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Wat is abortus provocatus? “het opzettelijk
doden, hoe het ook wordt uitgevoerd, van
een menselijk wezen in de beginfase van
zijn of haar bestaan tussen conceptie en
geboorte”.
Evangelium vitae, 58

40-50 MILJOEN ABORTUSSEN
PER JAAR WERELDWIJD
125.000 PER DAG

ABORTUS IS ELKE VORM VAN
OPZETTELIJK BEËINDIGEN VAN HET
MENSELIJK LEVEN IN DE PERIODE TUSSEN
DE CONCEPTIE EN DE GEBOORTE:

het embryo of de foetus wordt gevonden in de eileiders
vóór de innesteling of in de baarmoeder;
ongeacht de tijd die is verstreken sinds de conceptie;
ongeacht het middel waardoor deze wordt uitgevoerd;
ongeacht de motivatie achter de directe abortus
(therapeutisch, sociaal, criminologisch, eugenetisch,
enz.).

WAT ABORTUS
NIET IS
een recht dat de staat moet erkennen en garanderen; en
als zodanig moet legaliseren;
een handeling dat door werkers in de gezondheidszorg
moet worden uitgevoerd, die het leven juist zouden
moeten bevorderen;
een recht over "je eigen lichaam"

ONTWIKKELING VAN ABORTUS
Hoe is het mogelijk geweest dat we zijn waar we zijn?
Deze belangrijke nieuwe elementen zijn mogelijk gemaakt
door de culturele en economische “steun” van grote
internationale organisaties en structuren, die o.a. gebruik
maken van manipulatief taalgebruik (vgl.
“zwangerschapsonderbreking”)
https://www.trackingtrump.org/

STEUN VAN DERDEN EN DE
ROL VAN DE FAMILIE
abortus gebeurt vaak in gezinsverband: uitstellen van
een eerste kind of wanneer zij geen derde kind wensen;
in gezinsverband dient abortus soms om incest toe te
dekken;
MAAR OOK... worden er veel kindjes gered dankzij de
steun van familie en vrienden

EVANGELIUM VITAE, 63

EEN BREDER BEGRIP
VAN ABORTUS
“De zedelijke beoordeling van abortus moet ook worden toegepast op de
recente vormen van ingrepen op menselijke embryo's die, ofschoon
uitgevoerd voor doelen die in zichzelf gewettigd zijn, onvermijdelijk het
doden van die embryo's met zich mee brengen. Dit is het geval bij proeven
op embryo's, die steeds meer voorkomen op het gebied van het biomedisch
onderzoek (…). Deze zedelijke veroordeling betreft ook de procedure die
levende menselijke embryo's en foetussen misbruikt - die soms speciaal
voor dit doel 'gekweekt' zijn door invitro-bevruchting - ofwel als
'biologisch materiaal' ofwel als leveranciers van organen of weefsel voor
transplantaties bij de behandeling van bepaalde ziekten”.

STEVE JOBS, JUSTIN BIEBER,
CELINE DION, JACK NICHOLSON

ABORTUSMETHODEN
- Morning-after pil
- Tot 8 weken:
abortuspil RU 486 (maakt embryo los
van de baarmoederwand, veroorzaakt
samentrekkingen van de baarmoeder
en leidt tot abortus)
- Tot 13 weken:
zuigcurettage (de baarmoeder wordt
leeggezogen)
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TWEEDE TRIMESTERABORTUS
`P rostaglandinebehandeling: de abortusarts breekt het
vruchtvlies, waardoor het vruchtwater uit de baarmoeder loopt.
Daardoor sterft de baby in de buik van de moeder. Daarna
krijgt de moeder prostaglandinen toegediend waardoor ze haar
dode kindje baart
Dilatatie en evacuatie: de baarmoederhals wordt allereerst
wijder gemaakt waarna de moeder verdoofd wordt. Vervolgens
wordt het hoofdje van de baby gekraakt, met een schaar/tang
die dezelfde werking heeft als een notenkraker. De arts snijdt
vervolgens de baby in stukken, eerst worden de ledematen
(armen en benen) verwijderd en daarna kan de baby in
gedeelten uit de baarmoeder worden gehaald.

VRAAG AAN HET
PUBLIEK
Noem de redenen voor iemand om te willen
aborteren en welke alternatieven zijn er?

