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 Испред зграде Савезног суда у Хјустону, и градовима широм САД, окупили су се
грађани у знак протеста због одлуке Врховног суда САД да укине уставно право на
абортус.

  

Више од 200 људи окупило се на протесту у Хјустону, у америчкој држави Тексас, након
што је Врховни суд поништио пресуду "Роу против Вејда" из 1973. године која је женама
омогућавала уставно право на абортус, чиме је прекид трудноће био легализован на
целој територији Сједињених Америчких Држава, преноси Ројтерс.

  

Одлуком за коју је гласало шесторо судија, а против било троје - суд је подржао закон
држве Мисисипи, који забрањује абортус након 15. недеље.

  

Тексас је једна од 13 савезних држава које су већ усвојиле такозване законе о
покретању који забрањују или озбиљно ограничавају абортус у року од 30 дана након
што је поништена пресуда Роу против Вејда.
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Протести се одржавају и у другим местима широм САД. Како јављају амерички медији, у
главном граду Аризоне, Фениксу, полиција је испалила сузавац на демонстранте, док је
због протеста у Лос Анђелесу био блокиран саобраћај на ауто-путу.

  

Демонстранти су се окупили и у Њујорку, Чикагу, Остину, Нешвилу, Канзас Ситију,
Мајамију, Њу Орлеансу, Детроиту, Оклахоми и другим градовима, преноси Гардијан.

  

У знак солидарности, протести су одржани и у Лондону и Берлину.

  

Aмерички медији јављају да су поједине клинике које обављају абортус, одмах након
одлуке суда, женама отказале заказане термине и "паузирале" рад.

  

Иначе, радна верзија пресуде, коју је написао конзервативни судија Семјуел Алито
наговестила је да ће суд вероватно поништити универзално право на абортус, процурила
је у мају, што је изазвало политичку олују.

  
  

Firing teargas right into the crowd straight from the Capitol windows https://t.co/XeZ59XVotJ p
ic.twitter.com/NwBtpTrSCt

  — AZ Right Wing Watch (@az_rww) June 25, 2022    

Председник САД Џо Бајден оценио је да после одлуке Врховног суда САД да су
здравље и живот америчких жена у опасности.

  

"Ово је тужан дан за суд и за државу", рекао је Бајден у обраћању у Белој кући после
пресуде, додајући да је она враћа Америку 150 година уназад.

  

Позвао је бираче да пошаљу своје представнике у Конгрес САД који ће радити да
кодификује право на абортус у облику федералног закона.
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Очекује се да ће 26 савезних држава извесно забранити абортус.

  

(РТС)
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