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Przeczytaj też:

Rzeczpospolita

56 mins
Paweł Kukiz czyli
rokosz w XXI wieku

(www.womenonwaves.org)

Specjalny dron będzie w sobotę rozrzucał w Słubicach tabletki wczesnoporonne.
Międzynarodowa organizacja Women on Waves, która walczy o prawa kobiet do aborcji, chce
w ten sposób zwrócić uwagę na trudności jakie – jej zdaniem – mają Polski w dostępie do
zabiegów przerywania ciąży. Dron z pigułkami ma wystartować z Frankfurtu. Przeleci nad Odrą
i w centrum Słubic zrzuci pigułki. Mają one trafić w ręce przedstawicielek fundacji Feminoteka
i Pozozumienia Kobiet 8 Marca. Lot organizuje berlińska grupa Ciocia Basia, która wspomaga
Polki walczące o prawa do aborcji.

Na czym polega fenomen antysystemowości
Platforma miała traumę po przegranej
ruchu muzyka.
Bronisława Komorowskiego. Ten
smutek już minął. Liczę, że Jarosław
Kaczyński podejmie rękawicę rzuconą
przez Ewę Kopacz i jako lider PiS stawi
się na debatę z szefową PO. Choć
bardziej prawdopodobne jest to, że
znowu schowa się na czas wyborów.
Jeśli tak, to kto tak naprawdę kieruje
Prawem i Sprawiedliwością? - pyta
Kosiniak-Kamysz.
See Translation

Organizatorki akcji przekonują, że przelot drona nie naruszy żadnych przepisów. Jak piszą na
swoim profilu w jednym z portali społecznościowych cały przelot ma się odbywać w zasięgu
wzroku pilota. Po wylądowaniu w Słubicach organizatorki akcji zapowiadają konferencję
prasową.
‐ Adekwatną odpowiedzią na takie działania powinno być zestrzelenie drona – twierdzi Tomasz
Terlikowski, szef TV Republika. ‐ Powód jest zaś niezmiernie prosty. Otóż jedynym celem jaki
stawiają sobie ci, którzy go wysyłają jest... likwidacja Polaków. Odpowiedzią państwa,
którego obywateli chce się zabijać, jest uniemożliwienie takiego działania – napisał publicysta
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na portalu fronda.pl.
To pierwszy raz kiedy Women on Waves do przerzutu pigułek wczesnoporonnych użyje drona.
Dotychczas były one dostarczane do Polski drogą pocztową.
Przeczytaj więcej o: aborcja , dronPolska , Frankfurt , niemcy , słubice , tabletki wczesnoporonne ,
Tomasz Terlikowski
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