ALTERNATIEVEN VOOR
ABORTUS

Toch het kindje geboren laten worden. www.erishulp.nl
Adoptie: "bij een adoptie geef je twee keer leven; je geeft leven
aan je kindje en daarnaast geef je leven aan adoptie-ouders die
zo graag een kindje willen krijgen".
Pleeggezin: je houdt contact met je kindje, maar het kind wordt
opgevoed door een ander gezin
Babyluikje: www.beschermdewieg.nl
www.siriz.nl

KOSTEN VAN ABORTUS
"Ik heb een paar maanden geleden abortus gedaan en nu
pas snap ik wat er is gebeurd en wat ik op mijn geweten
heb. Dit had nooit mogen gebeuren, ik zou willen dat ik het
niet had gedaan. Ik stond er helemaal alleen voor, ik ben
nog maar jong en heb mijn school nog niet af en heb geen
werk. Omdat ik het niet zag zitten heb ik snel de keuze
gemaakt om er maar snel vanaf te zijn. Maar nu is alles te
laat, ik heb zo’n spijt na abortus, ik wil mijn kindje terug
maar dat kan nu niet meer. Iedere dag heb ik er verdriet
van en heb ik spijt van de abortus."
De kosten zijn tussen de 380 en 940 euro en hangen af van de behandeling

HOUDING VAN DE KERK TEGENOVER
ABORTUS IN DE OUDHEID:
-De vroege Kerk beschouwde
abortus als een misdaad tegen het
menselijk leven, die voortkomt uit
minachting voor de Schepper
- De Didachè
- De brief van Barnabas
- Athenagoras van Athene, Marcus
Minucius Felix, Clemens van
Alexandrië, Tertulianus, H. Basilius
de Grote
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LEER VAN DE KERK
Het Tweede Vaticaans Concilie veroordeelt abortus in
Gaudium et spes, 51: “Vruchtafdrijving en kindermoord
zijn afschuwelijke misdrijven”.
Het menselijk wezen in de schoot van de moeder is “het
absoluut onschuldigste wezen dat men zich kan
voorstellen” (Evangelium vitae, 58).
Het is “helemaal toevertrouwd aan de beschermende
zorg van de vrouw die het in haar schoot draagt”
(Evangelium vitae, 58).

HEILIGE SCHRIFT
“Het woord van Jahwe kwam tot mij: ‘Voordat ik u in de moederschoot
vormde, kende ik u, en voordat ge geboren werd, bestemde ik u voor Mij;
als profeet voor de volken heb ik u aangewezen’” (Jer 1, 4-5). Van zijn kant
spreekt de Psalmist de Heer toe met deze woorden: “Op U heb ik gesteund
vanaf mijn geboorte; U bent het die mij uit mijn moeders schoot nam’”
(Ps 71, 6) (vgl. Jes 46, 3; Job 10, 8-12; Ps 22, 10-11).
De H. Schrift spreekt niet expliciet over abortus provocatus (een fenomeen dat niet bestond in de
Bijbelse wereld), maar de teksten van de H. Schrift “tonen zulk groot respect voor het menselijk
wezen in de moederschoot dat zij als logisch gevolg vereisen dat Gods gebod: ‘Gij zult niet
doden’ ook wordt uitgebreid tot het ongeboren kind” Evangelium vitae 61.

RECHT VAN DE VROUW
De abortuskwestie illustreert een crisis in het verstaan van de
vrijheid, opgevat als een volledige autonomie (Vader!).
Een ongeboren kind is voor zijn overleving volledig afhankelijk
van zijn moeder. Afhankelijk maar "anders".
Zwangerschap wordt dan gezien als een inbreuk op de vrijheid
van de moeder. "Het is haar lichaam". Maar een beeld van de
menselijke vrijheid als pure autonomie, los van elke band,
beantwoordt niet aan de waarheid van de mens die geschapen is
naar het beeld van God.

ENKELE BEZWAREN:
- het ontstaan van een tweeling
doordat het embryo tot de
dertiende dag nog niet echt
geïndividualiseerd is en zich nog kan
delen, zou een reden kunnen zijn om
abortus te legitimeren
- dat de natuur ook zelf vele
embryo’s elimineert
André Léonard

04

05

ABORTUS EN POLITIEK
Doordat abortus gelegaliseerd is, is het ook
een ethisch-politiek probleem geworden.
Het rechtssysteem heeft een
discriminatieverbod opgenomen, maar dat
heeft tegelijkertijd een nieuwe vorm van
discriminatie gecreëerd: die van
ongeborenen, door hen het recht op leven
te ontzeggen.

