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Abortus steen des aanstoots Millenniumdoelen
Verenigde Naties
De afgelopen weken hebben de acht milleniumdoelen van de Verenigde Naties veel
belangstelling getrokken. De topconferentie van de G8 was voor het Nederlandse Platform
Millenium Doelen aanleiding een actie te starten met witte armbandjes en witte vlaggen. Het
onderwerp dat met name de media haalde was de armoedebestrijding; dat ook het recht op
abortus onderdeel van een doelstellingen is, kwam minder vaak voor het voetlicht.
Het vijfde milleniumdoel betreft “universele toegang tot reproductieve gezondheidsdiensten”. Reproductieve
gezondheidsdiensten staan voor vrije toegang tot (veilige) abortus en anticonceptieve middelen. De Verenigde
Staten en het Vaticaan worden met name genoemd als tegenstanders van seksuele en reproductieve rechten.
Hen wordt verweten dat men weerstand biedt tegen abortus en dat men met het promoten van de zogenaamde
ABC-methode verbetering van seksuele en reproductieve gezondheid in de weg staat. De ABC-methode staat
voor Abstinence, Be Faithful, Condomise: onthouding is voor iedereen die niet is getrouwd, huwelijkse trouw
voor iedereen die dat wel is en condooms alleen voor risicogroepen. “Voor veel vrouwen en meisjes is
onthouding geen optie. Zij kunnen seks vaak niet weigeren noch het gebruik van een condoom eisen.
Onthoudingsprogramma’s geven meestal geen informatie over veilig seksueel gedrag. Soms verspreiden ze
zelfs foutieve informatie, bijvoorbeeld dat condooms niet beschermen tegen HIV of zwangerschap”, aldus het
Platform Millenium Doelen.
In het Platform participeren een aantal organisaties (o.a. Cordaid) die zich – naar eigen zeggen – laten inspireren
door de katholieke sociale leer. Over de katholieke moraal wordt niet gesproken.
Het is logisch dat – in bijvoorbeeld het [url=www.katholieknieuwsblad.nl]Katholiek Nieuwsblad[/url] – de
discussie wordt gevoerd of bisdommen middels het laten wapperen van een witte vlag de onjuiste indruk
moeten wekken dat de de R.K. Kerk integraal de Milleniumdoelen ondersteunt. Ongetwijfeld zijn onderdelen –
bijvoorbeeld armoedebestrijding – nastrevenswaardig: milleniumdoel 5 over seksuele en reproductieve rechten
staat haaks op de beschermwaardigheid van het ongeboren leven en de plaats van seksualiteit in het huwelijk
zoals geformuleerd in de Leer van de Kerk.
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