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EU beschouwt abortus als ‘mensenrecht’

Vooreerst dient benadrukt te worden dat het hier enkel 
maar gaat over een resolutie, en niét over een nieuwe 
wet. Een resolutie is een besluit waarin een overheid 
haar mening geeft over een bepaalde kwestie. In dit 
geval is het een tekst waarin het Europese parlement 
aanbevelingen geeft betreffende abortus. Een resolutie 
houdt geen verplichtingen in, maar heeft wel politiek 
gezag. Elke volksvertegenwoordiger kan een voorstel 
van resolutie indienen. Het voorstel wordt eerst 
besproken in een parlementaire commissie en daarna 
wordt erover gestemd. Strikt genomen heeft de Matić 
resolutie dus geen enkele bindende of wettelijke 
waarde, het is enkel maar een ‘opiniepeiling’ van het 
Europese parlement betreffende abortus.

De volledige titel van het rapport luidt: ‘Rapport over 
de situatie van seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten in de EU en in de context van de gezondheid 
van vrouwen.’ De inhoud van de Matić-resolutie is 
heel ruim en roept de EU-lidstaten op om vrouwen 
toegang te garanderen tot moderne anticonceptie, 

vruchtbaarheidsbehandelingen, kraamzorg, en abor-
tus. De EU-lidstaten worden ook opgeroepen om 
op internationaal niveau abortus te promoten als 
mensenrecht. Ook wordt opgeroepen om het recht 
op gewetensbezwaar te ontzeggen aan degenen die 
geen abortussen willen uitvoeren, omdat zij daar-
door de rechten van de vrouw zouden aantasten en 
de mensenrechten in het algemeen zouden schenden. 
Nochtans staat het recht op gewetensbezwaar uit-
drukkelijk vermeld in het Europees verdrag voor de 
rechten van de Mens. De inhoud van het Matić-rap-
port is dus duidelijk in tegenstrijd met de inhoud van 
het Europees verdrag voor de rechten van de mens.

De resolutie werd goedgekeurd door een meer-
derheid binnen het Europees parlement van 
sociaaldemocraten, linksen, groenen en liberalen. Zij 
beweren dat deze resolutie nodig was als tegengewicht 
voor de ‘toenemende regressie van vrouwenrechten’, 
en stellen dat het onthouden van abortus een vorm 
van ‘gendergebaseerd geweld’ is. De logica van zulke 
argumenten is ver te zoeken.

Het Matić rapport is duidelijk ook sterk beïnvloed 
door pro-abortus organisaties. Het rapport verwijst 
onder andere naar drie documenten van Planned 
Parenthood, een van de grootste abortus-providers 
van Amerika. Ook Open Democracy wordt vermeld, 
een organisatie die onder de dekmantel van ‘onder-
zoek’ de activiteiten van pro-life groepen in Europa 
en pro-life zwangerschapscentra in Latijns Amerika 
in diskrediet probeert te brengen.

Op donderdag 24 juni 2021 heeft het Europese parlement met 378 stemmen voor, 255 tegen en 42 onthoudingen, 
de ‘Matić’ resolutie goedgekeurd, en daarmee abortus uitgeroepen tot een ‘mensenrecht’ en zelfs tot een ‘elementaire 
gezondheidsdienst’. Ondanks het feit dat de EU op dit terrein geen directe bevoegdheden heeft, sprak de Kroatische 
socialist Predrag Fred Matić, de initiatiefnemer van deze resolutie, over “een belangrijke overwinning die moet 
beletten dat conservatieve krachten de rechten en de gezondheid van vrouwen in gevaar brengen”.
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De Europese commissie van bisschoppen (COMECE) 
heeft zich tegen het Matić-rapport verzet door te 
stellen dat in het Matić-rapport het onafhankelijk 
recht op leven van ieder kind op geen enkele manier 
aan bod komt. COMECE stelt dat een ongeboren 
kind niet de eigendom is van zijn ouders, maar in 
zijn weerloosheid enkel maar aan de ouders wordt 
toevertrouwd. 

De vertegenwoordiger van de Duitse bisschoppen, 
bisschop Franz-Josef Overbeck stelde: “De 
bescherming van de onschendbare, onvervreemdbare 
en gelijke persoonlijke waardigheid van àlle mensen 
moet in het centrum van onze zorg staan. Daarbij 
hoort dus ook de bescherming van alle vrouwen 
wereldwijd tegen uitbuiting, onderdrukking en 
geweld, en ook de verdediging van hun fysieke 
en mentale integriteit. Het omvat eveneens de 
bescherming van het ongeboren leven, de menselijke 
waardigheid en het recht op leven. 

