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Ágrip  
 

Viðfangsefni þessar ritgerðar er að skoða kynjaskekkjuna sem hefur orðið í Kína eftir 

að einbirnisstefnan var sett á og hvaða áhrif hún hefur haft á ættleiðingar barna út úr 

landi. Þetta er stórt og mikið viðfangsefni sem áhugavert er að skoða.  Viðfangsefnið 

stendur mér mjög nærri þar sem systir mín var ættleidd frá Kína árið 2006.  

 Árið 1979 var einbirnisstefnan sett á allt landið sem gerði það að verkum að 

fólk mátti aðeins eignast eitt barn. Var þessi stefna sett á í þeirri von um að sporna við 

þeirri miklu fólksfjölgun sem var að eiga sér stað í Kína á þessum tíma. Á sama tíma 

ýtti stefnan undir það að fólk sem átti fyrir barn eða vildi aðeins eignast son yfirgáfu 

nýfædd börn. Enda fylgdi há sekt ef börnin á heimilinu voru fleiri en eitt. Mörg þúsund 

börn eru yfirgefin ár hvert í þessu stóra landi sem Kína er og mörg þeirra eiga sér enga 

von en allmörg þessara yfirgefnu barna eru ættleidd úr landi.  

Margar hliðar eru á ættleiðingu og því hægt að velta mörgu fyrir sér hvað hana 

varðar, en fyrir þessa ritgerð varð ég að velja hnitmiðað efni og varð kynjaskekkjan í 

Kína fyrir valinu og hvort hún hefði hugsanlega áhrif á ættleiðingar úr landi. Í 

ritgerðinni er leitast við að svara spurningu um tengingu milli kynjaskekkjunnar og 

ættleiðinga barna úr landi.  
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Inngangur 
 
Heildarfólksfjöldi jarðar er um þessar mundir, um mitt ár tæplega 7.5 milljarður manna 

(Current World Population, e.d.). Áhrif offjölgunar mannfólks hefur mikil áhrif á alls 

kyns umhverfis vandamál í heiminum í dag. Neysla mannfólksins hefur meðal annars 

mikil áhrif á hlýnun jarðar sem þykir ansi mikið og erfitt vandamál að eiga við í dag, 

ásamt umhverfismengun og fleira. Þó eru þessi vandamál aðeins byrjunin á miklu 

stærra vandamáli (Effects of Human Overpopulation, 2013). Mannfjöldinn sem býr nú 

á jörðinni mun halda áfram að taka af nýtanlegum auðlindum jarðarinnar. Útrýming 

lands og eyðilegging á fjölbreytileika lífríkis jarðar er eitt af því sem óttast er um. 

Jarðarbúar eru ekki aðeins að klára það ferskvatn sem eftir er heldur eru margar 

plöntur og dýrategundir í útrýmingarhættu vegna mannfólksins. Meðal annars hafa 

safnast saman fjölmargir eitraðir ruslahaugar og uppsöfnun á plastúrgangi á 

heimshöfunum er farin að segja til sín. Íbúum jarðar fjölgar svo hratt að uppskera 

bænda heldur ekki í við þessa miklu fjölgun. Það eru einfaldlega ekki nægar auðlindir 

á jörðinni til þessa að halda upp þessum mannfjölda. Því þarf að finna leið til þess að 

vinna gegn þessari fjölgun eða leiðir til að halda nægri uppskeru og nýta auðlindir 

þannig að þær dugi fyrir fólkið sem nú býr og mun búa á jörðinni. Ein leið til að hafa 

áhrif á þetta er til dæmis að fækka barneignum og hægja með því á fólksfjölguninni 

(Population Reference Bureau, e.d.).  

Af þeim 7.5 milljörðum manna er búa á jörðinni eru tæpur 1.4 milljarður íbúa 

sem búa í Kína og eru það um 18% af öllum jarðarbúum (Current World Population, 

e.d.). Í rúma þrjá áratugi hafa stjórnvöld þar í landi barist við það að halda fólksfjölgun 

í lágmarki. Þetta hefur verið gert með opinberri stefnu sem við þekkjum sem 

einbirnisstefnuna. Felur hún í sér að hjón megi ekki eiga fleiri en eitt barn. 

Einbirnisstefnan er ein umfangsmesta opinbera stefna varðandi fólksfjölgun sem sett 

hefur verið á heila þjóð. Einbirnisstefnan hefur haft mikil áhrif á persónulegt líf 

landsmanna, með takmörkunum á barnseignum.  Það hefur síðan orðið til þess að pör 

reyna frekar að eignast drengi því þeir koma til með að sjá fyrir foreldrum sínum þegar 

þau hætta að vinna.  

Margar venjur liggja að baki þess að kínverskir foreldrar kjósi frekar að eiga 

syni en dætur, það er meðal annars vegna þess að dætur giftast „út úr“ sinni fjölskyldu 
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og „inn í“ fjölskyldu eiginmannsins. Þegar sonur giftir sig er það á hans ábyrgð að hugsa 

um og sjá fyrir foreldrum sínum, ábyrgð eiginkonu hans beinist þá einnig að 

tengdaforeldrum hennar eftir að hún giftist en ekki hennar eigin foreldrum. Sonur 

hjóna tekur við af föður sínum þegar hann er orðinn of gamall eða veikur til þess að 

sinna fyrri störfum sínum, fjölskyldan er þá öll á ábyrgð elsta sonarins. Ættarnafnið 

helst á lofti í gegnum föðurlegg, eiginkona getur þó haldið sínu ættarnafni en börn 

þeirra munu alltaf taka upp nafn föður síns. Þetta verður til þess að saga fjölskyldunnar 

berst ávallt áfram með syni. Synir eiga að sýna mikla auðmýkt í garð foreldra sinna og 

er þetta álitið eitt mest áríðandi hlutverk sonarins. Með þessu sýnir sonurinn 

foreldrum sínum og forfeðrum mikla virðingu. Ef dauða ber að garði eru ákveðnar 

reglur sem synir skulu fylgja af menningarlegum ástæðum, svo sem að sýna mikla sorg 

og syrgja hvort sem hinn látni er nákominn syninum eða ekki (Roles of the Sons of 

China, e.d.).  

 Þessi ofuráhersla á syni frekar en dætur hefur orðið til þess að í landinu er ein 

sú mesta kynjaskekkja í heiminum á kostnað stúlkna (Anand, 1995). En hvað er það 

sem veldur þessari miklu kynjaskekkju sem er í Kína og eru ættleiðingar barna úr landi 

litaðar af henni? 
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1. Kína 

Í Kína hafa verið sett á lög sem gilda fyrir heilt þjóðfélag um takmarkanir á fjölda 

fæðinga barna, fólk er neytt til þess af yfirvöldum að notast við getnaðarvarnir, konur 

neyddar í fóstureyðingu og fólk þarf að lifa með því að Kommúnistaflokkurinn fylgist 

vel með fjölskylduhögum hvers og eins. Stjórnvöld í Kína eru þau einu í heiminum svo 

vitað sé til að krefjist þess að farið sé eftir opinberri stefnu um það hvernig 

fjölskylduhagir skulu vera, þ.e. að hjón megi ekki eiga fleiri en eitt barn (Banister og 

Harbaugh, 1994). Grunnhugmyndin með einbirnisstefnunni, sem var kynnt fyrir 

þjóðinni árið 1979, var að reyna að minnka og koma í veg fyrir fátækt og hungursneyð 

í landinu með því að setja takmarkanir á barneignir þar sem Kína var þá og er enn í dag 

með heimsins mesta íbúafjölda.  

