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Opinió

 Polítiques de natalitat a Xina 
Una notícia que va sortir a la premsa el passat mes
de maig ha inspirat l'actual article. El titular dèia: “El
nadó  xinès  rescatat  amb  vida  d'una  canonada  va
caure pel forat del vàter durant el part”. Segons va
explicar la mare no tenia diners per un avortament i
arribat el moment va pensar que el millor seria tenir
el  fill  en  secret  i  donar-lo  en adopció.  No obstant
això, el nadó li va relliscar i va caure per l'embornal.

Arran  d'aquesta  notícia,  hem  volgut  informar-nos
sobre la política d'un nen per parella o la política de
fill únic com a mesura de control de la població. Des
de 1979, per tal  d'establir  un radical  control  de la
natalitat  que  reduís  el  creixement  de  la  població
excessiva o  superpoblació,  s'han  implementat
aquestes mesures a les zones urbanes de la Xina.

La  Xina és el  país més poblat del  món, alberga la
cinquena part de la població mundial. El govern xinès
va introduir  aquesta política el 1970 per alleujar els
problemes socials i ambientals del país però, des dels
inicis,  ha  estat  polèmica  arreu a  causa  de  les
qüestions que planteja.  Principalment és criticada la
manera  com   s'ha aplicat  (per a algunes persones
agressiva)  i  també per  les  conseqüències
econòmiques  i  socials  negatives  que  ha  tingut.
Tanmateix,  exàmens  recents  realitzats pel  centre
d'investigació del banc de la Xina, han demostrar que
prop  del  75%  de  la  població,  dóna  suport  a  la
política.
La política es fa complir a nivell provincial a través de
multes que s'imposen en la renda o pagament de la
família. No obstant això, encara hi ha molts ciutadans
que  continuen  tenint  més  d'un  nen,  malgrat  les
mesures. 

El  projecte  estableix  que una mare  que no estigui
casada haurà de fer front a una multa equivalent a

almenys el doble de la mitjana mensual del que va
ingressar l'any anterior.

Pel  que fa  als  pares,  la  llei  de  planificació familiar
estableix  multes  equivalents  a  «quotes  de
compensació social», mentre que aquells que siguin,
a més, funcionaris, s'enfronten també a un altre tipus
de sancions administratives.

Segons un dels responsables de la comissió de Salut i
Planificació  Familiar  de  Wuhan,  les  lleis  de  la
província  de  Hubei,  de  la  qual  és  capital  aquesta
ciutat, ja desaprovaven a les dones que tenien un fill,
encara que el càstig per això no fos tan clar com el
que s'especifica en el nou reglament de Wuhan.

«La  comissió  de  Wuhan  tindrà  en  compte  l'opinió
pública  i  presentarà el  reglament  modificat  a
l'assemblea  popular  per a  la  seva aprovació  abans
que  es  pugui  dur  a  terme»,  va  assegurar  aquest
funcionari des de l'anonimat. 

Zhai  Zhenwu,  director  de  l'Escola  de  Sociologia  i
Estudis de Població de la Universitat Renmin, va dir
que  tenir  fills  sense  estar  inclòs  en  el  registre  de
matrimonis és un comportament que no està protegit
per la llei.

«La  imposició  de  multes  als  solters  i  solteres  que
tenen els infants és, de fet, una pràctica comuna que
s'ha dut a terme a la Xina durant molt temps», va
dir. 

Ara la Xina vol eliminar la política de tenir només un
sol fill  -que va ser posada en marxa a finals de la
dècada de 1970 per controlar l'explosió demogràfica-,
segons ha assegurat Zhao Baige, viceministra de la
Comissió Nacional de Població i Planificació Familiar.
                                                                        

  


