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Läs om katolska kyrkans syn på abort >>

27 augusti 2007

På grund av ettbarnspolitiken i Kina är könsfördelningen bland
barn på många håll så snedvriden att landet kan drabbas av en
tickande ungkarlsbomb. Därför planerar kinesiska myndigheter
nu att göra det svårare att abortera flickor.
I Kina är det redan förbjudet att med hjälp av ultraljud eller annan teknik
fastställa kön på det ofödda barnet. Läkare som bryter mot reglerna
straffas dock inte, och därför praktiseras könsbestämning mycket ofta.
Resultatet är att miljontals flickor aborteras varje år på grund av sitt kön,
och den stränga kinesiska ettbarnspolitiken bidrar till en allt snedare
könsfördelning. När det inte är tillåtet att få fler barn ökar sannolikheten att
flickor aborteras i förhoppningen om att det nästa gång blir en efterlängtad
pojke.
Den officiella nyhetsbyrån Nya Kina rapporterade i slutet av förra veckan att
regeringen nu arbetar med en lag som specificerar straffen för föräldrar och
läkare som aborterar flickor. Det är dock oklart när lagen läggs fram.
Redan för ett år sedan fanns planer på att införa en lag som skulle
kriminalisera abort på grund av fostrets kön. Man lyckades dock inte
komma överens om hur lagen skulle utformas, och flera experter i frågan
uttryckte att det måste vara varje kvinnas rätt att ta reda på fostrets kön.
Läs mer >>
I vissa delar av landet har flickaborterna skapat en situation där det kan gå
mer än tre pojkar på två flickor. Befolkningsexperten Song Jiang vid
Folkuniversitetet i Peking menar att grundorsaken till detta är det
traditionella tänkandet att pojkar är bättre än flickor, framförallt i fattiga
områden där pojkar förutsätts kunna försörja familjen. Allra värst är
situationen i staden Lianyungang i östprovinsen Jiangsu, där proportionerna
är 163,5 pojkar på 100 flickor.
Enligt statliga Familjeplaneringsförbundet har 99 städer i Kina en
könsfördelning med över 125 pojkar på 100 flickor. På nationell nivå var
fördelningen år 2005 nästan 119 pojkar på 100 flickor, medan den naturliga
fördelningen globalt sett är ungefär 105 pojkar på 100 flickor.
Befolkningsexperter varnar allt oftare för de faror som hotar det kinesiska
samhället om tendenserna stärks och landet på sikt kanske får 30 miljoner
män utan möjlighet att gifta sig. Det har redan förekommit upplopp på sina
håll vid protester mot den hårda efterlevnaden av ettbarnspolitiken.
Straffen för dem som får fler barn kan vara stränga: böter till en början och
sedan rivna bostadshus och beslagtagen egendom.
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