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Liefde laat Leven

Het hof oordeelde destijds dat de meeste 
wetten die de praktijk van abortus 
verboden of hiervoor restricties oplegden 
ongrondwettelijk waren, omdat het hof 
oordeelde dat het ‘recht op abortus’ 
besloten lag in het grondwettelijke ‘recht 
op privacy’. Met dit arrest mochten 
staten met dergelijke wetgeving deze 
niet meer handhaven. Het is een van de 
meest controversiële uitspraken geweest 
uit de geschiedenis van het Amerikaans 
Hooggerechtshof. Jane Roe, een alias voor Norma 
McCorvey, was een alleenstaande vrouw uit Dallas. 
Henry Wade was de openbare aanklager van Dallas 
County. De zaak kwam naar voren in maart 1970 op 
aansporen van Sarah Weddington, een jonge advocate 
uit Austin, die van oordeel was dat de toen geldende 
abortuswetgeving in Texas ongrondwettelijk was in de 
zin dat ze een aanslag betekende op de privacyrechten 
van de vrouw. Toen het Hooggerechtshof Norma 
McCorvey in 1973 gelijk gaf, was ze inmiddels echter 
reeds bevallen van haar kind, dat afgestaan was aan 
een kinderloos echtpaar in Dallas. Bij deze adoptie 
had niemand het nieuwe gezin ingelicht over de 
band met de nog lopende rechtszaak. Dit kind kwam 

daar pas achter toen haar werkelijke moeder Norma 
McCorvey in 1989 verlangde herenigd te worden met 
haar kinderen.

Wat gebeurt er als het ‘Roe versus Wade’ arrest 
teruggedraaid wordt? In tegenstelling tot wat vaak 
wordt gedacht, zal, als het gelekte ontwerp (dat 
geschreven werd door Samuel Alito, de rechter van 
het Hooggerechtshof) ongewijzigd blijft en Roe 
versus Wade deze zomer wordt vernietigd, abortus 
NIET illegaal worden in de Verenigde Staten. Het  
terugdraaien van het ‘Roe versus Wade’ arrest zal wel 
de volledige bevoegdheid om het abortusbeleid te 
bepalen teruggeven aan elk van de vijftig staten.

Zal het Hooggerechtshof van de VS 
het ‘recht’ op abortus terugdraaien?

Het uitgelekte voorlopige ontwerpbesluit van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten (Supreme Court Of The 
United States, of SCOTUS) dat de ‘Roe versus Wade’ beslissing van 1973 zou kunnen ongedaan maken, heeft voor 
veel opschudding gezorgd en ook voor veel verwarring. Roe versus Wade is een mijlpaalarrest van het Amerikaanse 
Hooggerechtshof uit 1973, waarin dit hof 
een oordeel uitsprak over de toenmalige 
abortuswetgeving in de Verenigde Staten, 
maar die ook wereldwijd invloed had op de 
toenmalige visie betreffende abortus.
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Alabama zou dan bijvoorbeeld een verbod op 
abortus kunnen uitvaardigen, behalve in gevallen van 
verkrachting, incest of om het leven van de moeder 
te redden. Aan de andere kant zou Californië abortus 
in alle gevallen kunnen toestaan en op verzoek 
onbelemmerde toegang bieden. Veel staten hebben al 
wetten aangenomen in afwachting van de vernietiging 
van Roe versus Wade.

Dertien staten, zoals South Dakota en Wyoming, 
hebben zogenaamde ‘trigger-wetten’ aangenomen, 
die zijn opgesteld om abortussen te beperken of te 
verbieden als en wanneer Roe versus Wade wordt 
vernietigd. (Dit type wet vermijdt onmiddellijke 
gerechtelijke procedures.)

Zeven staten, zoals Wisconsin, hebben nog steeds 
abortuswetten van vóór 1973 die opnieuw zouden 
kunnen worden gehandhaafd. Andere staten, 
zoals Mississippi, hebben wetten aangenomen die 
rechtstreeks bedoeld zijn om Roe een rechtszaak aan 
te spannen.

