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Ágrip 

Í ritgerð þessari er fjallað um fjölskylduáætlun og eins-barns stefnu kínverskra stjórnvalda og 

sérstaklega er farið í hvort um sé að ræða brot á réttindum kvenna með henni. Til að mynda er 

athugað hvort að um árás geti verið að ræða á einkalíf kvenna með framkvæmd yfirvalda á 

henni. Á undanförnum árum hafa Kínverjar sóst meira eftir viðskiptum og samvinnu á 

alþjóðavettvangi sem hefur orðið til þess að vekja athygli alþjóðasamfélagsins á 

fjölskylduáætlun Kínverja. Þeir hafa sætt töluverðri gagnrýni fyrir og verða nokkrar hliðar á 

þeirri gagnrýni teknar fyrir í ritgerðinni. 

Þær sögulegu ástæður fyrir því að fjölskylduáætlun var tekin upp til að byrja með er tekin 

fyrir í ritgerðinni, frjósemi Kínverja er skoðuð, ásamt notkun þeirra á getnaðarvörnum og 

upplýsingum um fóstureyðingar, til að varpa ljósi á hvort um sé að ræða kynjamisrétti. Einnig 

er það viðhorf sem er ríkjandi innan kínverskra fjölskyldna að vilja fremur syni en dætur tekið 

fyrir. Spurningum er varðar lífsiðfræði er velt upp í ritgerðinni, þá helst er varðar það tak sem 

yfirvöld hafa á líkömum kvenna og hvernig líta beri siðfræðilega á þá tækni sem leyfir 

kynjaval á fóstrum. Síðan eru skoðaðar þær breytingar sem gerðar hafa verið á stefnunni 

nýlega og hver staða kínverskra kvenna er í dag í kínversku samfélagi. 

Sú niðurstaða sem höfundur kemst að er sú að fjölskylduáætlun og eins-barns stefnan í Kína 

er ekki endilega slæm sem stefna en þær leiðir sem kínversk yfirvöld hafa farið til að fylgja 

henni eftir eru oft á tíðum hrein mannréttindabrot. Mikilvægt er að mati höfundar að 

alþjóðasamfélagið haldi áfram að þrýsta á kínversk yfirvöld að mýkja framkvæmdaraðferðir 

sínar við eins-barns stefnuna ásamt því að hvetja til grundvallarbreytinga á menningarhefðum 

Kínverja sem hafa hingað til verið konum í óhag. 

 

Lykilhugtök: Fjölskylduáætlun, Stóra stökkið, eins-barns stefna, fólksfjölgun, 

frjósemishlutfall, kynjahlutfall, staða kvenna, þvinganir, stúlkubörn, yfirgefin börn, 

ættleiðingar, getnaðarvarnir, fóstureyðingar, ófrjósemisaðgerðir. 

  



 

 

 

 

 

 

Formáli – þakkir 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt í Háskólanum á Bifröst til fullnaðar B.A. gráðu í heimspeki, 

hagfræði og stjórnmálafræði, eða HHS. Sá bakgrunnur sem ég hef hlotið í þessu námi hefur 

nýst mér, og mun nýtast mér, í daglegum samskiptum við annað fólk, við umræður og ekki 

síst til að skilja heiminn og hvernig hann virkar að mörgu leyti. Þessi blanda fræðigreina er 

ekki einungis áhugaverð heldur mjög gagnleg og á efalaust eftir að vera góður grunnur fyrir 

áframhaldandi nám.  

Ég vil þakka Jóni Ólafssyni, leiðbeinanda mínum og deildarforseta fyrir góða og 

uppbyggilega gagnrýni á meðan ritgerðarskrifum stóð og ég vil ekki síður þakka honum fyrir 

gott og uppbyggilegt samstarf á meðan námi stóð. Einnig langar mig að þakka öðrum 

kennurum félagsvísindadeildar sem allir hafa sýnt metnað til að gera námið áhugavert, 

krefjandi og skemmtilegt. Ég er mjög þakklát fyrir tíma minn á Bifröst og mér finnst ég koma 

margfalt sterkari persóna út úr náminu þar.  

Guðlaugu Árnadóttur og Guðrúnu Ernu Þórhallsdóttur vil ég þakka fyrir þá hjálp, gagnlegar 

ábendingar og yfirlestur sem þær gáfu sér tíma í.  

Ég vil þakka fjölskyldu minni sem hefur verið mér ómetanlegur stuðningur, sérstaklega 

eiginmanni mínum og dóttur sem komu og dvöldu með mér á Bifröst á meðan námi mínu 

stóð. Móðir mín, systkini og tengdafjölskyldan fá þakkir sömuleiðis því án stuðnings þeirra 

allra hefði námið verið mun erfiðara. 

Ég vil síðast en ekki síst þakka öllum þeim sterku konum sem eru og hafa verið í kringum 

mig. Þær hafa verið mér innblástur og hvatt mig til að skrifa um réttindi kvenna, hvort sem 

þær vita af því eða ekki.  

 

 

Bifröst, ágúst 2010 

 

_______________________________________ 

                                                                      Arna Þórdís Árnadóttir 
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1.0 Inngangur  

Við leit höfundar að efni fyrir B.A. ritgerð sína féll honum í skaut bók eftir Steven W. Mosher 

Aðeins eitt barn sem gefin var út á íslensku árið 1996 og fjallar um reynslu kínverskrar konu 

af eins-barns stefnu kínverskra stjórnvalda. Við lestur þeirrar bókar vaknaði áhugi höfundar til 

þess að skoða þessa stefnu nánar og athuga hvort að, eins og bókin gefur til kynna, um 

valdníðslu á þjóðinni væri að ræða með stefnunni og þá sérstaklega á konum. Þetta leiddi 

höfund til rannsóknarspurningarinnar sem er „Er um réttindabrot gagnvart konum að ræða 

með fjölskylduáætlun og eins-barns stefnu Kína?“ 

Til að leita svara við þessari spurningu langar höfund að skoða þær sögulegu staðreyndir sem 

leiddu til að eins-barns stefnan var tekin upp en þær telur hann mikilvægar til að sjá stefnuna í 

réttu ljósi. Höfundur telur að líta verði til fjölskylduuppbyggingar Kínverja og til hlutverk 

karlmannsins innan fjölskyldunnar til að skilja af hverju fjölskylduáætlun og sérstaklega eins-

barns stefnan bitnar fremur á konum en körlum. Auk þess telur höfundur að mikilvægt sé að 

líta til þeirra hungursneyða og sjúkdóma sem landið hefur þurft að kljást við í gegnum tíðina 

sem rekjanlegir eru beint til offjölgunar. Þegar það er skoðað telur höfundur að augljóst verði 

að kínversk stjórnvöld voru nauðbeygð til að grípa til einhverra aðgerða. 

 Stjórnvöld hafa um árabil unnið að því markmiði að draga úr fólkfjölgun. Liður í þeirri stefnu 

hafa verið lögbundnar aðgerðir sem byggjast á fjölskylduáætlun (e. family planning program) 

Fjölskylduáætlun þeirra var þó aldrei jafn ströng eins og þegar eins-barns stefnan var tekin 

upp í landinu árið 1979. Eins og áður var nefnt þá blöstu hungursneyðir oft við íbúum 

landsins og heilsukvillar sem rekja mátti beint til fólksfjölgunar og ákveðið var því að taka 

hart á þessum vanda. Eins-barns stefnan var talin hentugasta leiðin til þess (Nie og Wyman, 

2005). Fljótlega eftir að stefnan var tekin upp var hún sett í lög og harðar refsingar voru fyrir 

að brjóta á henni. Dæmi voru um að konur væru sendar nauðugar til fóstureyðinga og konur 

og menn voru einnig neydd til ófrjósemisaðgerða ef sýndi það tilhneigingu til brota á eins-

barns stefnunni (Greenhalgh, 1994). Þar að auki var fólk beitt efnahagslegum refsingum 

fylgdi það ekki settum reglum og börn sem fæddust utan kvóta áttu það á hættu að vera aldrei 

skráð inn í kerfið og höfðu því aldrei möguleika til að skrá sig í skóla, fá heilsutryggingar og 

svo framvegis (Goodkind, 2004).  

Viðleitni Kínverja til alþjóðavæðingar og þátttöku á alþjóðamarkaði hefur vakið athygli 

alþjóðasamfélagsins á þessari fjölskylduáætlun Kínverja og hefur hún verið of hörð að margra 
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mati og jafnvel ómannúðleg. Eins-barns stefnan og almenn mannréttindastefna Kínverja hefur 

verið til umræðu víða um heim og mikill þrýstingur hefur verið á Kínverja að milda stefnu 

sína. Til að styrkja stöðu sína á alþjóðlegum vettvangi, og ekki síst á markaðinum, hefur 

ríkisstjórn Kína sýnt viðleitni til að milda stefnu sína á ýmsan máta, til að mynda með því að 

leyfa þeim hjónum sem sjálf eru einkabörn að eignast tvö börn og með því að leyfa hjónum í 

sveitum landsins að eignast tvö börn ef fyrra barn hjónanna reynist stúlka (Yi, 2007).  

Ljóst er að um offjölgunarvandamál er að ræða í Kína og yfirvöld verða að sporna við því eins 

og hægt er en deilt er um aðferðir yfirvalda til þess og er eins-barns stefnan af mörgum talin 

stefna sem bitnar mest á konum landsins. Í Kína er karlkynið oftar en ekki talið mikilvægara 

fyrir fjölskyldur því það er karlkynið sem heldur ættarnafninu við. Það er einnig hefð í Kína 

að synir sjái um foreldra sína í ellinni en dætur fara og sjá um tengdaforeldra sína. Því er betra 

sé til langs tíma litið fyrir fjölskyldur að eignast syni en dætur (Hardee, Xie og Gu, 2004). Það 

hefur löngum verið meiri kynjaskekkja í Kína en annars staðar í heiminum og með eins-barns 

stefnunni fór að bera enn meira á henni. Stúlkubörn tóku fleiri að hverfa og er talið að bæði 

geti það verið vegna barnamorða og vanskráninga. Vanskráningar geta komið til þegar 

foreldrar skrá ekki börn sín þegar þau fæðast eða vegna þess að embættismenn ríkisins gera 

það ekki en líklegt er að vanskráningar eigi sér stað vegna hættu á refsingum sem fólk getur 

þurft að standa frammi fyrir þegar farið er umfram þann barnakvóta sem gefinn er út á ári 

hverju (Löfstedt, Shusheng og Johannson, 2004). 

 Til að skoða hverjar afleiðingar eins-barns stefnunnar hafa verið gagnvart konum og 

stúlkubörnum telur höfundur að gott væri að líta til tölulegra staðreynda varðandi barneignir, 

getnaðarvarnir, fóstureyðingar og ættleiðingar. Höfundur telur mikilvægt að líta til þeirrar 

kynjaskekkju sem er í landinu, en í Kína er hlutfallslega mesti skortur á konum í samanburði 

við karla í heiminum. 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni telur höfundur að gott væri að líta til 

undirgreinar innan siðfræðinnar, lífsiðfræði, til að fjalla um þá hlið er viðkemur 

nauðungarfóstureyðingum og ófrjósemisaðgerðum og ekki síst til að skoða þær siðferðilegu 

spurningar sem vakna gagnvart þeirri tækni sem til er sem varðar kynjaval á fóstrum, en það 

er ekki síst þar sem að spurningar vakna varðandi mannréttindabrot innan eins-barns 

stefnunnar. Mikilvægt er að skoða hver staða kvenna er í dag í Kína miðað við áður fyrr og 

hvernig stefnan hefur breyst frá innleiðingu hennar til að fá sem skýrustu heildarmynd.  
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Það er von höfundar að eftir lestur ritgerðarinnar geti lesendur áttað sig betur á 

fjölskylduáætlun og eins-barns stefnu Kína og hvort í henni felist í raun réttindabrot gagnvart 

konum. 
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2.0 Eins-barns stefnan í Kína: saga og staðreyndir 

Kínverjar hafa tekið fólksfjölgun í landi sínu föstum tökum síðan um miðja tuttugustu öld, 

þegar farið var að draga úr fólksfjölgun með markvissum aðgerðum. Aðferðir þeirra eiga að 

sumu leyti vestrænar fyrirmyndir en Kínverjar hafa þó einnig farið eigin leiðir sem hafa bæði 

vakið athygli og verið umdeildar. Það er nauðsynlegt að skoða sögu landsins og hefðir til að 

skilja hvers vegna tekið er á þessum málum í Kína eins og raun ber vitni.  

Kínverska byltingin sem átti sér stað árið 1949 leiddi að mati sumra greinenda til þess að 

Kínverjar byggðu upp sterkt ríki
1
 á grundvelli kommúnískrar hugmyndafræði og 

stjórnskipulags. Þjóðfélagsbreytingar í Kína má þó rekja lengra aftur en til valdatöku 

kommúnista. Allt frá árinu 1919, en það ár varð fjórða maí byltingin svokallaða, hafa 

stjórnvöld unnið að nútímavæðingu landsins, auknum alþjóðlegum tengslum þess og 

samkeppnishæfarar stöðu á alþjóðamarkaði (Greenhalgh, 1994). Menntamenn voru iðulega í 

broddi fylkingar þeirra sem kröfðust breytinga á uppbyggingu kerfisins og vildu margir þar að 

auki fella þá trú sem ríkjandi var í landinu á þeim tíma sem var trú Konfúsíanismans. Menn 

töldu að til að ná markmiðum fram þyrfti að gera menntun aðgengilegri og jókst aðsókn 

Kínverja til annarra landa til lærdóms mikið og námsefni var að sama skapi þýtt í auknum 

mæli yfir á kínversku. Til að auka aðgengi að menntun enn frekar var hinu formlega skrifaða 

tungumáli Kínverja breytt og gert það sama og hið talaða tungumál í landinu var. Fram að því 

hafði þetta verið sitthvort tungumálið og því einungis menntafólk sem gat lesið fræðibækur 

(Bianco, 1971)  

Það má segja að byltingunni hafi lokið þegar Maó Zedong (eftirleiðis Maó formaður) tók við 

völdum eftir að Rauði herinn náði yfirtökum í landinu eftir langvinn átök. Maó var leiðtogi í 

Kína og í raun einræðisherra Kína frá 1949 til dauðadags árið 1976 (Ragnar Baldursson, 

1985, bls. 217-296). Þegar Maó formaður tók við lagði hann áherslu á að tengja félagslega 

stöðu almúgans við vinnustað þeirra, allir einstaklingar voru innlimaðir í stofnun á einhvern 

hátt, hvort sem það voru verksmiðjur, skólar, skrifstofur, framleiðslulið eða jafnvel herdeildir. 

