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Um grupo de ativistas vai usar drones para entregar pílulas abortivas a mulheres polonesas
como uma forma de protestar contra as medidas conservadoras do governo a respeito do
aborto. A ação vai ser feita pela Women on Waves, uma organização alemã de direitos
reprodutivos sem fins lucrativos, em parceria com outros ativistas alemães e poloneses. Os
drones vão sair de uma cidade alemã na fronteira com a Polônia e sobrevoar o município de
Slubice neste final de semana.
De acordo com Rebecca Gomperts, diretora da Women on Waves, “as mulheres na Polônia
não têm acesso a abortos seguros” e “isto é legalmente restrito e está causando muitas
injustiças sociais para um monte delas”. Em outra circunstância, Gomperts e a organização
utilizaram barcos para distribuir as mesmas pílulas em águas internacionais. “É muito
importante que nós continuemos colocando o problema em pauta”, disse.
As mulheres que vão receber as pílulas já foram identificadas pela Women on Waves. Com
isso, os ativistas pretendem chamar atenção para a discrepância entre as leis de aborto na
Polônia e a maioria dos países da União Europeia. Os drones vão entregar cartelas de
mifepristone e misoprostol, que são medicamentos aprovados pela Organização Mundial da
Saúde para abortos domésticos e estão disponíveis na maioria dos países da Europa,
incluindo a Alemanha, mas não são autorizados na Polônia.
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Gompert está ciente de que a campanha pode enfrentar protestos por parte de grupos
poloneses “a favor da vida”. Predominantemente católica, a Polônia compõe a tríplice de
países europeus, ao lado da Irlanda e Malta, onde o aborto é ilegal exceto sob circunstâncias
extremas, como quando a gravidez coloca a vida da mãe em risco, o feto é anormal ou em
casos de estupro e incesto.
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Com menos de 9 semanas ainda não passa de um feto, apenas um simples
fetulho, então não é assassinato.
E sim, mesmo que tenha mais que 9 semana e já possa ser considerado como
"uma pessoa", ainda assim sou a favor do aborto "caso a mãe não tenha
condições adequadas para dar uma vida decente ao filho".
Entenda, de que adianta uma mulher mesmo tendo feito burrada persistir em dar
a luz à uma criança apenas por obrigação, sabendo ela que não terá como dar
uma vida decente para essa criança, de forma que ela cresça com um fraco
amparo social e educacional, logo se tornando apenas mais um na sociedade não
contribuindo com nada? Digo, na maioria dos casos se tornar um "v1d4 l0k4" ou
um zé ninguém, que pensará pelo menos umas 2 vezes no mês que jamais queria
ter nascido depois de encarar a realidade do mundo.
Sério, não vejo lógica em ser obrigado a dar a luz à uma criança, principalmente
se tiver menos de 9 semanas o que nem é um ser ainda, se a pessoa sabe que
não terá condições adequadas para cuidar tanto fisicamente quanto
psicologicamente dessa criança.
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Estamos falando da polonia cara vc acha mesmo que o povo lá não tem
condições? pessoal tudo transando ai sobra pra criança, essa de 9
semana nunca foi confirmado 100% e mesmo assim ainda será um ser
humano.
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Acho que, em um país em que haja muitos interessados em adotar
crianças, e seja possível transferir imediatamente a criança recémnascida por meio de um processo de adoção, o aborto pode ser
restringido. Neste caso, é possível garantir os interesses da criança
e satisfazer a vontade de quem "tem, mas não quer ter", e quem
"quer, mas não pode ter" (ou prefere adotar).
Agora, trazer mais crianças para o mundo para sofrer, não.
Veja bem: estou falando de abortos de organismos com pouco
tempo de concepção, dentro do período em que um aborto não
representa uma morte de um "ser". É claro que, no caso de já haver
um feto mesmo, aí não sou favorável ao aborto.
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não vi o vídeo pois to na rua, mas a análise de dados, assim como
os mecanismos utilizados para o recolhimento destes deve ser
tratado com muito cuidado.

Dados são resultados de metodologias inúmeras e a depender
destas e de suas interpretações, podem ser utilizados de forma a
convergir com a ideologia própria de quem criou, e seu grupo.
Não é bom rezar para deus nem pro diabo.
Cada país tem um panorama específico que pode justificar ou não
o aborto. Mas independente disto, é importante garantir o direito do
indivíduo de fazer X ou Y, e claro, a depender do assunto, ele ser
regulamentado pelo estado.
Não vejo problema em aborto em um determinado periodo de
tempo, como tradicionalmente estabelido, os 3 primeiros meses.
Isso pode ser reavaliado unicamente pelo ponto de vista biológico,
científico, nunca religioso. Tanto que este tem o direito de não o
fazer por ideologia religiosa.
Mas veria problema sim em uma gravidez mais avançada de se
realizar o aborto, já com o organismo bem formado.
Anyway, é direito de cada um. Mas nenhum direito é pleno,
obviamente.
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Isso que você descreveu não é assassinato, isso se chama
irresponsabilidade, que vem do latim "falta de vergonha na cara".
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