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Leuvense wetenschappers ontdekken agressieve varianten
van het hivvirus
4 oktober, 2012 – 07:16 | No Comment

Onderzoekers van het Laboratorium voor Klinische en Epidemiologische Virologie van de KU Leuven hebben ontdekt hoe
varianten van hiv1, resistent tegen de huidige medicatie, agressiever kunnen worden nadat ze nieuwe personen infecteren.
Dat heeft belangrijke …
Read the full story »
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Kind van autistische ouder vaak emotioneel
verwaarloosd
Kinderen van een ouder met autisme voelen
zich een vergeten groep. Dat blijkt uit het
boek ‘Autisme in het nest’ dat op 3 oktober
2012 bij Uitgeverij Pepijn verschijnt. Het boek
bestaat uit interviews over …
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De Nederlandse abortusboot van
Women on Waves komt vandaag aan in
Smi, Marokko. De internationale
organisatie laat weten in te gaan op de

Advertentie

uitnodiging van de Mouvement Alternatif
pour les Libertés Individuelles (MALI),
die legalisering van abortus nastreeft.
Woensdag wordt bekendgemaakt waar,
wanneer en hoe laat de boot arriveert.
Het schip kan in internationale wateren
de zwangerschap van Marokkaanse
vrouwen afbreken, omdat dan de Nederlandse wet van kracht is. In Marokko is abortus niet alleen
illegaal, maar ook taboe, stelt Women on Waves, maar toch worden er dagelijks tussen de zes en
achthonderd abortussen uitgevoerd. Women on Waves verwacht de nodige tegenstand in Marokko.
Omdat abortus in Marokko niet is gelegaliseerd.
De abortusboot staat een zwaar onthaal te wachten. De Marokkaanse regering liet dinsdag weten,
niet blij te zijn met de komst van de boot. De autoriteiten kondigden woensdagavond aan te willen
voorkomen dat aan boord van de Nederlandse boot daadwerkelijk abortussen worden uitgevoerd.
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Abortus is verboden in Marokko. Het ministerie roept alle relevante autoriteiten op om alles te doen
wat nodig is om ervoor te zorgen dat de wet wordt gehandhaafd. Abortus wordt nu vaak op een
onveilige manier gedaan, en leidt regelmatig tot sterfte, vooral bij armere vrouwen. MALI heeft
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Women on Waves gevraagd de Marokkaanse beweging voor legalisering van abortus te
ondersteunen en heeft een petitie online gezet.
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Women on Waves zette de activiteiten in 2009 op een lager pitje, omdat de vrouwen die meevaren
vanwege het toenmalige kabinetsbeleid van CDA, PvdA en ChristenUnie dreigden te worden
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vervolgd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg deed dat jaar aangifte. Later maakte justitie
bekend geen strafrechtelijk onderzoek naar Women on Waves in te stellen.
For immediate release October 3 rd, 2012:
“Abortion ship will arrive in Smir, Morocco on Thursday October 4 th at 13.00 AM”
MALI (Alternative Movement for Individual Freedoms) has invited the Dutch organization
Women on Waves to come to Morocco with the abortion ship. The ship can provide women with
safe legal medical abortions till 6.5 weeks of pregnancy, under Dutch law after sailing to
international waters.
The ship will also launch a hotline number 0633234333 where women can get information about
safe medical abortion. A medicine called misoprostol, that can be used to induce a safe
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abortion at home (till 12 weeks of pregnancy) is available in Morocco under the brand name
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Artotec. Misoprostol is on WHO’s List of Essential Medicines. Unfortunately, most women are
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not aware of this safe abortion method that requires only 12 tablets of Artotec. The WHO’s
recommended method of medical abortion is 4 tablets of misoprostol (200 mcg) administered
under the tongue. Up to three repeat doses of 800 μg can be administered at intervals of at
least 3 hours, but for no longer than 12 hours.
Abortion is illegal and taboo in Morocco, but approximately 600 to 800 women still have an abortion
every day. While wealthy women can afford safe abortion access, women of low socioeconomic
status must often resort to unsafe methods that can result in morbidity and death. Therefore, access
to safe abortion is fundamentally an issue of social justice. According to the World Health
Organization (WHO), unsafe abortion methods cause 13% of pregnancyrelated deaths.
MALI has invited Women on Waves to support the movement for legalization of abortion and to
make information about the use of Artotec easily accessible. This scientific information is protected
under Article 25 of the Moroccan Constitution that guarantees the Right to freedom of expression.
To support legalization of abortion in Morocco, people can sign the petition
http://www.petitions24.net/legalisation_de_lavortement_au_maroc/.
To follow the campaign go to www.womenonwaves.org
The abortion ship will arrive in harbor of Smir on Thursday October 4 th at 13.00 AM. The Dutch
member of Parliament Liesbeth van Tongeren of the Greenleft party will be also present to welcome
the ship.
For more information please call:
MALI: 212610177421
Women on Waves: 31652052561 ou (212) 638926511
Safe abortion hotline: 0633234333 (women can leave a message).
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