Þetta var ákveðin leið fyrir kommúnistaflokkinn til að halda utan um þegna sína betur og 

herða eftirlit með hverjum einstaklingi (Schurmann, 1966). Áhersla var áfram lögð á menntun 

                                                 
1
 Þegar höfundur talar um sterkt ríki er gott að miða við skilgreiningu Francis Fukuyama um styrkleika ríkis. Þá 

fer styrkur ríkisins eftir getu þess til að mæta skyldum sínum (eins og til dæmis að framfylgja lögum þess) 

(Fukuyama, 2004) 
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sem hluta af nútímavæðingu en stjórnvöld lögðu mun meiri áherslu á verkmenntun heldur en 

bóklega menntun og lögðu ríka áherslu á að fólk hefði það sem hluta af sínu námi að fara að 

læra af bændum og verkafólki úti á landsbyggðinni. Maó formaður lagði áherslu á að dreifa 

íbúafjölda Kína um allt landið en því er til dæmis haldið fram í ritgerð Y.C. Yu „The 

Population Policy of China“ um íbúafjöldastefnu Kína að mjög stór hluti (eða allt að því 90 

prósent) íbúa bjó á aðeins helmingi þess svæðis sem landið hefur yfir að ráða. Það var algengt 

meðal þegna landsins að fara úr sveitum til borga að leita sér að vinnu í verksmiðjum og var 

landbúnaðurinn ekki eftirsóknarverð atvinnugrein meðal ungs fólks í landinu. Maó formaður 

vildi endurvekja áhuga á landbúnaði og jafna vinsældar- og tekjubilið milli landbúnaðarins og 

verksmiðjuvinnu og hóf að hvetja til dæmis ungt fólk sem ekki fann vinnu í borgunum til að 

flytjast búferlum út á landsbyggðina. Hann hvatti til og lét setja á stefnuskrá að fólk færi út á 

landsbyggðina til að læra af verkafólkinu þar og það átti að vera mikilvægur hluti af þeirra 

námi. Jafnvel ætlaðist hann til að fólk dveldi fjórðung af ári hverju úti á landi því það væri svo 

hreinsandi fyrir hugann. Þetta varð til þess að í hans stjórnartíð flutti margt fólk á 

landsbyggðina (MacFarquhar, 1983; Yu, 1979).  

2.1 Stóra stökkið 

Maó formaður var metnaðarfullur í viðleitni sinni til nútímavæðingar en ekki síður til þess að 

bæta efnahag landsins og þar með samkeppni þess við önnur lönd á alþjóðamarkaði. Í lok 

ársins 1957 kynnti hann áætlun sem nefnd var Stóra stökkið (e. The Great Leap Forward) en 

hún snerist að miklu leyti um það markmið Kína að fara fram úr Bretlandi í 

iðnaðarframleiðslu á næstu fimmtán árum og síðan Bandaríkjunum og öðrum löndum eftir 

það. Til að ná þessu markmiði mótaði kommúnistaflokkurinn þá stefnu að það þyrfti að „fara 

alla leið, miða hátt og ná meiri, hraðari, betri og hærri fjárhagslegum niðurstöðum við 

uppbyggingu sósíalisma“ (Peng, 1987, bls. 639). Hugsjón kommúnistaflokksins var sú að 

þetta yrði allt til þess að bæta lífsgæði landsmanna. Til að virkja vinnuafl landans sem best og 

forða landinu um leið frá offjölgun var fólk hvatt til þess að fresta barneignum sínum. 

Kínversk stjórnvöld hvöttu til þess að milli barna og foreldra yrðu þrjátíu ár að meðaltali í 

stað tuttugu ára sem var þá. Allt snerist um að virkja vinnuaflið eins vel og kostur væri og 

kommúnur voru byggðar upp víða um landið. Markmiðið var að nýta allt mögulegt vinnuafl, 

ekki síst konur. Um leið urðu miklar breytingar á lifnaðarháttum Kínverja. Í kommúnunum 

störfuðu mötuneyti, dagheimili og þvottahús meðal annars til að gera konum kleift að fara út á 

vinnumarkaðinn. Lögð var aðal áhersla á þungaiðnað og var mjög stór hluti vinnuafls 
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Kínverja fljótlega upp úr 1958 nýtt í framleiðslu á stáli og áli. Stórar verksmiðjur voru reistar í 

landinu en stór hluti Kínverja var þar að auki með einhverskonar bræðsluofn heima hjá sér og 

fór framleiðsla því fram ansi víða í landinu (Peng, 1987). 

Vegna þeirrar áherslu sem lögð var á framleiðslu stáls og áls fækkaði fólki um leið sem 

starfaði við matvælaframleiðslu og þá helst á ökrunum til muna og stundum er sagt að 

Kínverjar hafi sett öll sín egg í eina körfu sem síðan brást þeim að stórum hluta. Stór hluti ál- 

og stálframleiðslunnar á þessum tíma var síðan gagnslaus eða þurfti að endurvinna sem 

kostaði ríkið mikið (Peng, 1987). Akrar landsins og uppskerur þar á urðu margar hverjar 

ónýtar vegna ónægs vinnuafls þar og má segja að það hafi svo orðið til þess að skapa þær 

hörmungar sem tengdar eru við Stóra stökkið. Áranna milli 1959 og 1961 er minnst sem 

þriggja erfiðustu áranna í kínverskri nútímasögu og talið er að um 20,000 manns hafi dáið úr 

hungri og að dauða um 16,4-29,5 milljóna manna megi rekja beint til áhrifa Stóra stökksins 

(MacFarquhar, 1983).  

Þrátt fyrir hræðileg þrjú ár vegna Stóra stökksins má segja að kommúnistaflokknum hafi tekist 

ætlunarverk sitt varðandi fólksfjöldaáætlun sína eftir einungis tveggja áratuga eftirfylgni og 

var mörgum markmiðum flokksins náð. Efnahagur fór batnandi, lífsgæði jukust og almennari 

jöfnuður komst á í landinu á heildina litið. Fólk fór sömuleiðis að giftast síðar og eignast færri 

börn þannig að miðað við markmið virðist kommúnistaflokkurinn hafa náð töluverðum 

árangri á skömmum tíma (Yu, 1979). Styrkur Kína sem ríkis er því óumdeilanlegur því þrátt 

fyrir hörmungar og hungursneyðir þá tekst ríkisvaldinu að halda dampi á áætlunum sínum 

þrátt fyrir allt.  

2.2 Fólksfjölgun – Eins-barns stefnan kynnt 

Í Kína hefur löngum verið töluverð fólksfjölgun en athyglisvert er að á milli áranna 1950 og 

1980 jókst íbúafjöldi í Kína um hvorki meira né minna en áttatíu prósent vegna betri 

félagslegra og efnahagslegra aðstæðna í samfélaginu. Dánartíðni minnkaði til muna og þá 

ekki síst barnadauði. Um miðjan sjötta áratug síðustu aldar var frjósemishlutfall (e. fertility 

rate) meðal Kínverja um sex börn á hverja konu og þrátt fyrir að þetta hlutfall hefði lækkað 

töluvert þegar komið var framá síðari hluta áttunda áratugarins, eða niður í þrjú börn á konu, 

var eins-barns stefnan kynnt árið 1979 til að minnka fjölgun íbúa í landinu sem hafði verið 

ansi hröð (Nie og Wyman, 2005). Stefna til að sporna við íbúafjölgun og barneignum var ekki 

ný af nálinni eins og kemur fram hér á undan og var hugtakið fæðingaskipulag (e. birthplan) 
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um 25 ára gamalt þegar eins-barns stefnan var kynnt í landinu (Greenhalgh, 1994). Milli 

áranna 1973 og 1979 var ríkjandi stefnan „seinna-lengra-færri“ (e. later-longer-fewer) en þar 

var hvatt til þess að eignast börn seinna á lífsleiðinni, að það væri lengra á milli barnanna sem 

fólk eignaðist og það yrðu færri börn á hverja fjölskyldu (Nie og Wyman, 2005). 

Stjórnvöld tóku eins-barns stefnuna upp eftir að Maó formaður lést og Deng Xiaoping komst 

til valda seint á áttunda áratugnum. Hann var höfundur nýrra áherslna í kínverskum sósíalisma 

og það að stjórna íbúafjölda og fjölgun var mikilvægur þáttur að mati sósíalista á þessum tíma 

til þess að stuðla að nútímavæðingu landsins. Árið 1979 var stefnan sett á en tók miklum 

breytingum strax á fyrsta áratugnum sem hún var við lýði. Til að byrja með var eins-barns 

stefnan einungis stefna sem mælst var til þess að fólk myndi fylgja árið 1980 voru sett lög 

sem kváðu á um að hverju pari væri einungis leyfilegt að eignast eitt barn. Við þau lög komst 

stefnan á það stig að eftirlitsmenn voru fengnir sérstaklega til að fylgja henni eftir og var þeim 

settur þröngur rammi til að sjá til þess að fólk færi ekki umfram útgefinn fæðingarkvóta. Við 

slíkar aðstæður má segja að styrkur ríkisins og yfirburðir gagnvart þegnum þess komi 

virkilega fram. Árið 1983 var sett á fót herferð sem hvatti til ófrjósemisaðgerða en á því ári 

gengust um 20 milljónir Kínverjar undir slíka aðgerð og meirihluti þeirra var konur. Um 

miðjan níunda áratuginn var slakað töluvert á stefnu varðandi ófrjósemisaðgerðir og farið var 

að veita fleiri undantekningar varðandi annað barn fólks, sér í lagi í sveitum landsins og þar 

sem fyrra barnið var stúlka. Þriðja barnið var hins vegar algerlega bannað á þessum tíma 

(Greenhalgh, 1994). Þegar kom að árinu 1992 var meðalbarneign kvenna komin niður í tvö 

börn og allan tíunda áratuginn hélt sú tala áfram að fara lækkandi (Hardee, Xie og Gu, 2004). 

Í Kína hefur það lengi verið stefnan að reyna að hafa hemil á og stjórna sem allra mestu þegar 

kemur að hinu félagslega lífi borgara og til að mynda er skrifað í lög að hjón á frjósemisaldri 

skuli vera á getnaðarvörnum, þau hafa ekki val um slíkt (Order of the President of the 

People's Republic of China No. 63, 2001). Kínverjar virðast að miklu leyti vera því vanir og 

ófáir borgarar lofsama stjórnarfar ríkisins. Eins-barns stefnan virðist hafa verið innlimuð inn í 

menningu þjóðarinnar á þessum tíma sem liðinn er frá því hún var innleidd og virðast flestir 

borgarar nokkuð sammála um að þessi stefna hafi verið bráðnauðsynleg fyrir land og þjóð 

miðað við þær greinar og viðtöl sem höfundur hefur lesið í tengslum við þessa ritgerðarsmíð. 

Hvort sem um er að ræða fólk sem vill sjálft eignast fleiri en eitt barn eða ekki þá virðist það 

tilbúið að fylgja þessari stefnu vegna þess að hún er (samkvæmt því sem yfirvöld segja) 

þjóðinni til góða (Hardee, Xie og Gu, 2004; Nie og Wyman, 2005). Í Kína hefur það löngum 
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verið trú yfirvalda að ekki sé hægt að koma á stefnu nema að almenningur standi á bak við 

hana. Því hefur stefnumótum farið þannig fram oft með því að yfirvöld standa fyrir 

fjöldafundum, sýningum og hafi starfsfólk sem vinnur sérstaklega við áróður vegna ýmissa 

málefna. Yfirvöld senda frá sér fréttablöð, veggspjöld og fólk er jafnvel tekið á eintal til 

sannfæringar (Yu, 1979). Þannig hafa stjórnvöld unnið nokkuð lengi og kunna þessa leið því 

orðið vel til að ná þeim árangri sem sóst er eftir. 

2.3 Áhrif yfirvalda á almenning – gagnrýni 

Töluverð gagnrýni og rökræður hafa átt sér stað á Vesturlöndunum varðandi þau áhrif sem 

yfirvöld í Kína hafa á almenning sinn og menn velta því fyrir sér hvort Kínverjar hefðu getað 

stuðlað að minni frjósemi á annan hátt. Susan Greenhalgh, prófessor í mannfræði við Irvine 

háskólann í Kaliforníu, bendir á í ritgerð sinni „Science, Modernity, and the Making of 

China‘s One-Child Policy“ að þessi stefna, þótt umdeild sé á Vesturlöndum, hafi ekki það 

hlutverk að styrkja stöðu ríkisvaldsins sem slíks eða viðhalda kúgunaraðferðum þess. Eins-

barns stefnan er hluti af nútímavæðingu landsins, efnahagslegri framþróun og tilraun til að 

bæta stöðu þess í heiminum. Fólksfjölgunin var vandamál sem ógnaði möguleikum Kínverja á 

að tryggja þorra landsmanna mannsæmandi líf. Greenhalgh, sem hefur sérstaklega skoðað 

eins-barns stefnuna í Kína, færir rök fyrir því að á bak við stefnuna frá árinu 1979 liggi þær 

kenningar að annars vegar hafi Kína haft mikinn vanda af of mikilli fólksfjölgun sem stóð í 

vegi fyrir því að þjóðin gæti nútímavæðst og hins vegar að eins-barns stefnan væri eina 

mögulega lausnin á því vandamáli. Þessar kenningar voru ríkjandi meðal hins almenna 

borgara í Kína en það sem Greenhalgh vill athuga er hvort möguleiki sé á að þessar kenningar 

eða hugmyndir hafi verið skapaðar af ríkisstjórn og vísindamönnum sem ráðnir voru af 

yfirvöldum til þess að koma ákveðinni stefnu áleiðis. Hún heldur því fram að tölur hafi 

jafnvel verið búnar til eða hagræddar og lagaðar að þessari trú að eins-barns stefnan væri sú 

eina rétta. Sérfræðingar voru ráðnir á sviði íbúafjölda (e. Population Experts) til þess ekki að 

rannsaka íbúafjölda á vísindalegan hátt heldur til þess að hjálpa ríkisstjórninni að ná fram 

markmiðum sínum varðandi stjórn á barneignum. Hún færir rök fyrir því að þó tölur sem 

settar hafi verið fram hafi ekki endilega verið rangar þá voru dæmi um að þær hafi verið settar 

fram í samanburði til dæmis við lönd sem Kína gat engan veginn staðist samanburð við. Kína 

var til að mynda borið saman við Japan og Bandaríkin í mörgum tilfellum en Japan og 

Bandaríkin eru þróuð lönd en Kína hafði síðustu þrjátíu árin fram að þessu alltaf borið sig 

saman við þróunarlöndin. Með því að gera þetta gerðu vísindamenn niðurstöður sínar mikið 
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róttækari en þær í raun voru. Greenhalgh bendir á að ýmsar tölur og rannsóknir hafi verið 

settar fram án þess að hægt hafi verið að rökræða eða ræða yfir höfuð um niðurstöður þessara 

rannsókna. Það átti bara að taka rökum þessara vísindamanna sem gefin og láta kyrrt liggja. 

