Robotar ska användas för att leverera abort-piller till Nordirland....
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PRYL / ROBOTAR

Tre kvinnorättsorganisationer kommer idag att leverera abortpiller till kvinnor i Nordirland med hjälp av små rullande robotar. Anledningen till
detta är att abort är förbjudet på Nordirland så länge det inte är fara för den havande kvinnans liv.
Women On Waves är en av de tre organisationerna som arrangerar det hela och de säger i ett pressmeddelande:
"The abortion robot will mark the diﬀerent legal reality for Northern Irish women, who still have to rely on to rely on new technology, like
telemedicine, drones and robots that use international legal loopholes to protect their rights."
Trots att abort är illegalt i Nordirland tror inte arrangörerna bakom det hela att de bryter mot någon lag då "abort-robotarna" kommer att
styras via nätet från Nederländerna. Vill ni kolla in när robotarna leverera abort-piller på Nordirland så kommer det att livestreamas klockan
13:00 idag via Women on Waves Facebook-sida som ni hittar på länken nedan.
facebook.com
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Namn

Pak Choi • för 19 timmar sedan

Är det verkligen lagligt att låta drönare ta illegala substanser över landsgränser så lär
väl industrin för illegal droghandel öppna champagnen idag hehe.
7△

▽ • Svara • Dela ›
felle > Pak Choi • för 15 timmar sedan

Kan ju vara ett clever sätt att visa hur dumt det är med dom här loopholesen
också.

△ ▽ • Svara • Dela ›
Karl > Pak Choi • för 18 timmar sedan

Det är ju precis så det går till i Mexico/USA, man skjuter över knarket med
kanoner, flyger med drönare, ja massor av spännade sätt. Men så länge de
håller sig på den mexikanska sidan så kan ju inte de personerna åka dit men
de som plockar upp de i USA däremot.
Samma blir det väl här att om någon åker fast när de tar emot de illegala
pillren så kan de åka dit.

△ ▽ • Svara • Dela ›
Pak Choi > Karl • för 18 timmar sedan

Ja visst går det till så. Min fråga gällde kanske inte riktigt huruvida det
var möjligt utan kanske snarare huruvida det är lagligt ;).
Påstods att de som satt upp systemet inte bryter mot några lagar och
där kan jag tänka mig att det kan bli lite svårare.

△ ▽ • Svara • Dela ›
Karl > Pak Choi • för 18 timmar sedan

Aah nu är jag med när tanken snurrat ett extra varv :)

△ ▽ • Svara • Dela ›
Adam Lundgren > Pak Choi • för 19 timmar sedan

så länge du står på ett annat lands mark som tillåter de lär dom inte kunna
tvåla till dej. borde väl gälla Mexico och USA också. så länge Mexico tillåter
att du har knark och en drönare så kan inte USA göra mkt mer än att skjuta
ner drönaren. misstänker att batteritiden och avståndet till gränser sätter
käppar i hjulet för den iden

△ ▽ • Svara • Dela ›
Ricky > Pak Choi • för 19 timmar sedan

Tänkte det samma... Sätta sig på en båt ute på öppet hav och leverera knark
med drönare world wide?

△ ▽ • Svara • Dela ›
Zephyrox > Ricky • för 18 timmar sedan

Du behöver nog hämta knarket från ett land där det är lagligt annars
åker du fast där istället. :)

△ ▽ • Svara • Dela ›
Linus Loqvist • för 19 timmar sedan

Mission abort.
5△

▽ • Svara • Dela ›

Wandel • för 17 timmar sedan

"Trots att abort är illegalt i Nordirland tror inte arrangörerna bakom det hela att de
bryter mot någon lag då "abort-robotarna" kommer att styras via nätet från
Nederländerna."
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