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Abortusboot zet koers naar Marokko
Alternatieve vrijheidsbeweging nodigt baanbrekende boot uit

Mali, de Marokkaanse beweging voor individuele vrijheden, heeft de Nederlandse organisatie Women on Waves
uitgenodigd koers te zetten naar het Noordafrikaanse land.
Abortus is illegaal in Marokko en er rust een taboe op maar Women on Waves stelt dat niettemin dagelijks zo'n zes- tot
achthonderd vrouwen een abortus ondergaan. Meestal gebeurt dat onder erbarmelijke omstandigheden, alleen de rijke
bovenlaag is in staat de medische ingreep in een kliniek te laten plaatsvinden.
Metro meldt over de gevaarlijke abortuspraktijken in Marokko:
Omdat dit vaak op een onveilige manier gebeurt, leidt dit regelmatig tot sterfte, vooral bij armere vrouwen. MALI heeft
Women on Waves gevraagd de Marokkaanse beweging voor legalisering van abortus te ondersteunen en heeft een petitie
online gezet. Women on Waves zette de activiteiten in 2009 op een lager pitje, omdat de vrouwen die meevaren vanwege het
toenmalige kabinetsbeleid van CDA, PvdA en ChristenUnie dreigden te worden vervolgd.
De Mouvement Alternatif pour les Libertés Individuelles (MALI) kwam
eerder in het nieuws door het verplichte vasten tijdens de Ramadan aan de
kaak te stellen met openbare diner-demo's. De petitie voor legalisering van
abortus was zondagavond door bijna 900 mensen ondertekend.
cc-foto: Willem Velthoven

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de
dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.
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Mark Verver, ma 01 oktober 2012 07:48

Reacties in wachtrij: 0
Reageer op Mark

Niet in ieder land wordt even luchtig gedaan over vrijgezelle moeders. Ik kan me
voorstellen dat er in Marokko (en genoeg andere landen) veel regio's zijn waar je als
alleenstaande vrouw liever niet voor het huwelijk zwanger raakt.

Joop Schouten, ma 01 oktober 2012 00:04
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Er zijn veel 'kindloze moeders' die de ongewenste baby's een warm nest gunnen.

Sjakie Chocola, ma 01 oktober 2012 11:08

in reactie op Joop Schouten Reageer op Sjakie

Marokko laat geen kinderen adopteren door niet-moslims, dus die optie valt af.

Eline W, ma 01 oktober 2012 11:33

in reactie op Joop Schouten Reageer op Eline

En dan hoeft de moeder het nie te baren?

Rechts Conservatief, ma 01 oktober 2012 12:37

in reactie op Eline W Reageer op Rechts

Wat een bemoeials zeg. Wij zouden het toch ook niet leuk vinden als een groep
Marokkanen zich zouden gaan bemoeien met de wetgeving in Nederland?
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