6/27/2015

Dron aborcyjny już niedługo nad Polską - GeekWeek.pl - gadżety, nowinki techniczne, nauka

Is He Cheating On You?
Enter His Email Address. See Social Profiles & Hard To
Find Pics Now!

Gadżety
Technologia
Rozrywka
Styl życia
Nauka
Sztuka
Motoryzacja
Submit

Szukaj

Kategorie
Technologia
Elektronika
Aparaty i Kamery
Kino Domowe
Telefony
Konsole do gier
Komputery
Internet
Oprogramowanie
Roboty
Militaria
Lotnictwo
CES 2011
Nauka
Medycyna
Przyroda
Meteorologia
Astronomia
ernetowa stosuje pliki cookies,
Fizykatzw. ciasteczka. Kliknij "zgadzam się", aby niniejsza
ę lub kliknij "polityka cookies",
aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies za
Chemia
glądarki internetowej.
Historia
Polityka cookies Zgadzam się
Archeologia
Edukacja
Styl życia
Miejskie życie
Bezpieczeństwo
Zdrowie
Moda
http://www.geekweek.pl/aktualnosci/23384/dron-aborcyjny-juz-niedlugo-nad-polska/5

1/12

6/27/2015

Dron aborcyjny już niedługo nad Polską - GeekWeek.pl - gadżety, nowinki techniczne, nauka

Sport
Podróże
Wyposażenie domu
ekoTechnologie
bioTechnologie
Expo 2010
Żywność
Rozrywka
Gry
Filmy
Muzyka
Telewizja
Książki i Komiksy
Show-Biznes
Humor
Motoryzacja
motoTechnologie
motoPrezentacje
motoCodzienność
Kultura i sztuka
Kultura
Sztuka
Architektura i Wnętrza
Gadżety
Najciekawsze
Polecane
Kontrowersyjne
Polska niezwykła
Filmy
Zdjęcia

http://www.geekweek.pl/aktualnosci/23384/dron-aborcyjny-juz-niedlugo-nad-polska/5

2/12

6/27/2015

Dron aborcyjny już niedługo nad Polską - GeekWeek.pl - gadżety, nowinki techniczne, nauka

CZE24
polska
zdrowie
dron
aborcja
Podziel się

Dron aborcyjny już niedługo nad Polską
24 czerwca 2015, 00:03 Krzysiek Dzieliński Komentarze (28)
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Ponad dekadę temu sensację wzbudzał próbujący zawinąć do polskich portów statek Langenort pod holenderską
banderą, na pokładzie którego można było legalnie przejść zabieg aborcji. Technologia jednak poszła do przodu i
teraz do Polski przylecieć ma aborcyjny dron.
Ta bezzałogowa maszyna latająca, podobnie jak Langenort, jest przedsięwzięciem organizacji Kobiety na Falach,
która walczy o prawo do aborcji w krajach gdzie zabieg ten jest zakazany. Dron ten będzie miał na pokładzie
tabletki do aborcji farmakologicznej, które zrzuci gdzieś w naszym kraju. Tabletki te trafią do organizacji, które
następnie rozdać mają je potrzebującym.
W tym wszystkim chodzi oczywiście o zdrowie kobiet - bo tam gdzie aborcje są zakazane kwitnie szara strefa i
rocznie około 50 tysięcy Polek poddaje się nielegalnym zabiegom aborcji, ostatnio popularna jest także aborcyjna
turystyka chociażby do Wielkiej Brytanii, gdzie aborcji można dokonać legalnie, w normalnych (czyt. ludzkich)
warunkach.
Cała akcja - podobnie jak ta wcześniejsza ze statkiem - jest oczywiście bardziej zabiegiem PR-owym, który ma
podnieść naszą świadomość dotyczącą aborcji.
Sami organizatorzy twierdzą, że nie wiedzą jak zareaguje na tę akcję rząd - przekonamy się o tym już niedługo. A
możemy być pewni, że o przedsięwzięciu tym będzie głośno i zapewne temat aborcji znowu trafi na salony.
Źródło: Telegraph
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Dodaj komentarz

M., 24.06.2015 09:22:22
ehh, gdzież nam do tego cywilizowanego świata gdzie legalnie i po ludzku można zabić bezbronne dziecko...
@pijaczek: niemowlę też nie ma specjalnie świadomości swojej egzystencji... może to też nie dziecko/człowiek
tylko "niemowlę"...

