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Robô entrega pílulas abortivas para
mulheres na Irlanda do Norte
Desafiando autoridades, mulheres tomam comprimidos para interromper gravidez sob o
olhar de policiais, em frente a um tribunal
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Um pequeno robô operado à distância foi usado para entregar píluas abortivas para mulheres na Irlanda do Norte Women on Waves/Divulgação

PUBLICIDADE

Um pequeno robô operado à distância entregou pílulas abortivas hoje na porta do tribunal
de Belfast, capital da Irlanda do Norte, onde o aborto é proibido por lei. Um operador e
uma médica que estavam em Amsterdã, na Holanda, controlavam o equipamento.
Médicos da Irlanda do Norte são proibidos de prescrever pílulas abortivas — fora casos de
risco à vida da gestante ou quando a gravidez pode lhe causar doenças físicas ou mentais —
mas como as pessoas que comandavam o robô estavam em Amsterdã, a entrega das pílulas
não foi contra nenhuma lei. O evento foi transmitido ao vivo nas redes sociais das
organizações Women on Web, Women on Waves e ROSA, que organizaram o ato.
A brasileira Letícia Zenevich, agente de campanha da Women on Waves, conversou com O
Globo e contou que acompanhou o ato ao vivo, pela internet.
— Eram dois robôs, que estão ainda com a polícia. Só um foi usado, o outro era para caso
houvesse um problema técnico. Mas a ação foi feita: uma mulher tomou os comprimidos.
Um policial tentou levá-la para ser investigada, mas acabou mudando de ideia.
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Letícia explicou que o robô viajou da Holanda para a Irlanda do Norte ontem, chegando
com a bateria carregada e a conexão já estabelecida. As ativistas apenas ligaram o
equipamento, que desfilou em frente ao tribunal onde, há um mês, começou a ser
analisada uma proposta de descriminalização do aborto. "Uma mulher que aborta não é
uma criminosa, nem os profissionais de saúde que cuidam dela, e a lei não deve tratá-los
como tal", afirma o texto de introdução à proposta.
A polícia confiscou o robô e tentou levar para interrogatório a mulher que recebeu e
engoliu as pílulas no meio do público. As manifestantes a cercaram e, após alguns
minutos, os agentes desistiram e abandonaram o local. A mulher que tomou os remédios
se negou a revelar sua identidade e a dizer se estava grávida.
PUBLICIDADE

— É uma questão de confidencialidade da paciente. E forçar uma mulheres a passar por
um teste de gravidez seria uma grave violação dos seus direitos humanos.— afirma a nota
conjunta das três ONGs.
Na Irlanda do Norte o aborto pode levar à prisão perpétua, mesmo em casos de estupro,
incesto e má-formação fetal.
Parte das manifestantes estavam vestidas com longas batas vermelhas e capotes brancos
inspirados no livro "O conto da Aia". No romance, mulheres em idade fértil são forçadas a
engravidar a qualquer custo. Roupas similares foram usadas por manifestantes próescolha nos Estados Unidos em junho do ano passado.

Manifestantes vestidas de "aia" protestam contra a criminalização do aborto na Irlanda do Norte - ROSA
(reprodução/divulgação)

Crossey Malone, do movimento Rosa, uma das organizadoras, falou ao público entre as
manifestantes que chamavam as leis de "medievais".
— Mulheres da Irlanda do Norte estão usando essas pílulas todos os dias. Enquanto nós
não falamos sobre isso, enquanto agimos como se fosse um segredo, os políticos não se
sentem sob pressão para legislar sobre isso.
PUBLICIDADE

Muitas mulheres da Irlanda do Norte já fazem abortos, mas precisam cruzar a fronteira
para isso. Países vizinhos, como a Inglaterra e a Escócia, já permitem a interrupção da
gravidez e oferecem estrutura de saúde para tal. Em 1967 foi assinada Lei do Aborto, que o
legalizou em todo Reino Unido, menos na Irlanda e na Irlanda do Norte.
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No dia 25, a República da Irlanda realizou um referendo onde 66% votaram pela
legalização do aborto, o que aumentou a pressão pela legalização na Irlanda do Norte. O
objetivo da entrega feita pelo robô, segundo as três organizações, era chamar a atenção

Customize

para as leis restritivas e à repressão imposta. "A Irlanda do Norte não pode continuar
violando os direitos das mulheres", afirma categoricamente a nota conjunta divulgada um
dia antes da ação.
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Norte, a aproximadamente 100km de distância. Dentro do veículo, mulheres podiam
receber conselhos sobre práticas abortivas seguras e faziam ultrassonografias. Em 2016, a
Women on Waves, uma das organizações por trás das ações de hoje, já tinha feito algo
similar na mesma área, mas usando drones.
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