
 

 

20 december ’18 

Aan: Alle betrokkenen bij het beleid rond abortusklinieken 

Betreft: bufferzones tegen agressieve anti-abortus demonstranten bij klinieken 

 

Beste beleidsmakers, 

De anti-abortuslobby in Nederland (en Europa) wordt steeds daadkrachtiger en 

slagvaardiger, onder meer in de vorm van de Mars voor het Leven waar ieder jaar een grote 

groep demonstranten op af komt (12.000 op 8 december 2018). Helaas wordt er ook op 

persoonlijk niveau steeds actiever gedemonstreerd bij abortusklinieken, wat voor vrouwen 

die een kliniek bezoeken op z’n minst op dat moment zeer pijnlijk is, en voor sommigen zelfs 

traumatisch. Regelmatig komen vrouwen huilend een kliniek binnen (Bron: Vrelinghuis 

Utrecht). Wij maken ons hierover grote zorgen. Graag dringen we aan op een oplossing. 

Het is in Nederland ieders verworven recht om te demonstreren, zelfs als die demonstraties 

schokkerend of beledigend zijn (Zie artikel 9 Grondwet en artikel 11 EVRM). De 

demonstraties bij klinieken zitten op de grens van wat toelaatbaar is. Vrouwen die op het 

punt staan de kliniek te betreden voor het afbreken van een zwangerschap krijgen van 

demonstraten te horen dat ze een moord gaan plegen en er worden folders in de handen 

gedrukt met emotionele uitspraken en schokkende afbeeldingen. Voor een vrouw (en haar 

eventuele partner) die op het punt staat een al zeer moeilijke beslissing uit te voeren, is dit 

op geen enkele manier een humane en rechtvaardige situatie. EenVandaag zal in januari 

naar buiten komen met een item over de demonstraties en wat dat doet met de vrouwen die 

worden lastiggevallen. 

Een oplossing die zowel gehoor geeft aan het recht op demonstreren enerzijds en het 

welzijn van de onbedoeld zwangere vrouw anderzijds is het instellen van een bufferzone: 

een veilige zone rond de kliniek waar vrouwen de vrije doorgang niet wordt belemmerd en 

ze niet kunnen worden aangesproken door demonstranten. In een zestal staten in Australië, 

in Canada, in drie staten en verschillende steden in de Verenigde Staten en recentelijk op 

Isle of Man zijn wettelijke bufferzones ingesteld van tussen de 10 en 150 meter breed.  In 

Zuid-Afrika staat er zelfs een gevangenisstraf op het beletten van de vrije toegang tot een 

kliniek of ziekenhuis waar de abortus wordt uitgevoerd.  



Wij hopen van harte dat u deze maatregel serieus wilt overwegen, zodat het taboe op 

abortus niet nog verder vergroot wordt dan helaas al het geval is. Mocht deze oplossing niet 

mogelijk zijn, dan dringen we eropaan dat u een andere weg vindt, bijvoorbeeld door met de 

demonstranten en klinieken in gesprek te gaan. In Zwolle heeft dit tot een sterke verbetering 

van de situatie geleid. Het is in het belang van de zelfbeschikking en het geestelijk welzijn 

van vrouwen, die op zo’n cruciaal en moeilijk moment in hun leven staan, dat ze niet 

geconfronteerd worden met een nadruk op schuldgevoelens en angsten. 

Met vriendelijke groet, 

 

Humanistisch Verbond 

Gynaikon klinieken  

 

 

Bord bij Vrelinghuis Utrecht. 

Contact: Humanistisch Verbond, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam. 020-521 90 00  