Aan de andere kant hebben zestien staten gehandeld 
om een ‘recht’ op abortus in de staatswet op te nemen, 
ongeacht wat federale rechtbanken zeggen. Vier van 
die staten: Colorado, New Jersey, Oregon, Vermont, 
en het ‘District of Columbia’ gaan zelfs verder dan Roe 
versus Wade en staan uitdrukkelijk abortus toe om 
welke reden dan ook gedurende alle negen maanden 
van de zwangerschap! Het terugdraaien van Roe 
versus Wade zou geen effect hebben op deze wetten.

Hoe zijn we zover gekomen? Het Roe versus Wade 
arrest zei dat staten abortussen niet konden verbieden 
voordat een ongeboren kind ‘levensvatbaar’ wordt 
(dat wil zeggen: in staat is om buiten de baarmoeder 
te leven), een punt dat het Hof destijds definieerde als 
een zwangerschap van 24 tot 28 weken.

De zaak die momenteel voor het Hof ligt en die 
aanleiding heeft gegeven tot de mogelijke vernietiging 
van Roe versus Wade, is Dobbs versus Jackson Women’s 
Health Organization. In dit geval betwist Jackson 
Women’s Health Organization, een abortusaanbieder 
in Mississippi, een wet van 2018 in Mississippi die 
abortussen na 15 weken zwangerschap verbiedt. 
Jackson Women’s Health Organization voerde aan 
dat de wet niet in overeenstemming is met Roe 
versus Wade en dat abortussen niet kunnen worden 
verboden voordat de baby levensvatbaar is. Lagere 
rechtbanken waren het daarmee eens en oordeelden 
dat de nieuwe wet moest worden vernietigd als in 
strijd met Roe versus Wade. In haar beroep bij het 
Hooggerechtshof stemde de staat Mississippi ermee 
in dat het abortusverbod van 15 weken niet in 
overeenstemming was met Roe versus Wade, maar 
vroeg meteen het Hooggerechtshof om Roe versus 
Wade helemaal nietig te verklaren.

Het is buitengewoon ongebruikelijk dat een 
voorontwerp van een SCOTUS-advies naar de 
media wordt gelekt. Het is niet bekend wie het 
ontwerpadvies van rechter Samuel Alito heeft gelekt. 
Het lijkt er wel op dat het lek afkomstig is van een 
voorstander van abortus, hopende dat een laatste 

uitbarsting van verontwaardiging van 
het publiek, het Hof zou weerhouden 
om Roe versus Wade terug te draaien. 
Ondersteuning voor deze theorie komt 
van het feit dat de liberale kritiek zich 
vooral heeft gericht op de inhoud van 
het ontwerp en de gevolgen ervan voor 
de samenleving. Conservatieven hebben 
meer bezorgdheid geuit over het lek zelf 
en de bijna hysterische reactie die het 
heeft veroorzaakt bij linkse activisten die 
hebben gedemonstreerd bij de huizen van 
de rechters van het Hooggerechtshof en 
zelfs kantoren van pro-life-organisaties 
hebben vernield. Men verwacht dat er 
tegen eind juni of begin juli een definitieve 
beslissing zal genomen worden.
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Bestaat ‘veilig vrijen’?
Stel, je bent toe aan een nieuwe wagen, en je gaat 
naar de verdeler van een gerenommeerd merk waar 
al de modellen uitgesteld staan. Je bent gefascineerd 
door een nieuw model, en de verkoper geeft wat meer 
uitleg: “Inderdaad, dit is ons nieuw concept met de 
beste technologie die momenteel beschikbaar is: 
een krachtige motor, een carrosserie die vrijwel niet 
meer kan roesten, …, maar er is wel één technisch 
probleem waar we geen oplossing voor vinden: van de 
honderd wagens die van de band rollen, zijn er zeven 
die binnen het jaar zonder remmen vallen. Daar moet 
je wel rekening mee houden.” 

Ik denk dat de meeste mensen met een gezond 
verstand geen geld willen uitgeven aan een wagen 
die binnen het jaar hun leven in gevaar zou kunnen 
brengen. Trouwens, een wagenmodel met zo’n ernstig 
gebrek zou nooit een toelating krijgen om verkocht te 
worden. 

