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Lutgart Simoens presenteerde op Radio 2 lange tijd 
het programma Vragen staat vrij. Ze kan terugblik-
ken op een rijkgevuld leven en een mooie carrière. 
Ze is niet ziek en woont in een gerieflijk woon- en 
zorgcentrum. Toch wil ze de mogelijkheid hebben 
om, wanneer zij dat zelf wil en beslist, euthanasie te 
plegen, en dat kan nu niet: 

“Volgens de euthanasiewet moet ik eerst ondraag-
lijk en onomkeerbaar lijden. Mensonterend vind 
ik dat. Waarom mag ik niet rustig sterven, zon-
der pijn en zonder zorgen? Waarom moet ik eerst 
ondraaglijk lijden? Is het niet genoeg dat ik moet 
leven met het verlies van al die mensen die ik heb 
liefgehad? [...] Laat 80-plussers zelf beslissen. Als 
zij vinden dat hun leven voltooid is, respecteer dat 
dan.”

Hoe hier op antwoorden? 
Vanuit een louter aards perspectief kan het leven 
soms alleen nog maar fysieke aftakeling en vereen-
zaming lijken. Men kan dan zeggen wat men wil 
over hoe mooi het leven nog kan zijn, maar wat doe 
je met iemand die nadien niet 
overtuigd is en uit het leven wil 
stappen? Waarom mag of moet 
‘de maatschappij’ die persoon 
de ‘keuzevrijheid’ ontzeggen 
om zelfmoord te plegen?

Met de keuze voor abortus is een 
bepaalde sinistere logica van de dood in gang gezet. 
Abortus maakt het recht op leven (van ongeboren 
kinderen) tot een keuze. Maar rechten bestaan slechts 

om het menselijk leven en samenleven te bescher-
men. Als het recht op leven louter een keuze is ge-
worden, dan kan dat enkel en alleen omdat het leven 
zelf louter een keuze is geworden. Met euthanasie als 
‘vrije’ keuze, zonder ondraaglijk of onomkeerbaar 
lijden, toont die sinistere logica nog wat meer van 
haar ware gelaat. Abortus en euthanasie zijn twee 
kanten van dezelfde gitzwarte munt.

Bovendien, als abortus en euthanasie slechts een 
‘keuze’ worden, dan wordt het ook ‘slechts een keu-
ze’ om een kindje met het syndroom van Down of 
een dementerende bejaarde in leven te houden. En 
waarom zou ‘de maatschappij’ dan moeten betalen 
voor iemands ‘keuze’ om een gehandicapt kind of 
een zieke grootouder in leven te houden? Dat soort 
valse ‘keuzevrijheid’ vernietigt uiteindelijk de vrij-
heid en het leven zelf. Net zo is de leugen geen kwes-
tie van ‘vrij spreken’, maar de vernietiging van alle 
communicatie.

Uiteindelijk leidt een ‘keuze’ tegen het leven, met 
een onverbiddelijke logica, tot 
een keuze tegen God, de Bron 
van alle leven en van alle vrij-
heid. Anderijds kunnen we de 
Schepper van alle leven ook de 
bron laten zijn van ons eigen da-
gelijks leven. Dan leidt de logica 
van de liefde tot een oneindige 

dankbaarheid en een absolute eerbied voor de waar-
digheid, sacraliteit en heiligheid van ieder menselijk 
leven. 

‘Vrij’ kiezen voor de dood?
In een recent interview in het weekblad Knack (28/08/2019) pleit voormalig Radio 2-presentatrice Lutgart 
Simoens voor de mogelijkheid van euthanasie bij een ‘voltooid leven’. Waar de huidige euthanasiewet nog 
vereist dat men ondraaglijk en onomkeerbaar moet lijden, wil zij dat uitbreiden naar iedereen die vindt dat zijn 
of haar leven ‘voltooid’ is. Daarmee is de logica van de dood die met abortus in gang is gezet bij een nieuwe 
mijlpaal aangekomen.