G., 24.06.2015 08:54:44
@pijaczek. A kiedy płód czy zarodek staje się człowiekiem? Znasz definicję, która potrafi to wskazać? 18 tydzień
czy może 22? A jak płód ma 22 tygodnie bez jednej godziny to jeszcze nie jest człowiek czy już jest? Usuwamy
"płód" czy już mordujemy dziecko? A jak lekarz źle ocenił moment poczęcia i dziecko już przekroczyło granicę
ustawową? Człowiek, który śpi w zasadzie też nie ma świadomości. Człowiek narąbany albo w śpiączce też nie ma
świadomości. Na pewno tego nie poczują. Czemu ich legalnie nie usuwamy? Na pewno światu wyszłoby na dobre
usunięcie paru takich ale to jednak morderstwo i idzie się do więzienia.

Ergo Sum, 24.06.2015 08:35:34
Przyczyny społeczne, środowiskowe, wola matki, prawo do wolności, aborcji, swojego brzucha ... ileż to ludzie
wymyślili nazw żeby nie powiedzieć słowa "morderstwo"
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Timewriter, 24.06.2015 08:20:12
"W tym wszystkim chodzi oczywiście o zdrowie kobiet" "ostatnio popularna jest także aborcyjna turystyka
chociażby do Wielkiej Brytanii" No oczywiście, że o zdrowie kobiet (sarkazm). Turystyka to jedno, ale co się tam
dzieje na miejscu? To co młode Polki tam wyczyniają - przechodzi ludzkie pojęcie... Tam nie ma żadnego lamentu,
że "wpadłam" i jak mam teraz wrócić do domu z brzuchem... Taka różnica, u nas kończy się to ciążą, a tam
"zabawa" trwa nadal. Taki pożytek z tego ma młodzież i kompletnie nieodpowiedzialni ludzie... No naprawdę,
świetna akcja... (sarkazm off)

G., 24.06.2015 08:11:20
Nareszcie ktoś walczy o podniesienie naszej ciemnogrodzkiej polskiej świadomości. Może w końcu dorównamy
oświeconej Skandynawii, gdzie dziecko w brzuchu można zamordować legalnie jeśli nie pasuje rodzicom jego
płeć. A my średniowieczne Polaczki nadal nie pozwalamy robić tego w "ludzkich" warunkach. Skandal!
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Uczenie się sprawia, że nasz mózg się starzeje

24 czerwca 2015, 00:01 Krzysiek Dzieliński
Według buddyjskiej filozofii żyć to znaczy umierać, a do bardzo podobnych wniosków doszli ostatnio badacze z
MIT, którzy odkryli, że to właśnie procesy pozwalające naszemu mózgowi się uczyć i tworzyć nowe wspomnienia
odpowiadają za jego degenerację.
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23 czerwca 2015, 11:04 Filip Geekowski
Żyjemy w niezwykłych czasach, w których świat z roku na rok rozwija się i zmienia tak dynamicznie, że nie
jesteśmy w stanie nad tym wszystkim zapanować, a efekty tego są coraz bardziej przerażające. Nasza planeta
przeżywa właśnie szóste masowe wymieranie gatunków...
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Testy silnika rakietowego z drukarki 3D

23 czerwca 2015, 09:34 Filip Geekowski
Nie tylko NASA widzi ogromny potencjał w produkcji silników z elementów wyprodukowanych przy pomocy
drukarek 3D. Na początku bieżącego roku nastąpiła prezentacja pierwszego w historii drukowanego silnika
odrzutowego, który wprowadził sporą rewolucję w lotnictwie...
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