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Het ‘recht op abortus’ moet worden 
toegevoegd aan het wettelijk bindende 
Handvest van de grondrechten van de 
EU, aldus de Franse president Emmanuel 
Macron. De suggestie van Macron – die 
ongetwijfeld de woede van Malta, Polen 
en Hongarije zal opwekken – komt kort 
nadat Roberta Metsola, een pro-life 
Europarlementslid, werd gekozen tot 
voorzitster van het Europees Parlement. 
Volgens een rapport van het Franse dagblad Le 
Monde suggereert Macron dat het recht moet worden 
toegevoegd aan het handvest, samen met verwijzingen 
naar milieubescherming, om de rechtsstaat ‘beter te 
verdedigen’.

“Twintig jaar na de afkondiging van ons Handvest 
van de grondrechten, waarin met name de afschaffing 
van de doodstraf in de hele Unie is vastgelegd, hoop 
ik dat we dit handvest kunnen actualiseren, met name 
om explicieter te zijn over milieubescherming of de 

Macron wil dat abortus wordt toegevoegd aan 
het ‘Handvest van de grondrechten van de EU’  
De Franse president Emmanuel Macron heeft opgeroepen om het recht op abortus toe te voegen aan het Handvest 
van de grondrechten van de EU. Dit is een document dat de grondrechten van de burgers van de Europese Unie 
opsomt. Het handvest werd in 2000 formeel aangenomen door het Europees Parlement, de Raad van de Europese 
Unie en de Europese Commissie. Op 12 december 2007 is het Handvest herzien. Het Verdrag betreffende de Europese 
Unie bevat een expliciete verwijzing naar dit handvest. Het Handvest heeft dezelfde juridische waarde als verdragen. 
De opmerkingen van Macron komen op het 
moment dat Frankrijk het voorzitterschap 
van de Europese Unie op zich neemt, een 
positie die het tot juli zal bekleden.

* enkel de geregistreerde abortussen tussen 1993 en 2019

meer dan * 
32 jaar abortuswet in België : 3 april 1990-2022
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erkenning van het recht op abortus.”, vertelde Macron 
woensdag aan het EU-parlement in Straatsburg, 
volgens een vertaling gepubliceerd door Catholic 
News Agency.

“Laten we dit debat vrijelijk openen met onze 
medeburgers met een groot ‘Europees geweten’ om 
‘nieuw leven’ te geven aan onze reeks rechten die 
dit Europa, sterk in zijn waarden, de enige toekomst 
van ons gemeenschappelijk politiek project, smeedt.”, 
voegde de Franse president eraan toe. Volgens 
de Franse omroep BFM-TV werd het voorstel op 
applaus onthaald door parlementariërs. Sommige 
commentatoren hebben de stap gezien als een subtiele 
prik tegen de nieuwe president van het parlement, het 
Maltese Europarlementslid Roberta Metsola.

Zowel Politico, een belangrijke Amerikaanse 
journalistieke onderneming, als El Pais, het 
grootste Spaanse nieuwsblad, wezen op de pro-life-
opvattingen van Metsola als het uitgangspunt van 
de opmerkingen van Macron, ondanks het feit dat 
Metsola zelf toezegde de meerderheidspositie van 
het parlement te respecteren, ongeacht haar eigen 
overtuigingen.

El Pais merkt ook op dat de suggestie van Macron 
waarschijnlijk niet goed zal aankomen bij Malta 
en Polen die beide strenge wetten tegen abortus 
hebben, evenals bij sommige Oostblokstaten zoals 
Hongarije en Roemenië, die op hun hoede zijn voor 
de toenemende macht die Brussel heeft over het blok.
Het juridisch bindende document vereist unanieme 
instemming van alle lidstaten om wijzigingen aan te 
brengen, waardoor het waarschijnlijk is dat Macrons 
streven om abortus aan het document toe te voegen 
een zware strijd zal zijn.

Hoog op de agenda van Emmanuel Macron gedurende 
deze tijd staat naar verluidt het 
vergroten van de macht van het 
blok op het wereldtoneel. 

“We willen een machtig Europa in de wereld krijgen, 
volledig soeverein, vrij om zijn keuzes te maken en 
zijn eigen lot in handen te nemen.”, zei Macron over 
zijn visie voor de Europese Unie.

