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Abortusboot vaart haven Marokko binnen
Ondanks de stortvloed aan protesten is de abortusboot van Women on Waves vandaag toch
de haven van de Marokkaanse stad Marina Smir binnengevaren. De boot is echter nog niet
aangemeerd, daarover zijn verschillende partijen nog in gesprek. De haven is deels
afgesloten.
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Op de kade staan vooral activisten en hordes journalisten. Er hebben zich nog geen
vrouwen gemeld voor abortus.
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Voordat de boot de haven binnenvoer werd er hevig geprotesteerd door enkele honderden
Marokkaanse betogers. Ze zwaaiden met foto's van bloederige embryo's en schreeuwen
'terroristen' en 'moordenaars' richting de boot, zo schrijft persbureau Associated Press.Het
protest liep uit op wat duw en trekwerk met de politie.
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Eerder vandaag liet het ministerie van Volksgezondheid nog weten dat de organisatie
Women on Waves geen abortussen of over-tijd-behandelingen mag uitvoeren op een boot
in internationale wateren voor de kust van Marokko. Dat organisatie heeft hier namelijk
geen vergunning voor, aldus het ministerie.
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MrSpiritus001 | 04-10-12 | 18:18 |
Nu ga je zeker weer mooie verhaaltjes vertellen hoe pijnlijk het wel niet is voor de
ongeboren baby etc etc
Of heeft u als jodenhater nog wat mooie anti Israel propgaganda voor ons??
jajanogsteedsontevredennl | 04-10-12 | 17:22 | Misbruik melden
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Hoe Dat Zo | 04-10-12 | 17:24 | Misbruik melden

Als een kind niet gewenst is kan je het beter weg laten halen. De kinderen van mijn
vrouw waren door haar wel gewenst, door mij niet........ einde huwelijk en de
kinderen zijn vaderloos opgegroeid.
DeFacto | 04-10-12 | 17:25 | Misbruik melden

"...en schreeuwen 'terroristen' en 'moordenaars' richting de boot"
Een beetje ironisch natuurlijk.
MeinKraft | 04-10-12 | 17:26 | Misbruik melden

Dat wordt dus Nederlandse vlaggen verbranden door de vredelievende moslims.
"Women on Waves sails a ship to countries where abortion is illegal. With the use of
a ship, early medical abortions (till 61/2 weeks of pregnancy) can be provided safely,
professionally and legally. Applicability of national penal legislation, and thus also of
abortion law, extends only to territorial waters; outside that 12-mile radius (or 2
hours sailing) it is thus Dutch law that applies on board the ship, which means that
all our activities are legal."
Bron:
http://www.womenonwaves.org/nl/page/2582/ship-campaigns
eye | 04-10-12 | 17:33 | Misbruik melden

DeFacto| 04-10-12 | 18:25 |
U heeft uw verantwoordelijkheid als vader niet genomen?? alimentatie?
Zoniet slappe zak!!
jajanogsteedsontevredennl | 04-10-12 | 17:36 | Misbruik melden

Defacto,18.25;''de kinderen zijn vaderloos opgegroeid.''
*
Wat een geluk !
*
MrSpiritus001 | 04-10-12 | 17:53 | Misbruik melden

jajanogsteedsontevredennl.
.
Duidelijke afspraken voor het huwelijk waren dat ik perse geen kinderen wilde en het
huwelijk afgelopen zou zijn wanneer ze er wel kwamen. Mijn ex heeft er na 6 jaar
bewust voor gekozen om te stoppen met anticonceptie en mij pas na 3 maanden in
te lichten over haar zwangerschap. Eigen keuzes van haar zijde maar de kinderen
heb ik wel tot hun 18e financieel ondersteund.
DeFacto | 04-10-12 | 17:56 | Misbruik melden

Dit moet haast wel de eerste keer zijn dat achterlijken onze gratis ontwikkelingshulp
niet op prijs stellen.
Sanglier | 04-10-12 | 18:58 | Misbruik melden
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kinderen wilde ''
*
Oke de vrouw heeft de afspraak, gebroken. En niet is; ''aan de man verwijtbaar dat
de kinderen 'kwamen'.''
*
Al dan niet is de afspraak in de huwelijkse voorwaarden opgesteld.
*
Echter ook niet te verwijten is aan het kind, ''de verwekking''.
*
En daarom is de vordering; (kan je het beter weg laten halen. te 18.25 uur)
ondergeschikt aan het belang van het kind. (Niet alleen omdat in te calculeren viel,
''dat de afspraak gebroken kon worden''; noch, indien verwekt t.g.v. een onbewust
'vergeten' van ''inname anticonceptie pil.)
*
Kortom; '' de verwekking is geheel, de vrouw aan te rekenen. '' Echter de inmenging
in de door de man ongewenste, en vrouw gewenste, gebeurtenis. Is nog aan de man
of aan de vrouw; daar het belang van het kind; zwaarwegender is.
*
MrSpiritus001 | 04-10-12 | 19:11 | Misbruik melden