Ríkisstjórnin hafði ákveðið að um eins-barns stefnu yrði að ræða og það hefur ekki þekkst 

hingað til að hægt sé að rökræða við ríkisstjórn Kína. Með því að setja niðurstöður fram á svo 

róttækan hátt segir Greenhalgh að auðveldara hafi verið fyrir ríkisstjórnina að sannfæra þegna 

sína um réttmæti þessarar stefnu og hún segir að sé litið til baka sé augljóst að um pólitíska 

stefnu og í raun herferð hafi verið að ræða. Hún segir að annað sem sýni fram á hlutdrægni 

rannsóknanna sé að vísindamennirnir sem stuðluðu að eins-barns stefnunni voru vísindamenn 

sem höfðu haldið áfram að njóta menntunar og voru verndaðir til þess á tíma sem flestir aðrir 

vísindamenn voru hundeltir og menntun lá að mjög stórum hluta niðri. Þessu telur hún að ekki 

sé hægt að líta framhjá þegar stefnumótun þessi er skoðuð (Greenhalgh, 2003).  

Áhrifamátt vísindamanna er hægt að rekja aftur til ársins 1919 í Kína eða Fjórða maí 

tímabilsins en þá var almenn trú að vísindi væri grundvöllur sannleikans og að allar lausnir 

við vandamálum landsins lægju í vísindunum. Þessu veltir Greenhalgh upp vegna hinnar 

almennu trúar Kínverja að eins-barns stefnan hafi verið réttlætanleg. Vísindamenn töluðu á 

svo dramatískan hátt og sögðu til að mynda að ekki einungis væri efnahagur landsins að 

hrynja heldur myndi allt umhverfi landsins láta undan þunga mannfjölgunar. Greenhalgh 

veltir því upp hvort að samþykki kínversku þjóðarinnar fyrir þvingunaraðferðum ríkisvaldsins  

hafi í raun verið lögmætt því hún telur samþykki hennar hafa fengist með því að gefa upp 

ranga mynd af aðstæðum. Víst var fólksfjölgun stórt vandamál í Kína, um það verður ekki 

deilt, en aðgerðirnar sem farið var í voru að mati Greenhalgh mun grófari en á þurfti að halda 

(Greenhalgh, 2003). Höfundur veltir því að sama skapi fyrir sér hvort að aðrar aðferðir hefðu 

dugað þó þær hefðu ekki haft jafn róttækar afleiðingar. Auðvelt er að hafa samúð með 

kínverska ríkinu miðað við ósköpin sem það stóð frammi fyrir en að sama skapi verður að 

velta upp hvenær hagsmunir heildarinnar ganga fram fyrir hagsmuni og velferð einstaklinga.  
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3.0 Tölfræðilegar staðreyndir og verklag 

Kína er ekki eina landið sem hefur fjölskylduáætlun (e. family planning program) en um það 

bil þrjú fjórðu þeirra þróunarlanda sem hafa yfir milljón íbúa hafa einhverskonar slíka áætlun. 

Kína hefur samt sem áður verið hvað strangast í eftirfylgni sinni með slíku skipulagi 

(Greenhalgh, 1994). Fjölskylduáætlun Kína og það sem viðkemur henni er og hefur alltaf 

verið ókeypis fyrir borgara landsins. Getnaðarvarnir eru allar á kostnað ríkisins sem og 

ófrjósemisaðgerðir og fóstureyðingar. Missi fólk úr vinnu vegna áðurgreindra aðgerða þá fær 

það fullar bætur þess frá ríkinu (china.org, e.d; IANS, 2008; Yu, 1979). Það ber hins vegar að 

athuga að val á getnaðarvörnum er oft ekki einstaklingsins. Mikil áhersla er lögð á að öll hjón 

noti getnaðarvarnir (eins og kemur fram í fyrri kafla er það bundið í lög) en er oft á tíðum 

talið að ef hjón hafi val þá velji það að vera á pillunni því á henni er hægt að hætta án þess að 

nokkur taki eftir. Því hefur pillan í mörgum tilfellum einungis verið leyfð ef konan getur af 

einhverjum ástæðum ekki verið með lykkjuna. Það hefur verið stefnan að þær konur sem 

búnar eru að eignast eitt barn séu settar á lykkjuna og þær konur sem komnar eru með tvö 

börn fari helst í ófrjósemisaðgerð (Greenhalgh, 1994).  

Eins og komið hefur fram í kaflanum hér á undan var frjósemishlufall kvenna mjög hátt á 

sjötta áratug nítjándu aldar en með fjölskylduáætluninni féll frjósemishlutfall kvenna úr sex 

börnum niður í tæplega tvö börn árið 1992 og sú tala fór lækkandi allan tíunda áratuginn. 

Frjósemishlutfall var á þeim tíma undir því sem kallast endurnýjun, en með því er átt við að til 

þess að viðhalda mannfjölda í Kína þurfa að fæðast ákveðið mörg börn á hverjum tíma 

(Hardee, Xie og Gu, 2004; Winckler, 2002). Í opinberri skýrslu sem gefin var út árið 2000 

halda sérfræðingar því fram að með því að greina þá þætti sem gætu stuðlað að 

frjósemisbreytingum sjáist að á milli 1971 og 1998 að efnahagslegar og félagslegar breytingar 

í Kína geti útskýrt um 46 prósent þeirrar fækkunar sem átti sér stað á þessum tíma en þeir 

segja að fjölskylduáætlunin ein og sér geti útskýrt 54 prósent af fækkuninni og að hún hafi 

orðið til að fækka fæðingum um 338 milljóna barna. Sé sú tala rétt er gert ráð fyrir í þessari 

skýrslu að það hafi sparað þjóðinni um 7,4 milljarða júan. Ef fjölskylduáætlunin hefði ekki 

verið til staðar er því haldið fram að ekki hefði verið næg matarframleiðsla til að fæða alla 

borgarana, en staðan árið 1998 var góð að því leyti (Winckler, 2002). 
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Til þess að fá borgara til þess að taka þátt í fjölskylduáætluninni notaði ríkisstjórnin 

efnahagshvata og boðaði betri lifnaðarhætti myndi fólk styðja eins-barns stefnuna. Fólk sem 

lofaði því að eignast aðeins eitt barn fékk peningaverðlaun og skírteini sem hægt var að 

ramma inn og átti að sýna með stolti. Peningaverðlaunin sem fólk fékk jafngiltu því að fá um 

það bil einn auka mánuð á ári í laun. Um leið var beitt refsingum gagnvart þeim er eignuðust 

fleiri en eitt barn. Fólk átti á hættu að vera flutt á annan vinnustað, hús þess voru í hættu og 

heimili (Handwerker, 1999), bónusar voru afnumdir og ekki nóg með það að „óhlýðnum“ 

einstaklingum væri refsað heldur var jafnvel öðrum sem tilheyrðu sama vinnuhópi refsað líka. 

Fyrir utan slíkar refsingar var möguleikinn á stöðuhækkunum eða launahækkunum í 

framtíðinni horfinn fólki sem kaus að fara aðra leið en fylgja eins-barns stefnunni. Öllum 

fyrirtækjum var skipað að koma á sjálfstæðum fæðingareftirlitsnefndum sem sjá áttu um að 

mennta starfsfólk sitt varðandi stefnu ríkisins og þær áttu að sama skapi að fylgjast með 

konum innan fyrirtækisins og frjósemishegðun þeirra (Nie og Wyman, 2005). Þó svo að ekki 

hafi verið jafn harkalega tekið á öllum sem brutu á reglunum voru mörg dæmi um það og því 

var til staðar sterkur hvati til að fara eftir settum reglum. 

Eins og hefur komið fram var öllum hjónum gert skylt að nota getnaðarvarnir en að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum var samt sem áður í lagi ef þau notuðu þær ekki. Það voru skilyrði eins 

og ef konurnar væru þegar þungaðar eða að reyna að geta sitt fyrsta barn (með leyfi), konur 

sem voru nýbúnar að eignast börn og konur sem höfðu skilið. Metið var að um 18 prósent 

giftra kvenna féllu í þennan flokk. Í grein Susan Greenhalgh „Controlling Births and Bodies 

in Village China“ skrifar hún um niðurstöður rannsóknar um notkun getnaðarvarna innan lítils 

þorps í Kína sem hún kallar Shijiacun. Niðurstöður þeirrar rannsóknar benda til nokkuð 

mikillar „óhlýðni“ við ríkið. Rannsókn þessi var gerð árið 1987 og þar kom fram að engin 

þeirra hjóna sem voru barnlaus notuðu getnaðarvarnir og einungis 15 prósent þeirra hjóna sem 

áttu eitt barn notuðu getnaðarvarnir. Meirihluti þeirra hjóna sem áttu tvö börn eða fleiri voru á 

einhverskonar getnaðarvörnum en þá var sjaldnast um ófrjósemisaðgerðir að ræða. Þarna ber 

að athuga að einungis um eitt þorp er að ræða í gervöllu Kína en rannsókn þessi bendir samt 

sem áður til þess að fólk er ekki allstaðar tilbúið að fylgja eftir stefnu ríkisins í einu og öllu. 

Árið 1996 var gerð könnun á notkun getnaðarvarna meðal hjóna í ýmsum löndum. Hún leiddi 

í ljós að Kína stóð hæst af þeim með yfir 85 prósent notkun getnaðarvarna á hjón á meðan ein 

af hverjum þremur hjónum í þróunarlöndunum notuðu getnaðarvarnir til dæmis og tvenn af 
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hverjum þremur hjónum í Bandaríkjunum notuðu getnaðarvarnir og er því ljóst að Kínverjum 

hefur orðið nokkuð ágengt með stefnu sinni til getnaðarvarnanotkunar (Winckler, 2002). 

3.1 Barneignir 

Ekki er hægt að treysta fyllilega á opinberar tölur þegar fæðingartíðni er skoðuð í Kína en það 

hefur verið vandamál í landinu að fjöldi fólks heldur barnsfæðingum leyndum og 

embættismenn hafa heldur ekki skráð allar fæðingar sem berast þeim til skráningar. Það er að 

öllum líkindum vegna þess að opinberir starfsmenn sem halda áttu utan um fæðingartölur og 

kvóta voru gerðir persónulega ábyrgir fyrir niðurstöðum og var refsað persónulega ef farið var 

umfram leyfðar fæðingar (Goodkind, 2004). Fæðingar sem skráðar voru árið 2000 voru 1.22 á 

konu en kínversk yfirvöld eru treg til að samþykkja þá tölu vegna fyrrnefnds vandamáls. 

Ríkisstjórnin hélt því fram að í raun væri talan líklega nær 1.8 barni á konu. Robert 

Retherford og aðrir gerðu rannsókn til að kanna hversu mikið í raun frjósemi hefði minnkað í 

Kína vegna þessa sterka gruns á að opinberar tölur stæðust ekki raunveruleikann. Það sem 

rannsókn þeirra gefur til kynna er að í raun þurfi að hækka fæðingartíðni á hverja konu upp í 

1.46 fyrir tímabilið 1997-2000 eða 1.59 fyrir árið 2000 eitt og sér. Útreikningar benda til að 

frjósemishlutfall í Kína hafi haldið áfram að fara lækkandi töluvert á tíunda áratugnum. Ekki 

alveg niður í 1.2 barn á konu eins og opinberar tölur segja til um en í milli 1.5-1.6 börn á konu 

um það bil. Hvaða niðurstöður eru réttar hljóta að skipta máli fyrir kínversk yfirvöld til að 

komast að í raun um hvort eins-barns stefnan hafi tekist vel á undanförnum árum eða ekki 

(Retherford, Choe, Chen, Xiru og Hoongyan, 2005). 

3.2 Getnaðarvarnir 
Notkun getnaðarvarna jókst hratt á áttunda áratug nítjándu aldar en féll fljótlega aftur niður á 

þeim níunda. Að meðaltali var hlutfall giftra kvenna á barneignaraldri sem notuðu 

getnaðarvarnir milli áranna 1979 og 1987 um og í kringum 60 prósent (Greenhalgh, 1994). 

Ekki er undarlegt að svo mikill árangur hafi náðst því þegar eins-barns stefnan var kynnt var 

borgurum vel kynnt framtíðarspá á þeim tíma sem spáði því að ef frjósemishlutfall myndi 

haldast í þrem börnum á hjón myndi íbúafjöldinn í Kína ná 4.26 milljörðum árið 2080 eða 

næstum því sama fjölda og heildarfjöldi íbúa heimsins var árið 1980 (Nie og Wyman, 2005). 

Þegar fjöldinn er sannfærður um að um svo svakalegar niðurstöður muni hljótast af ef ekkert 

er að gert geta einstaklingar orðið undir og heildin verður látin ganga fyrir. Í Kína ríkir 

alræðiskerfi og einræði en áhugavert er að skoða skilgreiningu Hönnuh Arendt á því í þessu 

samhengi því stjórnvöld í Kína virðast hafa sömu skilgreiningu og hún. Samkvæmt Arendt er 
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alræðiskerfi ekki bara byggt af einræðisherra sem ákveður að gera eitthvað og treður því svo 

með valdboði upp á þjóð sína. Samkvæmt henni er ekki endilega um að ræða harðstjóra sem 

vinnur gegn fólki sínu heldur þarf að vera stuðningur helst frá meirihluta samfélagsins, það sé 

nefnilega mikill misskilningur að einræði sé endilega andstætt vilja almennings. Hún segir að 

alræðishyggja snúist um að virkja fjöldann og í sína þágu (Arendt, 1958). Það þarf að vera 

fjöldahreyfing bakvið einræðisherrann og þannig hefur það einmitt verið með kínverska 

ríkisstjórn, hún hefur ávallt unnið að því að fá fjöldann bak við sínar ákvarðanir. Því má velta 

upp, og hefur oft verið gert, hvort eins-barns stefnan og fjölskylduáætlunin í Kína séu ekki 

bara fleiri dæmi á alræðishyggju stjórnvalda. Það má kannski fylgja sögu að Arendt taldi slíka 

alræðisstjórn vera undir nokkurs konar brenglun, að ekki væri í lagi með fjöldann undir 

slíkum áhrifum og hún aðhylltist sjálf einstaklingshyggju. 