 Kína er víðast hvar í heiminum álitið vera með eina bestu alþjóðlegu 

ættleiðingarþjónustuna sem völ er á. Árið 1992 voru sett á lög sem gerðu útlendingum 

kleift að ættleiða munaðarlaus börn frá Kína. Það ár voru 206 börn ættleidd til 

Bandaríkjanna ásamt því að fleiri börn voru ættleidd til annarra landa. Kínversk 

yfirvöld settu ýmsar reglur og skilyrði fyrir ættleiðingunum, til dæmis þurfti að borga 

3000 dollara þóknun fyrir ættleiðingar. Á aðeins örfáum árum var eftirspurn eftir 

ungum heilbrigðum kínverskum stúlkum orðin ansi mikil og ættleiðingar jukust mjög 

á þessum árum. Árið 1995 voru ættleidd yfir 2500 börn úr landi til hinna ýmsu landa. 

Þremur árum síðar hafði sú tala næstum tvöfaldast í 4855 börn og árið 2005 hafði talan 

nær þrefaldast og var orðin hærri en 14.500 ættleidd börn á ári. Yfir 70 prósent 

barnanna hafa verið ættleidd til Bandaríkjanna (The Schuster Institute for Investigative 

Journalism, 2011).  

 Auknar vinsældir ættleiðinga urðu til þess að Kínversk stjórnvöld breyttu 

reglum sem við koma ættleiðingarferlinu. Þær reglur sem hafa haft hvað mestu áhrifin 

fyrir tilvonandi foreldra voru teknar í gildi þann 1. maí 2007. Kína varð strangara í garð 

umsækjenda hvað varðar hjúskaparstöðu, kynhneigð, aldur, geð- og líkamlega heilsu, 

þyngd, hæð, tekjur, menntun, stærð fjölskyldu og fleira. Margir umsækjendur sem 

höfðu vonast til þess að ættleiða barn frá Kína voru skyndilega ekki gjaldgengir lengur 

þar sem þeir voru einhleypir, ógiftir, samkynhneigðir, höfðu gift sig of oft, voru of feitir, 

of ungir eða of gamlir, voru á þunglyndislyfjum eða voru meðlimir í AA samtökunum, 
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ásamt fleirum einkennum sem voru ekki talin fyrirstaða í heimalandi umsækjanda (The 

Schuster Institute for Investigative Journalism, 2011). 

1.1 Aðdragandi einbirnisstefnunnar og staðan 1978.  

Árið 1949 þegar Kommúnista flokkurinn tók völdin fór fólksfjöldi landsins hækkandi, 

þar sem kínverskir borgarar voru hvattir til þess að eignast eins mörg börn og þeir 

mögulega gátu. Þessi hvatning var sett fram til þess að auka vinnuaflið á vinnumarkaði 

þar í landi ásamt því að styrkja stöðu Kínverska hersins. Þá hafði Maó hafið herferð 

með það að leiðarljósi að fjölskyldur myndu eignast fleiri börn en venja hafði verið 

fyrir. Þetta leiddi til þess að fæðingartíðni kvenna var komin yfir fjögur börn á hverja 

fjölskyldu. Þremur áratugum síðar áttuðu stjórnvöld sig á að því að fólksfjölgunin væri 

of mikil og á þessum stutta tíma hafði fólksfjöldi landsins tvöfaldast (Ma, 2013). Á 

þessum tíma skorti mat í landinu sem varð til þess að 30 milljónir Kínverja létu lífið 

vegna hungursneyðar af mannavöldum (Smil, 1999). Þetta má meðal annars rekja til 

mistaka sem Mao átti hlut í, er viðkemur áætlunargerð efnahagsins í Kína (The Great 

Leap Forward)(Thaxton, 2008).  

Það var svo síðla árs 1978 að ný stefna var kynnt fyrir þjóðinni sem hvatti 

fjölskyldur til að eignast ekki fleiri en tvö börn en þótti þó æskilegra að fólk ætti aðeins 

eitt barn. Árið 1979 jukust kröfurnar og reglur voru settar um að hver fjölskylda mætti 

aðeins eiga eitt barn. Þrátt fyrir það að fæðingartíðni væri komin niður fyrir þrjú börn 

á hverja fjölskyldu í ársbyrjun 1980, var talið að nýtt stjórnskipulag kínverskra leiðtoga 

um hertar reglur á barnseignum til að halda fólksfjölgun í skefjum, myndi að lokum 

leiða til efnahagslegrar velgengni. Með þessu varð til nauðungarstefna sem átti eftir 

að hafa áhrif á einkalíf allra kínverskra ríkisborgara. Reglan var ekki jafngild fyrir alla 

ríkisborgara til að byrja með, það skipti til dæmis máli í hvaða héraði fólk bjó í, en árið 

1980 setti miðstjórnin þessa reglu jafnt á alla ríkisborgara landsins. 

 Þessari áætlun var ætlað að gilda undantekningarlaust um allt land. Þrátt fyrir 

það voru þó gerðar einstaka undantekningar, sem dæmi var foreldrum í 

minnihlutahópum eða foreldrum fatlaðra barna leyft að eignast fleiri en eitt barn. 

Einbirnisreglan var skilvirkari hjá fólki sem bjó í þéttbýli, þar sem íbúar samanstanda 

frekar af minni kjarnafjölskyldum sem voru viljugri til þess að framfylgja reglunum, en 
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í dreifbýli voru bændur og fjölskyldur sem stunduðu landbúnað stærri og því tregari til 

að framfylgja þessari reglu.  

Efnahagslífið í Kína árið 1978 var mjög frábrugðið því sem til dæmis þekktist í 

Austur Evrópu á þessum tíma. Kína stóð langt að baki öðrum ríkjum hvað varðar þróun. 

Kína hafði þó þróast mikið síðan 1949. Sú vanþróun sem stóð eftir árið 1978 var 

einfaldlega sönnun þess hve hæg þróunin var frá byrjun og hve erfitt er að þróa land 

af þessari stærðargráðu.  

 Kínverska þjóðin var enn mjög mikil landbúnaðarþjóð árið 1978. Þrátt fyrir það 

var akurlendi mjög lélegt og þjóðin var mjög fátæk á þessum tíma. Á vissan hátt mátti 

skilgreina Kína sem nýlenduþjóð. Nýlenduþjóðir fylgja stöðluðum ferlum sem ákveðna 

fyrirmynd í þróun. Uppbygging og iðnaður þróast að öllu jöfnu í nálægð við 

sjávarsíðuna. Ef náttúruauðlindir eru stór þáttur í nýlendustofnun er uppbyggingu 

vega og járnbrautarteina þannig háttað að hægt sé að flytja náttúruauðlindirnar til 

sjávarsíðunnar. Árið 1949 höfðu kínverskir kommúnistar tekið upp þessa fyrirmynd 

þróunar. Austurströnd Kína var miðpunktur kínversks iðnaðar. Shanghai, Peking, 

Dalian og aðrar borgir á austurströndinni voru nútímavæddari en aðrar, iðnvæddar 

miðstöðvar sem voru þróaðri en aðrar borgir. Sem dæmi voru borgir í vesturhluta Kína 

með sömu eða svipaða lifnaðarhætti og fyrir fimmhundruð árum síðan. Til dæmis 

hafði engin járnbraut verið lögð til Tíbet.  

