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Meer dan dertig jaar Juristenvereniging Pro Vita
Ontstaansgeschiedenis
Een aantal juristen heeft op 27 mei in 1983 de Juristenvereniging Pro Vita opgericht. Dat gebeurde in
een tijd, waarin de invoering van de abortuswet hevig ter discussie stond. Door zich te verenigen,
mengden deze juristen zich in het maatschappelijke en politieke debat over deze omstreden kwestie.
Ze namen daarbij als uitgangspunt dat ieder mens beschermwaardig is, ongeacht zijn levensfase:
geboren of ongeboren, aan het begin of aan het einde van het leven.
Levensrecht voor ieder mens, door te kiezen vóór het leven
Na dertig jaar is de vereniging nog steeds van mening dat ieder mens waardevol is, ziek of gezond,
met of zonder handicap en ongeacht de levensfase waarin iemand verkeerd. Dat betekent dat de
zwakken in onze samenleving bijzondere bescherming verdienen. Zij zijn immers degenen die het
minst voor hun rechten kunnen opkomen. Denk bijvoorbeeld aan ongeborenen, aan gehandicapte
zuigelingen, demente bejaarden, mensen in coma, terminaal zieken. De Juristenvereniging Pro Vita
zet zich in voor een adequate, juridische bescherming van deze groepen. De vereniging kiest hierbij
vóór het leven en vóór optimale zorg vanwege de unieke waarde van elk mens.
Met juridische deskundigheid
Wetten op het gebied van het menselijk leven raken ons allemaal. Medisch-ethische discussies in de
samenleving monden vaak uit in wetgeving. Voorbeelden daarvan zijn: de euthanasiewet, de wet
afbreking zwangerschap, de embryowet, de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen,
e.a. De JPV volgt deze ontwikkelingen kritisch vanuit haar juridische deskundigheid en spreekt de
politiek daarop aan.
De juristen van de JPV delen de overtuiging dat de overheid de plicht heeft het recht op leven van elk
mens te waarborgen. Zij doen dat met een beroep op nationale èn internationale wetgeving, zoals het
Europees verdrag voor de rechten van de mens, waarin het recht op leven uitdrukkelijk is
geformuleerd. Of op de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, waarin “goed
hulpverlenerschap” en “informed consent” centraal staan, zoals bij “sedatie” in de stervensfase. De
JPV heeft in 2008 samen met het Nederlands Artsenverbond een standpunt verwoord inzake de
KNMG - richtlijn palliatieve sedatie.
Vanuit respect voor ieders leven
Respect voor de waarde van het menselijk leven is een algemeen menselijk beginsel. De leden van
de Juristenvereniging Pro Vita hebben dan ook diverse levensbeschouwingen. Daarnaast staat de
vereniging niet alleen open voor juristen en rechtenstudenten, maar ook voor anderen die haar
doelstelling willen ondersteunen.
Activiteiten
De JPV draagt haar doelstelling uit door het:
- deelnemen aan maatschappelijke debatten, via media en contacten met de politiek;
- organiseren van en deelnemen aan symposia;
- uitgeven van een wetenschappelijk tijdschrift (online) op het gebied van levensrecht en
medische ethiek, tezamen met vertegenwoordigers van diverse pro-leven organisaties;
- opstellen van brochures ten behoeve van bijv. artsenorganisaties.
U bent van harte welkom als lid, zie de website: www.provita.nl voor uw aanmelding