3.2.1 Lykkjan 

Rannsókn sem gerð var árið 1997 sýndi fram á að 85 prósent kínverskra kvenna fá sér 

lykkjuna eftir fyrsta barn sitt (Winckler, 2002). Konur hafa eindregið verið hvattar til þess að 

fá lykkjuna eftir fyrsta barn sitt og eru dæmi þess að konur hafi fengið lykkjuna án þess að 

vilja það í raun sjálfar. Fjöldi kvenna hefur látið fjarlægja lykkjuna ólöglega og það hefur 

verið þyrnir í augum yfirvalda vegna þess að konur geta gefið þá útskýringu að hún hafi 

„dottið út“. Það er vegna þess að til er í dæminu að líkamar sumra kvenna hafni lykkjunni. 

Hægt er að gera ráð fyrir að stór hluti þessara kvenna hafi látið fjarlægja lykkjuna viljandi því 

rannsóknir sýna að stór hluti þeirra kvenna sem „missa“ lykkjuna verða óléttar stuttu seinna 

(Greenhalgh, 1994). 

3.2.2 Ófrjósemisaðgerðir 

Rannsóknin sem vitnað er í hér að framan í kaflanum um lykkjuna sem framkvæmd var árið 

1997 sýndi að 66 prósent kínverskra kvenna fara í ófrjósemisaðgerð eftir annað barn. 

Ófrjósemisaðgerðum fór mjög fækkandi á tíunda áratugnum eða frá 9,1 milljón og 24 

prósentum árið 1991 þegar þvinganir voru í hámarki og niður í 2 milljónir og 11 prósent árið 

2000 (Winckler, 2002). Ríkið hefur mælt með ófrjósemisaðgerðum sérstaklega frá því að 

eins-barns stefnan hófst og því er fjöldi ófrjósemisaðgerða í Kína mjög mikill miðað við 

fjölda slíkra aðgerða annars staðar í heiminum. Margir rannsakendur hafa haldið því fram að 

oft hafi embættismenn á vegum fjölskyldusáætlunarinnar verið undir miklu álagi að mæta 

settum kvótum og því þvingað fólk, og sérstaklega konur, til ófrjósemisaðgerða. Það hefur 

einnig verið töluverður munur milli landshluta hvort meira sé notað, lykkjan eða 
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ófrjósemisaðgerðir, en það bendir til að um mismunandi áherslur embættismanna sé að ræða. 

Þá er um mismunandi auglýsingaherferðir að ræða ef svo má segja (Short, Linmao og 

Wentao, 2000). Erfitt er að komast yfir tölur sem sýna heilsufarsvandamál sem af þessum 

aðgerðum hljótast en framkvæmdir stjórnvalda benda þó til að um töluverðan fjölda hljóti að 

vera að ræða. Sérstakar deildir hafa verið til þess gerðar að sjá um slík vandamál og hafa 

læknar og starfsfólk læknastöðva verið hvött sérstaklega til þess að bæta gæði 

getnaðarvarnaraðgerða. Einungis þetta er talið sýna að vandamálið sé langt frá því að vera 

sjaldgæft. Rannsóknir hafa sýnt að fylgikvillar, sér í lagi í kjölfar stórra herferða til 

ófrjósemisaðgerða, hafa verið vandamál og þó að getnaðarvarnir hafi ekki verið beintengdar 

við læknisfræðileg vandamál þarf ekki nema að örfá mál komi í ljós til að valda almennum 

áhyggjum. Fólk er margt hrætt við ófrjósemisaðgerðir og þegar herferðir fara af stað sem 

hvetja til þeirra og fara oft fram undir óásættanlegum aðstæðum má sjá að kvíði eykst í 

samfélaginu sem að hefur sýnt sig að valdi öðrum heilsukvillum líka (Greenhalgh, 1994). 

3.3 Fóstureyðingar 

Í könnuninni sem Winckler talar um í grein sinni og minnst er á að ofan bæði í kaflanum um 

lykkjuna sem og ófrjósemisaðgerðir kemur fram að þrátt fyrir að allar þessar getnaðarvarnir 

og notkun þeirra þá hafði þriðjungur þeirra kvenna sem tóku þátt í þessari könnun farið í 

fóstureyðingu einu sinni eða oftar. Fóstureyðingarnar voru um það bil 0.46 á konu sem bendir 

til þess að margar konur hafi þurft að fara í fleiri en eina fóstureyðingu. Til samanburðar má 

þess geta að gert er ráð fyrir að um 43 prósent kvenna í heiminum fari í að minnsta kosti eina 

fóstureyðingu á ævinni og er meðaltalið í heiminum um það bil ein fóstureyðing á konu. Í 

Kína er líklegra að konur fari í fóstureyðingu eftir að þær eru búnar að eignast eitt barn og það 

er mikill munur milli þeirra kvenna sem búa í sveitum og þeim sem búa í borgum. Þær í 

sveitunum eru þrisvar sinnum líklegri til að fara í fóstureyðingu en hinar. Fóstureyðingar hafa 

aukist stöðugt síðan eins-barns stefnan var tekin upp eða frá 0.10 milli áranna 1960-1979 til 

0.34 milli áranna 1996 og 2000 og má því færa rök fyrir að þessi aukning sé í beinu samhengi 

við eins-barns stefnuna (Winckler, 2002). Við upphaf tíunda áratugarins var enn hvatt til eins-

barns stefnunnar í Kína en eftirfylgni var þá helst hörð innan stórborganna og þar sem 

mannfjöldinn var sem mestur. Árið 1995 hafði hlutfall fóstureyðinga komist í jafnvægi niður í 

27 fóstureyðingar á hverjar 100 þunganir sem vitað var af (Löfstedt, Shusheng og Johannson, 

2004).  
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Nokkuð hefur verið um að konur séu neyddar til að gangast undir fóstureyðingar í Kína og út 

úr rannsókn sem byggði á viðtali við 1,111 giftar konur á sveitum landsins kom í ljós að 36 

prósent þeirra sögðust hafa þurft að fara í að minnsta kosti eina fóstureyðingu nauðugar. Það 

er kannski til marks um það að á tíunda áratugnum var næstum öllum þungunum með öðru 

barni hjóna eytt (Löfstedt, Shusheng og Johannson, 2004). Fóstureyðingar ganga undir 

nafninu aðgerðir til úrbóta (e. remedial measures) í Kína og eru konur hvattar til að fara í 

slíkar aðgerðir ef þær eru að fara umfram kvóta. Í Kína eru konur að meðaltali gengnar lengur 

með fóstur sín þegar að fóstureyðingu kemur heldur en annarsstaðar í heiminum og má líklega 

rekja það til þessa þvinguðu aðgerða (Greenhalgh, 1994). Opinberar tölur um fóstureyðingar 

þurfa auk þess ekki að vera alveg réttar. Það hefur alltaf verið vandamál að fá réttar tölur 

varðandi fóstureyðingar, allstaðar í heiminum, vegna þess að þær eru viðkvæmt mál og ekki 

allir eru tilbúnir að viðurkenna að hafa gengist undir slíka aðgerð (Löfstedt, Shusheng og 

Johannson, 2004). 

3.4 Ættleiðingar/horfin börn? 

Í ritgerð Daniel M Goodkind „China‘s Missing Children: The 2000 Census Underreporting 

Surprise“ kemur fram að þegar manntal var tekið í Kína árið 2000 vantaði upplýsingar um 

nærri 37 milljónir barna undir 10 ára aldri miðað við þá áætlun um barnafjölda sem gefin var 

út við manntalið 1990. Stór hluti er talinn vera vegna vanskráningar (e. underreporting) sem 

er þá vegna þess að foreldrar eða fæðingareftirlitið sleppir því að skrá fæðingar þegar farið er 

umfram kvóta eins og komið er inn á hér að framan. Það er einnig talið geta útskýrt þennan 

fjölda að í spánni sem gefin var út árið 1990 hafi of mikillar bjartsýni gætt um komandi 

barneignir (Goodkind, 2004).  

Það að yfirgefa börn sín og jafnvel bera þau út á sér langa sögu í Kína en strax fyrir 1970 

hafði fjöldi yfirgefinna barna minnkað töluvert vegna betri lifnaðarhátta og aðstæðna í 

landinu. Þegar eins-barns stefnan var hins vegar tekin upp jókst fjöldi yfirgefinna barna 

gífurlega á ný. Það má til dæmis nefna að þegar herferðir fara af stað í ýmsum héruðum þá 

fjölgar yfirgefnum börnum á þeim svæðum. Enginn veit nákvæmlega hversu mörg börn eru 

yfirgefin á ári hverju í Kína og engin leið er til að geta sér til um slíkt bæði vegna þess að 

Kínverjar virðast alla jafna ekki ræða þetta málefni og enginn (svo vitað sé) hefur lagt í svo 

umfangsmikla rannsókn. Börnin sem um er að ræða eru langoftast stúlkubörn og fötluð börn. 

Algengast er að um stúlku sé að ræða sem er heilbrigð en á eina eða fleiri eldri systur og 
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engan bróður. Hún er þá jafnan yfirgefin vegna þess að foreldrar hennar eiga dætur fyrir og 

vilja son (Johnson, Banghan og Liyao, 1998).  

Ættleiðingar innan landsins voru óheimilar nema þeir foreldrar sem sóttust eftir að ættleiða 

væru sjálf barnlaus og yfir þrjátíu og fimm ára aldri. Ættleiði foreldrar „umfram“ börn þurfa 

þau að borga sömu sektir og þeir foreldrar sem eignast börn umfram kvóta á náttúrulegan hátt. 

Það eru milli átta og tíu þúsundir ættleiðingar skráðar á ári í Kína en vegna vanskráninga og 

raunverulegs íbúafjölda í Kína er því velt upp hvort raunveruleg tala sé ekki mun hærri. Sumir 

halda því fram að óskráðar, óformlegar ættleiðingar séu mörg hundruð þúsund á ári hverju 

(Johnson, Banghan og Liyao, 1998). Breytingar voru gerðar á ættleiðingarlögunum árið 1999 

sem lækkuðu leyfðan aldur ættleiðingarforeldra niður í þrjátíu ár og að auki leyfa þau 

foreldrum sem eiga börn fyrir að ættleiða. Þrátt fyrir þessa breytingu má segja að hún hafi 

verið meira í orði en á borði því að breytingin um að fjölskyldur með börn mættu ættleiða fór 

í mjög smátt letur og því var bætt við að ættleiðingarforeldrar þyrftu að ganga undir ýmis 

konar athuganir og mega til dæmis ekki hafa komist í kast við reglur fjölskylduáætlunarinnar. 

Þarna er fjölskyldum með börn einmitt gert erfitt fyrir að mati margra (Johnson, 2002). 

Kay Johnson skrifar í ritgerð sinni „Politics og International and Domestic Adoption in 

China“ um ættleiðingar bæði innan og út úr Kína og hvað veldur því að ættleiðingar út úr 

landinu séu svona há prósenta og hún kemst að þeirri niðurstöðu að eins-barns stefnan hafi 

ekki orðið til þess að hvetja til ættleiðinga innanlands. Hún heldur því fram að fyrstu skrefin 

hafi verið tekin í þá átt að fylgja Haagsáttmálanum
2
 en til að ná að stíga þau skref til fulls sé 

nauðsynlegt fyrir Kínverja að taka betur á þessu málefni. Þegar eins-barns stefnan kom til 

fækkaði til dæmis innlendum ættleiðingum töluvert og stóð munaðarleysingjahælum ekki 

annað til boða en að sækjast eftir samstarfi við alþjóðasamfélagið og fjölgaði því 

ættleiðingum úr landi töluvert. Þegar lögunum um ættleiðingar var breytt árið 1999 og 

Kínverjar sjálfir fengu meira rúm til ættleiðinga var misjafnt hversu staðaryfirvöld og 

munaðarleysingjahæli gerðu mönnum erfitt eða auðvelt fyrir að ættleiða innanlands. Það 

virðist vera sem slíkt hafi farið að miklu leyti eftir geðþóttaákvörðunum. Það ber líka að 

athuga að alþjóðlegar ættleiðingar veita munarðarleysingjahælum töluvert fjármagn en 

kostnaður fyrir útlendinga að ættleiða kínversk börn er um það bil í kringum 3000-4000 

                                                 
2
 Haagsáttmálinn er alþjóðlegur sáttmáli frá árinu 1993 sem ætlað er að koma í veg fyrir verslun með börn undir 

yfirskyni ættleiðinga og samkvæmt honum eiga ættleiðingar innan fæðingarlanda barnsins ávallt að ganga fyrir 

því að senda þau úr landi (HCCH, e.d) 
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Bandaríkjadali (sem er miðað við gengi í júlí 2010 milli 370,000 og 490,000 íslenskar krónur) 

og fer meirihluti þess kostnaðar beint til munaðarleysingjahælanna. Sum hæli hafa tekið upp á 

því að rukka Kínverja um sama fjármagn sem veldur því að færri geta séð sér fært að ættleiða 

(Johnson, 2002).  

  



 

 

     

 

18 

 

 

4.0 Frekar syni en dætur 

Í Kína er löng hefð fyrir því að foreldrar kjósi heldur að eignast syni en dætur og benda sumar 

rannsóknir til að landinu hafi í raun skort stúlkur og konur í ár og aldir. Á árum áður voru til 

dæmis barnamorð og/eða útburðir á stúlkubörnum alls ekki óalgeng (Löfstedt, Shusheng og 

Johannson, 2004). Í Kína ríkir menning sem metur syni umfram dætur og ástæðan fyrir því er 

að ætlast hefur verið til að synirnir verði heima og hugsi um foreldra sína í ellinni á meðan 

dæturnar flytja að heiman og hugsa þá um tengdaforeldra sína (Hardee, Xie og Gu, 2004). Í 

Kína er meirihluti fjölskyldna fátækar sveitafjölskyldur og þar er talin vera virkileg þörf á 

karlkyns arftaka. Í sveitum landsins er einnig talið nauðsynlegt að börnin afli einhverskonar 

innkomu. Meirihluti kínverskra bænda myndu segja að ekkert veitti betra öryggi fyrir ellina 

heldur en að eignast son (Lewis, 1996). 

