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Grande Loge Féminine de Belgique
Vrouwengrootloge van België
Manifest van de Grande Loge Féminine de Belgique –
Vrouwengrootloge van België (GLFB–VGLB)
voor terugtrekking/of tegen aanneming van het wetsvoorstel
Gallardón over de VZO.

De Vrouwengrootloge van België (GLFB-VGLB) sluit zich aan bij de Grande
Loge Féminine de France, bij de Fédération du Droit Humain de France, bij
de Fédération du Droit Humain d’Espagne en bij het Grand Orient de France
om de Vrouwengrootloge van Spanje1 en alle Spanjaarden, vrouwen en
mannen die zich verzetten tegen het wetsvoorstel Gallardón, te steunen. Dit
wetsvoorstel
wil
het
recht
van
vrouwen
op
vrijwillige
zwangerschapsonderbreking in Spanje terugschroeven, of de facto
afschaffen.
Dit wetsvoorstel van de regering van de heer Rajoy steekt de draak met alle
engagementen die door het Koninkrijk Spanje in naam van zijn volk als
ondertekenaar van volgende internationale verdragen werden genomen: de
Universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties
(1948), de Conventie voor de bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden van de Raad van Europa (1949), het Platform
van Peking (1995) en het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie (2000).
Vrouwen het recht ontnemen op vrijwillige zwangerschapsonderbreking is
een ernstige schending van hun fundamentele rechten met name de
waardigheid, de integriteit en de vrijheid.
1

http://data.over‐blog‐kiwi.com/0/66/37/64/20140113/ob_7711ce_espagnemanif‐glfe‐franc‐1.pdf
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Het wetsvoorstel Gallardón wil de baas spelen over het lichaam van de
vrouwen en hen een rol van gedwongen moeder opdringen. Het druist ook
in tegen de geest van de fundamentele rechten namelijk het respect voor de
eigendom en het privé leven aangezien het lichaam op zijn minst hetzelfde
respect verdient als de goederen of de woning.
Denken we maar aan Olympe de Gouges, die in november 1793 op de
guillotine is geëindigd omdat ze had geëist dat de juist verworven rechten
van de mens en de burger ook op vrouwen zouden worden toegepast. Laat
ons in gedachte houden dat er om de 9 minuten een vrouw sterft door een
abortus die in slechte omstandigheden werd uitgevoerd. De criminalisering
van abortus zal het uitvoeren er van niet verhinderen, maar het zal wel de
sociale ongelijkheid in de hand werken. Sommige vrouwen beschikken over
de middelen om naar ergens anders in Europa te reizen en zich daar in alle
veiligheid op een waardige manier te laten aborteren, terwijl andere zich in
de clandestiniteit moeten begeven en alleen bij « engelenmaaksters »
terecht kunnen.
De GLFB-VGLB roept alle Spaanse instellingen op om de engagementen, die
ze in naam van hun volk hebben genomen, wat betreft fundamentele
rechten te respecteren door dit trieste wetsvoorstel daterend uit een ander
tijdperk terug te trekken of door het niet aan te nemen.
Grande Loge Féminine de Belgique – Vrouwengrootloge van België
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