“Als het recht op leven louter 
een keuze is geworden, dan 
kan dat enkel en alleen omdat 
het leven zelf louter een keuze 
is geworden.”



2 3

De demografische crisis van ‘Moedertje Rusland’
Abortus is een zeer ernstige bekommernis voor de Russische overheid. In de periode 1991-2011 daalde de be-
volking met bijna 6 miljoen mensen van 149 miljoen naar 143 miljoen. Een VN-rapport waarschuwde dat met 
de huidige trend Rusland ongeveer één derde van zijn inwoners zal verliezen tegen 2050. Om de demografische 
crisis van – ironisch gezegd – ‘Moedertje Rusland’ tegen te gaan, streeft de regering naar bevolkingsaanwas. 
Zo stelde president Vladimir Poetin tijdens een toespraak in 2017: “Demografie is een vitale kwestie. Ofwel 
blijven we bestaan, ofwel niet”. Abortus speelt daarin een crucial rol. 

In 2018 vonden er in Rusland 567.000 abor-
tussen plaats. Volgens Rosstat, het statistisch 
agentschap van de Russische overheid, werden 
er – inclusief de geaborteerde kinderen – in 2018 
meer dan 1,5 miljoen kinderen verwekt. Dat im-
pliceert dat ongeveer een derde van de in 2018 
in Rusland verwekte kinderen werden gedood in 
de moederschoot. Patriarch Kirill, hoofd van de 
Russisch-Orthodoxe kerk, zei in mei 2019 dat 
de bevolking van Rusland zou stijgen van de 
huidige 146,8 miljoen tot 156 miljoen in 2029 
en tot 166 miljoen in 2039 indien abortus zou 
afgeschaft worden. 

Hoewel abortus wettelijk toegestaan is in Rus-
land, proberen sommige provincies dit toch in te 
perken. Zo verordende de gouverneur van de provin-
cie Penza in januari 2019 burgemeesters om persoon-
lijk vrouwen het beëindigen van hun zwangerschap 
uit het hoofd te praten. Dit initiatief haalde de kran-
tenkoppen in heel Rusland en leidde tot een publiek 
debat over het al dan niet afschaffen van abortus. 

Wettelijk toegestane abortus kent een lange geschie-
denis in Rusland. Onder voorwendsel van de gelijk-
heid tussen man en vrouw werd de USSR in 1920 
het eerste land ter wereld dat abortus legaliseerde. In 
1936 verbood Sovjetleider Jozef Stalin abortus, en pas 
in 1956 werd dit geherintroduceerd. De toenmalige 
wetgeving maakte abortus bijna onbeperkt beschik-
baar, waardoor halverwege de jaren 1960 bij meer 
dan 70% van de zwangerschappen abortus gepleegd 
werd. Sindsdien werd dit een veelgebruikte manier 
van anticonceptie en gezinsplanning. Zo waren er 
volgens officiële cijfers in 1965 5.463.000 abortus-
sen in Rusland (tegenover 1.990.520 geboorten). Het 
aantal geaborteerde Russische kinderen in de Sovjet-
tijd bedraagt 2,5 maal het gecombineerde aantal Rus-
sische doden van tijdens de Eerste Wereldoorlog, de 
Russische Revolutie en de Tweede Wereldoorlog! In 
de periode 1956-1991 vonden er in Rusland jaarlijks 
gemiddeld 4,5 miljoen abortussen plaats. Officieuze 
bronnen schatten dat het werkelijke aantal abortussen 
dubbel zo veel kan zijn. 

Daarom moesten burgerlijke en kerkelijke gezagsdra-
gers na de val van het communisme de burgers her-
opvoeden in hun strijd tegen de cultuur van de dood. 
In 2005 werden bijvoorbeeld nog steeds 1,6 miljoen 
abortussen uitgevoerd in Rusland en 20% hiervan 
werd gepleegd bij minderjarige meisjes. Sindsdien 
bleef het aantal geboorten min of meer gelijk, maar 
daalde het aantal abortussen sterk. Zo vonden er in 
2013 op 1.901.182 geboorten nog maar 880.000 
abortussen plaats.

