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Amsterdam - Pro-abortus-actiegroep Women on Waves heeft dinsdagochtend een stunt uitgehaald door
met een drone abortuspillen te leveren van Ierland naar Noord-Ierland. Na een veilige landing nam de
vrouw de pil meteen in.
Zowel het katholieke Ierland als Noord-Ierland hebben de strengste abortuswet van Europa. De NoordIerse Sarah Ewart maakte vandaag opnieuw de gang naar de rechter. Ze is één van de vrouwen die zich
openlijk uitspreekt vóór aanpassing van de huidige abortuswet. Met de drone- stunt werd door de pro-
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abortus beweging de zaak extra onder de loep gebracht. Naast de drone bracht de beweging met een
snelle speedboat de rest van de bestelde medicijnen het land binnen.
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Commentaires des clients
Amazon.fr
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Très pratique
Cette machine permet de
faire de l'eau gazeuse
sans être branchée On
s'habitue au dosage du
gaz que l'on aime avoir
dans l'eau grâce aux
voyants sur la
machine.
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