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Abortusboot lag allang in haven
SMIR - De abortusboot is dagen geleden als plezierjacht de haven van Marina Smir
binnengevaren.
Bekijk video
Al voor de aankondiging dat de Nederlandse stichting Women on
Waves met het schip naar Marokko zou komen, lag het schip in de
haven.
Dat heeft de stichting laten weten. De activisten van Women on
Waves bereikten de haven donderdag te voet, waarop banners op het
zeiljacht werden gehesen. Ze moesten wel een omweg nemen,
omdat boze demonstranten zich bij de haven hadden verzameld.

Voor de haven voer een Marokkaans schip, om de abortusboot tegen te houden op het
moment dat die de haven zou proberen binnen te varen. De Marokkaanse autoriteiten hadden
vooraf aangekondigd dat ze niet gediend waren van het bezoek van de Nederlandse
activisten.
Succes
Gunilla Kleiverda van Women on Waves, gynaecologe van beroep, zegt dat de actie een
succes is. ''Het doel was het opstarten van een discussie, de boot is maar bijzaak. We wilden
het gezondheidsprobleem aan de kaak stellen, en de Marokkaanse kranten beginnen daar nu
over te schrijven.''
Volgens de stichting ondergaan iedere dag honderden Marokkaanse vrouwen een abortus,
vaak op onveilige wijze. Op de abortusboot zijn medische faciliteiten aanwezig om op een
veilige manier een zogeheten overtijdbehandeling uit te voeren.
Behandeld
De kans dat dit ook echt gaat gebeuren is klein. De activisten gaan de komende dagen
plaatselijke pro-abortusactivisten ondersteunen en voorlichting geven aan vrouwen over
manieren waarop ze veilig een abortus kunnen ondergaan.
Het is niet bekend of vrouwen zich voor een ingreep hebben aangemeld. Women on Waves
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heeft een informatienummer bekendgemaakt dat vrouwen kunnen bellen. Ze krijgen dan een
boodschap te horen met een instructie voor gebruik van medicijnen, die zonder recept
verkrijgbaar zijn. De methode is volgens de activisten veilig bevonden door de
Wereldgezondheidsorganisatie.
Vergunning
De bemanning van de boot heeft geen vergunning voor het uitvoeren van
overtijdbehandelingen. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid
donderdag. Volgens Women on Waves is geen vergunning nodig.
In de overkoepelende vergunning die de organisatie kreeg, is vastgelegd dat de abortusboot
telkens wanneer wordt uitgevaren opnieuw een vergunning voor het uitvoeren van
overtijdbehandelingen of abortussen moet aanvragen bij de Inspectie voor de
Gezondheidszorg.
"De inspectie eist dat onder meer omdat telkens met verschillende boten wordt gevaren en zo
beter zicht kan worden gehouden op wat de organisatie exact doet," licht de woordvoerder toe.
Strafbaar
Women on Waves is volgens het ministerie strafbaar als in de wateren van Marokko
overtijdbehandelingen worden uitgevoerd. Zonder vergunning mag de organisatie alleen
voorlichting geven. Volgens het ministerie is de organisatie er onlangs nog op gewezen dat
een vergunning nodig is.
Volgens Women on Waves valt het uitvoeren van overtijdbehandelingen met medicatie niet
onder de abortuswet en is daarom geen vergunning vereist. De organisatie is dan ook zeker
van plan deze behandelingen uit te voeren. De organisatie is niet van plan abortussen, die tot
verder in de zwangerschap mogelijk zijn, uit te voeren.
Belaagd
Oprichter van de organisatie Rebecca Gomperts werd in de haven van Smir belaagd door zo'n
tweehonderd Marokkaanse demonstranten die haar uitmaakten voor 'terrorist' en
'moordenaar', terwijl zij afbeeldingen van bloedende embryo's meedroegen.
De abortusboot voer naar Marokko op uitnodiging van de Mouvement Alternatif pour les
Libertés Individuelles (MALI), die legalisering van abortus nastreeft. In Marokko is abortus
illegaal. Desondanks zouden dagelijks zes- tot achthonderd zwangerschappen worden
afgebroken.
Door: ANP/Novum