De bisschoppen verwezen ook nog naar een arrest 
van 2011 van het Europese Hof van Justitie waarin de 
menselijke waardigheid van het menselijk embryo 
wordt bevestigd. Ook bisschoppen uit Duitsland, 
Oostenrijk, Slowakije, de Scandinavische landen en 
Polen riepen op om het Matić-rapport te verwerpen. 
Zij vestigden de aandacht op het feit dat het rapport 
abortus tot een mensenrecht wil promoveren, dat 
artsen en verpleegkundigen niet meer het recht op 
gewetensbezwaar kunnen inroepen en het recht op 
leven aan de meest weerloze mensen wil ontnemen. 

De Poolse bisschoppen stelden dat er niet 
te onderhandelen valt over fundamentele 
mensenrechten en waarden die de hoeksteen vormen 
van Europa en onze beschaving. Zij vragen zich af of 
Europa met het ontzeggen van het recht op leven aan 
de meest weerlozen van onze samenleving niet aan 
het afdwalen is van het pad van de beschaving. 

Het is trouwens ethisch onhoudbaar om abortus 
te classificeren als een onderdeel van de gezond-
heidszorg, want daardoor wordt het ongeboren kind 
gedegradeerd tot een object. Het classificeren van 
abortus als een mensenrecht houdt in dat ongeboren 
mensen niet meer beschouwd mogen worden als 
mensen, want ze hebben sowieso geen recht meer 
op leven. Trouwens, de mens wordt hoe langer hoe 
meer beschouwd als een product dat willekeurig mag 
worden verwijderd of aangepast. Stap voor stap wordt 
de mens van zijn spirituele en geestelijke dimensie – 
de essentie van ons bestaan – ontdaan. De mens is in 
de ogen van vele linksen en liberalen niets meer dan 
een product dat naar believen kan worden vernietigd, 
gemodificeerd of aangestuurd.

Ondanks het feit dat deze resolutie geen wettelijke 
kracht heeft, zal het toch een weerslag hebben op 
onze maatschappij. Ten eerste toont de goedkeuring 
van deze resolutie aan dat er binnen het Europese 
parlement een meerderheid aanwezig is die duidelijk 
pro-abortus en pro-choice is. Ook al heeft de resolutie 
geen wettelijke macht, toch kan daarmee op de 
Europese lidstaten druk uitgeoefend worden dankzij 
de machtspositie die zij innemen. Zo kunnen zij in de 
toekomst bewust bepaalde lidstaten boycotten omdat 
die lidstaten niet op dezelfde ideologische lijn zitten. 
Het is voor de pro-abortus lobby binnen de EU de 
bedoeling, zoals met andere resoluties gebeurde, enkel 
te wachten op het juiste tijdstip om de volgende stap 
te zetten en om al wat nu in de Matić-resolutie staat, 
langzaam maar zeker om te vormen tot een wetgeving 
die iedereen verplicht zal moeten respecteren. 

Maar dit is geen reden om de moed op te geven en niet 
verder te blijven strijden voor de bescherming van 
het ongeboren leven en tegen de abortus industrie. 
Integendeel, nu zij denken een slag thuis te hebben 
gehaald met de goedkeuring van de Matić-resolutie, 
is het onze plicht om met nog meer vastberadenheid 
dan voorheen te blijven ijveren voor de rechten van 
alle mensen: ongeboren, jong, oud, gehandicapt, 
enzovoort. Blijf ook samen met ons meebidden om 
abortus voorgoed uit de wereld te verdrijven.
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60 jaar ‘de pil ’: wat is waar en wat is onwaar?
Veel vrouwen en meisjes nemen de 
contraceptiepil omdat ze geloven dat 
het een veilige contraceptiemethode 
is zonder negatieve bijwerkingen. 
Bovendien zou ‘de pil’ ook zor-
gen dat ze een gladde huid krijgen, 
minder vettig haar en meer com-
fortabele menstruaties, waardoor 
ze meer en beter kunnen genieten 
van een reisje of een uitstapje. Ja, 
buiten de contraceptieve werking is 
de pil voor hen een soort van ‘life-
style-snoepje’ geworden, een extra 
hulpmiddeltje dat hun schoonheid 
ten goede komt. 

De waarheid echter klinkt heel 
anders, want ‘de pil’ bevat bij nader toezien gevaarlijke 
lichaamsvreemde scheikundige producten. In het 
lichaam van een vrouw komen o.a. de natuurlijke 
hormonen oestrogeen en progesteron voor. De 
hoofdbestanddelen echter van de pil zijn synthetisch 
oestrogeen en synthetisch progesteron. Dat zijn 
scheikundige producten die geproduceerd worden in 
een laboratorium en scheikundige formules hebben 
die afwijken van de scheikundige formules van de 
natuurlijke hormonen. Synthetisch oestrogeen en 
synthetisch progesteron staan bij de ‘World Health 
Organisation’ (Wereld Gezondheids Organisatie) 
op de lijst van de kankerverwekkende producten, 
klasse I, dat wil zeggen: de meest kankerverwekkende 
producten die in onze maatschappij beschikbaar zijn! 

