
&LevenGezin
Pro Vita
Liefde laat Leven

VN-resolutie noemt abortus 
een mensenrecht 

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft begin september een resolutie aangenomen waarin het 
recht wordt genoemd om ‘vrij en verantwoordelijk te beslissen over zaken die verband houden met seksualiteit, met 
inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheid’. De resolutie stelt ook dat ‘seksuele en reproductieve rechten’ 
toegang tot anticonceptie, de morning-afterpil en abortus omvatten.

De ‘Internationale samenwerking betreffende toegang 
tot gerechtigheid, remedies en bijstand voor slachtoffers 
van seksueel geweld’ waar de resolutie naar verwijst, is 
een nobel idee dat niet controversieel zou mogen zijn. 
Echter, het Verdrag van Istanbul (1) en een aantal 
andere internationale wetten die de afgelopen jaren 
zijn opgesteld, hebben aangetoond dat lobbyisten van 
de gender- en pro-abortusagenda juist in dergelijke 
documenten hun radicale eisen stellen.

En inderdaad, de term ‘gender’, die vraagtekens 
zet bij de biologische realiteit dat er slechts twee 
geslachten zijn - vrouwelijk en mannelijk - komt 
bijna 40 keer voor in de resolutie. De tekst verwijst 
naar ‘gender gerelateerd geweld’, de uitbanning van 
‘gender stereotypen’, en de noodzaak om de VN 
adequate middelen te geven om ‘gendergelijkheid’ te 
bevorderen. De auteurs van het document (inclusief 
alle lidstaten van de Europese Unie) roepen nationale 
regeringen op om een ‘genderperspectief ’ op te 
nemen in hun handelen, en om ‘haatdragende taal’ 
(die nergens gedefinieerd is) te bestrijden. Dit laatste 
dient vooral om de vrijheid van meningsuiting en van 
het geweten te elimineren. De VN roept ook op tot het 
garanderen en het beschermen van mensenrechten 
en ‘seksuele en reproductieve rechten’. In de taal 
van de VN en EU-instellingen betekent dit onder 
meer toegang tot anticonceptie, middeltjes voor een 
voegtijdige abortus (morning-after pil) en abortus.

“Mensenrechten omvatten het recht om controle 
uit te oefenen, en om vrij en verantwoordelijk te 
kunnen beslissen over zaken die verband houden 
met seksualiteit, inclusief seksuele en reproductieve 
gezondheid”, zo staat het in de resolutie.

Ordo Iuris (2) deed een beroep op de Poolse president 
en op de Poolse delegatie bij de VN om zich krachtig 
en ondubbelzinnig te verzetten tegen de goedkeuring 
van deze resolutie. Enkel de Poolse vertegenwoordiger 
bij de VN, prof. Krzysztof Szczerski, reageerde met 
het argument dat Polen niet voor de resolutie heeft 
gestemd. Dit is juist, maar de waarheid is dat er 
helemaal niet over de resolutie is gestemd en dat de 
resolutie bij ‘acclamatie’ is aangenomen. Alleen de 
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amendementen (voorstellen tot 
wijziging van een wetsvoorstel) 
die waren opgesteld door 
landen die probeerden de 
slechtste delen van het 
document te verwijderen, 
werden gestemd en zijn 
verworpen.

Bovendien sprak een 
vertegenwoordiger van 
de Tsjechische Republiek 
die momenteel het EU-
voorzitterschap bekleedt, namens 
de hele Europese Unie zijn voldoening 
uit over de aanneming van deze resolutie.

Hoewel deze VN-resolutie geen juridisch bindend 
document is, draagt het bij tot de totstandkoming 
van een zogenaamd ‘gewoonterecht’. Het resultaat is 
een zeer gevaarlijk precedent. De resoluties van de 
Algemene Vergadering van de VN hebben invloed 
op de manier waarop het internationaal recht wordt 
toegepast en op hoe de mensenrechten worden 
geïnterpreteerd. Het gevaar schuilt in het feit dat 
mensenrechten een hogere rang hebben in het 
rechtssysteem dan het nationale recht. Dit betekent 
concreet dat de bestendiging in het ‘gewoonterecht’ 
van de stelling dat abortus een mensenrecht is, 
bijgevolg zou kunnen leiden tot het opleggen 
van ‘abortus op verzoek’ aan alle landen die niet 
systematisch tegen deze wet protesteren.