Bij voorbehoedsmiddelen ligt dat evenwel anders, 
want als we de Pearl-index van de twee meest 
gebruikte voorbehoedsmiddelen onder de loep 
nemen, dan komen we tot de vaststelling dat deze 
middeltjes verre van ‘veilig’ zijn. De ‘Pearl-index’ of 
het ‘zwangerschapscijfer’ drukt de betrouwbaarheid 
uit van een anticonceptiemethode. Deze index geeft 
aan hoeveel zwangerschappen er optreden als een 
bepaalde methode gedurende 100 zogenaamde 
vrouwenjaren (1 vrouwjaar = 13 cycli, dus gedurende 
1300 cycli) gebruikt worden. De betrouwbaarheid 
hangt af van twee factoren: van de methode enerzijds, 
en van de persoon die de methode gebruikt anderzijds. 

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen de 
methodezekerheid en de gebruikerszekerheid, en het 
is de gebruikerszekerheid die een juist beeld geeft van 
de betrouwbaarheid wanneer de ‘gewone’ mens deze 
middeltjes gebruikt. 

De gebruikerszekerheid (Pearl-index) van de 
combinatiepil is afhankelijk van de bron; de ene 
geeft 6% op, de andere 8%. Bij het condoom ligt de 
Pearl-index rond de 14%. Maar ongeacht de cijfers, 
is het toch wel duidelijk dat deze twee zeer populaire 
voorbehoedsmiddelen verre van ‘veilig’ genoemd 
kunnen worden. 

De ‘veilig vrijen’ campagnes die sommige organisaties 
promoten zijn onjuist en geven aan talloze vrouwen 
én tienermeisjes een vals gevoel van veiligheid, 
met als gevolg dat velen onder hen geconfronteerd 
worden met een onverwachte zwangerschap. Met 
alle gevolgen van dien, niet alleen voor die vrouw 
of dat tienermeisje, maar ook voor de baby die in de 
baarmoeder aan het groeien is, want die baby is in 
feite niet echt ‘welkom’. En spijtig genoeg eindigen 
heel wat van die onverwachte zwangerschappen met 
een abortus.

De strenge veiligheidsnormen die bijvoorbeeld in 
de auto-industrie gehanteerd worden, gelden niet 
voor de farmacie-industrie, en ze weten dat hun 
voorbehoedsmiddelen onbetrouwbaar zijn. De enige 
methode waarbij men 100% zeker kan zijn dat een 
vrouw of een tienermeisje niet zwanger wordt, is 
‘Echte Liefde Wacht’, of met andere woorden: seksuele 
onthouding.
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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!

Schadelijk verkeerde informatie
Schadelijke verkeerde informatie vertelt een vrouw dat abortus een beslissing is over haar eigen lichaam terwijl 
een ander lichaam en leven op het spel staan.

Schadelijke verkeerde informatie noemt een ongeboren baby een ‘klompje cellen’. 

Schadelijke verkeerde informatie noemt abortus ‘gezondheidszorg’. Abortus is ‘gezondheidszorg’ zoals 
verkrachting een ‘liefdesdaad’ is. Ik bedoel: ze zijn tegenpolen. 

Schadelijke verkeerde informatie stelt abortus voor, niet adoptie, als het beste antwoord op een ongewenste 
zwangerschap.

Schadelijke verkeerde informatie vertelt vrouwen dat ze beter af zijn met het schuldgevoel van het doden van 
hun ongeboren kind dan met financiële problemen. 

Schadelijke verkeerde informatie is de bewering dat we niet weten 
wanneer het leven begint. 

Schadelijke verkeerde informatie is de bewering dat het bewaren 
van seks voor het huwelijk beschamend of dwaas is.

Verkeerde informatie over abortus is niet alleen ‘schadelijk’, maar 
ook ‘dodelijk’.

Gebed nodig?
Het is moeilijk om zich in te leven in de wereld en de gedachten van een onverwacht 

zwangere vrouw of tienermeisje. Vaak voelen ze zich alleen en op zichzelf aangewezen.

Ken je zo iemand in je familie of in je omgeving? Laat het ons weten, zodat we kunnen bidden 
voor de moeder en het ongeboren kind. Enkel een voornaam of een initiaal is voldoende om 

anonimiteit te garanderen. Pro Vita biedt ook hulp via gesprekken. Contacteer ons op nummer 
015/42 28 14 of via info@provita.be


