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Kerk & religie

„Als er geen ethisch onbesproken vaccins tegen Covid-19 beschikbaar zijn, is het moreel

aanvaardbaar om vaccins te gebruik waarin cellijnen van geaborteerde foetussen zijn

verwerkt.”

Dat schrijft de Congregatie voor de geloofsleer in een kort document dat maandag in het

Vaticaan verscheen. De tekst is goedgekeurd door paus Franciscus.

De ”Toelichting op de moraal van het gebruik van enkele anti-Covid-19 vaccins”, zoals het

schrijven heet, is een reactie op het debat dat sinds de zomer wordt gevoerd over het

ethische aspect van een vaccin waarin foetaal weefsel is opgenomen.

Het wetenschappelijke tijdschrift Science onthulde in juni dat minstens vijf

farmaceutische bedrijven, waaronder AstraZeneca, voor de ontwikkeling van het vaccin

gebruikmaakten van cellijnen die verkregen zijn uit geaborteerd weefsel. Het zou gaan om

menselijke foetale cellen verkregen uit twee abortussen provocatus. De ene is een foetale

nierlijn die geïsoleerd is uit een abortus rond 1972, de andere is afkomstig uit een achttien

weken oude foetus die in 1985 is geaborteerd. Beide cellijnen werden ontwikkeld in het

laboratorium van de nu bijna 87-jarige Nederlandse moleculair bioloog Lex van der Erb.

Hij was toen verbonden aan de Universiteit van Leiden. De cellijnen, voor gebruik in

weefselkweek, worden tegenwoordig wereldwijd gebruikt in onderzoekslaboratoria en de

biotechnologie-industrie.
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Van rooms-katholieke zijde heeft de paus met de publicatie van de Toelichting een einde

gemaakt aan de twijfel. De tekst van de Congregatie voor de geloofsleer leunt overigens

sterk op een document van de pauselijke Academie voor het Leven, die in 2017 schreef dat

zulke vaccins met een zuiver geweten kunnen worden gebruikt, maar dat dit niet betekent

dat vrijwillige abortus wordt goedgekeurd.

In de tekst van maandag staat ook dat vaccinatie niet verplicht mag worden gesteld.

„Degenen die gewetensbezwaren hebben en het vaccin weigeren, moeten ernaar streven

door hun gedrag niet het virus over te dragen.”

 

 


