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"Drone do aborto" chega às irlandesas
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No dia 21 de junho, a terceira maior ilha da Europa
vai ter acesso seguro a pílulas abortivas. Vêm por
via aérea e a viagem é legal.
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COMENTAR

O "drone do aborto" vai passar pelo céu da Irlanda, na
próxima terça-feira. Consigo, leva pílulas abortivas para
distribuir pelas mulheres do norte e do sul da ilha, que não
dispõem de serviços de aborto legais.

de Emídio Gomes

O aparelho voou pela primeira vez no ano passado, entre a
Alemanha e a Polónia, e serve para facilitar o aborto a
mulheres que vivam em países onde a interrupção
voluntária da gravidez é proibida.
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A iniciativa é fruto de uma colaboração entre as
associações "Women On Waves", "Alliance for Choice",
"Rosa" e "Labour Alternative", cujas áreas de atuação
incidem sobre a luta contra a discriminação, e a proteção
dos direitos humanos das mulheres.
O "drone do aborto" éCONTINUAR
um "ato Ade
solidariedade de toda a
LER
ilha" que chega tanto a mulheres do norte como do sul da
Irlanda, diz a ONG "Women on Waves" (Mulheres em
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