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RABAT  De Marokkaanse regering is niet blij met de komst van de abortusboot van de Nederlandse
stichting Women on Waves. Een zegman van de overheid zei dinsdag in Rabat dat de overheid optreedt
tegen aansporingen de wet te overtreden. Abortus is verboden in Marokko.
Hij zei wel dat er vrijheid van meningsuiting is in Marokko, dus dat er vrijuit over legalisering van abortus kan
worden gedebatteerd. Hij noemde de komst van de boot overigens een marginale gebeurtenis die overdreven veel
mediaaandacht krijgt.
Toegang
Mediaaandacht is nu juist het doel van Women on Waves. De organisatie van arts en activiste Rebecca Gomperts
zou graag zien dat vrouwen overal ter wereld toegang hebben tot een veilige abortus.
In Marokko is het in de praktijk voor vrouwen die geld hebben geen probleem om een abortus te ondergaan, omdat
er genoeg gynaecologen zijn die bereid zijn de operatie uit te voeren. Voor arme vrouwen ligt dat heel anders. Het
aantal ongehuwde moeders is relatief hoog in Marokko.
Boot
De abortusboot van Women on Waves is onderweg naar Marokko. Op deze boot zijn alle medische faciliteiten
aanwezig om op een veilige manier een abortus uit te voeren. Er vinden mogelijk honderden abortussen per dag
plaats.
Woensdag maakt Women on Waves bekend waar en wanneer de boot precies aan zal meren. De boot blijft in
internationale wateren om juridische vervolging te voorkomen. Women on Waves zorgt ervoor dat vrouwen die naar
hen toe willen komen van de wal naar het schip gebracht kunnen worden.
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