Árið 1978 var viðmiðið fyrir fátækt í Kína 100 RMB á ári, stuðullinn fyrir fátækt 

var mjög strangur. Þrátt fyrir það voru 250 milljón Kínverjar sem bjuggu í dreifbýli undir 

þessum fátæktarmörkum árið 1978, en það gerir meira en 30% þjóðarinnar.  

Kína var með mjög skilvirka dreifingu á matvælum og hungursneyð var ekki 

þekkt fyrirbæri á þessum tíma. En þótt ekki hafi ríkt eiginleg hungursneyð ríkti engu 

að síður mikil fátækt í landinu og þjóðin, þó einkum í dreifbýli, lifði á margan hátt mjög 

fábrotnu lífi. Árið 1982 voru um 22% þjóðarinnar ólæs og óskrifandi. Af dánartölu 

ungabarna í Kína má einnig sjá að heilbrigðisþjónustan var ekki sérlega góð, en árið 

1980 voru 49 börn sem dóu á sínum fyrstu árum af hverjum 1.000 börnum sem 

fæddust lifandi (Toad, 2010). Til samanburðar má nefna að ungbarnadauði í S-Kóreu 

var á sama tíma 11 börn af hverjum 1.000 börnum sem fæddust lifandi. Í Japan var 
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þessi tala enn lægri á þessum tíma eða um 7 börn á hver 1.000 börn sem fæddust 

lifandi (Mortality rate, infant (per 1,000 live births), e.d.).  

 Fyrirtæki í borgum, sem öll voru í eigu kínverska ríkisins árið 1978, sáu 

verkafólki sínu alfarið fyrir því sem þurfti til þess að komast af í daglegu lífi. Þetta þótti 

öfundsvert fyrir þá sem ekki nutu þessara gæða, einkum þeirra sem bjuggu í dreifbýli 

sem var mikill meirihluti. Sá meirihluti hafði tekjur sínar af landbúnaði og störfum á 

samyrkjubúum. Miðað við það land sem var plægt á hvern einstakling í Kína voru tekjur 

þeirra mjög lágar.  

Hagvöxturinn í Kína á árunum 1949 til 1978 var að meðaltali 6% (Toad, 2010). 

Þessi hagvöxtur þótti prýðilegur ef tekið er tillit til þess sem á undan hafði gengið og 

þeirra vandamála sem Kína hafði yfirstigið. Þau vandamál voru meðal annars 

efnahagsleg einangrun, stríð og ógnin sem steðjaði af stríði, ásamt óstöðugleika í 

stjórnmálum innanlands. Árið 1978 var Kína samt enn mjög vanþróað land, með 

meirihluta landsmanna sem bjó við verulega fátækt. Á þeim tíma voru kínverskir 

verkamenn þó undantekning því meirihluti landsmanna vann sem bændur.  

Þegar erlend fyrirtæki komu til Kína og settu upp verksmiðjur voru margir 

smábændur mjög viljugir til að vinna fyrir þessi fyrirtæki. Lágt kaupgjald fyrirtækjanna 

gerðu það að verkum að framleiðslan í Kína skilaði miklum hagnaði fyrir eigendurna. 

Jafnvel þessi lágu kaupgjöld voru samt sem áður mikil launahækkun fyrir Kínverja 

(Toad, 2010).  

1.2 Áhrif einbirnisstefnunnar á þjóðfélagið 

Á níunda áratugnum var mikið um munaðarlaus börn, þá sérstaklega í suður og mið-

Kína þar sem fæðingartíðni var hærri en víðast hvar annars staðar. Þessi aukning varð 

til þess að stjórnvöld hertu verulega á einbirnisstefnunni.  

 Það var ekki aðeins meira um munaðarlaus börn heldur hækkaði dánartíðni 

þeirra barna sem skilin voru eftir til að búa á barnaheimilum. Kínversk stjórnvöld og 

embættismenn opinberuðu tölfræðilegar upplýsingar þar sem kom fram að um 

helmingur þeirra barna sem koma inn á stofnanir deyja, oftast nær á þeirra fyrstu 

mánuðum eftir komu á barnaheimilin (Johnson, Banghan og Wang, 1998). 

Kínverska mannúðarrannsóknarstofnunin (Zhōngguó gōngyì yánjiūyuàn中国

公益研究院 ; e. The China Philanthropy Research Institute (CPRI)), sem vinnur í 
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samstarfi við UNICEF að gerð sameiginlegri ársskýrslu, birti árið 2014 fréttabréf þar 

sem fram kom að tala munaðarlausra barna sem glíma við einhvers konar 

heilsufarsvandamál, hvort sem er fötlun eða sjúkdómur, hefur aukist um 30 til 50 

þúsund á hverju ári. Stofnunin segir einnig að til séu 878 félög og stofnanir sem eru 

ekki styrkt af ríkinu sem hugsa um munaðarlaus börn í Kína. Þrátt fyrir mikinn og öran 

hagvöxt í Kína segja sérfræðingar í velferðarmálum að annað stærsta hagkerfi heims 

skorti fullnægjandi félagslegt öryggisnet, sem veldur því að hundruðir þúsunda 

munaðarlausra barna séu óhæf til ættleiðingar sökum aldurs, en lögin í Kína kveða á 

að við 14 ára aldur séu börn ekki lengur „ættleiðingarhæf“ (Ripley, 2015). 

 Því er haldið fram að einbirnisstefnan hafi stuðlað að tilkomu svartamarkaðar 

fyrir kaup og sölu að minnsta kosti 70.000 yfirgefinna og stolinna barna sem tilkynnt 

eru til yfirvalda á hverju ári (Meier, 2008). Sveinbörnum sem hefur verið rænt er oftast 

komið til hjóna sem ekki geta eignast dreng sjálf gegn hárri upphæð.  

 Kínverska ríkisstjórnin stærir sig af því að einbirnisstefnan hafi komið í veg fyrir 

400 milljónir fæðinga. Árið 2013 voru gefnar út upplýsingar frá Notional Health and 

Family Planning Commission í Kína um að um 13 milljónir fóstureyðingar eru 

framkvæmdar á ári hverju.  Um helmingur þessara tilfella eru framkvæmd á stúlkum 

undir 25 ára aldri. Þá hefur rannsókn frá China World Contraception Day Organization 

leitt í ljós að aðeins 1,2% kínverskra kvenna taki pilluna (Jiang, 2013).  

Vaxandi lýðfræðileg kreppa er að koma fram í Kína með hækkandi aldri íbúa 

landsins, sem gerir það að verkum að ekki er nægt framboð starfsfólks sem þarf til að 

sinna eldri borgurum. Þetta er oft kallað 4-2-1 vandamálið vegna þess að nú hafa fleiri 

en ein kynslóð verið alin upp sem einkabörn. Í dag blasir við mörgu einbirninu að það 

er eitt og þarf að annast tvo foreldra og tvær ömmur og tvo afa. Kínverskir fræðimenn 

hafa nú bent á þetta ástand sem er í landinu og farið fram á við stjórnvöld að breyta 

reglunni um einbirnisstefnuna, eins og gert var nú í byrjun árs 2016 (Zhang, 2006). 

