
PERSBERICHT 
 

EUROPEES BURGERINITIATIEF ÉÉN VAN ONS 
VERZAMELT 19.500 HANDTEKENINGEN IN NEDERLAND 

 
Op dinsdag 4 juni 2013 is de 19.500ste Nederlandse steunbetuiging 
geregistreerd voor het Europees burgerinitiatief Eén van ons. Hiermee behoort 
Nederland bij zeven landen die het minimum aantal steunbetuigingen hebben 
ingezameld. 
 
Dit meldt de nationaal coördinator, die tevens de volgende doelstelling – de 
inzameling van 40.000 Nederlandse handtekeningen – aankondigt, om bij te 
dragen aan de inzameling van in totaal één miljoen steunbetuigingen in de EU, 
vóór 1 november 2013. 
 
Het Europees burgerinitiatief vraagt om juridische bescherming van het 
menselijk leven en de waardigheid daarvan in de EU vanaf de bevruchting.  
 
Eén van ons is een van de eerste geregistreerde burgerinitiatieven in de Europese Unie. 
Het doel van het initiatief is in Europa de bescherming te bevorderen van het menselijk leven 
vanaf de conceptie – binnen de mogelijkheden van de bevoegdheden van de EU. Het 
burgerinitiatief Eén van ons vraagt de Europese Commissie de menselijke waardigheid vanaf 
de bevruchting te respecteren en een einde te maken aan de financiering van activiteiten 
waarbij menselijke embryo's worden vernietigd. 

 

 
Mevrouw Laura Temmink ontvangt felicitaties en een geschenk uit handen van Abwin Luteijn als 19.500ste 

ondertekenaar van het Europees burgerinitiatief Eén van ons 

Begunstigers van het initiatief zijn lid van een burgercomité, samengesteld uit burgers van 
Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Polen, met steun van 
persoonlijkheden en organisaties binnen de lidstaten van de EU. 
Het burgerinitiatief wordt in Nederland ondersteund door diverse politieke partijen en 
maatschappelijke organisaties. 
 

Voor verdere informatie: Michael van der Mast, 
nationaal coördinator Europees burgerinitiatief Eén van ons 

Adres: Postbus 3098, 3101 EB Schiedam. 
E-mail: eenvanons@gmail.com 

Mobiel: +31 (0)6 48270406 
 

Websites: www.oneofus.eu 
www.demenselijkewaardigheid.nl 

 



Bijlage bij PERSBERICHT 

 
EUROPEES BURGERINITIATIEF ÉÉN VAN ONS 

VERZAMELT 19.500 HANDTEKENINGEN IN NEDERLAND 
 
Onze uitgangspunten: 

1. De menselijke waardigheid is onschendbaar. 
2. De menselijke waardigheid moet worden geëerbiedigd en beschermd. 
3. De menselijke waardigheid is niet alleen een grondrecht op zich, maar 

ook de grondslag van alle grondrechten.  
4. De menselijke waardigheid is een gegeven; het is geen verworvenheid 

die weer kan worden prijsgegeven. 
5. De menselijke waardigheid is inherent aan het mens-zijn. 
6. Het menselijke embryo is het begin van de ontwikkeling van menselijk 

leven. 
7. Hieruit vloeit voort dat de status en rechten van het menselijke embryo 

gelijkgesteld dienen te worden aan de status en rechten van mensen. 
8. Hieruit vloeit voort dat het begrip ‘menselijke waardigheid’ ook van 

toepassing is op het menselijke embryo. 
9. Wil onze samenleving menselijk blijven, dan moeten we menselijke 

waardigheid nastreven. Menselijke waardigheid moet voorop staan; niet 
de individuele zelfbeschikking. 

 
Wij zien dat: 

1. De maatschappij steeds meer verzakelijkt en individualiseert. 
2. Het menselijke embryo niet gezien wordt als het begin van menselijk 

leven en daarom niet de waardigheid en bescherming ontvangt waar het 
recht op heeft. 

3. Door het ontbreken van de menselijke waardigheid, het menselijke 
embryo verworden is tot een object, een ding, en geen subject, geen 
menselijk wezen meer is.  

4. Menselijke embryo’s gebruikt worden als 'productiemiddel' voor de 
farmaceutische industrie, zonder rekening te houden met hun 
menselijke waardigheid. 

5. Menselijke embryo's gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek 
en experimenten, zonder rekening te houden met hun menselijke 
waardigheid. 

6. Menselijke embryo’s verhandeld worden voor commerciële doeleinden. 
7. Menselijke embryo's vernietigd worden als zijnde afval (in bestaande 

afvalstromen) en niet met menselijke waardigheid worden behandeld. 
 
Wij willen dat: 

1. De Europese Unie bij toekomstige wetgeving de menselijke waardigheid 
en de daaruit voortvloeiende rechten van het menselijke embryo erkent. 

2. Financiering van projecten op het gebied van onderzoek, 
ontwikkelingshulp en volksgezondheid, waarbij mag worden 
aangenomen dat menselijke embryo’s worden vernietigd, wordt 
stopgezet. 


