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Με ένα τηλεκατευθυνόμενο αεροπλανάκι που από τη Γερμανία προσγειώθηκε στην Πολωνία φορτωμένο με «χάπια της
άμβλωσης», η θρυλική ολλανδική οργάνωση Women on Waves (WoW, Γυναίκες στα Κύματα) επιχείρησε να τραβήξει την
προσοχή της κοινής γνώμης στην παραβίαση των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών, προσφέροντας συγχρόνως
απτές λύσεις.
Η ιστορική πτήση έγινε από τη Φρανγκφούρτη επί του Οντερ στο Σλουμπίτσε, πόλεις στις απέναντι όχθες του ποταμού
Οντερ, εκφράζοντας τη στήριξη και αλληλεγγύη ανάμεσα σε γυναίκες όμορων κρατών που πιστεύουν ότι είναι δικαίωμά
τους να ελέγχουν το σώμα τους και να καταργούν στην πράξη αναχρονιστικούς νόμους.
Από το 1993, η «δημοκρατική μεταπολίτευση» της Πολωνίας ποινικοποίησε την έως τότε νόμιμη άμβλωση περιορίζοντάς
την σε ελάχιστες περιπτώσεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν τόσες γραφειοκρατικές διατυπώσεις ώστε την καθιστούν
σχεδόν αδύνατη.
Ετσι κάθε χρόνο γίνονται στη χώρα περισσότερες από 50.000 αμβλώσεις παράνομες και σε επισφαλείς συνθήκες.
Εως τώρα η οργάνωση έστελνε ταχυδρομικά τα χάπια της άμβλωσης στην Πολωνία, αλλά καθώς όλο και συχνότερα οι
αρχές τα κατάσχουν, αποφάσισαν να κάνουν μια «θεαματική επιχείρηση ενημέρωσης», λέει η Ρεμπέκα Γκόμπερτς, ιδρύτρια
των WoW. «Οσο περισσότερες Πολωνές ξέρουν την ύπαρξη αυτών των χαπιών, τόσο περισσότερες θα τα ζητούν. Κι ίσως
έτσι φέρουν την αλλαγή την πατρίδα τους».
Η οργάνωση από το 1999 έως σήμερα προσφέρει φαρμακευτική άμβλωση και ενημέρωση στις γυναίκες και έχει εμπνεύσει
ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, το Vessel, που καταγράφει δράσεις με το πλοίο της στις ακτές της Ιρλανδίας, Πορτογαλίας,
Ισπανίας αλλά και του Μαρόκου. Δεν εγκαταλείπουν το διάσημο καράβι τους.
Το drone είναι απλώς μια ακόμη πρωτότυπη στρατηγική για να αποτραπούν οι ανεπιθύμητες κυήσεις και οι αμβλώσεις σε
επισφαλείς συνθήκες σε ολόκληρο τον κόσμο: μετά την Πολωνία σχεδιάζονται ήδη πτήσεις στην Ιρλανδία και τη Μάλτα.
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