo za vsakogar,
ki želi sodelovati v javni razpravi in še toliko bolj za politične odločevalce, če bodo soočeni z vprašanjem spremembe zakonodaje
glede pomoči pri umiranju v Sloveniji.
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