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Udostępnij

W Belfaście, mieście stołecznym Irlandii Północnej – stanowiącej część Wielkiej Brytanii –
feministyczne stowarzyszenie Women on Waves, które zazwyczaj wysyła potrzebującym kobietom
pigułki aborcyjne pocztą lub dronami, ustawiło na ulicy roboty rozdające takie pigułki, by
zamanifestować swój sprzeciw wobec drakońskiego prawa antyaborcyjnego obowiązującego w tej
prowincji. Policja natychmiast przeszła do działania.

Podczas gdy sąsiednia Irlandia drogą referendum uwolniła przerywanie ciąży,
w Irlandii Północnej aborcję można przeprowadzić jedynie w sytuacji
bezpośredniego zagrożenia życia matki. Inaczej może grozić nawet
dożywocie.
Stowarzyszenie Women on Waves, znane również z akcji w Polsce,
zorganizowało w czwartek manifestację w Belfaście, gdzie zaprezentowano

Manifestacja w Belfaście. thejournal.ie

małe roboty dystrybuujące pigułki na żądanie. „Roboty aborcyjne” były

sterowane zdalnie z Holandii, co według protestujących nie łamało północnoirlandzkiego prawa.
Wyszukiwanie

Kilkanaście kobiet połknęło pigułki przed kamerami , bez wyjawiania czy są w ciąży, czy nie. „Wzięłam to, bo mamy dość
przestarzałych, średniowiecznych praw przeciwnych kobiecym wyborom. Po referendum w Irlandii nie chcemy pozostawać w

szukaj...

skansenie” – mówiła przez głośnik jedna z nich, należąca do grupy socjalistek.

Przeczytaliśmy

Women on Waves
@WomenOnWaves_

Tomorrow, abortion robots will deliver abortion pills to women in
Belfast. Together with @abortionpil and @RosaWomen in
Northern Ireland, we'd like to call attention to the restrictive
abortion laws and the prosecution of women in the country.
#AbortionRobot #Bus4Choice
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Policja szybko zabrała urządzenia z ulicy i spisała kilka kobiet, które wzięły pigułki, ale nikogo nie zatrzymała. Szef policji z
Belfastu wyjaśnił mediom, że manifestacja była ﬁlmowana i że „zobaczy się”, czy zostało popełnione jakieś przestępstwo.
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Premier Wielkiej Brytanii Theresa May dała do zrozumienia, że nie ma zamiaru zmieniać prawa w Irlandii Północnej. Tylko w
tej prowincji obowiązuje zakaz, bo w reszcie kraju przerywanie ciąży jest dozwolone od 1967 r. W efekcie Irlandki z Północy,
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podobnie jak do tej pory Irlandki, jeżdżą przeprowadzić aborcję do Anglii, Walii lub Szkocji. Te, które na to nie stać, rodzą
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„A przecież było wyjście: można było ich
nie karmić, zamknąć łazienki i odciąć
prąd. A niech cierpią, aż do ostatecznego
rozwiązania swej kwestii. „Ostatecznego”
proszę rozumieć dosłownie.” – Maciej
Wiśniowski o pisowskim rachunku
wystawionym protestującym
niepełnosprawnym.
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