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China’s demografische tijdbom tikt door 

De één-kind-politiek duurde tientallen jaren. 
Het leidde tot honderden miljoenen gedwongen 
abortussen en sterilisaties en veroorzaakte ook 
een massale golf van kindermoord op ongeboren 
meisjes. In het begin, wanhopig wensend dat het 
een jongen zou zijn, hielden gezinnen een emmer 
water klaar naast het kraambed, zodat als er een 
meisje werd geboren, ze haar onmiddellijk konden 
verdrinken. Later leidde de komst van de echo-
grafie-technologie tot de selectieve abortus van 
miljoenen ongeboren meisjes. Geschat wordt dat 
sinds de invoering van de één-kind-politiek, zo’n 
60 miljoen ongeboren én geboren meisjes werden 
vermoord.

Onnodig te zeggen dat dit beleid het geboortecijfer 
in ‘s werelds meest bevolkte land deed kelderen. In 
2015 meldde het ‘Chinese Nationale Bureau voor 
de Statistiek’ dat het geboortecijfer in China 1,05 
kinderen per vrouw bedroeg. Dit was een van de 
laagste vruchtbaarheidscijfers ter wereld. China 
begon in 2016 gestaag meer geboorten aan te 
moedigen en ging over naar de twee-kind-politiek, 
maar ondanks de nieuwe maatregel bleef het aantal 
geboorten de daaropvolgende jaren dalen. In 2020 

werden slechts 12 miljoen baby’s geboren, wat in 
vergelijking met het jaar daarvoor een daling met 
2,65 miljoen bedroeg. Dit is het laagste aantal 
geboorten sinds China’s grote hongersnood van 
1961, toen zo’n 42,5 miljoen mensen stierven van 
de honger.

Een tijdje geleden besloot het handjevol oude 
mannen dat China bestuurt, Chinese koppels toe 
te staan drie kinderen te krijgen. Deze verrassende 
zet van de communistische dictator Xi Jinping en 
zijn collega’s markeert een verbluffende ommekeer 
in de beruchte één-kind-politiek. Het nieuwe 
drie-kinderen-beleid was volgens de Chinese 

Steven Mosher deed in 1980 onderzoek in een Chinese commune, toen het handjevol oude mannen dat China 
toen bestuurde plotseling de een-kind-politiek invoerde. Hij werd ooggetuige van het meest gruwelijke programma 
voor bevolkingscontrole dat de wereld ooit heeft gezien. Zwangere vrouwen werden gearresteerd en opgesloten 
voor de ‘misdaad’ van zwanger te zijn en onderworpen aan eindeloze propaganda-lezingen over hoe ze - voor het 
welzijn van hun land - hun kinderen moesten aborteren. Uiteindelijk werden 
ze – of ze het ermee eens waren of niet – onder dwang geaborteerd en 
gesteriliseerd.
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staatsmedia Xinhua nodig ‘om 
actief te reageren op de vergrijzing 
van de bevolking’. Er werd echter 
geen verklaring gegeven over hoe 
deze veroudering tot stand was 
gekomen.

Als je zegt dat de Chinese 
bevolking vergrijst, onderschat 
je natuurlijk het probleem dat 
wordt veroorzaakt door 40 jaar 
bevolkingscontrole. Het huidige 
China veroudert niet alleen, het 
sterft letterlijk uit en vult elk jaar 
meer doodskisten dan wiegen. De 
Chinese communistische leiders 
maken zich steeds meer zorgen over de nood 
aan voldoende arbeiders voor de fabrieken en 
voldoende soldaten voor de legers van de toekomst.

Tegelijkertijd is het twijfelachtig of het drie-
kinderen-beleid zal slagen - tenminste zolang het 
vrijwillig blijft. Het probleem is dat de verhouding 
van het aantal mannen/vrouwen sterk uit balans is 
sinds het in voege treden van de één-kind-politiek. 
Meisjes werden geaborteerd, of bij de geboorte 
gedood, of achtergelaten om te sterven, want 
tientallen miljoenen Chinese ouders wilden enkel 
nog maar een zoon. Momenteel zijn er simpelweg 
te weinig jonge vrouwen in de vruchtbare leeftijd 
om de komende bevolkingscrisis te voorkomen, 

tenzij ze allemaal trouwen en drie kinderen krijgen. 
Het is echter sterk te betwijfelen dat de huidige 
jonge, stedelijke, werkende vrouwen in China 
zich op deze manier aan het moederschap zullen 
toewijden.

Sommige Chinese jonge vrouwen reageerden zelfs 
met spot op het nieuwe pro-natale voorstel van de 
communistische overheid. “Laat me niet lachen”, 
zei een commentaar op het sociale media-platform 
Weibo over het nieuwe beleid: “Getrouwde 
kinderen hebben vier bejaarde ouders waarvoor ze 
moeten zorgen. Als je daar ook nog drie kinderen 
aan toevoegt, heb je geen leven meer!”

Natuurlijk, als overreding niet 
werkt, kan ik me gemakkelijk 
voorstellen dat de Chinese leiders 
hun toevlucht nemen tot dwang. 
Lokale partijfunctionarissen 
suggereren nu al dat mensen 
‘sterk gemotiveerd’ moeten 
worden om meer baby’s te 
krijgen. Zoals professor Nie 
Shengzhe in 2018 al schreef: 
“Alleen de sterke leiding van de 
partij kan dit probleem van een 
catastrofale bevolkingsafname 
oplossen.” Zijn voorstellen 
omvatten het promoten van de 
meer-kind-politiek, het straffen 
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van degenen die voorbehoedsmiddelen gebruiken, 
en het verbieden van ziekenhuizen om abortussen 
uit te voeren. Net het tegenover-gestelde van wat in 
1980 verplicht opgelegd werd.