BURGERLIJKE WET EN
MORELE WET
“De wetten die abortus en euthanasie toelaten en bevorderen,
stellen zich radicaal op tegen het welzijn van het individu, en tegen
het gemeenschappelijk welzijn, en missen daarom iedere
geloofwaardige rechtsgeldigheid. Het niet erkennen van het recht
op leven gaat het meest rechtstreeks en onherstelbaar in tegen de
mogelijkheid om het algemeen welzijn te realiseren, juist omdat het
leidt tot het doden van de mens: de maatschappij bestaat juist om
in dienst van hem te staan. Daaruit volgt dat, wanneer een
burgerlijke wet abortus en euthanasie goedkeurt, zij juist daarom
geen echte, zedelijk verplichtende burgerlijke wet meer is”
(Evangelium vitae, 72).

GEWETENSBEZWAREN
EN MEDEWERKING

Hieruit volgt de “ernstige en duidelijke plicht, om zich ertegen te
verzetten met behulp van het beroep op gewetensbezwaren”
(Evangelium vitae, 73);
“Want vanuit moreel gezichtspunt is het nooit geoorloofd formeel
aan het kwaad mee te werken. Zo’n medewerking vindt plaats
wanneer (...) een directe deelname aan een tegen het onschuldige
mensenleven gerichte daad of als instemming met de immorele
bedoeling van de hoofddader. Deze medewerking kan nooit worden
gebillijkt” (Evangelium vitae, 74).
Wanneer het niet mogelijk is een abortuswet volledig af te stemmen,
zou men wetsvoorstellen kunnen steunen die ten doel hebben de
schade te beperken.(Evangelium vitae, 76).

CANONIEKE EN PASTORALE ASPECTEN
- In de katholieke kerk is de straf voor
abortus provocatus: excommunicatie.
- Excommunicatie is een ernstige
medicinale canonieke straf, die
bepaalde rechten en geestelijke
goederen ontneemt, waaronder het
ontvangen van de sacramenten
- In het sacrament van de Biecht kan
deze zonde vergeven worden.
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ELKE PERSOON EN IEDERE
SITUATIE AFZONDERLIJK
BEKIJKEN
leeftijd
zonder schuld onwetend, onoplettend of in dwaling
gehandeld uit fysieke dwang
gehandeld onder druk van ernstige vrees
gehandeld uit wettige verdediging tegen een
onrechtmatige aanvaller van zichzelf of van een ander
geen gebruik van het verstand

PAUS FRANCISCUS (2016)
“Op grond van deze nood, en opdat er geen enkele hindernis
zou staan tussen de vraag naar verzoening en de vergeving van
God, verleen ik vanaf nu aan alle priesters, krachtens hun ambt,
de mogelijkheid om de absolutie voor de zonde van abortus te
geven. (...) Ik wil nogmaals met alle kracht herhalen dat abortus
een zware zonde is, omdat ze een einde maakt aan een
onschuldig leven. Maar met dezelfde kracht moet en kan ik ook
beweren dat er geen zonde bestaat die niet door Gods
barmhartigheid aangeraakt en vernietigd kan worden, op
voorwaarde dat ze een berouwvol hart vindt dat vraagt om de
verzoening met de Vader. (...)” (nr. 12).
Misericordia et Misera

ABORTUS ALS NEVENEFFECT
De dood van het embryo of de foetus in de
baarmoeder vindt plaats als een neveneffect dat
wel te voorzien maar op geen enkele manier
gewenst was.
Vanuit een moreel oogpunt zijn deze ingrepen geen
keuze voor abortus provocatus: men kiest er niet
voor om abortus te plegen, maar om het leven van
de moeder te redden door een enig mogelijke
ingreep, die therapeutisch is en de dood niet
beoogt.
Het geval van buitenbaarmoederlijke
zwangerschappen,
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INTERCEPTIE EN CONTRAGESTATIE
Interceptie: middelen die de conceptie niet vermijden,
maar voorkomen dat de bevruchte eicel zich kan
innestelen, en in feite dus abortief werken
- spiraaltje
- de ‘morning after pill’
Contragestatie: middelen die de ingenestelde vrucht
van de baarmoederwand losmaken
- de abortuspil (RU 486)
De ‘gewone’ anticonceptiepil kan soms ook een
interceptief effect hebben. In een aantal gevallen
wordt de ovulatie niet verhinderd. Indien die eicel
bevrucht raakt, dan treft het bij aankomst in de
baarmoeder een slijmvlies die door de pil is
aangetast en kan de embryo niet innestelen.
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JASON EVERD AAN HET WOORD
OVER ANTICONCEPTIE