''Is nog aan de man of aan de vrouw;
moet zijn(boven); Is noch aan de man, noch aan de vrouw;
*
MrSpiritus001 | 04-10-12 | 19:16 | Misbruik melden

van die kinderen komt toch geen klote terecht
tikky | 04-10-12 | 19:35 | Misbruik melden

DeFacto| 04-10-12 | 18:56 |
Ah kijk aan, uw heeft wel aan u verplichting voldaan.
En u heeft geen contact met ze??
Zou erg jammer zijn, je eigen kinderen zijn het meest waardevolle bezit naar mijn
mening. Nou ja bezit, in figuurlijke zin dan hey!
jajanogsteedsontevredennl | 04-10-12 | 20:07 | Misbruik melden

jajanogsteedsontevredennl
.
Geen contact met ze. Zij, de ex heeft iemand anders gevonden waar van zij, de
kinderen (twweling), de man als hun vader beschouwen. Zelf heb ik daarna iemand
gevonden waar het binnenwerk al uit was en ben daar al jaren gelukkig mee.
DeFacto | 04-10-12 | 20:15 | Misbruik melden

MrSpiritus001.
.
Daar het belang van het kind zwaarwegender is.......
.
Wanner ik van te voren weet dat ik een kind emotioneel geen toekomst kan bieden
of tot geen enkele steun kan zijn dan moet je dat aan anderen overlaten.
.
Dat aan anderen heb ik gedaan in het belang van de kinderen.
DeFacto | 04-10-12 | 20:21 | Misbruik melden

-met vrachtwagen vol nederlandse vlaggen richting marocco vertrektrode dodelaar

| 04-10-12 | 20:39 | Misbruik melden

Een Marokkaanse vrouw is zwanger van een tweeling.
Als de weeën om de paar minuten komen, pakt ze haar reistas, rent naar buiten en
springt in de
klaarstaande VW-Golf en scheurt richting het ziekenhuis.
Tijdens de dodemansrit, waar ze enkele malen door het rood rijdt, en op een haar na
2 aanrijdingen
veroorzaakt, breken haar vliezen.
In paniek pakt ze haar gsm en belt 112.
De politie agent aan de andere kant van de lijn probeert haar te kalmeren, en
verzekert haar dat hij al vaker een geboorte heeft meegemaakt en dus veel ervaring
heeft, en dat hij zo snel mogelijk bij haar probeert te zijn.
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De baby steekt zijn hoofdje naar buiten, en verdwijnt ook net zo plotseling weer
terug in de buik van de vrouw.
Waarop de broer in de buik vraagt: “Wat is er aan de hand broertje, wil je er nog niet
uit?”
Daarop antwoordt de eerste:
“Shit Ali, we moeten via de achterdeur eruit, aan de voorkant staat de politie ons al
op te wachten!!”
Instanzia | 04-10-12 | 20:55 | Misbruik melden

waarom an VWS er niets over zeggen dat die stomme feministen de kont afvegen
met dde souveraniteit van een ander land. Ze bezoedelen de hele identiteit van ons
mooie land. Internationale wateren of niet, ze weten heus wel dat het Nederlanders
zijn.
knarfie | 04-10-12 | 21:23 | Misbruik melden

Leuzen als: Crime against Humanity en dan voor ogen houden hoe de (moslim)
marokkaan met zijn vrouw omgaat, mag ze wel naar buiten, mag ze wel een eigen
mening hebben?
alfred2011 | 04-10-12 | 21:29 | Misbruik melden

rode dodelaar |04-10-12 |21:39
(er achteraan rijd met heineken, verse hema worst en dvd's met de muppetshow en
miss piggy)
Maar goed, die lui van die abortusboot hebben wel een death wish, want
dit is hetzelfde als een kip die gewoon een vosselhol inloopt.
von sokkenstopfen | 04-10-12 | 21:30 | Misbruik melden