Hlutfall dauðsfalla kvenkyns ungabarna (sem að öllum líkindum var að völdum barnamorða) 

féll töluvert á kommúnistatímabilinu í Kína, en hvarf þó aldrei alveg. Undir eðlilegum 

kringumstæðum fæðast aðeins fleiri karlmenn en konur en karlkyns ungabörn hafa líka minni 

líkur undir eðlilegum kringumstæðum á að lifa af. Í manntalinu sem tekið var árið 1990 var 

hlutfall karlkyni á móti kvenkyni 1.066 sem að hefði undir eðlilegum kringumstæðum aldrei 

farið hærra en 1.02 (Coale og Banister, 1996). Þó aðstæður séu harðar í landinu og mikið sé af 

horfnum stúlkubörnum er erfitt að dæma þjóðina harða eða hjartalausa eins og tilhneiging 

virðist vera fyrir í alþjóðasamfélaginu þegar litið er til fjölda yfirgefinna barna eða útborinna. 

Það ber að athuga að vegna eins-barns stefnunnar sjá margar fjölskyldur sig nauðbeygðar til 

að beita örþrifaráðum. Ríkið sjálft setti eins-barns stefnuna á sem örfþrifaráð til að mæta 

fátækt og skorti sem Kínverska þjóðin stóð frammi fyrir miðað við offjölgun. Meira en 

milljarður kínverskra landsmanna lifa á alltof litlu landsvæði miðað við fjöldann og þó þeir 

séu í langflestum tilfellum til í að vinna fyrir sér eru auðlindir landsins mun minni en þarf til 

að halda þessum fjölda uppi (Lewis, 1996).  

4.1 Skekkja á Kynjahlutfalli 

Snemma á áttunda áratugnum var kynjahlutfall orðið nokkuð eðlilegt, þá fækkaði horfnum 

stúlkum og fór niður í að einungis tvö prósent þeirra stúlkubarna sem fæddust hurfu. Það sem 

sagt minnkaði, en hvarf þó ekki að fullu. Þegar eins-barns stefnan var tekin upp í Kína og áður 

en sónartæknin var aðgengileg almenningi fjölgaði horfnum stúlkubörnum upp í þrjú prósent.  
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Í Kína er mesti skorturinn á stúlkum í heiminum sé borinn saman fjöldi þeirra við fjölda 

drengja í landinu (Löfstedt, Shusheng og Johannson, 2004). Venjulegt kynjahlutfall er talið 

vera á bilinu 94-102 karlmenn á móti hverjum100 konum en í Kína er hlutfallið 106,7 

karlmenn á móti hverjum 100 konum. Þó kemst Indland ansi nálægt Kína í kynjaskekkju en 

þar er kynjahlutfallið 106,5 á móti 100 (Banister, 2004). Þó er athyglisvert að benda á að 

landsmenn vilja mjög margir hina fyrirmyndarfjölskyldu sem byggir á tveim börnum, dreng 

og stúlku. Því er algengt að ef fyrsta barn hjóna er stúlkubarn að henni er haldið með von um 

að eignast síðan dreng. Rannsóknir hafa sýnt að konur sem eiga bæði son og dóttur eru jafn 

líklegar til fóstureyðinga og konur sem eiga tvo syni (Löfstedt, Shusheng og Johannson, 

2004). Það er þó ýmislegt sem bendir til þess að drengir séu teknir fram yfir stúlkur eins og 

sést til dæmis þegar skoðað er barneignarhlutfall kvenna sem hætta barneignum eftir að 

ákveðnum „kvóta“ af karlkyni er náð. Þegar einn sonur er fæddur lækkar barneignarhlutfall 

kvenna. Fólk er tilbúið að reyna aftur eftir að hafa eignast eina dóttir en er ólíklegra til þess ef 

það eignast son í fyrstu tilraun (Coale og Banister, 1996). Að sama skapi ef litið er á yfirgefin 

börn má sjá að þau börn eru langoftast stúlkur eða fötluð börn. Ef svo vill til að drengir eru 

yfirgefnir vill oftar en ekki til að fjölskyldan hafi þegar eignast son og hafi ekki efni á að 

borga gjald fyrir að fara umfram kvóta eða að drengurinn sem um ræðir hafi misst foreldra 

sína og sé í raun og veru munaðarleysingi. Þá er oftar um að ræða eldri drengi heldur en 

gengur og gerist með yfirgefin börn (Johnson, Banghan og Liyao, 1998).  

Kynjahlutfall hefur verið skakkt í gegnum tíðina í Kína og hafa ýmsar rannsóknir verið gerðar 

sem sýna fram á það. Það má til dæmis nefna að þegar manntalin voru skoðuð sem tekin voru 

annars vegar árið 1953 og hins vegar 1964 að þá sást að munur á kynjahlutfalli jókst töluvert á 

yngstu hópunum sem tilheyrðu fyrra manntalinu, það er þegar þeir urðu táningar. Það gefur 

sterklega til kynna að um vanrækslu af yfirlögðu ráði gagnvart stúlkubörnum hafi verið að 

ræða (Coale og Banister, 1996). Það er ekki einungis um það að ræða að stúlkubörn séu frekar 

yfirgefin heldur eru líka meiri líkur á því að þeim sé ekki sinnt nægilega vel. Ef sú 

menningarhefð væri ekki við lýði að meta drengi umfram stúlkur má spyrja sig hvort um svo 

margar fóstureyðingar væri að ræða, eða um jafn mörg yfirgefin börn. Því má velta upp hvort 

að hugarfarsbreyting meðal kínversks almennings sé ekki nauðsynleg til að sporna við þessari 

skekkju. 
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4.2 Kynjaval – fóstureyðingar eftir kyni 

 Kynjahlutfall við fæðingu var tiltölulega stöðugt og eðlilegt þar til kom að níunda áratugnum 

og sónarinn kom til sögunnar með þá tækni að geta greint komandi kyn. Þá fór snögglega að 

aukast munur á kynjahlutfalli við fæðingu og bendir það sterklega til þess að foreldrar hafi 

farið í miklum mæli að velja að eyða kvenkyns fóstrum og frekar halda þeim sem karlkyns 

voru (Löfstedt, Shusheng og Johannson, 2004). Sónar var ekki kynntur á heilsugæslustöðvum 

utan stórborga fyrr en árið 1984 en milli áranna 1984 og 2000 var kynjahlutfall um það bil 

109 fæðingar drengja á móti 100 fæðingum stúlkna. Engar tölur eru til sem segja til um 

nákvæmlega hversu margar fóstureyðingar hafa átt sér stað með kynjavali svokölluðu en það 

þykir benda til að yfirvöldum þyki þetta alvarlegt vandamál að þau hafa bannað slíkar 

fóstureyðingar og jafnframt að skoða hvaða kyn kona ber undir belti. Einnig er bannað að 

nýta þá tækni sem leyfir fólki að velja kyn fósturvísa. Árið 1987 var slík löggjöf sett á en þrátt 

fyrir það hefur kynjahlutfall farið sífellt hækkandi sem bendir þá til þess að ólöglegt kynjaval 

fari fram að miklu leyti. Þrátt fyrir að fóstureyðingar hafi komið til virðast þær ekki hafa orðið 

til þess að fækka barnamorðum. Rannsóknir hafa sýnt að fóstureyðingar hafa einungis bæst 

við barnamorð í landinu (Löfstedt, Shusheng og Johannson, 2004). Í skýrslu sem skoðaðar 

voru fæðingar í Kína frá árinu 1980 til 2000 var áætlað að fjöldi horfinna stúlkubarna væri um 

12 milljónir í öllu landinu. Reiknað var með því að um þriðjungur þeirra væri óskráður en 

ekki dáinn. Nýlegar rannsóknir benda einnig til þess að samblanda af því að vilja heldur son 

en dóttur, frjósemishlutfall og notkun á tækni eins og sónar til að sjá fyrir um kyn fóstursins er 

að valda skorti á stúlkum í Kína. Það og fjölskylduáætlunin hafa ýtt undir þessa þróun. 

(Löfstedt, Shusheng og Johannson, 2004). 
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5.0 Lífsiðfræði  

Þær spurningar sem alþjóðasamfélagið hefur helst fjallað um varðandi eins-barns stefnu Kína 

og fjölskylduáætlunina varða siðfræði og hvort slík stefna geti verið í samræmi við þau 

viðhorf sem hafa verið að ryðja sér til rúms gagnvart mannréttindum. Sérstök grein innan 

siðfræðinnar leggur áherslu á að skoða einmitt þess konar spurningar en sú grein hefur verið 

nefnd lífsiðfræði (e. bioethics).  

Þegar önnur alda feminisma reis, milli 6. og 8. áratugarins, fóru feministar að beina athygli að 

hagsmunum kvenna sem fram að því höfðu verið vanræktir. Þetta voru til að mynda þættir er 

varða aðgengi að getnaðarvörnum og fóstureyðingum og þættir er varða þunganir og kynferði 

kvenna (Donchin, 2004). Lífsiðfræði skoðar og veltir upp  ýmsum áleitnum spurningum, til að 

mynda varðandi þá tækni sem orðin er til sem leyfir kynjaval á fóstrum. Í lífsiðfræði er velt 

upp spurningum varðandi fatlanir og hvernig koma má í veg fyrir þær, genarannsóknir og 

skimun, fóstureyðingar, þar er velt upp spurningum varðandi stofnfrumurannsóknir og klónun 

manna svo eitthvað sé nefnt (Donchin, 2004). Fjölskylduáætlun og eins-barns stefna Kína 

fellur vel undir slíkar vangaveltur. Höfundur mun leitast við að skoða og svara því sem að 

mati hans hefur leitað einna mest á fólk varðandi lífsiðfræði og Kína í köflunum hér á eftir. 

5.1 Líkami kvenna 

Spurningar er varða líkama kvenna og þá áreitni og afskipti sem geta átt sér stað að hálfu 

yfirvalda í þeirra garð er ekki síst velt upp þegar menn velta fyrir sér lífsiðfræði. Yfirvöld í 

Kína hafa verið ströng í eftirfylgni við fjölskylduáætlun sína og má halda því fram að afskipti 

af líkömum kvenna hafi verið mest áberandi. Líkamar kvenna eru undir smásjá ríkisins, fylgst 

er með frjósemi þeirra og notkun þeirra á getnaðarvörnum. Verði þær þungaðar án leyfis eru 

þær jafnvel þvingaðar til fóstureyðinga (Greenhalgh, 1994) og eignist þær of mörg börn eru 

ófá dæmi um að þær verði þvingaðar til ófrjósemisaðgerða (Short, Linmao og Wentao, 2000). 

Það má rekja aftur til tíma Konfúsíusar og líklega lengra að karlmenn hafa verið taldir 

mikilvægari fjölskyldum en konur. Það er hlutverk karlmanna að halda ættarlínunni gangandi 

og oft á tíðum er litið á líkama kvenna sem einungis framleiðsluvélar til þessa. 

Framleiðsluvélar sem meira að segja geta brugðist því hlutverki sem ætlast er til af þeim 

(Donchin, 2004).  
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Þegar feministar hafa farið í að skoða lífsiðfræði hafa þeir ekki síst lagt áherslu á að skoða 

sambandið milli þeirra ímynda sem fólk gefur sér af konum, af æxlun og síðan af sjálfsmynd 

kvenna. Ýmsir hafa komist að þeirri niðurstöðu að sjálfsmynd kvenna tengist mjög oft æxlun 

þeirra og möguleikum þeirra þar á (Boetzkes, 1999). Konur eiga það til að dæma sjálfa sig út 

frá getu þeirra eða ekki til að eignast börn og ef þær eignast börn þá þurfa þau að vera 

„fullkomin“ þar að auki. Í eins-barns stefnu kínverskra stjórnvalda er þeim hjónum sem halda 

sig við það að eignast eitt barn hampað á meðan þau hjón sem ekki geta eignast börn eða vilja 

það ekki eru litin hornauga. Eins og segir einhversstaðar þá mætti halda fram að þetta sé ekki 

bara eins-barns stefna heldur „þú-verður-að-eignast-eitt-barn stefna“ (Handwerker, 1999). Í 

ritgerð Lisa Handwerker „Health Commodification and the Body Politic: The Example of 

Female Infertility in Modern China“ þar sem hún rannsakar áhrif sem ófrjósemi hefur á 

kínverskar konur á 10. áratugnum segir að mikill áhugi hafi verið á tækni er varðar 

ófrjósemisvandamál í Kína síðan á 9. áratugnum og þó það virðist í fljótu bragði fara á skjön 

við eins-barns stefnuna þá eins og segir hér á undan þá er þrýstingurinn að eignast þetta eina 

barn gífurlegur af samfélaginu. Á sama hátt má segja að þetta sé líka í fullu samræmi við 

leitni Kínverja að innleiða nýjustu tækni þegar þeir koma því við (Handwerker, 1999).  

Sjálf mannsins tengist að mjög miklu leyti líkama hans og þær væntingar sem menn hafa til 

hans. Ef líkami einstaklings bregst honum þá er talið næsta víst að sjálfsmynd hans komi illa 

út. Þegar fólk lendir í slysum og þarf að glíma við einhvers konar fötlun á eftir þá þurfa menn 

oft á tíðum að byggja upp sína sjálfsmynd frá grunni. Í ritgerð sem Anne Donchin skrifar um 

feminíska lífsiðfræði segir hún að dæmi séu þess að konur sem verði fyrir nauðgun fái þá 

tilfinningu að líkami þeirra hafi brugðist þeim. Það kemur í ljós að líkami þeirra er 

viðkvæmari og varnarlausari en þær héldu og sú sjálfsmynd sem þær höfðu verður ekki lengur 

hin sama. Þetta segir hún að eigi líka við um konur sem missi fóstur eða konur sem geti ekki 

eignast börn. Líkami þeirra bregst þeim og þær tengja það beint við sjálfsmynd sína (Donchin, 

2004). Giftum konum í Kína hefur verið úthlutað barneignarleyfum síðan eins-barns stefnan 

var tekin upp. Þær fá leyfi til að eignast börn á gefnu tímabili og takist það ekki þurfa þær að 

skila inn leyfinu og fá endurúthlutað nýju vilji þær reyna aftur. Dæmi eru um að konur hafi 

þurft að skila inn leyfum sínum oftar en einu sinni og þær segja margar að auðmýkingin sem 

fylgi því sé yfirþyrmandi. Það er ekki nóg með að þær þurfi að lifa við skömmuna með sjálfri 

sér heldur þurfa þær að deila skömminni með yfirvöldum og þá almenningi í raun líka 

(Handwerker, 1999).  
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Í áðurnefndri ritgerð Handwerker kemur fram að í Kína þurfa ógiftar konur að ganga undir 

læknisrannsókn sem athugar getu þeirra til barneigna og hvort möguleikar séu á að genagallar 

leynist hjá þeim eða í ættarsögunni sem gætu skaðað börn þeirra í framtíðinni. Síðan hafa 

giftar konur samkvæmt Handwerker þurft að gangast undir skoðun hjá kvensjúkdómalækni 

allt að því hálfsárslega frá því á 10. áratugnum. Ljóst er að í landinu eru karlar og konur ekki 

undir sömu tegund af eftirliti. Eftirlitsstefnan sem yfirvöld hafa sett fram í landinu er algerlega 

fordæmislaus og þá sér í lagi þegar viðkemur líkama kvenna. Þegar manntöl eru tekin er 

sjaldan reiknuð út tölfræði varðandi karla á barneignaraldri en tölfræði varðandi konur á 

barneignaraldri og frjósemi þeirra er vandlega skoðuð og niðurstöðum og upplýsingum um 

það víða dreift. Tölur eru til um fjölda kvenna sem eru á barneignaraldri, fóstureyðingar og 

fósturlát, lifandi fæðingar, þunganir og notkun kvenna á getnaðarvörnum (Handwerker, 

1999). 