De nieuwe regering van Duitsland heeft haar volledige 
steun toegezegd in dit streven, en haar regeerakkoord 
heeft ambtenaren opgedragen om het blok in de 
richting van de ‘federalisering’ van Europa te brengen. 
“Onze Franse vrienden kunnen van de eerste tot 
de laatste dag op onze steun rekenen om de juiste 
basis te leggen binnen de EU: voor een duurzaam 
economisch herstel, in de strijd tegen de klimaatcrisis, 
voor digitalisering en voor een soevereiner Europa in 
de wereld.”, zei de groen-linkse Duitse minister van 
Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock.

Wat opvalt is dat Macron veel tegenstrijdige zaken 
zegt. Zo heeft hij het in één adem over de ‘afschaffing 
van de doodstraf ’ en ‘het recht op abortus’ als twee 
positieve zaken, terwijl het ‘recht op abortus’ juist 
het tegenovergestelde is van de ‘afschaffing’ van de 
doodstraf! Het legaliseren van het recht op abortus 
is niets minder dan het legaliseren van de doodstraf 
voor talloze ongeboren medeburgers! 

Ook spreekt hij over ‘milieubescherming’ alsof de 
mens geen deel meer uitmaakt van de natuur, terwijl 
de wereld is geschapen omwille van de mens! En 
ironisch genoeg spreekt hij ook nog over een ‘groot 
Europees geweten’ om ‘nieuw leven’ te geven aan onze 
reeks rechten … . Geen ‘goed geweten’ maar een ‘groot 
geweten’. En geen ‘nieuw leven’ voor onze ongeboren 
medeburgers, maar voor ons ‘recht’ om ze te doden!
Laten we bidden en hopen en ons verzetten zodat 
de gewetenloze ambities van Macron nooit zullen 
verwezenlijkt worden, want de volgende stap zal 
onvermijdelijk zijn, dat alle medeburgers zullen 
moeten instemmen met dit nieuwe ‘recht’. 

(Bron: Breitbart, Peter Caddle, 20 januari 2022, vertaald en bewerkt.)

Bij ons verkrijgbaar
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”We worden geboren om nooit meer te sterven”

Een jaar later was Chiara 
zwanger van haar eerste 
kindje. Toen ze op veertien 
weken een echografie 
liet maken, bleek dat 
het kindje een ernstige 
misvorming had die 
niet behandeld kon 
worden. De diagnose 
was anencefalie. 
Het meisje had 

geen schedel en geen 
hersenen. In dit geval staat de wet een 

therapeutische abortus toe. Maar tijdens 
hun verloving hadden Chiara en Enrico er beiden 
al voor gekozen om volgens het Evangelie te leven. 
Ze waren er allebei van overtuigd dat ze de genade 
ontvangen hadden om Jezus te ontmoeten. In het 
concrete leven is dat echter niet zo eenvoudig, vooral 
als je een ‘ja’ moet zeggen die gepaard gaat met pijn.

Tegen alle adviezen van de artsen in kozen Chiara 
en Enrico ervoor om hun dochtertje Maria Grazia 
Letizia zo lang mogelijk te laten leven. Door de 
zwangerschap verder te zetten wilden ze tonen dat 
een leven op zichzelf al de moeite waard is om geleefd 
te worden, los van de bekwaamheid om te kunnen 
denken, of los van de ‘schoonheid’ van het leven. Dit 
idee over de waarde van het leven blaast alle andere 
wereldse criteria over de waarde van het leven weg. 

Ondanks alle zorgen die ze had ging het goed met 
Chiara. Maria Grazia Letizia was in de moederschoot 
zeer levendig. “Elke kleine trap was een geschenk”, 
vertelde Chiara. “Ze liet zich heel vaak voelen … alsof 
ze ons eraan wilde herinneren dat ze er voor ons was.” 

Maar hoe verder de zwangerschap vorderde, hoe meer 
de dokters er op aandrongen om een keizersnede te 
doen. Maar Chiara wilde het liefst op een natuurlijke 
manier bevallen. Wonder boven wonder lukte haar 
dat ook. Op 10 juni 2009 werd Maria Grazia Letizia 
geboren en onmiddellijk daarna gedoopt. 