Stefnan hefur verið harðlega gagnrýnd vegna mikilla þvingana í garð kvenna, 

þar eru embættismenn hvattir til að þvinga eða sannfæra konur um að fara í 

fóstureyðingu, oft er þetta gert með hótunum um atvinnumissi, himinháar sektir, sem 

all fæstir hafa efni á að borga eða jafnvel að þær verði fyrir einhverskonar skaða. Konur 

sem neituðu slíkum þvingunar aðgerðum, þrátt fyrir allar þær hótanir sem þær höfðu 
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fengið, voru oft handteknar og bundnar niður á meðan fóstureyðing var framkvæmd, 

gegn vilja konunnar. Þessar aðferðir ollu miklum usla í Kína og um allan heim. Þessum 

brögðum er þó ekki beitt enn í dag (Hemminki, 2005) 

Til að bregaðst við þeim ásökunum og þeirri fordæmingu sem varð vegna 

þessara nauðungar fóstureyðinga, tóku stjórnvöld upp á því að banna fóstureyðingar 

sem framkvæmdar eru seint á meðgöngu.  

Eins og fram hefur komið hefur stefnan orðið til þess að fólk sækist frekar eftir 

að eignast dreng en stúlku og hefur það leitt til þess að það er mikil kynjaskekkja orðin 

í landinu. Vegna kynjaskekkjunnar hefur verið spáð fyrir um það að árið 2020 muni í 

Kína vera 30 milljón fleiri karlmenn en konur undir 20 ára aldri (Brooks, 2013).  

1.3. Áhrif einbirnisstefnunnar á einstaklinginn 

 Ástæður þess að svo mörg börn voru yfirgefin eru margvíslegar. Oft á tíðum er 

um að ræða foreldra sem sjá ekki fram á það að geta hugsað um börnin sín og skilja 

þau eftir við spítala, lögreglustöð, lestarstöðvar eða einfaldlega á götunni. Sumum 

þessara foreldra er jafnvel sagt að nýfæddu börnin þeirra séu með ólæknandi 

sjúkdóma og á endanum munu þau verða gjaldþrota vegna kostnaðarsamra 

læknismeðferða fyrir barnið. Einnig er í einhverjum tilfellum um að ræða börn 

táningsstúlkna sem ekki geta séð fyrir barninu. Oft var ástæðan þó einfaldlega sú að 

það fæddist stúlka, sem er talið óheppilegt fyrir kínverska foreldra þar sem hefðin er 

sú að aðeins synir geti erft og tekið við búinu og annast það jafnt tilfinningalega sem 

fjárhagslega (Kubin, 2014). Þá er talað um að stúlkur giftist „út úr“ sinni fjölskyldu og 

„inn í“ fjölskyldu eiginmannsins.1 

                                                        
1 Áður fyrr tíðkaðist það að við giftingu misstu konur samband við fjölskyldur sínar, konan þurfti 
til dæmis að fá leyfi frá tengdamóður sinni til þess að fara að heimsækja foreldra sína. Ef 
tengdamóðirin gaf leyfi fyrir til dæmis þriggja daga heimsókn, þá var ekki í boði að vera lengur en 
þessa þrjá daga. Það þótti ekki vinsælt af hálfu tengdafjölskyldu stúlkunnar að hún færi oft í 
heimsókn til eigin fjölskyldu, þá tíðkaðist það að stúlkur myndu aðeins heimsækja foreldra sína 
þrisvar til fjórum sinnum á ári. Þær bjuggu alfarið með tengdafjölskyldu sinni og samskiptin við 
þeirra eigin fjölskyldu voru lítil. Í dag hefur þessi hefð þó breyst og eru stúlkur í mun meiri 
samskiptum við upprunafjölskyldur sínar. Þá tíðkast það frekar í dag að konur komi með 
eiginmenn sína í heimsókn til fjölskyldu sinnar sem er ólíkt því sem áður var, því áður fyrr hafði 
fjölskylda eiginkonunnar ekki tækifæri til að hafa náin kynni af eiginmanni hennar. Þó skal nefna 
það að þetta átti helst við í dreifbýli, í borgum var þessu öðruvísi háttað. Þá hafa einnig orðið 
breytingar á því að nú til dags eru ungar konur mun meira heima hjá fjölskyldu sinni ef eiginmaður 
þeirra starfar annarsstaðar en þar sem þau hafa búsetu. Þá eyða konur meiri tíma með sínum 
fjölskyldum meðan þær eru ófrískar, fram að og eftir fæðingu einnig (Zhang, 2009).   
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 Mikill sársauki fylgir því að þurfa að yfirgefa barnið sitt og ekki síst fyrir barnið 

sjálft, þegar barnið eldist og fer að skilja það að eitt sinn hafi foreldri þess yfirgefið sig. 

Þessa sorg þekkja allt of mörg börn í Kína og víða annars staðar í heiminum. Tala 

yfirgefinna barna í Kína hefur þó lækkað jafnt og þétt síðustu áratugi, en þrátt fyrir það 

eru þessar tölur enn í dag mjög háar. Í dag eru flest börnin sem eru yfirgefin í Kína börn 

með skilgreindar þarfir eða með einhverskonar fötlun. Daglega eru tugir nýrra tilfella 

yfirgefinna barna tilkynntir til yfirvalda. Kínversk yfirvöld hafa í dag opnað tugi 

svokallaðra „öryggiseyja fyrir ungabörn“ (yīnér ānquándǎo 婴儿安全岛 ) sem á 

Vesturlöndum hafa verið kallaðir „barnahlerar“ eða „barnalúgur“ (baby hatches). 

Þetta eru lítil loftkæld herbergi með rimlarúmi og hitakassa fyrir ungabörn þar sem 

foreldrar geta lagt börnin frá sér. Þetta er gert í þeirri von að foreldrar geti skilið við 

börnin sín á öruggan máta og vita að einhver mun innan skamms koma og annast 

barnið í stað þess að skilja það eftir á götunni eða jafnvel á einhverjum enn verri stað 

þar sem þeirra bíður engin framtíð. Mikið er um að börn með einhverskonar fötlun 

eða sjúkdóma séu skilin eftir í þessum hlerum. Í Shandong héraði í austur Kína var 

tilkynnt um að 106 börn hafi verið skilin eftir í einu og sömu barnalúgunni á fyrstu 11 

dögunum eftir að hlerinn var opnaður, öll voru þau með einhverskonar fötlun eða 

sjúkdóm (Ripley, 2015). Kínverska ríkisstjórnin hefur gefið út að það eru hið minnsta 

600.000 munaðarlaus börn í landinu (Ripley, 2015). Aðrir vilja meina að tala 

munaðarlausra barna sé nær milljón. Áður fyrr voru börn reglulega yfirgefin og var þá 

ástandið mun flóknara en í dag vegna einbirnisreglunnar, kynjamismunar og fátæktar 

meðal fólks í Kína. Í dag eru heilsufarsvandamál ein helsta ástæða þess að börn eru 

yfirgefin af foreldrum sínum.  

 Einnig eru dæmi um það að læknar spili inn á hræðslu foreldranna gagnvart 

sjúkdómum svo sem hjartagalla. Þá segja þeir foreldrunum að barnið þeirra sé greint 

með ólæknandi sjúkdóm og mæla með því við foreldrana að yfirgefa barnið sitt. Síðan 

tekur læknirinn barnið og selur það áfram. Fæðingarlæknir á spítala í Shaanxi héraði í 

Kína hefur nú viðurkennt að hafa  framið slíkan glæp á tímabilinu nóvember 2011 fram 

til Júlí 2013 (Hunt, 2014).  

 Á spítölum í Kína þekkist það jafnvel að konur komi inn og fæði barn, en yfirgefi 

spítalann án þess þó að líta við barninu. Foreldrarnir lifa í þeirri von og trúa því að 
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einhver annar muni annast barnið þeirra í framtíðinni, það er þeirra heitasta ósk. 