Zou Xi Jinping aarzelen om dergelijke maatregelen 
op te leggen aan de Chinese bevolking? Niet als hij 
zich in dit verband de uitspraken van voorzitter 
Mao Zedong herinnert. Wijlen voorzitter Mao 
– die in alles het model van Xi Jinping is – 
zei in een beroemde toespraak uit 1957: 
“Reproductie moet worden gepland. 
Volgens mij is de mensheid 
helemaal niet in staat zichzelf 
te leiden. Het heeft plannen 
nodig voor de productie in 
fabrieken, voor het produceren 
van stoffen, tafels, stoelen en 
staal, maar er is geen plan voor 
het produceren van mensen.”

Door het drie-kinderen-beleid aan te 
kondigen, heeft Xi Jinping duidelijk gemaakt dat 
hij ‘meer mensen wil produceren’. Niemand die 
door de jaren heen getuige is geweest van de brutale 
dwang van de één-kind-politiek zou eraan moeten 
twijfelen dat hij de middelen heeft om zijn plan 
uit te voeren. Ik voorspel dat we in China binnen 
een paar jaar zullen zien wat men kan omschrijven 
als ‘gedwongen zwangerschap’, opgelegd door de 
communistische partij in een wanhopige poging 
om het geboortecijfer te verhogen.

Maar welk beleid de partij nu ook voert, het zal 
ontoereikend en te laat zijn. De kinderen die 
de vorige decennia werden geaborteerd, zijn de 
missende arbeiders van vandaag. In 2016 had 
China al te maken met een arbeidstekort van 4 
miljoen arbeiders. En het tekort zal de komende 
jaren alleen maar groter worden. Bovendien zal het 
land de komende decennia meer dan 100 miljoen 
werknemers verliezen omdat oudere werknemers 
met pensioen gaan. En er zal niemand zijn om hun 
plaats in te nemen.

Xi Jinping kan desgewenst een ‘drie-kinderen-
beleid’ afkondigen en kan elke jonge Chinese 

vrouw dwingen te gehoorzamen, of ze dat nu willen 
of niet. Maar het zal een generatie duren voordat 
die kinderen van de ‘drie-kinderen-politiek’ de 
werkende leeftijd bereiken, wat veel te laat zal zijn 
om nog enig verschil te maken in de demografische 
en economische crisis die China nu 
in zijn greep heeft.

Maar ook een groot 
deel van de rest van de wereld zal in de toekomst 
met dezelfde demografische problemen als China 
te kampen hebben. Deze demografische problemen 
werden – in tegenstelling met China –  echter niet 
veroorzaakt door de bevolking dictatoriale wetten 
op te leggen, maar integendeel, door de bevolking 
wijs te maken dat door kinderen te krijgen, men 
zijn vrijheid grotendeels verliest, en dan vooral de 
vrouwen. Om de ‘totale vrijheid’ van de mensen te 
garanderen, werden meteen ook de ‘oplossingen’ 
hiervoor naar voren geschoven. En zo werden via 
de leugen dat het begin van het menselijk leven 
enkel maar ‘foetaal weefsel’ is, de kunstmatige 
contraceptiva gepopulariseerd, en daarna abortus. 
Het gevolg van deze evolutie is even dramatisch 
als de één-kind-politiek in China: in vele landen is 
het geboortecijfer ver onder de 2,13 kinderen per 
koppel, vereiste om een bevolking op peil te houden. 
En jaarlijks worden er momenteel wereldwijd 
tussen de 40 en de 50 miljoen ongeboren baby’s 
gedood in de moederschoot. 
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geef je bank een doorlopende opdracht om ons maandelijks te steunen. Van harte dank!

Op de kaart staan het aantal geboortes per 1000 
mensen, wereldwijd in 2017. Hierop is duidelijk te 
zien dat het slecht gesteld is met de demografische 
toekomst van het grootste deel van de wereld: 
Australië, Brazilië, Canada, Chili, Groenland, 
Ijsland, Nieuw-Zeeland, Rusland, USA en Thailand 
zijn qua geboortecijfers niet beter af dan China. En 
een groot deel van Europa, Japan en Noord-en Zuid-
Korea hadden in 2017 zelfs lagere geboortecijfers 
dan China! De meeste landen in Afrika scoren nog 
goed. 

De kunstmatige contraceptiva hebben ervoor 
gezorgd dat seksualiteit en voortplanting van 
elkaar losgekoppeld werden. Samen met de massale 
geloofsafval is dat de oorzaak van de vrijwel 
onoplosbare demografische problemen wereldwijd. 
God heeft de natuur geschapen en zag dat het goed 
was. God is ook de enige die mag beslissen over 
leven en dood. Wanneer de mens zelf wil beslissen 
over leven en dood door de natuur naar zijn hand 
te zetten en te manipuleren, dan zijn de negatieve 
gevolgen hiervan niet te overzien.

Bron: LifeSiteNews, vertaling en bewerking van artikel van Steven Mosher, 12 juli 2021.