Chiara getuigt :”Als ik een abortus had ondergaan, 
denk ik niet dat ik de dag van de abortus als een feestdag 

zou kunnen beschouwen, een dag waarop ik me van 
iets bevrijd voelde. Integendeel, het zou een moment 
geweest zijn dat ik zou hebben willen vergeten, een 
moment van groot lijden. Maar de geboortedag van 
Maria Grazia Letizia waarvoor wij gekozen hebben 
zal ik meedragen als één van de mooiste dagen van 
mijn leven, en ik zal aan onze andere kinderen die de 
Heer ons zal schenken kunnen vertellen dat ze in de 
hemel een bijzondere zus hebben die voor hen bidt.” 

Twee dagen later, op 12 juni 2009 werd Maria Grazia 
Letizia begraven. Wie gedacht had dat Chiara en 
Enrico door het overlijden van hun dochtertje 
verdrietig op de voorste kerkbanken zouden zitten, 
had zich vergist. Ze stonden aan de zijkant bij het 
koor en ze speelden muziek: Enrico speelde gitaar en 
Chiara speelde viool. Gekleed in het wit zongen ze 
mee met het koor. Het was verbijsterend om hen zo te 
zien. Enrico had ook een bidprentje gemaakt. Op het 
kaartje stond de volgende boodschap:

“Jij in onze armen,
zelfs al was het maar voor een half uur,

we waren gelukkig.
...

We hadden niet veel tijd om je veel te zeggen;
dat we van je houden, dat weet je,

maar misschien weet je niet
dat je geboren bent voor de eeuwigheid

en dat ik niet je vader ben
en zij niet je moeder is.

Chiara Corbella werd geboren in Italië op 9 januari 1984. Toen ze in 2002 op bedevaart 
was in Medjugorje ontmoette ze haar toekomstige echtgenoot Enrico Petrillo. Ze trouwden 
op 21 september 2008. 
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Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een  
vrijwillige gift over te maken. Ledenbijdrage 15 euro (Nederland: 20 euro)

           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
    + 32 (0)15/42.28.14 

      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 kleinsten

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!

Stel je voor,
diegene die je gewild heeft is ook onze Vader!

Het klinkt een beetje ingewikkeld,
maar je zal het snel begrijpen.

Het leven is prachtig,
daarom zochten we jou,

het is prachtig dat jij het nu ook kunt begrijpen.

Het maakt niet uit hoeveel tijd we samen 
doorbrengen;

voor ons is het belangrijk wat je zult zijn.

Hier doet niets er echt toe;
we kunnen het met minder doen.

Wat nodig is, is dat we de Vader kennen,
onszelf voorbereiden op deze ontmoeting.

En jij was klaar toen je geboren werd,
en ik kan je niet vertellen hoe trots we zijn op jou.

We zijn met je meegegaan tot waar we konden,
nu zul je de Vader leren kennen,

Maria Grazia Letizia,
de vreugde van ons leven.”

Kort na de dood van haar eerste kind werd Chiara 
voor de tweede keer zwanger. Opnieuw liep het mis. 
Nu zorgde een andere genetische afwijking bij hun 
eerste zoontje Davide Giovanni voor problemen. 
Ook hij werd door Chiara en Enrico met dezelfde 
zorg en liefde gekoesterd als zijn zusje Maria Grazia 

Letizia. En ook ditmaal kozen ze pertinent ‘voor het 
leven’ van hun zoontje. Na zijn geboorte bleef Davide 
Giovanni maar een half uurtje leven. Nadat hij werd 
gedoopt werd ook hij in de hemel geboren, net zoals 
zijn zusje een jaar eerder.

Het duurde niet lang vooraleer Chiara opnieuw 
zwanger was voor de derde keer. Maar ook ditmaal 
waren er problemen. Deze keer was hun zoontje in 
de moederschoot volkomen gezond, maar bij Chiara 
werd een kankergezwel ontdekt. Het was één van de 
meest agressieve tumoren op de tong die maar heel 
uitzonderlijk voorkomt bij jonge vrouwen. Om haar 
kind alle kansen te geven besliste Chiara de agressieve 
behandeling tegen kanker uit te stellen tot haar kind 
geboren was. Op 30 mei 2011 was het zover: Francesco 
werd als een gezonde baby geboren.

Een jaar later, op 13 juni 2012, verliet Chiara ook onze 
wereld op de leeftijd van 28 jaar.

(Wim Danneels, 23 december 2021)