Stærstu áhyggjuefni feminista varðandi siðfræðilegu þætti eins-barns stefnunnar í Kína og 

fjölskylduáætlana almennt í heiminum eru tvö: Að sú tækni sem verður til varðandi 

genaíhlutun setji þrýsting á konur að nýta sér hana til að framleiða bara „fullkomin“ börn. Og 

að þeir sem fæðast með einhverja fötlun eiga eftir að verða litnir enn meira hornauga af hálfu 

samfélagsins en þeir eru þegar litnir í dag. Aðrir vilja þó að auki benda á þá spennu sem getur 

myndast milli menningarhefða og almennra hugmynda sem fólk hefur varðandi manngæsku í 

heiminum. Þá er einna helst bent á þætti er tengjast fæðingum, sjúkdómum, fötlunum og 

dauða og að hafa verði í huga að ekki eru sömu hugmyndir ríkjandi allsstaðar um hvað er gott 

og hvað slæmt (Donchin, 2004).  

Fóstureyðingar eru mjög algengar í Kína eins og komið hefur fram í ritgerðinni en almennt er 

litið svo á að þegar kona er orðin þunguð er það hún sem ber aðal ábyrgðina gagnvart ófæddu 

barninu. Það er hún sem ákveður hvort hún ali barnið í heiminn eða ekki og enginn getur 

borið jafn mikla ábyrgð á því og hún. Elisabeth Boetzkes segir í ritgerð sinni „Equality, 

Autonomy, and Feminist Bioethics“ að það að virða sjálfstæði þunguðu konunnar feli miklu 

meira í sér en bara að ráðast ekki inn á yfirráðasvæði hennar líkamlega séð. Sjálfstæði kvenna 

samkvæmt henni verður að vera skilið sem meira en einungis líkamlegt sjálfstæði heldur 

einnig með þeirri siðferðiskennd sem konan sjálf hefur og þeirri sjálfsmynd sem hún hefur í 

tengslum við siðferði sitt. Boetzkes skrifar mikið til um rétt kvenna til fóstureyðinga og það 

að skilja sjálfið frá leginu (en þá er verið að vísa til þeirrar stjórnar sem konur eru með eða 

eiga að hafa á líkama sínum). Þar er verið að vísa til þeirra réttinda kvenna að ráða hvort þær 
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vilji ganga með barn eða ekki en höfundur veltir fyrir sér hvort ekki megi fjalla um 

fóstureyðingar sem konur eru neyddar að fara í á sama hátt, það er réttindi kvenna að velja að 

ganga með barn. Eins og komið hefur fram áður í ritgerð þessari hefur verið um ófáar 

nauðungarfóstureyðingar að ræða í Kína og höfundur veltir því upp hvort ekki eigi það sama 

við í þeim tilfellum eins og þegar konum er meinað að fara í fóstureyðingu, tilfinningin sem 

hlýtur að fylgja því hlýtur að snerta á sjálfsmynd kvenna rétt eins og um nauðgun væri að 

ræða. Líkami þeirra er látinn bregðast þeim og jafnvel er brotið á siðferðisgildum kvennanna 

séu þær neyddar til að eyða fóstri sínu. Í slíkum tilfellum er hægt að segja eins og Boetzkes að 

heilindi varðandi líkama manna snúist um meira en að halda líkamanum heilum heldur er 

þetta líka spurning um þá ímynd sem menn hafa af þeim sjálfum, hvernig þeir svo varpa 

þessari ímynd fram og hvernig hún síðan virkar gagnvart heiminum. Ef um 

nauðungarfóstureyðingar er að ræða má segja að tilraun þeirra kvenna sem um er að ræða til 

að varpa sínu sjálfi fram gagnvart heiminum hafi mistekist. Þegar kemur að því að varpa fram 

hugmynd um okkur sjálf erum við nefnilega samkvæmt Boetzkes mjög viðkvæm og þurfum 

að treysta á hitt fólkið í samfélaginu til að staðfesta sjálf okkar (Boetzkes, 1999). Það hlýtur 

einnig að hafa sömu áhrif á sjálfið séu konur sendar nauðugar í ófrjósemisaðgerðir eins og 

mörg dæmi eru líka um í Kína. 

5.2 Kynjaval á fóstrum 

Eins og komið hefur fram hér að framan er þrýstingur á konur mikill er varðar barneignir og 

að eignast eitt barn en konum hefur fundist sá þrýstingur hafa aukist samkvæmt Handwerker á 

10. áratugnum og með aukinni tækni eykst þrýstingurinn á konur um að þetta eina barn sé þá 

að sama skapi fullkomið (Handwerker, 1999). Það hefur líka komið fram hér að framan að 

fleiri foreldrar óska sér að eignast son en dóttur og hafa lífsiðfræðingar eins og Elisabeth 

Boeztkes velt fyrir sér mögulegum afleiðingum þess. Boetzkes heldur því fram í áðurgreindri 

ritgerð sinni að kynjaval ógni sjálfstæði kvenna að því leytinu til að ef að ekki eru til 

nægjanlega margar fyrirmyndir til þess að konur geti öðlast skilning á sjálfum sér verði 

sjálfsmynd kvenna aldrei önnur en að þær séu lægra settar og ómerkilegri en karlmenn. 

Kynjaval samkvæmt þessu hlýtur að brjóta á jafnréttishugmyndum með því að segja að 

karlmenn séu metnir meira en konur. Þarna er það gefið að kynjaval verði yfirleitt 

karlmönnum í hag og er það gert vegna þess að feðraveldi er ríkjandi víða í heiminum en 

konur eru ekki oft settar ofar á stall í samfélögum en karlmenn. Boetzkes heldur því fram að 
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verði kynjavali leyft að þrífast og samþykkt af yfirvöldum haldi gildi kvenna áfram að lækka 

(Boetzkes, 1999). 

Það ber þó að benda á að þó Boetzkes haldi því fram að kynjaval sé vont fyrir konur þá er það 

sjónarmið á kynjaval einnig til að ef þessi tækni, að velja kyn ófædds barns eða að eyða barni 

út af kyni þess, sé gerð ólögleg geti það jafnvel haft alvarlegri afleiðingar en ef hún væri 

leyfð. Það gæti orðið til þess að farið verði á ólöglegan hátt út í slíkar aðgerðir undir jafnvel 

ömurlegum kringumstæðum og það setji ekki bara umrætt barn í hættu heldur móðurina líka. 

Því má velta fyrir sér hvort annað lífið sé mikilvægara en hitt. Dæmi eru um að hafi konur 

neitað að taka þátt í kynjavali þá hafi þær sett sig í hættu gagnvart eiginmanni sínum og 

fjölskyldum þeirra (Boetzkes, 1999; Warren, 1999). Sé þrýstingur mikill á konu að eignast 

son er aldrei að vita hvert sá þrýstingur geti leitt. Menn verða að spyrja sig líka hvað kemur 

þunguðu konunum innan samfélaga sem best. Sumir hafa jafnvel haldið því fram að konur 

græði á því að verða hlutfallslega færri innan samfélaga. Þær yrðu meira metnar, konur hefðu 

meira val þegar kæmi að makavali og karlar væru líklegri til að gefa sig alla í sambönd sín 

vegna þess að erfiðara væri fyrir þá að finna sér annan maka (Warren, 1999). 

Aðrir benda hins vegar á að ef karlmenn séu hlutfallslega fleiri þá bitni það ekki síður á þeim 

sjálfum vegna þess að þeir þyrftu að vinna meira og leggja mun harðar að sér til að vera 

vænlegir til giftinga innan samfélaga sinna og þó að konur hefðu kannski meira og betra 

makaval þá kæmi það sér illa fyrir þær sem þegnar samfélags. Kvennahreyfingar væru líkast 

til litlar sem engar og afskipti kvenna af pólitík og stjórnunarstöðum yrði mjög takmörkuð. Ef 

konur eru hlutfallslega færri þá gefur það augaleið að konur fá færri tækifæri til hópamyndana 

sín á milli og fyrir kvenréttindabaráttu hefur hópamyndun kvenna hingað til skipt sköpum. 

Hafi konur ekki dætur eða systur segir í ritgerð Warren að konur gætu orðið einangraðri og 

orðið valdalitlar. Einhverjir hafa spáð því að aukist hlutfallslegur mismunur milli kynjanna í 

sömu átt þá verði til ofbeldisfyllri samfélög, fleiri kynferðisglæpir gagnvart bæði konum og 

börnum og einstaklingsfrelsi kvenna ásamt möguleika þeirra á þátttöku í stjórnmálum og 

félagslífi yrði takmarkað (Warren, 1999). Karlar hefðu hreina yfirburði gagnvart konum og 

væru líklegri til að halda konum innan veggja heimilis eins og fordæmi eru fyrir um í sögunni.  

Fólk hefur mismunandi forsendur fyrir því að hafna kynjavali. Það má nefna að bæði 

feministar og trúaðir íhaldsmenn sem oft eru á öndveiðum meiði eru gegn kynjavali. Þessir 

aðilar hafa þó mjög mismunandi forsendur á bak við sig; Íhaldsmennirnir hafna kynjavali 
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vegna þess að fóstureyðingar, sama af hvaða ástæðu eru rangar og í rauninni manndráp og 

þeir telja að kynjaval á fóstrum sé gegnt náttúruöflunum og því rangt. Feministarnir eru á móti 

kynjavali af þeirri ástæðu einna helst að mörgum þeirra finnst tækni er varðar frjóvgun og 

þunganir vera önnur leið þar sem karlmenn hafa fundið til að hafa stjórn á konum, líkama 

þeirra og frjósemi (Warren, 1999).  

Í ritgerð Mary Anne Warren „Sex Selection: Individual Choice or Cultural Coercion“ veltir 

hún fyrir sér afleiðingum sem geta orðið sé kynjaval leyft. Hún veltir því til dæmis upp að ef 

leiðir til að greina kyn fyrr á meðgöngu finnast gæti það orðið til þess að fóstureyðingum til 

kynjavals aukist. Kynjavalsfóstureyðingar eiga sér stað síðar á meðgöngu heldur en yfirleitt er 

um að ræða með fóstureyðingar almennt og telur Warren að það sé ein ástæða fyrir því að fólk 

veigri sér við slíkum aðgerðum og sé því breytt gæti það leitt til að heldur fleiri myndu íhuga 

slíka íhlutun. 

Það er svo önnur siðferðileg spurning sem hægt er að velta fyrir sér varðandi eins-barns 

stefnuna í Kína og fóstureyðingar en það er spurningin um fjölbura. Eins og gefur að skilja 

eru fjölburafæðingar ekki vinsælaer vegna áðurnefndrar stefnu og því getur komið til greina 

að eyða „umfram“ fóstrum. Ef um tvíbura eru til dæmis að ræða þá er hægt að eyða öðrum og 

fórna honum þá í staðinn fyrir hinn. Í Vestrænum ríkjum þegar um þrjá eða fleiri fjölbura er 

að ræða er oft mælt með því að til að auka lífslíkur einhvers eða einhverra fóstranna að eyða 

einu eða fleiri fóstrum (Rorty, 1999). Þetta er ekki síður spurning sem hefur leitað á fólk í og 

varðandi hin Vestrænu ríki eins og varðandi Kína hvort að það sé siðferðilega rétt að fórna 

einu barni fyrir annað. Mæðrum getur þótt ansi erfitt að velja milli barnanna sinna, hvort sem 

þau eru fædd eða ófædd. Þessum mæðrum verður kannski gert auðveldara fyrir ef að hægt 

verður að greina kyn fyrr á meðgöngu. 

Hin ýmsu lagafrumvörp hafa verið lögð fram í Kína um eftirlit með þunguðum konum, til 

dæmis ef sjáist einhver afbrigðileiki eða frábrigði frá „venjulegu“ barni þá eigi að mælast til 

fóstureyðingar (Handwerker, 1999). Höfundur gerir sér ekki grein fyrir að hve miklu leyti slík 

frumvörp hafa náð fram að ganga en svo er ljóst að ekki væri það ólíkt fyrri stefnumörkun 

stjórnvalda landsins að láta slíka löggjöf fram ganga. Þær upplýsingar sem ríkið hefur hingað 

til safnað að sér varðandi konur og frjósemi þeirra hafa ekki orðið til þess að draga úr 

þrýstingi á ákveðna frjósemishegðun innan heimila og fjölskyldna. 
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6.0 Breytingar á eins-barns stefnunni 

Frá lokum tuttugustu aldarinnar hafa átt sér stað töluverðar breytingar á eins-barns stefnunni í 

Kína og þá sér í lagi varðandi eftirfylgni með henni. Alþjóðavæðing hefur skipt Kínverja 

miklu máli og kannski er ein helsta ástæðan fyrir því að þeir eru ekki jafn strangir í að fylgja 

eftir eins-barns stefnunni og áður sú að alþjóðasamfélagið hefur þrýst á þá að milda stefnu 

sína á einn eða annan hátt. Það ber þó að athuga að þó að Kínverjar hafi slakað eilítið á stefnu 

sinni breytir það því ekki að enn er um töluvert stranga reglu að ræða. Það hefur þó verið 

mikið í umræðunni hvernig best sé að taka á aðstæðum í Kína bæði til þess að halda utan um 

fólksfjölgunarvandamálið í landinu og lifa um leið í sátt við alþjóðasamfélagið. Strax árið 

1984 var slakað á eins-barns stefnunni á landsbyggðinni eða þar sem mesta áherslan hefur 

verið lögð á að eignast að minnsta kosti einn son og var stefnan þá 1,5-barns undir þeim 

kringumstæðum, það er hjón máttu eignast annað barn ef fyrsta barnið var stúlka (Yi, 2007). 

