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Inperking gewetensbezwaren medici van tafel
Katholiek Nieuwsblad, 8 oktober 2010
Het voorstel om medisch personeel in heel Europa te kunnen dwingen tot onder meer abortus heeft het niet
gehaald. Een meerderheid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft het voorstel van de
Britse socialiste en abortus-activiste Christine McCaﬀerty werd met 56 tegen 51 stemmen verworpen.
McCaﬀerty had met een rapport geprobeerd aan te tonen dat vrouwen in hun ‘recht op abortus’ beperkt zouden
worden door “ongereguleerd gebruik van gewetensbezwaren”. Volgens pro-life organisaties was het een
zoveelste poging binnen het verband van de EU en de Raad van Europa om abortus de facto tot universeel
mensenrecht te verklaren.
In plaats daarvan werd een resolutie aangenomen met de titel “Het recht op gewetensbezwaren in de legale
medische zorg” dat juist het recht bevestigt van artsen en ander medisch personeel om medewerking aan
onethisch of immoreel geacht handelen te weigeren. Het gaat daarbij niet alleen om abortus, maar ook om
geslachtsveranderingen, euthanasie, sterilisatie of bepaalde voortplantingstechnieken.
“Geen enkele persoon, ziekenhuis of instelling kan op enigerlei wijze gedwongen, aansprakelijk gesteld of
gediscrimineerd worden als gevolg van een weigering om een abortus uit te voeren of te faciliteren, een
miskraam op te wekken, euthanasie te plegen of welke handeling dan ook die de dood van een menselijke
foetus of embryo, om welke reden ook zou kunnen veroorzaken.”
Sophia Kuby, een pro-life advocaat en hoofd van de lobbygroep European Dignity Watch verklaarde tegenover
LifeSiteNews.com dat de verrassende wending een overwinning betekent “voor het gezond verstand en voor de
vrijheid” en “een grote overwinning voor Europa”.
“Europa heeft duidelijk verklaard dat de vrijheid van geweten een pijler vormt van een democratische
samenleving die moet worden verdedigd ook wanneer een radicale minderheid die vrijheid wil beperken en
Europa een eenzijdig pro-abortus denken wil opdringen”, aldus Kuby.
Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.
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