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Kontrowersyjny lot. „Abortion
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pigułki poronne z Niemiec
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„Abortion drone” przetransportuje do Polski paczki z pigułkami poronnym (fot. womenonwaves.org)

Dron jeszcze nie wystartował, ale jego misja już wzbudza wiele kontrowersji –
mowa o „Abortion Drone”, który 27 czerwca przetransportuje paczki z
pigułkami poronnymi z Frankfurtu nad Odrą w Niemczech do Polski.

Tweetnij

Przelot drona to element kampanii prowadzonej
przez organizację Women on Waves we
współpracy z berlińską grupą wsparcia dla Polek,
organizacją Feminoteka oraz Porozumieniem
Kobiet 8 Marca – inicjatywą feministyczną
walczącą o prawa kobiet.
Maszyna wystartuje 27 czerwca o godz. 11 z

Aborcja na życzenie. Ekipa
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Frankfurtu nad Odrą i poleci do przygranicznych
Słubic.

„Wiadomości” na tropie
handlarzy tabletkami
poronnymi

Udostępnij

Jak podkreślają organizatorki przedsięwzięcia,
„Abortion Drone waży mniej niż 5 kg, nie będzie
wykorzystywany do celów komercyjnych, a podczas lotu pozostanie w zasięgu
wzroku pilota oraz nie będzie leciał w kontrolowanej przestrzeni powietrznej, co
czyni lot legalny w świetle polskiego i niemieckiego prawa”.
Aborcja prawem czy przywilejem?
Niemcy liczące ok. 80 mln mieszkańców, to kraj o
najniższym wskaźniku aborcyjnym. Według
danych w 2014 roku wykonano w tym kraju
99,700 aborcji. W Polsce, przy 38 mln
mieszkańców, oficjalna liczba zabiegów to 744.
Zakładając, że wskaźnik aborcji w Polsce jest tak
samo niski jak w Niemczech, oznacza to co
najmniej 48,000 nielegalnych aborcji rocznie.

Posłowie zakażą aborcji?
Kontrowersyjny projekt trafi
do Sejmu. Inicjatorem prof.
Chazan

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w
krajach, w których aborcja jest prawnie ograniczona lub niedostępna, bezpieczny
zabieg staje się przywilejem bogatych, a mniej zamożne kobiety muszą uciekać się do
korzystania z usług wykonywanych przez osoby niewykwalifikowane, co zagrażać
może ich zdrowiu, a nawet życiu.
Ponadto badania naukowe udowodniły, że aborcja medyczna może być samodzielnie
wykonywana przez kobiety w ich domach, bez nadzoru pracowników służby zdrowia.
Zabieg – wykonywany za pomocą pigułek poronnych – miałby mieć taki sam wpływ
na zdrowie kobiety, jak samoistne poronienie.
womenonwaves.org
Tagi: aborcja, niemcy, polska, odra, dron, słubice, frankfurt
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Dodaj komentarz...

Dodaj komentarz

Jacek Zych
całkiem fajna rzecz
Odpowiedz · Lubię to! ·

1 · Wczoraj o 04:11

Johny Bramka · Witkowo
Prosto z womenonwaves.org:
Mizoprostol powoduje skurcze macicy, a w rezultacie wydalenie tkanki ciążowej z macicy.
Mizoprostol może również spowodować silne skurcze macicy, krwawienia, biegunki, nudności i
wymioty. Zastosowanie mizoprostolu niesie ze sobą ryzyko silnego krwawienia. W takim przypadku
konieczna jest opieka lekarska.
Dron i tabletki poronne. Symboliczne dzieła ludzkości.
"Dla mnie oczywistym i jasnym jak słońce jest fakt, że aborcja ma znamiona zbrodni"
Mahatma Gandhi
Odpowiedz · Lubię to! · Wczoraj o 03:36
Oliwia Florek ·

Najbardziej aktywny komentator

Super, może zacytujesz inne teksty Gandhiego :) ?
Albo nie, pojadę innymi tekstami np. autorstwa ludzi Watykanu, którzy uważali kobiety za
gorszy gatunek człowieka albo wręcz upośledzony, którego jedynymi celami jest
rodzenie dzieci i absolutne posłuszeństwo mężczyznom (ojcu, mężowi, synom).
Albo innym, nieznanego autora "Gdyby mężczyźni mieli okres, aborcja byłaby
sakramentem".
Fajne jest takie przerzucanie się cytatami...
Odpowiedz · Lubię to! · około godziny temu
Beata Kobryń · Liceum Ekonomiczne Wrocław
Brak mi na to słów pierd. ... się gdzie popadnie a potem usuwają ciążę bo tak im wygodnie
kompletny brak odpowiedzialnosci i szacunku dla nowego życia, jak można zabijać własne dziecko.
.?
Odpowiedz · Lubię to! · Wczoraj o 04:38
Oliwia Florek ·

Najbardziej aktywny komentator

No spoko, powiedz to zgwałconym kobietom, którym odmawia się aborcji (takie rzeczy
się w Polsce dzieją!). Inna sprawa że mylisz pojęcia - aborcja i zabicie dziecka nie jest
tożsame.
Poza tym jedziesz stereotypami tak, że głowa boli. Wiele kobiet potrzebuje awaryjnej
antykoncepcji, gdy podstawowa zawodzi (np. prezerwatywa się zsunie, pęknie).
Posiadanie dziecka to nie tylko odpowiedzialność ale i konkretne koszta finansowe, które
nie zawsze mogą być spełnione (jak myślisz, dlaczego w Polsce wskaźnik dzietności jest
tak niski a kobiety odkładają decyzję o małżeństwie na potem?).
Ciekawostka na koniec: płód będący w macicy nie różni się zbytnio od pomidora - to
nieodczuwający bólu ani niczego zlepek komórek.
Odpowiedz · Lubię to! · około godziny temu
Piotr Kwietniewski
To Hitler też była feministką?! Jakie czasy takie samoloty jakie samoloty takie bomby.
Odpowiedz · Lubię to! · Wczoraj o 04:16
Wtyczka społecznościowa Facebooka
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