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POLITIE IN BELFAST NEEMT ABORTUSPIL-ROBOTS VAN
NEDERLANDSE ACTIEGROEP IN BESLAG
In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast heeft de politie
gisteren een actie van de Nederlandse organisatie ‘Women
on Waves’ gestopt. Ze lieten robots abortuspillen uitdelen
aan vrouwen die buiten een gerechtsgebouw stonden.
01.06.2018 | 09:14 uur | Justine Wouterson

De twee robots zijn door agenten in beslag genomen.
LEES OOK

Iers echtpaar over waarom zij voor abortus zijn: ‘Dit mag
niemand meemaken’
‘DRIE VROUWEN HEBBEN PILLEN GESLIKT’
Volgens Rebecca Gomperts, oprichter van Women on Waves,
was de actie niet illegaal, omdat de robots vanuit Nederland
werden bestuurd. Ze zegt dat drie vrouwen de pillen die door
de robots werden aangeboden hebben geslikt.
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