Um og í kringum árið 1995 fóru valdhafar að hvetja meira til seinkunar á barneignum og að 

eignast færri börn með því að bjóða hærri peningaverðlaun eða þannig verðlaun að aðilar 

hlytu einhvers konar ágóða af því að fylgja stefnunni eftir og menn vildu að þær aðferðir 

kæmu alveg í stað þess að nota þvingunaraðferðir eða menntunaráróður og má líklega rekja 

þessa hugarfarsbreytingu beint til þrýstingsins frá alþjóðasamfélaginu. Einnig var farið að 

leggja mikla áherslu á að berjast gegn kynjaskekkju á þessum tíma, en þá var umfang vandans 

uppgötvað og hversu mikill hann í raun var (Winckler, 2002).  

6.1 Upp úr aldamótum 

Í ritgerð Edwin A. Winckler „Chinese Reproductive Policy at the Turn of the Millenium“ 

skrifar hann mikið um þær breytingar sem áttu sér stað í Kína upp úr aldamótunum varðandi 

barneignarstefnu landsins. Hann talar til dæmis um að um miðjan tíunda áratuginn eða í 

kringum árið 1995 hafi nefnd á vegum ríkisins, sem hafði umsjón með fjölskyldusáætluninni, 

komið með reglur varðandi hvernig mætti fylgja eftir stefnu ríkisins og hvernig ætti þá að 

takast á við það fólk sem ekki var tilbúið að fylgja henni. Þar er til dæmis tekið fram að ekki 

megi handtaka konur eða áreita þær eða fjölskyldumeðlimi þeirra vegna þungana þeirra. Í 

þessum reglum var bannað að taka bónusa af fólki og refsa eftir hentisemi embættismanna. 

Borgarar hafa stjórnarskrárlega skyldu til að takmarka barneignir sínar en með þessum nýju 

reglum áttu aðferðir til að takmarka barneignir að vera í fyrsta lagi öruggar, í öðru lagi 

áhrifaríkar og í þriðja lagi viðeigandi og eiga starfsmenn að vernda öryggi allra þeirra er 
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ganga undir viðeigandi læknisaðgerðir. Fóstureyðingar eru stranglega bannaðar sem ekki 

standast öryggiskröfur og eiga fóstureyðingar í sjálfu sér að vera algert neyðarúrræði. Það 

kemur fram í ritgerð Wincklers að þegar reglur þessar voru settar á þá veltu ríkisstarfsmenn 

því fyrir sér hvernig í ósköpunum ætti að framfylgja reglunum ef þeir hefðu ekkert vogarafl 

gagvart hinum almenna borgara en refsingar áttu ekki að vera harðar nema að því leytinu til 

að þeir sem eignast börn umfram kvóta þurfa að borga sekt. Refsingar eiga þó að vera harðari 

eftir því sem borgarar brjóta ítrekaðar af sér varðandi fjölskylduáætlunina, neiti þeir til dæmis 

að borga sekt þá er sett á þá enn meiri sekt sem getur síðan leitt til réttarhalda. Neiti menn 

harðlega að taka þátt í aðgerðum til að minnka íbúafjölgun þá er þeim gert að sitja námskeið 

um efnið til að gera þeim ljóst um hvað þetta allt snýst (Winckler, 2002). Þarna er biðlað til 

skynsemi fólks.  

Winckler talar líka um skýrslu sem gefin var út árið 2001 af fyrrnefndri nefnd á vegum 

ríkisins og hún gagnrýndi til dæmis mjög þær niðurstöður sem hafa hingað til hlotist af 

fjölskylduáætluninni. Þar er til dæmis bent á að of oft sé látið viðgangast að fjölskyldur með 

tvær dætur eignist þriðja barnið, að það væru of margar undantekningar frá reglunni. Bent er á 

í skýrslu þessari að á sumum svæðum virðist upp úr árinu 1990 sem reglan hafi breyst úr því 

að vera regla og hafi farið í að vera viðmið þar sem fólki er gefið meira færi á því að velja 

sína fjölskyldustærð sjálft og árafjölda milli barnanna sem þau eignast. Ákvörðun sem kennd 

er við árið 2000 (e. the 2000 decision) felur í sér grundvöll fyrir kínverskt fæðingarskipulag 

og bendir á hvað þurfi að gera til þess að bregðast við þeim aðstæðum er blöstu við 

Kínverjum í upphafi nýrrar aldar. Ákvörðun þessi var skrifuð í samræmi við lög sem kennd 

eru við árið 2001 en bent er á mögulegar lausnir varðandi núverandi stefnu Kína í 

barneignum. Þar er talað um nauðsyn þess að halda áfram að halda niðri fólksfjölgun og farið 

er síðan út í að ræða hvernig reglugerðir ættu að vera, hvað eigi að gera til að bæta þær sem 

eru nú þegar og svo framvegis. Það sem lögunum var síðan ætlað að gera sem kennd eru við 

árið 2001 var að koma með reglur, sem hingað til hafði verið reynt að árangurslausu, sem áttu 

að vera ríkjandi um allt landið varðandi barneignir. Í lögunum er tilgreint hvernig eigi að 

takast á við mismunandi aðstæður til dæmis í borgum eða sveitum og farið er inn á 

getnaðarvarnaraðferðir og hvaða leiðir séu líklegastar til að bera árangur. Það kemur reyndar 

fram líka að félagsfræðingar og lögfræðingar gagnrýndu þessi lög að því leytinu til að víða 

væri læknisaðstaða ekki nægjanlega góð til að hægt væri að fylgja þessum nýju lögum eftir og 

gagnrýndu ríkið fyrir það að setja eitthvað í lög sem ekki væri fræðilega hægt að fylgja eftir 
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svo vel væri. Þær breytingar sem eiga sér stað með þessum lögum eru til dæmis að þau eiga 

að minnka valdamisnotkun, þau eiga að auka hvata almennings til að fylgja stefnunni eftir og 

þau eiga að vera til þess að halda betur utan um konur og heilsu þeirra (Winckler, 2002). 

6.2 Aðrir mögulegir valkostir 

Ýmsar hugmyndir hafa verið settar fram sem gætu nýst yfirvöldum í stjórnun á barneignum 

og má nefna það sem Zeng Yi skrifar um í ritgerð sinni „Options for Fertility Policy 

Transition in China“ um mögulega valkosti sem Kínverjar hafa aðra en eins-barns stefnuna til 

að fylgja eftir vilja sínum til að forðast fólksfjölgun sem dæmi. Viðfangsefni þetta hefur verið 

töluvert til umræðu á undanförnum árum í Kína og talar Zeng Yi sérstaklega um þær aðferðir 

sem hlotið hafa hvað mestan meðbyr í umræðunni. Hún segir að fræðimenn rökræði aðallega 

um þrjár leiðir; Í fyrsta lagi þá leið sem býður sem allra minnstu breytingar og valda þá 

minnstri skörun á því jafnvægi sem er til staðar innan samfélagsins. Í þeirri leið er þeim 

hjónum þar sem annar einstaklingurinn eða bæði eru einkabörn sjálf er leyft að eignast tvö 

börn og þeirri 1,5 barns stefnu í sveitum landsins yrði haldið eins og hún er í dag. Í öðru lagi 

er sá möguleiki að slaka á eða eyða þeirri stefnu sem nú er á varðandi bil á milli barna og 

byrja hægt og rólega að opna fyrir tveggja-barna stefnu. Í þriðja lagi er um að ræða möguleika 

til að fara rólega í átt til tveggja-barna stefnu yfir allt landið, bæði í borgum og sveitum, en 

um leið á að skapa hvata fyrir fólk, bæði hvað varðar menntun og efnahagslega, að viðhalda 

þeirri stefnu að halda ákveðnu bili milli barneigna. Yi veltir því fyrir sér í ritgerð þessari 

hvernig fæðingartíðni yrði háttað í Kína ef einhver þessara stefna yrðu settar á og reiknar út 

mögulegar afleiðingar. Hún leggur þó áherslu á að hún ætlar sér ekki útreikninga sína sem 

spádóm heldur eru þetta einungis getgátur sem þó eru byggðar á rökréttri ágiskun. Sé áhugi 

fyrir þessum tölum bendir höfundur á ritgerð Yi til nánari útskýringa en í stuttu máli kemst Yi 

að því að vilji kínversk stjórnvöld leyfa pörum að eignast tvö börn en um leið forðast 

íbúafjölgun sé mikilvægt að fara rólega af stað og gefa umrætt leyfi fyrir tveimur börnum með 

því skilyrði að um ákveðið árabil verði milli barneigna. Það sem þarf að gerast ef þessi 

tveggja-barna stefna á að ganga upp að mati Yi er að það þarf að leggja töluvert meiri áherslu 

á afskipti ríkisins af menntun, sér í lagi á landsbyggðinni. Það þarf líka að passa að dreift 

verði sem allra víðast upplýsingum um þann ávinning sem fjölskyldum getur hlotnast fylgi 

þær stefnunni varðandi það að eignast börn síðar og með lengra millibili. Það þarf síðan að 

styrkja þjónustu varðandi getnaðarvarnir í landinu bæði fyrir þau giftu og þau ógiftu, en ógifta 

fólkið hefur hingað til verið nokkuð undanskilið frá þessari þjónustu. En það er ein ástæðan 
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fyrir heilmörgum þungunum sem ekki voru skipulagðar. Það sem Yi leggur áherslu á er að 

það sé enginn tími betri en nú til að hefja umbreytinguna (Yi, 2007).  

Raunin er að eins-barns stefnan var ekki auðveld í framkvæmd. Þegar hún var sett á settu 

mörg hjón sig upp á móti henni strax í byrjun og sér í lagi úti á landsbyggð. Kostnaðurinn við 

stefnuna var líka töluverður bæði hvað varðar eftirlit og þvinganir sem þóttu nauðsynlegar. 

Þar að auki fólst ákveðinn kostnaður í þeirri óvild sem myndaðist milli borgara og 

ríkisstarfsmanna en ekki síst fólst kostnaður í þeirri óvild sem skapaðist frá 

alþjóðasamfélaginu (Smith, 2005). Því er nokkuð augljóst að betri leið þarf að finna til þess að 

fylgja eftir viðleitni Kínverja að sporna gegn fólksfjölgun. 
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7.0 Staða kvenna í Kína 

Menn eru ekki á eitt sammála um hver staða kvenna er í Kína. Víst er það að í Kína fæðast 

mun færri stúlkur en drengir og því er augljóst að um mismunun er að ræða en sumar konur 

hafa samt haldið því fram að fjölskylduáætlun landsins og eins-barns stefnan hafi gert margt 

gott fyrir konur líka. Hér á eftir mun höfundur leitast við að finna bæði það sem að 

fjölskylduáætlunin hefur haft gott í för með sér sem og slæmt. 

7.1 Jákvæð áhrif fjölskylduáætlunar 

Það er ýmislegt sem bendir til að konur hafi það betra í Kína í dag heldur en þær höfðu það 

áður fyrr. Margar konur segjast ánægðar að losna við þrýsting frá tengdamæðrum og 

tengdafjölskyldum sínum að eignast mörg börn, og þá sér í lagi syni (Greenhalgh, 1994). 

Konur virðast hafa meira frelsi fyrir sig sjálfar í dag, þær hafa frelsi til að sækjast eftir 

starfsframa og menntun og eru margar hverjar farnar að vinna í stórfyrirtækjum og virðast 

vera vel metnar margar sem starfskraftar. Það ber þó að athuga að þetta eru fyrst og fremst 

konur sem búa í stórborgunum. Þær konur sem búa í sveitum landsins vinna meira eða minna 

í landbúnaði ennþá. Það er þó sama hvort kona sé í borg eða í sveit þá er ætlast til þess að 

konur taki á sig helstu ábyrgðirnar varðandi heimilishald og barnauppeldi (Hardee, Xie og Gu, 

2004). Í viðtölum sem Greenhalgh (1994) tók við konur í þorpi sem hún kallaði Shijiacun 

sögðu konur að þær voru yfirleitt ánægðar með það frelsi sem eins-barns stefnan gaf þeim. Þó 

þær væru kannski ekki ánægðar með hvernig stefnunni væri framfylgt þá fylgdi henni ákveðið 

frelsi og meiri tími fyrir þær að vera úti á ökrunum og hjálpa meira til. 

Almennt virðist ríkja nokkur ánægja með eins-barns stefnuna meðal kvenna í Kína, að 

minnsta kosti í borgum. Þó svo að konur hefðu viljað hafa eitthvað frelsi til að velja sjálfar 

þegar stefnan var sett á þá sjá konur almennt nokkuð frelsi falið í stefnunni. Staða kvenna er 

betri í dag að mati margra kvenna, núna hafa flestar konur til dæmis vinnu utan heimilis en 

áður fyrr var konum meinað um að fara út á vinnumarkað (Hardee, Xie og Gu, 2004). 

Almennt virðist vera að Kínverjar sætti sig við og sýni stillingu taki yfirvöld upp á að setja á 

reglur sem ganga á einkalíf fólks og jafnvel er litið til þess með virðingu og sátt (Nie og 

Wyman, 2005). 
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Í Kína eru kvenkyns börn ólíklegri til að fæðast og jafnvel ólíklegri til að lifa af en að minnsta 

kosti innan borga hefur tilhneigingin að vilja heldur son farið minnkandi. Hún fer ekki 

hverfandi, en minnkandi. Síðustu tvo áratugi eða svo hafa konur öðlast fleiri tækifæri og betri 

á vinnumarkaðnum. Almenn trú er í kínversku samfélagi að eins-barns stefnan hafi orðið til 

þess að lyfta landinu á hærra plan efnahagslega (Hardee, Xie og Gu, 2004). 

