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Εκατοντάδεςδιαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων και πολλών Δημοκρατικών πολιτικών που
διεκδικούν το χρίσμα του κόμματος εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2020, συγκεντρώθηκαν
σήμερα έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο, στην Ουάσινγκτον, για να προασπίσουν το δικαίωμα
στην άμβλωση, μετά τους αυστηρούς περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που επέβαλαν το
τελευταίο διάστημα οκτώ Πολιτείες.
Πολλοίαπό τους νόμους αυτούς έχουν ως τελικό στόχο να οδηγηθεί και πάλι το θέμα ενώπιον του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, 46 χρόνια αφότου, με την εμβληματική απόφαση Roe v. Wade,
νομιμοποιήθηκε το δικαίωμα των γυναικών να τερματίσουν την κύηση.
"Δενθα τους επιτρέψουμε να οδηγήσουν τη χώρα μας προς τα πίσω", είπε στο πλήθος η
γερουσιαστής Έιμι Κλομπούτσαρ, η μία από τους 24 Δημοκρατικούς υποψήφιους για το χρίσμα.
Οισυγκεντρωμένοι κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως "Δεν θα τιμωρηθούμε" και
"Προστατεύστε την ασφαλή, νόμιμη άμβλωση".
Μεταξύτων διαδηλωτών ήταν και, ο επίσης υποψήφιος για το χρίσμα, δήμαρχος του Σάουθ Μπεντ
Πιτ Μπάτιτζιτζ. "Ολόκληρη η προεκλογική εκστρατεία μου αφορά την ελευθερία", είπε σε μια
σύντομη δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους, πριν ανέβει στο βήμα.
Ηκινητοποίηση αυτή ήταν μία από τις δεκάδες που οργανώνονται σήμερα σε όλες τις ΗΠΑ, από
την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU), τις οργανώσεις NARAL Pro-Choice
America, Planned Parenthood Action Fund και άλλες που μάχονται για το δικαίωμα στην άμβλωση
και την αναπαραγωγική υγεία.
Ορισμένοιαπό τους νόμους που εγκρίθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες είναι από τους πιο σκληρούς
που έχουν περάσει εδώ και δεκαετίες στις ΗΠΑ. Η Αλαμπάμα απαγόρευσε πλήρως τις αμβλώσεις,
ακόμη και αν είναι αποτέλεσμα βιασμού ή αιμομιξίας, εκτός μόνο εάν κινδυνεύει η ζωή της
μητέρας. Εξίσωσε μάλιστα την άμβλωση με δολοφονία, απειλώντας τους γιατρούς ότι μπορεί να
τιμωρηθούν με ποινές κάθειρξης έως και 99 ετών. Άλλες Πολιτείες, όπως το Οχάιο και η Τζόρτζια,
απαγορεύουν την άμβλωση μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης ή από τη στιγμή που εντοπίζεται
καρδιακός κτύπος – κάτι που μπορεί να γίνει πριν καν η γυναίκα καταλάβει ότι είναι έγκυος.

Το1973, το Ανώτατο Δικαστήριο νομιμοποίησε τις αμβλώσεις μέχρι περίπου και την 24η εβδομάδα
της κύησης, όταν το έμβρυο δεν είναι βιώσιμο. Έκτοτε, οι συντηρητικές Πολιτείες έλαβαν μέτρα για
να περιορίσουν την πρόσβαση των γυναικών στη διαδικασία αυτή, αν και ιδρύθηκαν πολλές
κλινικές σε ορισμένες ζώνες. Οι αντίπαλοι των αμβλώσεων πέρασαν στην αντεπίθεση στις αρχές
του έτους, ωθούμενοι από τον διορισμό δύο υπερσυντηρητικών δικαστών από τον πρόεδρο
Ντόναλντ Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο.
ΟΤραμπ είχε δεσμευτεί προεκλογικά ότι θα διόριζε μόνο δικαστές που αντιτίθενται στις αμβλώσεις.
Οι συντηρητικοί έχουν πλέον την πλειοψηφία, με πέντε δικαστές στο εννεαμελές Ανώτατο
Δικαστήριο και η θρησκευόμενη δεξιά ελπίζει ότι η απόφαση του 1973 θα ανατραπεί. Για να δοθεί
η ευκαιρία στο Ανώτατο Δικαστήριο να εξετάσει ξανά το θέμα, οι Πολιτείες πέρασαν καταφανώς
αντισυνταγματικούς νόμους. Οι νόμοι αυτοί αναμένεται ότι θα ανατραπούν από τα κατώτερα
δικαστήρια, δίνοντας την ευκαιρία στις πολιτειακές αρχές να προσφύγουν στο Ανώτατο
Δικαστήριο.
Νασημειωθεί πάντως ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ότι, αν και τάσσεται "υπέρ της ζωής"
(σ.σ. όρος που χρησιμοποιούν οι πολέμιοι των αμβλώσεων) θα επιθυμούσε να υπάρχουν
εξαιρέσεις για τις περιπτώσεις της κύησης από βιασμό ή αιμομιξία ή αν κινδυνεύει η ζωή της
μητέρας.
Τοθέμα αναμένεται ότι θα καταλάβει κεντρική θέση στην προεκλογική εκστρατεία για το 2020.
Σύμφωνα με μια περσινή δημοσκόπηση του ινστιτούτου Pew Center, τα δύο τρίτα των
Αμερικανών πολιτών θεωρούν ότι η άμβλωση πρέπει να είναι νόμιμη.
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