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Nederlandse abortuspil-robots in beslag genomen Overige artikels
in Belfast
(Belga) In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast heeft de politie donderdag korte metten
gemaakt met een actie van Women on Waves. De Nederlandse actiegroep liet twee
robots abortuspillen uitdelen aan vrouwen die buiten een gerechtsgebouw stonden. De
robots zijn in beslag genomen.
Volgens Rebecca Gomperts, oprichter van Women on Waves, was de actie niet illegaal,
omdat de robots vanuit Nederland werden bestuurd. Ze zegt dat drie vrouwen de pillen
hebben geslikt. Noord-Ierland (deel van het Verenigd Koninkrijk) kent strikte antiabortusregels. Het mag daar alleen als het leven van de vrouw op het spel staat en op
illegale abortus staat levenslang. Sinds buurland Ierland afgelopen vrijdag in een
referendum voor legalisering van zwangerschapsafbreking stemde, gaan ook in NoordIerland stemmen op om het beleid te versoepelen. (Belga)
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