Samkvæmt lögum eiga þessi börn samt sem áður enga að, það er í rauninni enginn 

sem þarf að hugsa um þau. Í dag eru þó komnar upp einhverjar hugmyndir og vilji fyrir 

því að breyta lögum landsins þannig að þessi börn verði tekin og hugsað verði um þau, 

ásamt því að hugsað verði um eldri borgara og þá sem veikir eru. Í dreifbýli Kína þar 

sem stór hluti þjóðarinnar býr getur verið erfitt að setja á svona lög. Í dag hafa 

ættleiðingar dregist saman og hvetja Kínverjar ekki til ættleiðinga af hræðslu og ótta 

við mansal (Meier, 2008).  

1.4 Ættleiðingar frá Kína til Íslands 

Íslensk ættleiðing er eina íslenska félagið hér á landi sem hefur löggildingu frá 

innanríkisráðuneytinu til að sjá um ættleiðingar barna af erlendum uppruna. Íslensk 

ættleiðing var stofnað árið 1978 undir nafninu Ísland-Kórea. Félagið var stofnað í 

Norræna húsinu í Reykjavík af foreldrum barna sem ættleidd voru frá Suður-Kóreu, 

ásamt fleirum sem höfðu þá sótt um að ættleiða barn þaðan. Tilgangur stofnunar 

félagsins var að geta stutt við bakið á þeim sem leituðu þessarar leiðar í barneignum 

og að aðstoða aðrar íslenskar fjölskyldur í ættleiðingarferlinu, einnig til að auka 

samskipti og þekkingu á landinu. Félagið var einnig hugsað sem sameiginlegur 

vettvangur fyrir fjölskyldur sem höfðu ættleitt börn frá Kóreu til að hittast og halda 

sambandi. 

 Þar sem Ísland er lítið land fengu íslenskar fjölskyldur í fyrstu aðstoð frá norsku 

ættleiðingarsamtökunum, Norsk Korea forening, sem síðar var nefnt Verdens Barn, 

við ættleiðingar kóreskra barna. Flest börnin sem voru ættleidd frá Kóreu til Íslands 

komu árið 1977. Samtals voru tæplega þrjátíu börn ættleidd þaðan. Á þeim tíma sem 

Ísland-Kórea var stofnað, árið 1978, fór að draga úr ættleiðingum til Íslands. Stjórnvöld 

í Kóreu höfðu þá stöðvað ættleiðingar barna frá Kóreu til Íslands. Þá fóru af stað miklar 

bréfaskriftir milli og reynt eftir bestu getu að eiga í samskiptum við stjórnvöld í Kóreu, 

bæði frá Noregi og Íslandi, til að koma ferlinu í gang aftur en ekkert varð úr því og ekki 

var von á fleirum ættleiðingum frá Kóreu (Ættleiðingar barna frá S-Kóreu stöðvaðar, 

1978). Talið var að einungis um  tímabundna stöðvun væri að ræða.  Í kjölfarið hafði 

félagið Ísland-Kórea þá samband við norska félagið Norsk-Korea forening og hófst 

samstarf milli þessara félaga meðan reynt var að koma þessum tengslum á aftur. Þegar 
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ljóst var að ekki væri opið fyrir ættleiðingar frá Kóreu lengur var farið að horfa til 

annarra landa. Ekki fékkst nákvæm skýring á þessari stöðvun ættleiðinga frá Kóreu.  

Árið 1981 var nafni félagsins breytt í „Íslensk ættleiðing“ þar sem ljóst væri að 

ekki væri heppilegt að notast við fyrra nafnið þegar átti að horfa til annarra landa við  

ættleiðingar. Þegar í stað hófst mikil vinna að reyna að koma á sambandi við önnur 

lönd, en gekk það erfiðlega til að byrja með.  

Félagið vinnur nú út frá Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 

Haagsamningnum og horfir einnig til siðareglna EurAdopt sem eru samtök 

ættleiðingafélaga í Evrópu. Íslensk ættleiðing er jafnframt hluti af Nordic Adoption 

Council sem eru samtök fyrir ættleiðingarfélög á Norðurlöndunum. Öll þau lönd sem 

Íslensk ættleiðing er í samstarfi við eru aðilar að Haagsamningnum og er félagið skylt 

að fylgja þeim skuldbindingum og reglum sem fylgja samningnum. 

Íslensk ættleiðing hóf ættleiðingar frá Kína árið 2001. Alls hafa 182 börn verið 

ættleidd frá Kína til Íslands og þar af eru 58 börn með skilgreindar þarfir í byrjun árs 

2016 (Íslensk ættleiðing, e.d.).  
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2. Tölfræðilegar upplýsingar 

Áhugavert er að skoða tölfræðilegar upplýsingar um ættleiðingar frá Kína til Íslands, 

Norðurlandanna og annarra Evrópulanda, sem og að bera saman hlutfall ættleiðinga 

frá nokkrum löndum.  

2.1 Ættleiðingar til Íslands 

Eins og sjá má á mynd 1 hefur mikið dregið úr fjölda ættleiddra barna frá Kína 

síðastliðin 14 ár. Fyrstu börnin frá Kína sem ættleidd voru af íslenskum fjölskyldum 

voru 10 stúlkur. Næstu tvö ár var nokkur aukning ættleiðinga og var meðal annars 

fyrsti drengurinn ættleiddur til Íslands árið 2003. Það mætti segja að árið 2005 hafi 

verið stórt ár í sögu ættleiðinga frá Kína til Íslands en þá voru 32 stúlkur ættleiddar til 

Íslands. Á árunum sem á eftir fylgdu dró þó mikið úr fjölda barna sem voru ættleidd 

hingað til lands, til að mynda komu aðeins sex stúlkur til Íslands árið 2006. Örlítil 

aukning var árið 2007 þegar 13 stúlkur eignuðust fjölskyldur hér á landi, en síðan þá 

hefur tala ættleiddra barna frá Kína ekki verið há. Á árunum 2013 og 2014 var einungis 

eitt barn ættleitt hingað til lands hvort árið og árið 2015 var ekkert barn ættleitt til 

Íslands frá Kína. 

 Árið 2007 byrjuðu jafnframt ættleiðingar á börnum með skilgreindar þarfir, en 

í þeim hópi eru börn með allt frá smávægilegum sjúkdómum upp í stærri og flóknari 

sjúkdóma sem krefjast margra aðgerða. Þetta úrræði hefur haft jákvæð áhrif fyrir 
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marga sem hafa tekið þá ákvörðun að ættleiða barn. Ástæðan er þá meðal annars að  

biðtíminn þegar sótt er um að ættleiða barn af lista yfir skilgreindar þarfir er styttri en 

biðlisti vegna ættleiðingar.  

Listinn yfir skilgreindar þarfir skiptist í nokkur mismunandi stig. Undir 

minniháttar þarfir flokkast börn sem eru svo gott sem fullkomlega heilbrigð og eru að 

þroskast eðlilega, þau eiga við smávægileg læknisfræðileg eða útlitsleg vandamál að 

stríða, til dæmis stór fæðingablettur á áberandi stað, sem mun ekki hafa áhrif á þau til 

framtíðar.  

 Þá má nefna skilgreindar þarfir sem hægt er að laga með hjálp lækna. Mörg 

börn sem eru að þroskast á eðlilegan hátt en þurfa að undirgangast aðgerð hjá lækni 

eða bæklunarlækni eru gefin til ættleiðingar. Algengt er að börn sem falla undir 

þennan flokk séu með skarð í vör eða skarð í vör og góm. Þessi börn munu yfirleitt ekki 

vera talin vera með skilgreindar þarfir eftir aðgerðina, þó þau munu ef til vill þurfa að 

fara í tannréttingar seinna meir.  