De pil is dus de oorzaak van talloze onberekenbare 
bijwerkingen. De gevolgen voor de gezondheid van 
de vrouw kunnen zijn: kanker, hartaandoeningen, 
vaataandoeningen, migraine, onomkeerbaar verlies 
van libido, … . Wereldwijd zijn er reeds duizenden 
rechtszaken aanhangig en werden er al miljarden aan 
compensatiegeld betaald.

Een embryo ontstaat wanneer de celkernen van een 
eicel en een zaadcel versmelten. Het is het begin van 
een nieuw mensenleven. Een embryo bevat reeds alle 
informatie die nodig is om een heel mensenleven 
verder uit te bouwen. Maar het synthetisch hormoon 
progesteron dat in de pil aanwezig is kan de innes-
teling van een embryo in het baarmoederslijmvlies 

beletten. Met andere woorden: de 
contraceptiepil is verantwoordelijk 
voor talloze ‘embryonale abortussen’: 
mensen die gedood worden in het 
eerste stadium van hun leven omdat 
de inplanting door de pil belet wordt.

Nee, de ‘pil’ is geen gepatenteerde 
‘oplossing’, zoals vele mensen 60 jaar 
geleden dachten en sommigen nu 
nog steeds geloven. Zelfs in de se-
culiere media worden steeds meer 
vragen gesteld over de veiligheid van 
de pil, ook door groepen die voor de 
emancipatie van de vrouw ijveren. 
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Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een  
vrijwillige gift over te maken. Ledenbijdrage 15 euro (Nederland: 20 euro)

credit-card BE13 4050 1279 5139 | KBC | BIC KREDBEBB
Gezin & Leven wordt opgestuurd naar al onze weldoeners.

Maandelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen voor al onze weldoeners.
Artikels mogen overgenomen worden mits bronvermelding.

Bescherming van persoonlijke gegevens: Pro Vita - Gezin & Leven vzw gebruikt de naam en het adres van haar lezers 
om hen het tijdschrift Gezin & Leven op te sturen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens. Volgens deze bepaling heeft elke lezer het recht om te worden geïnformeerd over de inhoud van 
deze gegevens en, indien nodig, deze te laten wijzigen of verwijderen, door contact op te nemen met ons.

Kantooruren: 9u - 16u30 
phone+ 32 (0)15/42.28.14 
envelope info@provita.be

www.provita.be
www.echteliefdewacht.be

www.unplanned.be
www.40dagenvoorhetleven.be
www.wondervanhetleven.be

Blijf geven voor het leven van de kleinstenhand-holding-heart

Blijf ons helpen! Enkel dankzij uw gebed en steun kunnen wij ons werk verder zetten. Doe een gift of 
geef je bank een doorlopende opdracht om ons maandelijks te steunen. Van harte dank!

Paus Paulus VI heeft in 1968 de encycliek ‘Humanae 
Vitae‘ geschreven. In die encycliek herbevestigt paus 
Paulus VI de katholieke visie dat huwelijksliefde, 
seksualiteit en de mogelijkheid tot procreatie onlos-
makelijk met elkaar verbonden zijn en is het gebruik 

van abortus, sterilisatie en alle kunstmatige voorbe-
hoedsmiddelen (het condoom, de pil, het spiraaltje, 
…) verboden. Het is een profetische boodschap die 
door velen nog steeds in twijfel wordt getrokken, 
maar die bij nader toezien de waarheid is.

Ondanks het feit dat de Corona-maatregelen op vele vlakken onze maatschappij blokkeerde, heeft Pro 
Vita het toch kunnen klaarspelen om ook dit schooljaar de voordracht ‘Het Wonder van het Leven’ in 

vele scholen (online) te geven. 

Dat er nood is aan eerlijke en leerrijke informatie over seksuele en 
relationele opvoeding, bleek ook dit jaar door de aandacht, de interesse 

en de dankbaarheid van talloze jongeren. 

Wij zijn ons nu al aan het klaarstomen om tegen het begin van volgend 
schooljaar opnieuw klaar te staan met een opgefriste versie van de 

voordracht: ‘Het Wonder van het Leven’.

En zoals gewoonlijk werden alle lessen gratis gegeven. Dit is echter maar mogelijk dankzij uw steun, meer 
zelfs, zonder die steun hadden ze nooit bestaan! Blijf ons steunen, zodat wij deze voordrachten ook in de 

toekomst kunnen blijven geven! Onze kinderen hebben ze nodig.
Bij voorbaat van harte dank!

Wij zaten niet stil!
het wonder van het leven