Ondanks de aanzienlijke vermindering van het aan-
tal abortussen sinds het midden van de jaren 1990 
heeft Rusland nog steeds een van de hoogste abor-
tuscijfers ter wereld. Overheidsmaatregelen om de 
demografische crisis een halt toe te roepen vormden 
een belangrijk onderwerp in het beleid van president 
Poetin in 2006. Zo betaalt de overheid sinds 2007 
een eenmalige babybonus van omgerekend ca. 6.200 
euro aan ouders vanaf het tweede kind. Ook werden 
de zwangerschapsuitkeringen en de kinderbijslagen 
verhoogd.

Voorts kwam er in 2011 met de steun van de Rus-
sisch-Orthodoxe kerk een wet die voor het eerst in 
decennia abortus beperkte. Abortus kan sindsdien al-
leen nog in de eerste 12 weken na de conceptie. In 
geval van verkrachting kan het echter nog tot 22 we-
ken na de conceptie en in medische noodgevallen kan 
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het op elk moment van de zwangerschap. Deze wet 
verbiedt voorts gratis abortus in staatsziekenhuizen, 
verplicht een voorschrift voor de ‘morning-afterpil’, 
de toestemming van de echtge-
noot (als een getrouwde vrouw een 
abortus wil), en de toestemming 
van de ouders (als een tienermeisje 
een abortus wil). De wet verplicht 
tevens een wachtperiode van 2 tot 
7 dagen – afhankelijk van de duur 
van de zwangerschap –  zodat de vrouw in kwestie 
haar beslissing kan overwegen alvorens haar kind te 
laten doden. 

Russische artsen hebben sinds 2012 het recht om te 
weigeren een abortus uit te voeren vanwege gewe-
tensbezwaren. Tevens werd in 2013 een wet uitge-
vaardigd die reclame voor abortus verbood. Op 1 juli 
2014 keurde het Russische parlement een wet goed 
die boetes oplegde voor illegale abortussen. 

De Russisch-Orthodoxe kerk baat zelf 29 
zwangerschapscrisiscentra uit voor al-
leenstaande moeders. Deze helpen jaar-
lijks ruim 5.500 vrouwen. Het Ministerie 
van Volksgezondheid opende tevens 1.500 
abortuspreventiecentra en abortuspreven-
tiekantoren in kraamklinieken en in pre-
natale centra. Voorts bewerkstelligde pre-
sident Poetin de bouw van grootscheepse 
prenatale centra, die deel uitmaken van de 
verloskundige dienst. Zij zorgen voor me-
dische, psychologische en morele onder-
steuning. 

In januari 2015 riep patriarch Kirill, in 
de allereerste toespraak voor het Russi-
sche parlement die een hoofd van de Rus-
sisch-Orthodoxe kerk in het post-communistische 
Rusland hield, de regering op om het traditionele 
gezin en het huwelijk nog meer te ondersteunen en 
overheidsfinanciering van abortus nog meer te ver-
minderen. Hij linkte het schrikwekkend aantal abor-
tussen aan de verwerping van morele normen in het 
Westen, waar abortus een langzaam ontploffende de-
mografische bom is. De patriarch maande de parle-
mentsleden aan om de terugbetaling van abortus uit 
de verplichte ziekteverzekering te halen, om adoptie 
aan te moedigen en om draagmoederschap te ont-
moedigen. Tevens zei hij dat naast een verbod op (of 
minstens een beperking van) abortus, de overheid 
hoogdringend werk diende te maken van het mate-
rieel ondersteunen van jonge gezinnen bij het krij-
gen van kinderen, en door het aanleren van de juiste 

ethiek inzake het ongeboren leven in medische oplei-
dingen zodat toekomstige dokters aangezet worden 
om ongeboren kinderen in leven te laten. 

