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pilulky. Katolíci se bouří
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Organizace bojující za práva žen na potrat hodlá v nejbližších dnech doručit
zásilku potratových pilulek pro těhotné Polky, kterým ukončení těhotenství
zakazuje zákon.
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Slubice (Polsko) – Holandská aktivistická skupina Women on Waves

JACKIE: 1. díl  Proč se
rozhodla pro změnu pohlaví?

vyšle v sobotu z německého Frankfurtu nad Odrou dálkově řízený dron,
který přistane v polské Slubici a doručí tamní ženské skupině balíček

Gympl  20. díl  Prásk!

potratových pilulek. Ty je pak budou dále zdarma distribuovat.
"Chceme zlepšit povědomí o právech žen na bezpečný potrat. Drony jsou

Léto s Ulicí  28. díl

způsob, jak upozornit na sociální nespravedlnosti, které se dějí ženám
žijících v místech, kde je potrat ilegální," řekla The Guardian lékařka a
zakladatelka ženského hnutí Rebecca Gomperts.

MAMINY S ROZUMEM: Jaké
léky neublíží v těhotenství …
12. díl
zdroj: Nova.cz

Polsko má jako jedna z mála evropských zemí
nejpřísnější potratové zákony. Svolení k interrupci
získá žena jen v případě znásilnění, incestu,

DOPORUČENÉ

NEJČTENĚJŠÍ

ohrožení svého života nebo vážného poškození
plodu. Mnohdy nejsou nemocnice ani v těchto

Muž má zázračnou krev.
Zachránil díky ní dva
miliony dětí

případech ženám ochotny pomoci. Podstoupení

Místo řepky pěstují levanduli.
Supermarketům ji neprodají

nelegálního ukončení těhotenství není trestným
činem. Toho se naopak dopouštějí osoby, které
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Australan nesnese pohled na krev

potrat provádí.

Apple vyhlásil streamovací válku. V
čele stojí Taylor Swift

a jehlu, přesto se stal hrdinou.
Více než tisíckrát daroval svou
vzácnou krev, která zachránila
miliony dětí.

Během roku podstoupí podle The Guardian
ilegální interrupci asi 50 tisíc polských žen, a to
metodami a nástroji, které se už dávno

ČÍST DÁLE

"Inteligentní" kondom rozpozná
pohlavní nemoc. Změní barvu

nepoužívají. Women on Waves tak chtějí poukázat
na to, že existuje i bezpečnější způsob. Do celého

světa ženám zasílají pilulky, v případě Polska ale poprvé použijí dron.

Zarostlé podpaží je sexy. Ženy
propadají novému trendu

Pokud se celá akce osvědčí, plánují nasazení dronu i v Irsku nebo na
KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Maltě.
"Je to symbolická operace, která má ukázat, že pár kilometrů (mezi místy
startu a přistání) představuje propast v respektování práv žen, které jsou

Půjčte si až 8000 Kč bez úroků a
poplatků. Levněji vám nikdo peníze
nepůjčí

součástí lidských práv," řekla agentuře AFP Julia Gawedaová ze sdružení
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Feminoteka. "Distribuce potratových pilulek je v Polsku zakázána,"
zdůraznila.
Dron podle organizace nepodléhá kontrole řízení letového provozu, váží
méně než pět kilo a nebude využíván pro komerční účely. Sobotní přílet
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se ale nelíbí řadě katolických organizací ani místním aktivistům, kteří
vyhrožují, že stroj sestřelí.
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Akce připomíná "nejtemnější črty polsko-německých vztahů z dob druhé
světové války, kdy hitlerovské Německo za okupace plánovalo zničení
Polska propagováním potratů a antikoncepce", prohlásil šéf Polského
sdružení obránců lidského života Antoni Zięba v listu Nasz Dziennik.
autor: Magazín
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SOUVISEJÍCÍ
Rozhovor: Potrat je násilí páchané na ženě a jejím dítěti
Po smrti ženy je na čtyřčata sám. Lidé mu poslali 11 milionů
Přežil jsem i neúspěšný potrat, svěřil se v knize Depardieu
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Horník, Lavička či Horváth. Slavné i
neslavné osobnosti ligy
Připomeňte si s námi třicet zajímavých osobností
dosavadní dvaadvacetileté ligové historie.
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Oslava americké krásy? Za fotky nahých
žen sklidila kritiku
Fotografka se inspirovala známým filmem
Americká krása a stejnojmennou sbírkou snímků
bojuje za přirozenou krásu žen všech tvarů a ras.
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Vaněk: Kuřata plná hormonů? Nesmysl,
žijeme v mýtech
Musíme se ještě víc zajímat o to, že kuřátko se
nenarodilo v supermarketu, říká Roman Vaněk z
Pražského kulinářského institutu. Češi podle něj
musí chtít kvalitní potraviny hledat.
VIDEO
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