Amnesty: Lundbeck må ud af dødskamrene
Hvis Lundbeck vil undgå at fremstå som officiel leverandør til dødskamrene i USA, må
virksomheden reagere langt skarpere overfor de amerikanske myndigheder. Amnesty
International opfordrer Lundbeck til at trække præparatet Pentobarbital tilbage fra det
amerikanske marked, hvis det - trods virksomhedens modstand - anvendes i
dødssprøjter.
Den danske medicinalvirksomhed Lundbeck må udvise langt større handlekraft for at få
standset brugen af stoffet Pentobarbital til henrettelser i USA. Stoffet er allerede blevet
anvendt ved tre henrettelser i Oklahoma. Amnesty frygter at flere henrettelser med stoffet er
på vej og at Lundbecks præparat kan blive brugt i alle de amerikanske delstater der bruger
dødsstraf.
Det hidtidige bedøvelsesmiddel i dødssprøjterne, Thiopental, er ikke længere tilgængeligt netop efter at det er kommet frem at det er brugt til henrettelser.
”Hvis Lundbeck vil undgå at fremstå som officiel leverandør til dødskamrene i USA, må man
udvise langt større handlekraft overfor de amerikanske myndigheder”, siger læge Jakob Mertz
fra Amnesty Internationals danske lægegruppe.
Amnestys lægegruppe efterlyser en klar og utvetydig tilkendegivelse af, at Lundbeck tager
kraftigt afstand fra anvendelsen af deres medicin til henrettelser. Amnesty mener, at Lundbeck
må gå meget offensivt til værks for at beskytte sine produkter mod misbrug, så de ikke
anvendes i modstrid med virksomhedens egne forskrifter.
”Som etisk ansvarlig virksomhed må Lundbeck gøre alt, hvad der er muligt, for at forhindre, at
medicinen bruges til at slå mennesker ihjel”, siger Jakob Mertz.
Amnesty Internationals danske lægegruppe opfordrer Lundbeck til at rette henvendelse til en
række myndigheder og instanser i USA for at få standset henrettelser med Pentobarbital. Det
omfatter:

De fængsler, hvor henrettelserne foregår med dødssprøjter

De stater, der anvender dødsstraf ved indsprøjtning

Food and Drug Administration (FDA) , der godkender alle medicinske præparater og
deres anvendelse

Det amerikanske sundhedsministerium

Den amerikanske lægeforening, der tager klart afstand fra lægelig medvirken til
dødsstraf

Grossister og forhandlere af Pentobarbital
I henvendelserne til staterne, sundhedsministeriet og FDA må Lundbeck anføre, at hvis de
amerikanske myndigheder fortsat – efter Lundbecks protester og i modstrid med præparatets
indikationsområde – anvender medicinen til henrettelser, kan Lundbeck se sig nødsaget til at

trække præparatet tilbage fra det amerikanske marked, med de uheldige følger for
patientbehandlingen, det vil have.
”Man skal huske på, at det er de amerikanske myndigheder, der afgør, hvad stoffet må bruges
til. Dermed vil det også være myndighedernes ansvar, hvis stoffet trækkes tilbage, så syge
mennesker ikke kan behandles med den medicin og måske ikke får den optimale behandling
for deres sygdom”, siger Jakob Mertz.
Overfor grossister, apoteker og andre forhandlere af præparatet bør Lundbeck gøre det klart,
at Pentobarbital ikke må sælges til læger eller andre, hvis der er mistanke om, at de vil
anvende det til henrettelser. Hvis det viser sig, at en forhandler alligevel har solgt præparatet
til brug ved henrettelser, må al fremtidig levering straks indstilles.
Endelig opfordrer Amnestys lægegruppe til, at Lundbeck anfører på indlægssedlen i
medicinpakningen, at medicinen under ingen omstændigheder må anvendes til formål, der
kan skade mennesker, herunder henrettelser og anden mishandling.
Amnesty International anerkender, at Lundbeck ikke kan forhindre uautoriseret brug af
præparatet, og at virksomheden heller ikke selv kan bestemme hvordan læger anvender
Pentobarbital i USA.
”Men i den aktuelle sag er det jo de amerikanske myndigheder selv, der godkender misbrug af
medicinen. Det er en helt anden problematik, og derfor må Lundbeck i sidste ende være parat
til at trække præparatet tilbage, hvis myndighederne ikke lytter”, siger Jakob Mertz.
Yderligere informationer:
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