Het gezamenlijke resultaat van alle 
beleidsmaatregelen voor het leven, 
die in Rusland genomen werden, is 
aanzienlijk. Volgens de meeste re-
cente cijfers daalde het aantal abor-
tussen van 1.501.000 in 2005 naar 

935.000 in 2012 en naar 567.000 in 2018. Ruslands 
deciannalange bevolkingsdaling werd gestopt en er is 
heden een voorzichtige demografische kentering. In 
2009 was er voor het eerst in 15 jaar opnieuw enige 
bevolkingsaangroei en dit bleef aanhouden in de vol-
gende jaren. Ook een verbeterde gezondheidszorg, 
minder emigratie en economische groei droegen hier-
toe bij. Het percentage Russen dat abortus verwerpt 
steeg van 12% in 1999 tot 35% in 2019. 

De geschiedenis toont aan dat alleen een diepgaande 
culturele vernieuwing een land kan helpen om een 
demografische ramp te voorkomen zodra het pro-
ces van bevolkingsdaling is ingezet. Uiteindelijk is 
het een kwestie van geloof en bezieling die bepaalt 
hoeveel kinderen mensen willen krijgen. Dit kan de 
overheid niet zelf doen: het komt voort uit een sa-
menleving en een cultuur die diep doordesemd is met 
de genade van het geloof. In die zin is het ook bijzon-
der tekenend en jammer dat de Russisch-Orthodoxe 
kerk echtscheiding aanvaardt. Daarmee wordt de on-
verbrekelijke huwelijksband, de grondslag van nieuw 
leven, vernietigd – tegen de expliciete woorden van 
Christus in.
Dit is een ingekorte versie, lees het volledige artikel op 
www.provita.be

Aantal abortussen in Rusland

De demografische crisis van ‘Moedertje Rusland’

“Ongeveer een derde van de 
in 2018 in Rusland verwekte 
kinderen werden gedood in 
de moederschoot”
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Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een vrijwillige gift over te maken. 
Gezin & Leven wordt opgestuurd naar al onze weldoeners.

Maandelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen voor al onze weldoeners.
Tel.+ 32 (0)15/42.28.14       E-mail: info@provita.be    KBC: BE13 4050 1279 5139   Argenta: BE66 9795 8662 1043  

www.provita.be       www.wondervanhetleven.be       www.echteliefdewacht.be
Kantooruren: 9u - 16u30    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. 

Met uw steun kan dit realiseren ...

Blijf geven voor het leven van de kleinsten

‘Echte Liefde Wacht’
zaterdag 12 oktober: jongerenbijeenkomst!

zondag 13 oktober: iedereen welkom!

50 e 
editie!

We organiseren al jarenlang de jongerenbijeenkomst Echte Liefde Wacht om bij jongeren de waarde en schoon-
heid van trouwe liefde, en de exclusiviteit van het huwelijk, te verspreiden. In oktober vindt de 50e editie plaats, 
en voor deze feesteditie organiseren we ook op zondag een bijeenkomst die openstaat voor alle leeftijden. Wil 
je weten wat er wordt verteld op zo’n bijeenkomst? Of heb je vroeger ooit deelgeneomen en heb je zin in een 
‘reünie’? Van harte welkom!

Zaterdag 12 oktober: 9u30-21u00
 → jongerenbijeenkomst!

• Tony en Dominique De Wilde:   In de diepte van het hart
• Dr. Michaël Bauwens:                 Waarom Echte Liefde Wacht
• Pater Daniël Maes:                      Als jullie zwijgen zullen de stenen schreeuwen
• Muziek, zang en ontmoeting, ...
• H. Mis
‘s Middags gratis broodjesmaaltijd, ‘s avonds gratis pasta! 

Zondag 13 oktober: 14u00-16u00
→ iedereen welkom! 

• Dr. Michaël Bauwens:   Waarom Echte Liefde Wacht
• Pater Daniël Maes:        Als jullie zwijgen zullen de stenen schreeuwen

→ Inschrijven: www.echteliefdewacht.be | info@echteliefdewacht.be | 015 42 28 14

Sint-Ursula-Instituut, Bosstraat 9, Onze-Lieve-Vrouw Waver


