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Women on Waves,
vooral bekend door hun
abortusboot en het
gebruik van de
abortuspil in plaats van
curettage gaat nu ook de
lucht in.
De organisatie stuurt
een ‘abortusdrone’ naar
Polen, vanuit het Duitse grensplaatsje Frankfurt an der Oder.

Meer Berichten

Het kleine onbemande vliegtuig levert vlak over de grens abortuspillen af, die in
het Rooms Katholieke Polen streng verboden zijn.
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Vrouwen kunnen met de pillencombinatie mifepriston en misoprostol een
zwangerschap tot 9 weken over tijd zelf afbreken.
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In 2003 kwam Women on Waves voor het eerst met de abortusboot naar Polen,
maar ‘sinds die tijd is daar niets veranderd op het gebied van abortus’, aldus
oprichter Rebecca Gomperts in het AD.

lingerie en de
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vrouw

Ze schat dat er jaarlijks in Polen 240.000 zwangerschappen worden afgebroken,
waarvan het overgrote deel illegaal en onveilig wordt uitgevoerd. Naast de
mogelijkheid om veilig abortus te laten uitvoeren, is er ook dringend behoefte aan
seksuele educatie en makkelijke toegang tot alle vormen van anticonceptie,
inclusief sterilisatie. De hoogste tijd voor verandering, vindt de organisatie.
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Lees ook:Minister Schippers pleit voor abortuspil via huisarts
Lees ook:Abortuspil ligt in apotheken, maar huisartsen kunnen em niet
voorschrijven
Lees ook:Vrouwen van ‘Women on Waves’ ontvangen 1e Els Borst Prijs
Lees ook:Azerbeidzjan aborteert duizenden meisjesfoetussen per jaar
Lees ook:Steeds minder abortussen in Nederland

seksisme
Plart: dat is kunst
om van te eten

joke bot: Ik ben van Wereldvrouwen
Ahoy Ook wij hielden actie voor...
Margo: Ja hoor, ook hier hetzelfde
dilemma…! Heb er een paar...
Jac van Dam: Ooit hebben wij al erop
gewezen hoe hinderlijk het...

Powervrouwen:
Aanbevelen

0

Tweeten

2

Geen reacties // Reageer

denk groot(s)!

Auke: Daar gaan we weer.. Vrouwen
hebben weer een reden gevonden om...

Aantal Britse

Facebook

topvrouwen in de
lift
Vergelijk alle
autoverzekeringen
voor de beste deal!

http://powervrouwen.blog.nl/vrouw-en-lijf-leven/2015/06/27/women-on-waves-stuurt-abortusmedicatie-per-drone-naar-polen

1/2

6/27/2015

Women On Waves stuurt abortusmedicatie per drone naar Polen | Powervrouwen

Powervrouw…
203 vind‑ik‑leuks

Deze week HOT!
Simone van Saarloos wordt
jongste 'Zomergast' ooit

Pagina leuk vinden
Wees de eerste van je vrienden
die dit leuk vindt.

Nederlands elftal vrouwen
gestrand in achtste finale
De vele gezichten van Juul Kraijer
Tuaregvrouwen: moslima's met
recht op vrije seks

Geef een reactie

Werkende moeders 'kweken'
hoogopgeleide dochters en
zorgende zonen

Naam*

Naam

E-mail*

Email

Vallen en opstaan: een
olympische droom voor
vrouwelijke rugbyspelers

Site

Website

Albertine van VlietKuiper tijdelijk
burgemeester van Bussum
3e versie van The Next Women
100

Je reactie

Milène Junius nieuwe
burgemeester van Hellevoetsluis

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

Reactie plaatsen

Nieuwe reacties per email ontvangen

Rubrieken
Activistes & Ambassadrices / Advertorial / Boardroom / Carrière / Cijfers & Data / Gewelddadig
/ GirlPower / Grote K en kleine k / Helazig / Herstory Historie / Ingezonden / Kampioenes /
Klerenwerk / Letters, Beeld, Podium / Media & Beeldvorming / Mutaties & Familieberichten /
Onderneemsters / Onderscheiden(d) / Politiek / Religie / Unbeschreiblich weiblich / Vagina(on
)recht / Vrouw(en) Lijf & Leven / Wereldvrouwen / Wetenschap & Innovatie

(c) 2005  2015 Blog.nl | Over Blog.nl | Gebruiksvoorwaarden | Klachtenformulier | Privacyverklaring | Adverteren

http://powervrouwen.blog.nl/vrouw-en-lijf-leven/2015/06/27/women-on-waves-stuurt-abortusmedicatie-per-drone-naar-polen

2/2