44

544
Reageer

Deel:

3

Aanbevelen

55
Tweeten

Gerelateerde artikelen
04/10/2012 'Marine Marokko blokkeert abortusboot'
04/10/2012 Abortusboot wordt opgewacht in Marokko

Lees meer over
Abortusboot

Vorige artikel

Amerikanen onderzoeken dood
ambassadeur

Volgende artikel

'Verkiezingen Srebrenica sluitstuk
genocide'

Eerdere berichten
Vandaag
Israël begint bouw nieuwe stad Jordaanoever
Veiligheidschef Benghazi treedt af na rapport

2 of 3

12/20/12 10:55 AM

Abortusboot lag allang in haven | nu.nl/buitenland | Het laatste n...

http://www.nu.nl/buitenland/2926054/abortusboot-lag-allang-in-...

Clinton enkele weken aan de grond
Run op kogelvrije rugzakken na drama Newtown
Mogelijk weer proces tegen Habre in Senegal
'LRA financiert oorlog met ivoor'
Gisteren
Suriname zit niet te wachten op ambassadeur
Paus verleent gratie aan ex-butler
Obama komt in januari met strenger wapenbeleid
Leerlingen Newtown na nieuwjaar naar school
Akkoord voor bouwplan Oost-Jeruzalem
Rusland verbiedt Amerikaanse adoptie kinderen
Eerste vrouwelijke president voor Zuid-Korea
Franse Amber Alert voor uit ziekenhuis gestolen baby
Nieuw Hillsborough-onderzoek richt zich op politie
'Geen doofpot in Savile-zaak BBC'
VN wil 1,5 miljard voor noodhulp Syrië
Ankara wijst kritiek Iran op Patriots fel af
Onderzoek tegen Strauss-Kahn gaat door
Iraakse president gaat vooruit
17 doden bij schietpartij gevangenis Mexico
'VS schoot tekort bij aanval Benghazi'
'Toestand Chávez weer stabiel'
Wapenlobby VS reageert na schietpartij Newtown
Wrakingsverzoek Taylor afgewezen
Britse wist niet dat ze rokerslongen kreeg
Dokters Mandela zijn tevreden
Kerstgroet uit de oorlog komt na 71 jaar aan
Obama steunt antiwapenwet
Ierland staat abortus in sommige gevallen toe
Maffiaorganisatie´Ndrangheta verdient 27 miljard aan drugs
Hulpverleners Pakistan doodgeschoten
Deel Zuidpool vernoemd naar Britse koningin
Scholen Newtown openen aarzelend de deuren
ICC-aanklagers in beroep tegen vrijspraak Ngudjolo
Kerkelijk huwelijk minder populair in Italië
Maya-Nobelprijswinnaar hekelt 'einde der tijden'
Amerikaanse Syrië-correspondent bevrijd van kidnappers
Jacob Zuma herkozen als ANC-leider
Breivik krijgt veel tekeningen en kinderbrieven
President Irak in ziekenhuis na beroerte
Vrijspraak in eerste ICC-moordzaak
'Baby's in Afrika sterven door kennisgebrek moeders'
'Deze zwangerschap ga ik wel naar een echte arts'
Indonesisch kind overleden door vogelgriep
Nieuwe politiedienst tegen drugsgeweld Mexico
Amnesty noemt migranten in Italië 'uitgebuit'
Eerder
Witte Huis heeft geen plan voor aanpak geweld
Veel doden bij busongeluk Colombia
Tientallen doden door aanslagen in Irak

nu.nl - Scio melius - Powered by Ibuildings - Hosting by Terremark Copyright © 1998-2012
NU.nl is onderdeel van het netwerk van Sanoma Media Netherlands groep
Andere sites van Sanoma Media Group:
Startpagina - Overzicht - Kieskeurig.nl - Web-log - GoeieVraag - Schoolbank - Vakantie.nl

3 of 3

12/20/12 10:55 AM

