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Ongeveer 800 mensen namen op 1 april deel aan een manifestatie in Brussel ter verdediging van
het recht op abortus, in België en de rest van Europa. De betoging werd georganiseerd door de
Franstalige Centra voor Gezinsplanning, en werd gesteund door een ganse reeks
vrouwenorganisaties. Wel een beetje spijtig dat het gekozen tijdstip (een donderdagochtend) niet
echt toeliet om breed te mobiliseren. Nu waren vooral de organiserende organisaties aanwezig.
Met de betoging wilden de organisatrices enerzijds druk uitoefenen om het recht op abortus overal in
Europa af te dwingen. Immers, in een ganse reeks Europese landen (Malta, Ierland, Polen,…) is
abortus nog steeds verboden. De betoging passeerde dan ook symbolisch langs de ambassades van
deze drie Europese Lidstaten.
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vrijdag, 09 april 2010 Anderzijds wilden ze dit recht nog eens in de verf zetten. Vergeten we niet dat het recht op abortus
ook in België nauwelijks 20 jaar geleden na jarenlange strijd van de feministische beweging werd
afgedwongen. Een recht dat nog steeds zeer onvolledig is, gelet op het ambigue karakter van de
Belgische abortuswet (abortus staat bv. nog steeds in het strafrecht !). De Belgische
abortuswetgeving geeft nog steeds niet het volledige zelfbeschikkingsrecht aan vrouwen over hun
eigen lichaam.
Toch is het erg belangrijk om de abortuswet te verdedigen tegen reactionaire en religieuze
integristische stromingen van allerlei slag… Zo zagen we enkele dagen geleden nog een grote
mobilisatie “Voor het leven” waar pilaarbijter kardinaal Léonard samen opstapte met allerlei
extreemrechts gespuis.
Het moge duidelijk zijn dat er nog werk zal zijn om abortus overal legaal te krijgen, zonder
voorwaarden en gratis. Waarbij ook werk moet gemaakt worden van de nodige middelen,
voorzieningen en gekwalificeerd personeel….
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