Ben toch benieuwd hoe ze dat doen met die dames, Ik vermoed toch wel iets van
kakkerlakkenspray onder die koepeltentjes van ze spuiten...
Kefverveel | 04-10-12 | 23:03 | Misbruik melden

Ach, was het in plaats van een abortusboot maar een oorlogsschip.
Broodtrommeltje | 04-10-12 | 23:41 | Misbruik melden

"Zie ginds komt de abortusboot -toppunt der westerse ethiek- al aangevaren.." en
die Marokkanen maar denken: "zou dit misschien een *hint* zijn?" Komisch.. als je
er even goed over nadenkt.
Sniep | 05-10-12 | 00:58 | Misbruik melden

zie gins komt de abortusboot uit het verdervelijke westen weer aan
hij brengt alleen dood en verderf voor elke marokaan.
.
de woman of waves
proberen tevergeefs
ongewenste zwangerschappen
van menig moslima te schrappen
maar daarvan wordt allah niet blij
dus denken ze daar "een bom op die boot en hopen op slagzij!"
von sokkenstopfen | 05-10-12 | 01:42 | Misbruik melden

@DeFacto | 04-10-12 | 18:25
Grote sukkel ben je. je leutertje wel ergens in hangen, maar dan verder geen
verantwoordelijkheid nemen. hadden ze maar op jou abortus gepleegd...
Mauz_is_waus | 05-10-12 | 13:26 | Misbruik melden

Dit drijvend vernietigingskamp; Is de zwarte kant van de mensheid.
*
MrSpiritus001 | 05-10-12 | 13:28 | Misbruik melden

jajanogsteedsontevredenn,18.22;''heeft u als jodenhater nog wat mooie anti Israel
propgaganda voor ons?
*
jajanogsteedseenleugenaar 'anti zionisme' is iets van geheel andere aard.
*
De massamoorden en folteringen gepleegt door de kolonisten die uit Oost Europa
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MrSpiritus001 | 05-10-12 | 13:40 | Misbruik melden

De joden die levend het vuur in werden gegooid, of op welke manier dan ook, tijdens
WW2; En 80 tot 90% van de Nederlandse joden, werden met hulp van vele
Nederlanders, op transport gezet.
*
En ook de foetus, krijgt niet een levensrecht, van vele Nederlanders.
*
MrSpiritus001 | 05-10-12 | 13:46 | Misbruik melden

@ MrSpiritus001 | 05-10-12 | 14:46
Met deze bizarre Godwin lijkt mij de discussie wel ten einde...
Kelele Nyingi | 05-10-12 | 14:28 | Misbruik melden

Video's, (in 'tijdlengte');
*
21 seconden; http://www.youtube.com/watch?v=8cPDhmgFE9w&feature=plcp
*
8 seconden; http://www.youtube.com/watch?v=CQyYCyOavtc&feature=plcp
*
171 seconden; http://www.youtube.com/watch?v=-WiQNPk_2G8&feature=plcp
*
The Silent Scream (Full Length); http://www.youtube.com/watch?v=gON-8PP6zgQ&
feature=plcp
*
MrSpiritus001 | 05-10-12 | 14:35 | Misbruik melden

@Spirit
En toch is het maar goed dat abortus bestaat. Iedere vrouw die dit ondergaat
bepaalt voor zichzelf, want het gaat om haar lijf en leden. Hoe bruut dit voor
buitenstaanders ook over kan komen, je hebt er niets over te zeggen.
Holymoos | 05-10-12 | 14:45 | Misbruik melden

Holymoos,15.45;''Iedere vrouw die dit ondergaat bepaalt voor zichzelf, want het gaat
om haar lijf en leden.''
*
Het gaat ook om het lijf, en de leden, van de foetus.
*
Helaas is dit niet van elkaar los te koppelen.
*
Belangrijk is dat de vrouw goed geinformeerd wordt ! Helaas gebeurt dit niet;
Daarbij in acht genomen; dat zowel de 'gemiddelde' man als vrouw; Pas gaat
nadenken wanneer hij/zij ermee geconfronteerd wordt.
*
Helaas is het, nog, geen lagere school stof.
*
Maar zowiezo zou de foetus verdooft moeten worden.
*
MrSpiritus001 | 05-10-12 | 14:59 | Misbruik melden
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