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Opmerking over de moraliteit van het gebruik van sommige anti-Covid-19-vaccins

De kwestie van het gebruik van vaccins is in het algemeen vaak het middelpunt van controverse op het 
forum van de publieke opinie. De afgelopen maanden heeft het bestuur en de raad verschillende 
verzoeken om advies ontvangen met betrekking tot het gebruik van vaccins tegen het SARS-CoV-2-virus 
dat Covid-19 veroorzaakt, dat tijdens het onderzoek en de productie gebruikmaakte van cellijnen die 
waren getrokken uit weefsel dat was verkregen uit twee abortussen die in de 20e eeuw hebben 
plaatsgevonden. Tegelijkertijd hebben diverse en soms tegenstrijdige uitspraken in de massamedia door 
bisschoppen, katholieke verenigingen en experts vragen doen rijzen over de moraliteit van het gebruik 
van deze vaccins.

Usui Shiki Ryoho heeft als uitgangspunt een waardig leven en het respect voor het leven. Er zijn gevallen 
waarin cellen van geaborteerde foetussen in verschillende levensstadia worden gebruikt om cellijnen te 
maken voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek. Dit geeft ons als mens verschillende graden van 
verantwoordelijkheid qua samenwerking met disciplines en (medische) onderzoeken welke in meer of 
mindere mate indruisen tegen het principe van een waardig leven en het respect voor het leven zelf. 
Alhoewel de verantwoordelijkheid van degenen die de beslissing nemen om cellijnen van levend 
geaborteerde oorsprong te gebruiken niet dezelfde is als die van degenen die geen stem hebben in een 
dergelijke beslissing, strekt de ethiek veel verder dan dat. Gebruik maken van of een binding hebben met 
of werken voor een bedrijf die deze keuze gemaakt heeft, blijft een rechtstreekse uitnodiging tot een 
werkwijze die rechtstreeks indruist tegen de ethiek van  Usui Shiki Ryoho.

Aangezien de eerste vaccins tegen Covid-19 al beschikbaar zijn voor distributie en toediening in 
verschillende landen, wil de raad en het bestuur enkele aanwijzingen geven ter verduidelijking van deze 
kwestie. We zijn niet van plan de veiligheid en werkzaamheid van deze vaccins te beoordelen, hoewel 
ethisch relevant en noodzakelijk, aangezien deze evaluatie de verantwoordelijkheid is van biomedische 
onderzoekers en geneesmiddelenbureaus. Hier is ons doel alleen om de morele aspecten te beschouwen 
van het gebruik van de vaccins tegen Covid-19 die zijn ontwikkeld uit cellijnen die zijn afgeleid van 
weefsels die zijn verkregen van twee foetussen die niet spontaan zijn geaborteerd.

Overwegingen
In hoeverre zijn de vaccins welke gebruik maken van levende cellijnen vereist om een anders 

onbeheersbare verspreiding van een ernstig pathologisch agens tegen te gaan. 

De conclusie is dat:
(A) er voldoende andere middelen bestaan om mensen in staat te stellen hun kansen op leven te 
vergroten c.q. veilig te stellen in dezelfde orde als de bestaande en in onderzoek zijnde vaccins.
(B) er geen enkele reden is, ook wetenschappelijke, om aan te nemen dat de natuurlijke immuniteit van 
de mens hier niet voldoende zou zijn om lange termijn bescherming te bieden tegen dit pathologisch 
agens.
(C) beoefenaars zich ook op andere wijzen kunnen inzetten om besmetting te voorkomen en besmetting 
van anderen te voorkomen, zoals profylactische middelen en terughoudendheid. 

Respect voor de soort mens.

De conclusie is dat:
(A) het leven niet in die mate mag leunen op een onderliggende technologie die het natuurlijk functioneren 
van het mensenlijk ras middels boodschapper RNA aanpast op een manier waarvan de langetermijnvisie 
effecten en resultaten, ook volgens de producerende bedrijven, geheel onbekend zijn. 
(B) de integriteit van het menselijk lichaam niet in die mate in gevaar mag worden gebracht waarbij het 
functioneren, de voortplanting en het voortbestaan zelf niet gegarandeerd kan worden.

Vrijwilligheid



Binnen Usui Shiki Ryoho is vaccinatie in de regel geen morele verplichting en daarom vrijwillig. Vanuit 
ethisch oogpunt hangt de moraliteit van vaccinatie niet alleen af van de plicht om de eigen gezondheid te 
beschermen, maar ook van de plicht om het algemeen welzijn na te streven. Daarom is het de plicht van 
de beoefenaar om op andere manieren te zorgen om gezond van lichaam en geest te zijn en te blijven en 
besmetting van anderen te voorkomen middels behandeling en het opvolgen van praktische adviezen die 
de kans op besmetting van anderen verkleinen, zonder daarbij de menselijkheid uit het oog te verliezen. 
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