
2002
 Quota bepalen 
 dat voor regionale,
 federale en Europese
 verkiezingen 
 evenveel vrouwen 
 als mannen op 
 de lijsten moeten staan. 
 Vanaf 2005 geldt 
 dit ook voor 
 gemeente- 
 en provincieraads-   
 verkiezingen

2003
 Wet van 
 13 februari ‘tot
 openstelling van 
 het huwelijk 
 van personen van
  hetzelfde geslacht’

2011
 UVV neemt 
 de naam 
 DeMens.Nu 
 aan in haar 
 communicatie 
 naar het publiek

2012
 Discussies 
 over de 
 uitbreiding 
 van de 
 euthanasiewet

2002
 Euthanasiewet 
 van 28 mei. 
 Mario 
 Verstraete 
 kreeg de eerste
 wettelijke 
 euthanasie 

2003-2007
 Humanistisch-Vrijzinnig
 Vormingswerk, 
 Humanistisch Verbond 
 en Oudervereniging 
 voor de Moraal fuseren 
 tot de Humanistisch-
 Vrijzinnige Vereniging

 Het Nederlands 
 parlement, 
 waar liberalen en 
 sociaal-democraten 
 de meerderheid 
 vormen, stemt op 
 12 april de wet
 ‘Toetsing 
 levenbeëindiging 
 op verzoek
 en hulp bij 
 zelfdoding’

2001

 9/11

2001
 De 85-jarige 
 Britse  celbioloog 
 Robert Edwards, 
 vader van IVF, 
 ontvangt 
 de Nobelprijs 
 voor Geneeskunde

2010

 De Katholieke Kerk 
 komt door meerdere 
	 pedofilieschandalen
 onder vuur te liggen. 
 In eigen land neemt 
 de beschuldigde bisschop 
 van Brugge Vangheluwe 
 op 22 april ontslag

2010

2013
 Uit een 
 onderzoek van 
 de KULeuven 
 blijkt dat nog
 maar 13% van 
 de Vlamingen 
 vertrouwen 
 heeft in de Kerk

We moeten gewoon allemaal iets 
beter leren omgaan met sterven.
Misschien leren we dan ook beter 
omgaan met... leven.
MaRIO VERsTRaETE, 

2002: 
Euthanasiewet

Voor vrijzinnigen is het be-
langrijk dat elk individu zijn of haar 

leven zelf kan invullen. Beslissingen rond 
abortus en euthanasie zijn toepassingen van 

het recht op zelfbeschikking. De vrijzinnigen 
trekken al jaren lang de kar om deze rechten 
wettelijk te verankeren. sinds 2002 is euthanasie in 
België wettelijk geregeld.  als senator heeft  Jacinta 
De Roeck een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de totstandkoming van deze wet.  De wet van 28 
mei 2002 stelt dat enkel een bewuste en hande-
lingsbekwame meerderjarige euthanasie kan 
vragen, als die zich door ongeval of ziekte 

in een uitzichtloze toestand van aan-
houdend en ondraaglijk fysiek of 

psychisch lijden bevindt. 

Als mensen na een lange 
lijdensweg overlijden, 
zeggen de dokters: 
‘We hebben gedaan wat 
we konden,’ en niet: 
‘We hebben deze mens 
ongelooflijk doen afzien 
voor hij stierf.’

‘ ‘

WILLIaM a. KNaUs

2050: Gezinsplanning en 
overbevolking

De volgende uitdaging voor vrijzinnige huma-
nisten is het probleem van de overbevolking. 
In 2050 zijn we met 9 miljard. Onze planeet 
heeft niet genoeg grondstoffen om de huidi-
ge bevolkingsgroei op te vangen. Hoe we op 
een humane manier kunnen ingrijpen, is een 
belangrijke zaak om over na te denken. Nie-
mand kan dat beter dan vrijzinnige humanis-
ten, omdat we de waarde van een kwaliteits-
vol mensenleven centraal stellen en omdat we 
niet gebonden zijn aan godsdienstige dogma’s 
die geboortebeperking a priori onmogelijk 
maken. De bevolkingsexplosie verplicht ons op 
zoek te gaan naar oplossingen zoals seksuele 
voorlichtingscampagnes, armoedebestrijding 
en onderwijs. Overbevolking is hét thema van 
de 21e eeuw waarin de vrijzinnige stem niet 
mag en niet zal ontbreken.

2012: Vraag om 
uitbreiding euthanasiewet

De bepalingen in de wet van 28 mei 2002 
gelden niet voor iedereen. Dementen en 
minderjarigen vallen buiten deze wet. Tien 
jaar na het in voege treden van de eutha-
nasiewet ijvert HVV voor de uitbreiding er-
van. De wet is te beperkt. Euthanasie kan 
enkel op vraag van de patiënt. Ook kinderen 
en baby’s kunnen ondraaglijk lijden, maar 
zij kunnen zelf geen euthanasie aanvragen. 
Daarom moet er een protocol uitgewerkt 
worden zodat artsen, eventueel samen 
met de ouders, levensbeëindigend kunnen 
handelen. HVV ijvert er ook voor om de 
beperkingen weg te werken die demen-
terenden in de praktijk ondervinden om 
een euthanasievraag te stellen. 

Als je in het 
eeuwige leven 
gelooft , 
knijp dan in 
je kist 
eens in je arm.

‘ ‘

     GERRIT KOMRIJ

2004
 Naar aanleiding  van 
 het nieuwe decreet 
 voor sociaal-cultureel 
 volwassenenwerk
 wordt de Humanistisch-
 Vrijzinnige Dienst 
 omgevormd  tot 
 De Maakbare Mens vzw

Bisschop Vangheluwe

Robert Edwards

Elk politiek argument komt 
tenslotte neer op de mening: 
ik heb meer verstand dan jij; 
elk literair argument op: ik 
heb meer smaak dan jij; elk 
argument over het geloof: ik 
ben een beter mens dan jij .

‘ ‘

EDMOND EN JULEs DE GONcOURT
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