 Á þessum lista er svo að finna börn með það sem má kalla viðráðanlega 

sjúkdóma, það er að þau þurfa að notast við hjálpartæki eða þarfnast lyfja.  Þetta er 

hvorki álitið smávægilegt né læknanlegt að fullu, en vel er hægt að lifa með þessum 

sjúkdómum án þess að áhrifin á líf barnsins og lífsgæði fjölskyldunnar verði mikil. Sem 

dæmi má nefna barn sem vantar á fingur eða er með afmyndað eyra, blint á öðru auga 

eða heyrnarlaust á öðru eyra. Sum þessara barna hafa greinst með lifrabólgu B, önnur 

eru með sykursýki eða mikinn astma, en allt eru þetta mein eða sjúkdómar sem hægt 

er að hafa áhrif á með lyfjum eða hægt að lifa með án mikilla vandkvæða.  

 Á listanum eru einnig eldri börn sem búa á barnaheimilunum og fullkomlega 

heilbrigð, en þau eru á þessum lista vegna þess að þau eru á aldrinum 7-13 ára. Oft 

veitir CCAA eldri hjónum sem eru komin yfir 55 ára aldurinn leyfi fyrir því að ættleiða 

þessi börn, hvort sem er eitt eða fleiri.  

 Eins og gefur að skilja eru vitanlega börn á listanum sem eiga við meiri 

heilsufarsvandamál að stríða eða eru með einhverskonar þroskaskerðingu. Margar 

fjölskyldur hafa valið það að ættleiða barn af þessum hluta listans og segja upplifunina 

vera blessun fyrir fjölskylduna.  Á barnaheimilum verður þó þessi hópur gjarnan eftir 

þar sem ríkið tekur við þeim til lengri tíma.   
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 Kínversk yfirvöld hefur sett upp flokk á lista yfir börn sem bíða ættleiðingar sem 

þeir tala um sem „sérstakan áherslulista”. Á þeim lista eru börn sem hafa beðið 

ættleiðingar í nokkra mánuði án þess þó að hafa fengið fjölskyldu. Þegar barn er sett 

á þennan lista hafa yfirvöld í Kína fellt niður atriði sem áður var því til fyrirstöðu að 

foreldrar hafi verið samþykktir til ættleiðingar og barnið fái loks sína 

framtíðarfjölskyldu. Kínversk yfirvöld  munu samþykkja það að fjölskylda ættleiði tvö 

börn svo lengi sem að minnsta kosti annað barnið sé af þessum tiltekna lista 

(International Family Service, e.d.).  

 Mynd 2 sýnir ættleiðingar barna með skilgreindar þarfir til Íslands. Eins og sjá 

má eru mun fleiri drengir sem hafa verið ættleiddir hingað til lands af þessum tiltekna 

lista. Ástæða þess að biðin eftir barni af þessum lista er ekki eins löng og ef barn er 

ekki á lista yfir skilgreindar þarfir er vegna þess að þessi börn þurfa oft að komast sem 

fyrst undir læknishendur. Eins og fram hefur komið hófust ættleiðingar á börnum með 

skilgreindar þarfir árið 2007, það ár komu þrjár stúlkur og tveir drengir til landsins. Árin 

á eftir jukust ættleiðingar á börnum með skilgreindar þarfir. Árið 2010 voru sjö drengir 

ættleiddir hingað til lands og tvær stúlkur og árið 2012 voru sjö drengir og fjórar 

stúlkur ættleidd til Íslands. Árið 2015 voru einungis börn af lista yfir skilgreindar þarfir 

ættleidd hingað til lands, það ár komu fjórir drengir og þrjár stúlkur til landsins. Eins 

og fram hefur komið eru flest munaðarlaus börn í Kína í dag börn sem eru með 
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einhverskonar fötlun eða veikindi þar sem þau þurfa oft að undirgangast einhvers 

konar aðgerð. Ástæða þess að flest börn sem eru yfirgefin í dag eru mestmegnis veik 

eða fötluð en ekki heilbrigðar stúlkur, er að hugarfar Kínverja er að breytast í garð 

stúlkna og í dag þykir ekki eins slæmt og áður fyrr að eiga stúlku.  

Rannsókn var gerð árið 2005 á fjölskyldum frá ýmsum löndum sem ættleitt 

höfðu börn af erlendum uppruna, þar af að miklu leyti frá Kína. Af úrtaki á 1001 

fjölskyldu alls staðar af í heiminum voru 852 fjölskyldur sem svöruðu spurningalista er 

tengdist ættleiðingum. Fjöldi barna sem voru ættleidd til þessara fjölskyldna voru 

1193 þar af voru 1122 börn ættleidd frá Kína, eftir standa þá 71 barn sem var blóðskylt 

foreldrunum í úrtakinu. Af þessum 852 fjölskyldum voru 616 fjölskyldur sem höfðu 

ættleitt eitt barn, þar af voru 36 barnanna af lista yfir börn með skilgreindar þarfir. Af 

þessum börnum voru 124 börn eða 11,3% á lista yfir börn með skilgreindar þarfir, 63 

þessara barna voru undir sex ára aldri 61 þessara barna voru yfir sex ára aldri. Af þeim 

börnum sem voru undir sex ára aldri voru 22% barnanna með skilgreindar þarfir 

drengir og af þeim sem voru komnir á grunnskólaaldur voru 18% drengir. Til 

samanburðar voru ættleidd börn sem ekki voru á lista yfir skilgreindar þarfir 1,4% 

drengir (Tan, 2007). 
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2.2 Ættleiðingar til Norðurlandanna 

Áhugavert er að skoða ættleiðingar til Norðurlandanna í samanburði við ættleiðingar 

til Íslands. Þar má sjá að Svíþjóð er með áberandi mikið fleiri ættleiðingar á ári hverju 

heldur en hin Norðurlöndin sem má þó eflaust skýra með því að íbúafjöldi Svíþjóðar 

eru töluvert hærri en hinna Norðurlandanna. Á árunum 2000 -2003 er ekki svo breitt 

bil á milli Svíþjóðar og Noregs en eftir 2003 aukast ættleiðingar hjá Svíum á meðan 

talan virðist vera frekar stöðug hjá Norðmönnum, en um 2006 fer að draga úr 

ættleiðingum allra landanna. Árið 2002 bætist Ísland á þennan lista þar, en eins og 

gefur að skilja eru ættleiðingarnar hingað til lands ekki svo ýkja margar ef aðeins er 

horft á tölurnar einar og sér.  

Þrátt fyrir að tala ættleiddra barna sé ekki mjög há á Íslandi er áhugavert að 

setja þetta í annað samhengi og reikna út hversu mörg börn eru ættleidd á hverja 

10.000 íbúa. Þá kemur í ljós að Ísland efst á listanum með 5118 börn á hverja 10.000 

íbúa, Noregur kemur þar á eftir með 4492 börn á hverja 10.000 íbúa landsins. Svíþjóð 

er þriðja á listanum með 3617 börn, Danmörk kemur þar á eftir með 2712 börn og 

Finnland rekur lestina með 1438 börn á hverja 10.000 íbúa.  
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2.3 Helstu lönd ættleiðinga 

Á mynd 4 má sjá fjöldi ættleiðinga frá nokkrum þjóðum sem ættleiða börn úr landi. 