7.2 Neikvæð áhrif fjölskylduáætlunar  

Varðandi fjölskylduáætlun landsins og hvaða slæmu áhrif hljótast af henni liggur beinast við 

að tala um kynjaskekkjuna sem myndast hefur í landinu. Það getur ekki komið sér vel fyrir 

neinn séu konur alger minnihluti í samfélagi. Eins og segir einhversstaðar þá hlýtur að vera 

erfitt fyrir karla að finna kvonfang ef enginn vill eignast stúlkur. Það hlýtur líka að liggja beint 

við að gildismat stúlkna og kvenna á sjálfum sér getur ekki verið gott ef litið er til þeirra 

fjölda stúlkubarna sem er eytt eða borið út á ári hverju í Kína. Þegar kynjaskekkjan er svona 

mikil þá veltir höfundur fyrir sér hvort ekki hljóti að leynast töluverð kvenfyrirlitning í 

landinu. Greenhalgh (1994) bendir þó réttilega á að mati höfundar að með því að samþykkja 

það vægi sem karlmenn hafa innan fjölskyldna, sér í lagi í sveitum landsins, þá hvetja konur 

sjálfar til þess að þessu mikilvægi sé viðhaldið og þær þurfa ekki síst að breyta viðhorfum 

sínum vilja þær fá einhverju breytt. Það ber líka að vekja athygli á að í Kína eru það konur 

sem látnar eru bera ábyrgð á notkun getnaðarvarna innan sinna hjónabanda og að sama skapi 

þeim fóstureyðingum sem þær þurfa mögulega að fara í. Greenhalgh heldur því fram að sjálf 

kvenna sé lítillækkað fyrir ríkið, sjálf kvenna er svo oft beintengt við möguleika þeirra til 

barneigna, en hún vekur að sama skapi athygli á því að ef þær settu sig upp á móti stefnunni 

þá myndu þær stofna líkömum sínum í hættu. Það er vitað um allmörg tilfelli þar sem konur 

hafa farið til að fjarlægja lykkjuna undir óviðunandi og jafnvel ógeðfelldum aðstæðum og er 

sýkingarhætta við slíkar aðstæður umtalsverð (Greenhalgh, 1994).  

 Samkvæmt rannsóknum sem Löfstedt, Shusheng og Johannson (2004) vitna í hefur skortur á 

konum alls ekki leitt til frekara sjálfstæðis fyrir þær heldur aftur á móti hvatt til frekara 

ofbeldis gagvart þeim. Mannránum og nauðgunum á konum hefur fjölgað í landinu og hefur 

fremur orðið til þess að staða kvenna í samfélaginu hefur versnað en ekki að hún hafi verið 

bætt. 

Það hefur komið fram hér að framan að menn setja sig ekki upp á móti því sem flokkurinn 

setur fram í stefnu sína, það er ekki í boði, en afleiðingarnar af því að gera slíkt hafa ekki 
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komið fram að fullu en þær útskýra að svo mörgu leyti tregðu fólks til að berjast gegn misrétti 

af hálfu ríkisins og svo framvegis. Ef menn setja sig upp á móti því sem flokkurinn vill og 

segir að eigi að vera á einn eða annan hátt á fólk það á hættu að verða eyrnamerkt sem óvinir 

ríkisins og á það á hættu að vera jafnvel ákært fyrir landráð og þar fram eftir götunum (Nie og 

Wyman, 2005)  

  



 

 

     

 

34 

 

 

8.0 Niðurstöður 

Ljóst er að Kínverjar þurftu að grípa til aðgerða varðandi fólksfjölgun á sínum tíma til að 

sporna gegn frekara hallæri og hungursneyð í landi sínu og það að hvetja fólk til færri 

barneigna var mjög skynsamlegt. Þegar fjölskylduáætlun var fyrst sett á laggirnar var 

meðalbarneign kvenna í 6 börnum og auðvelt er að sjá að margföldunaráhrif hefðu verið 

yfirgengileg mjög fljótlega ef barneign hefði haldist í sama formi. „Seinna-lengra-færri“ 

stefnan skilaði sínu og þegar kom að áttunda áratugnum hafði meðalbarneign kvenna lækkað 

niður í 3 börn, eða um helming. Yfirvöldum reiknaðist til að ekki væri um nægilega fækkun 

að ræða og töldu að grípa þyrfti til róttækari aðgerða. Eins-barns stefnan var tekin upp árið 

1979 og varð fljótlega sett í lög.  

Eins-barns stefnan sem slík er ekki slæm. Það að hvetja fólk til færri barneigna tíðkast víða í 

heiminum þar sem offjölgun er vandamál og eru fjölskylduáætlanir til í þó nokkrum löndum. 

Aftur á móti sæta yfirvöld í Kína gagnrýni fyrir hvernig þau hafa fylgt stefnu sinni eftir. Sögur 

af þvingunarherferðum yfirvalda bæði til fóstureyðinga og ófrjósemisaðgerða eru margar 

hverjar mjög ómannúðlegar og fáir myndu neita því að benda til að oft á tíðum sé um 

mannréttindabrot að ræða.  

Til að svara þeirri spurningu sem höfundur gengur út frá í byrjun eða „Er um réttindabrot 

gagnvart konum að ræða með fjölskylduáætlun og eins-barns stefnu Kína?“ telur höfundur 

augljóst að í mörgum tilfellum, sérstaklega þegar litið er til fóstureyðinga og 

ófrjósemisaðgerða, að verið sé að brjóta á réttindum kvenna. Það er til dæmis hægt að vísa til 

mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna þessu til rökstuðnings og þá sérstaklega grein 

fimm en þar stendur að enginn maður skuli sæta pyndingum, grimmilegri, ómannlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu (Sameinuðu þjóðirnar, e.d) en að mati höfundar falla 

aðgerðir stjórnvalda á tíðum undir alla þessa þætti. Bæði er um andlegar og líkamlegar 

pyndingar að ræða á konum þegar þær eru sendar nauðugar annað hvort til fóstureyðinga eða 

ófrjósemisaðgerða. Slíkar aðgerðir geta skilið konur eftir bæði með ör á líkama og á sál. Það 

er einnig mikilvægt að athuga að oft sjá foreldrar ekki aðra valkosti en að deyða eða yfirgefa 

ungabörn sín og þá má halda því fram að um grimmilega og ómannúðlega meðferð af hálfu 

yfirvalda sé að ræða, það eru þau sem koma foreldrunum í þessa stöðu. Höfundur telur líka 

sérstaklega vanvirðandi gagnvart einstaklingi svipta einstakling sjálfstjórn þegar kemur að 

líkama hans. Að kona eða maður sé dreginn nauðbeygður til aðgerða sem hún eða hann vill 
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ekki sjálfur hlýtur að vera einstaklega niðurlægjandi og í því felst mikil vanvirðing að mati 

höfundar. 

Ef við höldum áfram að vísa til mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna má vísa til 

annarrar greinar sáttmálans sem segir að allir eigi kröfu til þeirra réttinda og þess frjálsræðis 

sem fólgin eru í sáttmálanum og tekið er sérstaklega fram að ekki megi gera greinarmun 

vegna kynferðis til dæmis. Það er greinilegt miðað við fjölskylduáætlun Kínverja að konur og 

karlar njóta ekki sömu réttinda og frelsi kvenna er takmarkað meira en frelsi karla. Víst má 

halda því fram að með eins-barns stefnunni sé verið að brjóta á körlum til jafns við konur á 

vissan hátt en dæmi eru um að karlmenn hafi verið þvingaðir til ófrjósemisaðgerða og það er 

ekki síður verið að taka ákvörðunarvald varðandi fjölskyldustærð af körlum en konum. En 

hvað líkamlega þáttinn varðar er augljóst að ekki gengur það sama yfir alla þó að dæmi séu 

um tilneyddar ófrjósemisaðgerðir á körlum. Þau dæmi eru afar fá hlutfallslega séð og má 

segja að þau séu alger undantekning. 

Til að sporna gegn því að mannréttindabrot eigi sér stað gagnvart konum með 

fjölskylduáætluninni og eins-barns stefnunni þarf að breyta ríkjandi hugarfari í Kína. Til að 

skilja ríkjandi hugarfar verður að líta til þess að í valdastólum landsins sitja karlmenn og hafa 

alltaf gert. Þeir sem sitja á valdastóli hafa tilhneigingu til að stjórna út frá sínu sjónarmiði og 

gera betur við það fólk sem er í svipaðri stöðu og þeir sjálfir. Fólk hefur aðeins takmarkaða 

getu til að setja sig í spor annarra og þegar engin kona er til staðar til að koma sínum 

sjónarmiðum fram er kannski eðlilegt að yfirvöld sýni tillitsleysi gagnvart konum (og kannski 

siðleysi) á einhvern hátt. Höfundur telur að þarna standi hnífurinn í kúnni, til þess að konum 

verði sýndur skilningur og tillit þá þarf að breyta menningarháttum Kínverja á margan hátt og 

fyrir það fyrsta er mikilvægt að breyta því sjónarmiði að betra sé að eignast syni en dætur. 

Þeirri grundvallarhugmynd að börn eigi að sjá um foreldra sína í ellinni þarf líklega að breyta 

og þar getur ríkisvaldið komið inn með félagslegri aðstoð og fleiru, sem Kínverjar virðast 

reyndar á góðri leið með. Aðeins með grundvallarbreytingum er hægt að koma í veg fyrir að 

fjölskylduáætlun Kínverja bitni meira á konum en körlum. Það eru ekki síst kínverskar konur 

sem þurfa að breyta hugsanahætti og viðhorfum sínum. Mæður sem samþykkja að betra sé að 

eignast syni en dætur eru að samþykkja að karlmenn séu mikilvægari en konur. Hugmyndir 

sem þessar eru rótgrónar og það tekur tíma að breyta þeim en verði því haldið áfram á 

markvissan hátt telur höfundur að ekki þurfi nema eina kynslóð Kínverja til að þeim verði 

algerlega breytt, rétt eins og hugmyndir hafa breyst víða annarsstaðar í heiminum. 



 

 

     

 

36 

 

Eins-barns stefnan og fjölskylduáætlunin í Kína er ekki slæm en spurningin er hvort áætlunin 

hefði tekist ef henni hefði ekki verið framfylgt af hörku strax í byrjun. Þeirri spurningu er 

erfitt að svara, og kannski ómögulegt, en höfundur veltir vöngum yfir því hvort ekki hefði 

verið nægjanlegt að biðla til skynsemi manna. „Seinna-lengra-færri“ stefnan virkaði mjög vel 

á sínum tíma en ekki nógu hratt að mati yfirvalda. Höfundur telur líklegt að harka eins-barns 

stefnunnar hafi verið tekin upp ekki síst vegna þeirra menningarhugmynda sem ríkjandi eru í 

Kína um mikilvægi sona. Ef slíkum hugmyndum yrði eytt eða breytt telur höfundur líklegt að 

Kínverjar hefðu látið skynsemisrök segja sér til. Að fjölskyldur myndu láta sér nægja eitt barn 

(af hvoru kyninu sem væri) vegna þess að það kæmi sér betur fyrir alla, og ekki síst þær 

sjálfar. Það að sporna við offjölgun snýst um að sporna gegn fátækt og vansæld þjóðarinnar 

og eflaust vilja flestir gera sitt til þess að það dæmi geti gengið upp. Ef eins-barns stefnan 

hefði verið kynnt á sama veg og „seinna-lengra-færri“ reglan og ef stúlkubörn væru metin til 

jafns við drengi hefði eins-barns stefnan líklega gengið vel. Ef efnahagshvatar væru nægir og 

fólki gerð grein fyrir nauðsyn málsins þá telur höfundur líklegt að Kínverjar hefðu lagt sitt af 

mörkum án þess að til nauðungaraðgerða hefði þurft að koma. 

Þær hugmyndir sem almennt ríkja um mannréttindi fela í sér að fólk hafi sjálfræði yfir sér, 

sínum hugmyndum og ekki síst sínum líkama. Því þurfa Kínverjar að breyta stefnu sinni á 

nokkuð róttækan hátt vilji þeir samvinnu við alþjóðasamfélagið. Aðrar leiðir eru til 

fjölskylduáætlunar og telur höfundur, líkt og Kínverjar virðast vera farnir að sjá sjálfir, að til 

breytinga verði að koma vilji þeir viðskipti og virðingu á alþjóðavettvangi. Í dag og í gegnum 

tíðina hafa réttindabrot gagnvart konum og siðleysi viðgengist í Kína og höfundur vonar og 

telur að alþjóðasamfélagið líti ekki undan þeirri staðreynd mikið lengur. 
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9.0 Lokaorð 

Eins-barns stefnan í Kína hefur tekið þó nokkrum breytingum í gegnum árin en enn má gera 

betur. Ljóst er að alþjóðasamfélagið hefur töluverð ítök ef það leggst á eitt og setur þrýsting 

um stefnubreytingar og mikilvægt er að því verði haldið áfram til að stuðla að því sem 

almennt þykja mannréttindi sem víðast í heiminum. Þær þvinganir sem hafa átt sér stað í Kína 

og höfundur hefur lesið sér til um þykja í besta falli ómannúðlegar en tilfinning höfundar við 

lestur var oft á tíðum ekki góð og fylltist hann oft þakklæti fyrir að vera fæddur á Íslandi en 

ekki í Kína. Höfundur er sjálfur fæddur árið 1982 en það er árið áður en hin mikla 

ófrjósemisherferð fór af stað í Kína og auðvelt er fyrir höfund að ímynda sér að ef þessar 

aðgerðir hefðu átt sér stað á Íslandi þá hefði höfundur verið í mikilli útrýmingarhættu, sér í 

lagi þar sem höfundur er kvenkyns. 

Kínversk yfirvöld hafa löngum komist upp með það sem þau vilja vegna þess að Kína er 

stórveldi og ekkert land vill fá stórveldi upp á móti sér, sem er skiljanlegt, en hvenær á að 

draga línuna? Hversu lengi er ásættanlegt að alþjóðasamfélagið líti undan þegar augljóslega er 

verið að brjóta á mannréttindum manna á hverjum degi? Þessar spurningar sitja eftir hjá 

höfundi eftir þessi ritgerðarskrif ásamt fleirum en ljóst er að slíkum spurningum er ekki 

auðvelt að svara. Að sama skapi er mikilvægt að spyrja sig þessara spurninga og ekki hætta 

því, því ef enginn spyrði spyrði sig þessra siðferðislegu spurninga væri eins-barns stefnan í 

Kína líklega alveg jafn hörð og hún var árið 1983 og ýmis mannréttindabrot sem ekki líðast í 

dag væru enn við lýði í heiminum. 
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