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Γιατί οι κινέζοι δεν θέλουν πλέον παιδιά μετά
την απάνθρωπη πολιτική των σκληρών lockdown
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Ότι δεν κατάφερε η πολιτική του ενός παιδιού που επέβαλλε η Κίνα από το 1980
έως και το 2015 το κατάφερε ο κορονοϊός
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Η Κίνα, η πιο πολυπληθής χώρα στον κόσμο με πάνω από 1 δισ ανθρώπους,
προσπάθησε

να

συγκρατήσει

την

ραγδαία

αύξηση

του

πληθυσμού

της

επιβάλλοντας την πολιτική του ενός παιδιού από το 1980 έως το 2015.
Στην μετά κορονοιού εποχή όμως, το Πεκίνο έχει επίσημα αναγνωρίσει ότι
βρίσκεται στο χείλος της δημογραφικής ύφεσης.
Η αυστηρή, στα όρια της απάνθρωπης πολιτικής που επέβαλλαν οι κινεζικές αρχές
στη διάρκεια του καθολικού lockdown για τον κορονοιό οδήγησε τους κινέζους να
αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουν τη ζωή τους.
Το διάστημα αυτό στη Σανγκάη το hashtag «είμαστε η τελευταία γενιά» έγινε για
λίγο viral στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτού λογοκριθεί και φυσικά
κατέβει.
Η Claire Jiang ήταν μια από τους εκατ. πολίτες της πόλης που δήλωσε σε ανάρτησή
της στο διαδίκτυο οτι «δεν θέλει πλέον να έχει μωρά στην Κίνα».
Ηταν η φράση ενός άνδρα προς τους αστυνομικούς που εισέβαλαν στο σπίτι του

εκείνη την περίοδο και απειλούσαν να τιμωρήσουν την οικογένειά του για τρεις
γενιές μετά, εάν δεν συμμορφωνόταν στα σκληρά μέτρα για τον COVID.
Δεν ελέγχουν τη ζωή τους
Έκτοτε, εκατομμύρια Κινέζοι χρησιμοποίησαν αυτή την φράση ως αντίδραση
απέναντι στην καθηλωτική εξουσία που άσκησε η κινεζική κυβέρνηση για να
ελέγξει τη διασπορά του ιού αλλά στην ουσία κάνοντας σαφές σε εκατομμύρια
πολίτες ότι δεν ελέγχουν εκείνοι τις ζωές τους.
«Σίγουρα δεν θέλω τα παιδιά μου να κουβαλούν την αβεβαιότητα της ζωής σε μια
χώρα όπου η κυβέρνηση μπορεί απλώς να έρθει στην πόρτα σου και να κάνει ό,τι
θέλει», λέει η Κλέρ Τσιάνγ μια 30χρονη που εργάζεται στα ΜΜΕ.
Μελέτες έχουν δείξει ότι οι πανδημίες και η οικονομική αβεβαιότητα επηρεάζουν
ιστορικά τα ποσοστά γεννήσεων σε όλο τον κόσμο.
Στην Κίνα όμως, η ασυμβίβαστη πολιτική του «μηδενικού κρούσματος» μέσω της
επιβολής απάνθρωπων μεθόδων έχει προκαλέσει βαθιά ζημιά στην επιθυμία των
ανθρώπων να φέρουν σε αυτή τη χώρα παιδιά, σύμφωνα με τους δημογράφους.
«Η Κίνα είναι μια μεγάλη κυβέρνηση αλλά μια μικρή οικογένεια», δήλωσε στο
Reuters ο εξέχων κινέζος δημογράφος Γι Φουξιάν. «Η πολιτική της Κίνας για
μηδενικό COVID οδήγησε σε μηδενική οικονομία, μηδενικούς γάμους, μηδενική
γονιμότητα».
Πολλά νέα κορίτσια και αγόρια στην Κίνα βάζουν ως προτεραιότητα τους πλέον
την καριέρα, τα ταξίδια και το ευζήν από την επιθυμία να κάνουν οικογένεια και
παιδιά.
Η Κίνα θα χάσει την πρώτη θέση
Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών τον Ιούλιο ανέφερε οτι ο πληθυσμός της Κίνας των
1,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων μπορεί να αρχίσει να μειώνεται ήδη από το
επόμενο έτος, με την Ινδία να βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση.
Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ εκτιμούν οτι ο πληθυσμός της Κίνας θα συρρικνωθεί
κατά 109 εκατομμύρια έως το 2050, υπερδιπλάσια από την πτώση της
προηγούμενης πρόβλεψης τους για το 2019.
Σε άλλη έκθεση του ΟΗΕ για την Κίνα αναφέρεται οτι η πανδημία είχε
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στις πρώτες γεννήσεις, με τις γυναίκες να αναφέρουν
οικονομική ανασφάλεια, αβάσιμες ανησυχίες για τα εμβόλια για τον COVID που

επηρεάζουν τα έμβρυα, καθώς και δυσκολίες στην κύηση και τη φροντίδα ενός
βρέφους σε καταστάσεις lockdown.
«Τα ζευγάρια που μπορεί να σκέφτονταν να αποκτήσουν παιδί τον επόμενο χρόνο,
σίγουρα το ανέβαλαν ενώ κάποια άλλα ζευγάρια αρνούνται έκτοτε να κάνουν
παιδιά», δήλωσε η Τζάστιν Κούλσον, εκπρόσωπος του Ταμείου Πληθυσμού του ΟΗΕ
στην Κίνα.
Οι νέες γεννήσεις πρόκειται να πέσουν σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ μέσα στο 2022,
κάτω από τα 10 εκατομμύρια σε σχέση με τα 10,6 εκατομμύρια μωρά που
γεννήθηκαν το 2021 και ήταν ήδη 11,5% χαμηλότερα από το 2020.
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