Vert er þó að nefna að tölurnar á þessari mynd eiga aðeins við um ættleiðingar til 23 

þjóða en ekki alls heimsins.  

Á þessari mynd má glögglega sjá að Kína er með langhæstu töluna af 

ættleiddum börnum til annarra landa en á árunum 2003-2011 voru tæplega 80 þúsund 

börn ættleidd úr landi. Rússland kemur þar á eftir þar sem rúmlega 50 þúsund börn 

voru ættleidd úr landi á þessum árum. Þar sem fólksfjöldi Kína og Indlands eru töluvert 

hærri en hjá öðrum löndum heimsins er áhugavert að sjá hversu miklu munar á 

ættleiðingum út úr landi. Ættleidd börn frá Indlandi eru einungis 7708 á þessu sama 

tímabili. Það er þó mjög áhugavert að skoða ættleiðingarnar á hverja 100.000 íbúa í 

löndunum. Ef reiknaðar eru ættleiðingar úr landi í til dæmis Kína og Rússlandi, þá eru 

það 5.9 börn sem ættleidd eru úr landi á hverju 100.000 íbúa í Kína. Rússland er hins 

vegar með sláandi hátt hlutfall ættleiddra barna úr landi í þessu samhengi eða um 35.8 

börn á hverja 100.000 íbúa.  
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3. Afleiðingar einbirnisstefnunnar  
 
Þegar einbirnisstefnan hafði verið við lýði komu í ljós ýmiss konar vandamál. Þegar 

hjón máttu aðeins eignast eitt barn varð auðvitað eftirsóknarverðara að eignast son 

en dóttur sem leiddi til þess að mun fleiri fóstureyðingar voru gerðar á kvenkyns 

fóstrum. Stúlkubörn voru borin út eða farið með þær á munaðarleysingjahæli og 

jafnvel voru þær teknar af lífi sem ungabörn. Með tímanum skekktist kynjahlutfallið æ 

meir sem síðar meir leiðir til þess að fjöldi karlmanna finnur sér ekki kvonfang.  

 Önnur afleiðing stefnunnar var vaxandi hlutfall aldraðra í landinu, afleiðing af 

samverkandi lækkandi hlutfalli fæddra barna og langlífi eldra fólks frá 1980. Þetta varð 

áhyggjuefni þar sem mikill meiri hluti eldri borgara í Kína treystir á stuðning barna 

sinna þegar þau fara á eftirlaun, en með einbirnisreglunni  voru færri börn til að styðja 

við bakið á þeim.  

Þriðja afleiðing stefnunnar var að fæðing seinni barna eftir að hjón höfðu átt sitt 

fyrsta barn voru ekki tilkynnt til yfirvalda eða falin fyrir þeim. Þessi börn, sem í flestum 

tilfellum voru ekki skráð neins staðar í kerfinu, stóðu frammi fyrir miklum erfiðleikum 

hvað varðar menntun eða atvinnu. Ekki er vitað hver nákvæmur fjöldi þessara barna 

er, en talið er að þessi óskráðu börn telji hundruði þúsunda jafnvel nokkrar milljónir 

manna, oft eru talað um þau sem „földu börnin“  (Pletcher, e.d.). Einbirnisstefnan 

hefur einnig haft þau áhrif á samfélagið að einbirni hljóta mun meiri athygli frá 

fjölskyldum sínum. Foreldrar einblína aðeins á barnið sitt og mun meira nú en áður,  

enda eina barnið þeirra. Með þessu hafa margir foreldrar gefið börnum sínum allt eftir 

sem þau biðja um.  Þetta hefur valdið því til dæmis að offita barna hefur aukist til muna 

á síðustu árum. Væntingar foreldra til barna sinna eru mjög háar og þá sérstaklega 

þegar kemur að námi og starfsferli. Þetta hefur leitt til þess að sjálfsvígstíðni í Kína er 

mjög há, hærri en í flestum öðrum löndum (Flow Psychology, 2015)  

 Í ljósi þess hvaða áhrif reglan hefur haft á samfélagið hafa verið gerðar 

smávægilegar breytingar og undantekningar á stefnunni. Þær undanþágur sem voru 

gefnar á einbirnisstefnunni voru einna helst hjá fjölskyldum sem bjuggu í dreifbýli og 

öðrum lýðfræðilegum minnihlutahópum. Var þeim gefið leyfi til að eignast tvö og 

jafnvel þrjú börn, ásamt því að fólk sem eignaðist fatlað barn mátti eignast annað barn 

í þeirri von um að eignast heilbrigt barn, þá var hjónum sem eignuðust frumburð sem 
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var stúlkubarn eða ef báðir foreldrar voru einbirni leyft að eignast annað 

barn(Pletcher, e.d.). 

 Hukou kerfið í Kína er kerfi sem notast er við til þess að skrásetja fjölskyldur, 

þetta er einnig notað sem einskonar vegabréf innanlands. Þetta hjálpar stjórnvöldum 

að hafa taumhald á dreifingu landsmanna og búferlaflutningum úr dreifbýli í þéttbýli.  

Hukou kerfið var formlega sett á sem viðurkennd stefnuskrá árið 1958. Kerfið var 

hannað til að halda þjóðfélagslegum, pólitískum og efnahagslegum stöðugleika. 

Efnahagurinn í Kína var að stórum hluta kominn frá landbúnaði. Til þess að hraða á 

iðnvæðingu taldi ríkisstjórnin sig þurfa að forgangsraða stóriðju í landinu að fyrirmynd 

Sovétríkjanna (Zhou, e.d.). 

 Réttskráðir Kínverjar í Hukou kerfinu hafa öll eðlileg réttindi, en þeir sem ekki 

eru með Hukou hafa engin réttindi í Kína. Það fólk sem ekki er með Hukou getur 

lagalega séð ekki farið í skóla, fengið vinnu, farið á hótel, fengið læknisþjónustu, gift 

sig og getur jafnframt ekki keypt sér lestarmiða. Þetta fólk hefur samt sem áður búið í 

Kína svo öldum skiptir sem annars flokks borgarar. Þeir sem ekki eiga rétt á að sækja 

um Hukou eru meðal annars börn sem koma á eftir fyrsta barni hjóna, nema 

foreldrarnir borga sektina sem fylgir því að eiga tvö börn eða fleiri. Einnig  gildir þetta 

um börn utan hjónabands en þau eru yfirleitt óskráð í kerfi yfirvalda og því eiga þau 

ekki rétt á Hukou (Sheehan, 2015).   

3.1 Einbirnisstefnan tekur enda 

Einbirnisstefnunni hefur verið framfylgt í Kína af allflestum Kínverjum fram á 21. 

öldina, að minnsta kosti í þéttbýli, en síðla árs 2015 var gefin út yfirlýsing um að binda 

skyldi enda á stefnuna. Frá og með byrjun árs 2016 mega allar fjölskyldur eignast tvö 

börn (Pletcher, e.d.).  

 Einbirnisstefnan í Kína er talin ein djarfasta aðgerð sem gerð hefur verið hjá 

heilli þjóð í seinni tíð í því skyni að hafa stjórn á fólksfjölgun. Eftir 35 ár af þvingun 

þessarar reglu er talið að stefnan hafi haft í för með sér allmargar óæskilegar 

afleiðingar. Til dæmis hefur hún grafið undan þeirri hefð að yngri kynslóðir taki að sér 

að hugsa um eldra fólk í samfélaginu ásamt því að hafa leitt til mikillar skekkju á 

kynjahlutfalli landsins, sem getur valdið mikilli ólgu í samfélaginu síðar.  
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 Margir Kínverjar hafa tekið því fagnandi að hjón megi nú eiga saman tvö börn. 