We ondernemen actie om de Poolse regering andere 
EU- en VN-lidstaten ervan te overtuigen zich krachtig 
en ondubbelzinnig tegen deze resolutie te verzetten. 
Dit is wellicht de laatste kans om te voorkomen dat 
abortus als een mensenrecht wordt erkend.

De resultaten van de stemming over deze VN-resolutie 
hebben ook aangetoond dat landen buiten Europa - 
voornamelijk in Afrika - bij de VN een moedige strijd 
voeren vóór het leven en vóór het (traditionele) gezin. 
Binnenkort zou hun stem wel eens kunnen worden 
gesmoord. Een nieuw partnerschapsovereenkomst 

tussen de Europese Unie en de 
‘Staten in Afrika, het Caribisch 

gebied en de Stille Oceaan’ 
(ACPS), is ontworpen om 
dit doel te dienen. Dit 
verdrag stelt dat materiële 
hulp van de EU aan 79 
landen van deze regio’s 
afhankelijk is van hun 

steun aan de internationale 
extreemlinkse ideologische 

projecten van de EU.

Als deze overeenkomst in werking 
treedt zoals de EU voorstelt, dan zullen 

alle landen die eraan gebonden zijn abortus 
op verzoek, vulgaire liberale seksuele voorlichting 
voor kinderen en jongeren, en de radicale eisen van 
de LGBT lobby op internationale forums formeel 
moeten steunen. Dit betekent dat de EU, door middel 
van ideologisch gemotiveerde financiële chantage, 
een absolute meerderheid zal krijgen in de Algemene 
Vergadering van de VN. Als dit gebeurt, zullen zij in 
staat zijn om abortus op verzoek aan vrijwel de hele 
wereld op te leggen.

Om dit te voorkomen heeft Ordo Iuris een uitgebreide 
juridische analyse van de EU-ACPS-overeenkomst 
opgesteld en naar alle EU-regeringen en de leden 
van het Europees Parlement gestuurd. We blijven ons 
inzetten om het leven en de menselijke waardigheid 
te verdedigen.

(1) Het ‘Verdrag van Istanbul’ is een mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa (RvE) tegen geweld tegen  
vrouwen en tegen huiselijk geweld.
(2) Ordo Iuris is een conservatieve katholieke Poolse organisatie die, net zoals Pro Vita, de traditionele  
christelijke waarden verdedigt.



3

Ik schrok toen wel, want ik herkende allemaal 
lichamelijke klachten waar ik destijds mee te maken 
had en zag tot mijn grote angst dat de kans op 
ontwikkeling van sommige kankers een stuk hoger 
ligt.

Die dag heb ik mijn contraceptiepillen in de 
prullenbak gegooid en nooit meer nieuwe gehaald.

En jawel, mijn lichaam ging veranderen.

Binnen een paar maanden hoefde ik geen steunkousen 
meer te dragen, was mijn maandelijkse hoofdpijn 
verleden tijd, had ik geen gevoelige borsten meer en 
ik viel ik ook nog die extra paar kilo’s af die ik erbij 
had gekregen nadat ik was gestart met het gebruiken 
van de pil.

‘De pil’ is niet alleen een anticonceptiemiddel of een 
anti-acne middel, het doet veel meer! 

• Het onderdrukt je immuunsysteem. 
• Het verlaagt o.a. het gehalte aan Foliumzuur, B12, 

zink en selenium.
• Ze is belastend voor de lever.
• Ze zorgt voor meer vetopslag op de 
heupen en op de billen.
• Ze beïnvloedt je natuurlijke hormonen en daarmee 
samenhangend zelfs je partnerkeuze.
• Ze vergroot de kans op oestrogeendominantie.
• Ze beïnvloedt je stemming en je humeur.
• Ze beïnvloedt je libido in negatieve zin.
• Ze kan de oorzaak zijn van een embryonale abortus.
• ...

Helaas weten nog te weinig vrouwen dit. 
De pil is - net als vele andere medicijnen – een 
lichaamsvreemd scheikundig product en heeft 
bijgevolg heel wat negatieve bijwerkingen! 

Een goede raad: check eerst de bijsluiter, informeer 
je ook over de huidige NFP-methodes (Natuurlijke 
Familie Planning zoals Sensiplan®) en maak pas dan 
je keuze! En zet de wil van God steeds boven je eigen 
wil! Pas NFP enkel maar toe als er een ernstige reden 
voor is.

Heb je de bijsluiter van je ‘pil’
al eens goed gelezen?

