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AMSTERDAM (AT5) De Amsterdamse stichting Women on Waves heeft vanochtend met een drone
abortuspillen naar Polen gevlogen. De stichting wil met de actie aandacht vragen voor de huidige
wetgeving omtrent abortussen in Polen.
De 'abortus-drone' vertrok om 11.00 uur vanuit het Duitse Frankfurt aan de Oder en landde niet veel
later aan de andere kant van de rivier in het Poolse Slubice.
Noodlanding
Na het vertrek van de drone probeerde de Duitse politie in te grijpen, maar zonder succes. De drone wist
met een noodlanding de overkant te bereiken. Twee Poolse vrouwen namen de abortuspil vervolgens in.
De Duitse politie heeft de afstandsbedieningen van de drone in in beslag genomen. De abortuspillen
waren voorgeschreven door een dokter. Op welke gronden de Duitse politie heeft ingegrepen, is de
actievoerders niet duidelijk.
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Verkrachting
Volgens de stichting worden minstens 48.000 Poolse vrouwen per jaar onthouden van een legale
abortus. Zelfs slachtoffers van verkrachting worden volgens de stichting in Polen niet geholpen.

Beverwijks jochie (5) op fietsje vermis…
Vrouw bekneld onder vrachtwagen Gr…

2

5

[ advertentie ]

http://www.rtvnh.nl/nieuws/166653/amsterdammers-vliegen-abortuspillen-met-drone-over-poolse-grens

1/2

6/29/2015

Kaart

Amsterdammers vliegen abortuspillen met drone over Poolse grens - RTVNH

Street view

[ advertentie ]

Geef je reactie

3 reacties

28-06-2015 | 17:33 uur

Lija

Poolse vrouwen... Respectvolle dames, zeer kieskeurig en oh zo kuis. Stuur maar vast maar een batterij pillen
heen. Ze lusten er wel pap van.

28-06-2015 | 14:15 uur

Sandra

Uhm... Gebruiken jullie nou de website van Women on Waves als bron? Echt, ik ben zo ziek van jullie
journalistische integriteit. ECHTE CIJFERS GRAAG. Als zij deze cijfers uit een rapport kunnen halen, kunnen
jullie dat ook! Oh, en ik ben verward, zijn Polen nou arrogant en vervelend of moeten we medelijden met ze
hebben? Of is dat alleen als ze in Nederland zijn? Ik heb in ieder geval even naar hun cijfers enzo gekeken, en
het is gebaseerd op NIETS. Wist je ook dat er een test is gedaan daar, en 69% van de polen abortusen
immoraal en onacceptabel vinden? oh, en dat we het principe hebben van een abortusboot, waar echte docters
en chirurgen op zitten die weten wat ze doen? In plaats van deze extreem zware pillen te geven aan niet
onderzochte vrouwen die zichzelf dus kwaad kunnen doen? Tuurlijk, mensen kunnen opstaan en iets zeggen als
ze het niet leuk vinden als EEN ANDER LAND MET EIGEN WETTEN, MORALEN EN SOCIALE CULTUUR
ANDERS DAN DE ONZE bepaalde keuzes over hun eigen bevolking maken, maar ga maar es op zoek naar de
definitie van terrorisme, en kijk dan naar wat deze groep heeft gedaan. En dan cijfers opnoemen en het
neerzetten als feiten op basis van de website van deze groep, is zeer slechte journalistiek. Tisk tisk, RTVNH.

Niet oke

28-06-2015 | 01:46 uur

Sjaak

Beetje rare actie om de pillen met een drone over de rivier te vliegen. De grens is verschrikkelijk open en er is
dus geen enkel beletsel om die pillen in Amsterdam of waar dan ook te halen of over de grens te brengen.
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