Það er þó talið að þar sem venjan í Kína í dag er að hjón eigi aðeins eitt barn muni 

breytingin ekki hafa mikil áhrif fyrst um sinn. 

 Sérfræðingar eru sammála um það að aukin menntun kvenna um allan heim 

hafi áhrif á að konur eigi að jafnaði færri börn. Hazel Denton, sem var hagfræðingur 

hjá Alþjóðabankanum og kennir nú lýðfræði og þróun við Georgetown University, telur 

að til lengri tíma munu þessi áhrif aukinnar menntunar hafa meiri áhrif í Kína en 

breytingin á einbirnisstefnunni. Hún segir að þar sem konur hafi val og tækifæri til þess 

að sækja nám, munu þær að öllum líkindum velja það að eiga minni fjölskyldu. 

Mörg af ríkari löndum heims eru í dag talin hafa meiri áhyggjur af fólksfækkun 

frekar en fjölgun. Flest þeirra landa eru nú þegar undir þeirri fæðingartíðni sem þarf 

til þess að viðhalda fólksfjölda og sum þeirra hafa einnig reynt að innleiða hvatningu 

fyrir fjölskyldur að eignast fleiri en tvö börn.  

Richard Jackson sem starfar fyrir CSIS (Center for Strategic and International 

Studies) hefur bent á að nágrannalönd Kína eru líka með frekar lága fæðingartíðni. Ef 

horft er til Japan má sjá að þar er fæðingartíðni 1,4 barn á hverja konu og hefur sú 

fæðingartíðni haldist svo lág síðan 1990. Í Suður-Kóreu eru fæðingartíðni 1,2 barn á 

hverja konu en fæðingartíðni þar hefur einnig haldist frekar lág í mörg ár (The World 

Bank, e.d.). Einnig má horfa til Hong Kong, sem er borg í Kínverska Alþýðulýðveldinu 

en er þó mun sjálfstæðari en önnur sjálfstjórnarhéruð í Kína. Þar er fæðingartíðni 

kvenna um 1,1 barn á konu þrátt fyrir að einbirnisstefnan hafi ekki verið í gildi þar 

(Zraick, 2015). 

Zraick nefnir einnig að fæðingartíðni kvenna í Kína hafi verið um 1,5 barn á 

konu áður en stefnunni var breytt nú fyrir skemmstu. Ástæðan er sú hve margar 

undantekningar voru gerðar á stefnunni, enda gilti einbirnisstefnan að mestu í 

þéttbýli. Þá er talið að eftir breytinguna muni fæðingartíðni kvenna skríða upp í 1,8 

barn á hverja konu með tímanum (Zraick, 2015).   
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Niðurstöður 

Kínverjar hafa alltaf verið mikið fyrir það að halda í hefðir og venjur sínar. Sú hefð hefur 

lengi vel verið þekkt í Kína að eignast son, muni hann sjá fyrir foreldrum sínum í ellinni, 

halda upp nafni fjölskyldunnar og tekur við af föður sínum sem höfuð fjölskyldunnar. 

Árið 1979 þegar einbirnisstefnan var sett á og fólk mátti aðeins eignast eitt barn, héldu 

Kínverjar enn fast í þá hefð að pörum væri fyrir bestu að eignast son. 

 Einbirnisstefnan hefur vakið mikla athygli um allan heim og verið mikið 

gagnrýnd, bæði á jákvæðan hátt og neikvæðan. Stefnan hefur orðið til þess að 

mannfjöldi landsins hefur ekki verið að aukast eins hratt og hann gerði áður fyrr, en 

fólksfjölgun í landinu var eitt stærsta vandamálið í Kína. Þetta hefur einnig haft í för 

með sér að fátækt er ekki eins mikil og hún var og atvinnumöguleikar eru nú til staðar 

fyrir fleiri þegar fólksfjölgun er ekki eins ör.  

Einbirnisstefnan hefur þó dregið nokkurn dilk á eftir sér. Fóstureyðingar og 

morð á ungabörnum jókst mikið þegar stefnan var sett á. Hefur stefnan ýtt undir 

kynjaskekkjuna sem nú er orðin þar í landi. Einbirnisstefnan hefur leitt til þess að 

margar stúlkur voru yfirgefnar af foreldrum sínum, sem oft á tíðum vildu þá eiga 

möguleika á að eignast annað barn í þeirri von um að það yrði drengur, eða að hjón 

hafi þegar átt eitt barn fyrir og því ekki haft möguleika á að eiga seinna barnið.  Stefnan 

hefur einnig ýtt undir það að börn sem fæðast með einhverskonar fötlun eða sjúkdóm 

verði yfirgefin, enda álitið að þau börn muni ekki geta séð fyrir foreldrum sínum í 

framtíðinni.  

Það að geta aðeins átt eitt barn hefur orðið til þess að foreldrar setja enn meiri 

pressu á barnið um að ná markmiðum og standa sig vel í námi og vinnu. Þessi gífurlega 

pressa og álag veldur því til dæmis að sjálfsmorðstíðni í Kína er mun hærri en 

annarsstaðar í heiminum. Kynjaskekkjan mun einnig hafa mikil áhrif í nákominni 

framtíð þar sem karlmenn eru mun fleiri en konur í landinu. Þar sem stærsti hluti 

landsmanna í Kína eru eldri borgarar hefur vinnuaflið farið minnkandi á síðastliðnum 

árum og áratugum.  

Þetta gamla viðhorf um að eiga son og að synir geti aðeins séð fyrir fjölskyldum 

sínum er aðeins að breytast í dag. Stúlkur sem eru giftar eru nú til dags meira í 

samskiptum við foreldra sína og fjölskyldu, ásamt því að eiginmenn þeirra koma nú 
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orðið meira með þeim að heimsækja fjölskyldurnar. Það mætti segja að stúlkur væru 

ekki eins mikil eign tengdafjölskyldu sinnar eins og hún var áður fyrr. Stór meirihluti 

yfirgefinna barna í Kína eru stúlkubörn og því er hlutfall stúlkna ættleiddar úr landi í 

Kína töluvert hærra en hlutfall drengjanna.  

Spurningunni um kynjaskekkjuna í Kína hefur því verið svarað sem afleiðingu 

einbirnisstefnunnar að stórum hluta til. Þetta er ákveðin keðjuverkun sem fer af stað 

þegar stefnan er sett á.  Fólk vill frekar eignast syni og heldur þeim en stúlkur eru 

yfirgefnar í von um að næsta barn verði sonur. Þessar stúlkur enda allflestar á 

barnaheimilum. Þar eru örlög þeirra oft óljós en margar þeirra stúlkna eru lánsamar 

og eru ættleiddar til fjölskyldna sem geta séð fyrir þeim og veitt þeim þá umhyggju og 

ást sem öll börn eiga skilið að upplifa. Það að þær séu í flestum tilfellum ættleiddar úr 

landi ýtir undir kynjaskekkjuna. Erfitt er að segja til um það hvernig skuli bregðast við 

þeirri skekkju sem nú er komin í þjóðfélagið. Kynjaskekkjan ein og sér getur haft mikil 

áhrif á fólksfjölgun þjóðarinnar innan fárra ára, ásamt því að geta skapað ákveðna 

spennu.  
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