Jaren geleden, toen ik nog niet echt bewust bezig was met gezonde voeding en een gezonde 
leefstijl, kreeg ik na het ophalen van mijn zoveelste doosje contraceptiepillen het idee om de 
bijsluiter eens te gaan lezen.

Leer je kinderen bidden

Hopelijk leren onze kinderen van thuis uit te bidden 
en horen ze er niet voor het eerst over bij hun eerste 
communie of een godsdienstles op school. Eigenlijk 
is ‘aanleren’ niet zo’n goede methode wanneer het 
gaat over kinderen en gebed. Veel belangrijker is 
dat de kinderen zien dat er thuis gebeden wordt, 
zodat het als iets vanzelfsprekend wordt voor hen, 
vooral wanneer men de kinderen mee betrekt in het 
gezinsgebed. Een kind zal wanneer het nog klein 
is daar geen kritische vragen over stellen. Het zal 
bidden als iets goeds ervaren, want als mama en papa 

het doen, dan is het goed. Zo is een kind. Of het nu bij 
het opstaan is, voor en na het eten, bij het slapen gaan, 
of op andere momenten, het is belangrijk dat we onze 
kinderen opvoeden in de realiteit dat het goed is dat 
een christen bidt.

En als het kind op een latere leeftijd beslist om niet meer 
mee te bidden (tijdens de puberteit bijvoorbeeld), dan 
heeft het ten minste de herinnering dat zijn ouders 
baden, en dat ze dit tot op heden nog doen. We mogen 
de positieve invloed hiervan niet onderschatten. 

In de Bijbel staat dat Jezus zijn leerlingen leerde bidden. En daarmee leert Hij ook ons, volwassenen, bidden. Maar 
leren wij op onze beurt ook onze kinderen bidden?
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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!

Vroeg of laat zal God hen onderdompelen in deze 
‘her-innering’ zodat het een bron kan worden van 
genade voor die opgroeiende tiener met al zijn vragen 
en twijfels.

We kennen het begrip erfzonde. Maar er bestaat ook 
zoiets als erfgenade, het goede dat wordt doorgegeven, 
dikwijls in stilte en verborgen. God is oneindig veel 
groter in zijn genadegaven dan we doorgaans durven 
denken of willen geloven. Wie bidt met zijn kinderen 
houdt iets in leven dat van fundamenteel belang is 
voor hun verdere leven.

Uiteraard geldt dit niet enkel voor ouders. Elke 
christen die in contact staat met kinderen draagt 
daarin zijn verantwoordelijkheid. Zo ook de leiding 
in een jeugdbeweging bijvoorbeeld. Toen ik vroeger 
jaarlijks mee op scoutskamp ging baden wij zingend 
iedere avond rond de vlaggenmast religieuze liederen. 
Sommigen onder jullie kennen die liederen beslist 
nog. Ik hoop van harte dat vele jeugdleiders vandaag 
de dag samen bidden met hun bengels. Misschien op 
een meer hedendaagse manier, maar op een manier 
dat de kinderen hun handen leren te openen voor 
Hem die hen het leven geeft, dat er een Vriend is in 
de hemel die in hun hart woont: Jezus, die met hen 
meegaat, die hen helpt elkaar graag te zien, die hen 

helpt te vergeven, die hen 
helpt goede keuzes te maken.

Vergeet niet dat een ‘goed 
gesprek’ met onze kinderen en 
jongeren ook zeer belangrijk is. Spreek met hen over 
Jezus als de Vriend uit de hemel die in hen woont. 
Vertel verhalen uit de Bijbel opdat ze deze Vriend 
steeds meer en beter leren kennen. Maak tekeningen 
van Jezus, zing over Hem aan tafel. Praat met onze 
pubers over Jezus.

Beste ouders, peters en meters, leerkrachten en 
anderen opvoeders: geef Jezus een plaats in het leven 
van onze kinderen. Mogen ze, mede door uw toedoen 
goede mensen worden, mensen die weten dat God 
iemand is die je kan ontmoeten doorheen gebed en 
daden van liefde. Dat ze mensen mogen worden die 
op latere leeftijd zullen weten waarvoor ze leven, 
vanuit wie ze leven, wat ware liefde en trouw betekent, 
wat engagement betekent, enzovoort.

De jeugd is de toekomst van morgen. Mogen de 
kinderen van vandaag christenen worden die morgen 
fris en blij Gods liefde en vrede uitdragen. Net zoals 
vandaag zal ook morgen onze wereld nood hebben 
aan deze Blijde Boodschap.
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