
DE DRIE MEEST DODELIJKE 
WOORDEN IN DE WERELD. . .

DISCUSSIE
GIDS



NOORD-AMERIKA
WEST-EUROPA
met name binnen Aziatische 
gemeenschappen

OOST-AZIË
China
Vietnam
Singapore
Taiwan

ZUID-AZIË 
India
Pakistan 
Syrië
Iran
Azerbeidzjan 
Armenië 
Georgië

OOST-EUROPA 
Albanië

Roemenië 
Montenegro

Kosovo
Macedonië

NOORD-AFRIKA
Egypte

Tunesië
Algerije

SUB-SAHARISCH 
AFRIKA
de meeste landen

CHINA: Uit de statistieken blijkt dat er op elke 
120 geboren jongens, 100 meisjes geboren 
worden. In sommige provincies is deze verhouding 
nog verontrustender met 140 jongens tegen-
over 100 meisjes in de leeftijdsgroep van 1 tot 4 
jaar. Het normale gemiddelde in de wereld ligt 
op 105 jongens tegenover 100 meisjes.

INTERNATIONAAL: De diverse schattingen van 
het totaal aantal ‘vermiste’ vrouwen in de hele 
wereld verschillen enorm. Toch zijn de meeste 
demografen het erover eens dat het in op dit 
moment om minstens 117 miljoen ‘vermiste’ 
vrouwen gaat. Sommigen noemen het getal van 
163 miljoen terwijl bronnen van de Verenigde 
Naties spreken over maar liefst 200 miljoen 
‘vermiste’ vrouwen.

Hoewel gendercide op zeer veel plaatsen voorkomt, spannen India  
en China helaas de kroon, vanwege de omvang waarin gendercide in 
deze landen gepleegd wordt en de mate waarin dit in deze landen  
al dan niet openlijk geaccepteerd is.

Hoe is de man-vrouw  
verhouding in India en 
China op dit moment?

INDIA: In 1986 gebruikte dr. Amartya Sen de 
volkstelling om vast te stellen dat er 37 miljoen 
vrouwen ‘vermist’ werden in de Indiaase populatie. 
Op dit moment staat het aantal ‘vermiste’ vrouwen 
op bijna 50 miljoen. Uit de meest recente volk-
stelling blijkt dat de situatie verslechtert. Op dit 
moment zijn er op elke 1000 jongens, 914 meisjes 
tussen de 0 en 6 jaar. In 2001 was deze verhouding 
1000 jongens tegenover 927 meisjes. In sommige 
gebieden zoals de Haryana is het aantal meisjes 
slechts 830 per 1000 jongens. 

Waar vindt gendercide plaats?Wat is  
gendercide?

Gendercide verwijst naar een 
systematische uitroeiing van een 

geslacht, in de meeste gevallen vrouwen. 
Het komt met name voor in India, China en 

andere delen van Zuid-Oost Azië. Deze moorden 
gebaseerd op geslacht kennen diverse vormen, 
waaronder selectieve abortus, moord direct 

na de geboorte, ondervoeding, medische 
verwaarlozing, achterlaten en bruidsschat 

gerelateerde moorden. Doordat deze 
misdaden met name binnen de familie-

kring plaatsvinden, wordt het 
meestal niet als misdaad gezien.



Wat betekent de gendercide 
in India?
Met 1 miljoen geslacht-selectieve abortussen 
per jaar, is dat de meest voorkomende manier 
van gendercide. Op de tweede plek staat het 
vermoorden van pasgeboren meisjes. 
Verloskundigen hebben toegegeven dat ze bij 
meer dan 50% van de door hun begeleide be-
vallingen betaald zijn om de baby’s te vermoorden.

Derde op de lijst is de gendercide door middel 
van bruidsschat gerelateerde moorden en moord 
op meisjes die nog niet eens in de puberteit zitten. 
Daar komt nog bij dat het sterftecijfer in India 
van zwangere vrouwen het hoogste ter wereld 
is. Dit kan worden verklaard door het grote aan-
tal jonge meisjes dat gedwongen zwanger is en 
moet bevallen terwijl hun lichaam hier nog niet 
klaar voor is. Dit leidt in de meeste gevallen tot 
complicaties en overlijden tijdens de bevalling.

Wat is het verschil tussen 
gendercide in India  

en in China?

Hoewel in beide landen de voorkeur voor een 
zoon diep geworteld ligt is, zijn er wel degelijk 
verschillen tussen de landen met betrekking tot 
gendercide. Op dit moment is de verhouding 
tussen het aantal jongens en meisjes in China 
onevenwichtiger dan in India. In China lijkt de 
ongelijke verhouding zich te stabiliseren terwijl 
deze in India flink toeneemt. De bruidsschat tra-

ditie is een zeer veelvoorkomende oorzaak van 
gendercide in India, terwijl in China helemaal 
geen sprake is van een bruidsschat. Daar is 
verplichte en gedwongen abortus  de meest 
voorkomende vorm van gendercide, wat in de 
eerste plaats wordt door de één-kind-politiek. 

Beide landen hebben politieke acties nodig, 
maar op verschillende manieren. In China zal 
de dwingende familieplanning politiek beëindigd 
moeten worden, terwijl in India de bestaande 
wetten tegen bruidsschatten, selectie van  
sekse, en babymoord juist strakker gehand-
haafd moeten worden.

Wat betekent de gendercide 
in China?
Voorafgaand aan de één-kind-politiek kende China 
een geslachtsratio van 106 jongens tegenover 
100 meisjes. Sinds de invoering van de één- 
kind-politiek in 1979, mogen de meeste gezinnen 
slechts één kind krijgen. Deze politieke maatregel, 
in combinatie met de voorkeur voor zonen, heeft 
dodelijke consequenties voor meisjes. In sommige 
gebieden is een tweede kind toegestaan, maar ook 
daar is de jongens-meisjes verhouding flink uit 
balans geraakt sinds de invoering van de één- 

kind-politiek. De straffe handhaving van deze 
politieke maatregel heeft ervoor gezorgd dat er 
veel vaker gendercide wordt gepleegd. Families 
offeren hun dochter op door haar in de steek te 
laten, te aborteren, te verstoppen of te vermoorden. 
Dit alles in de hoop nóg een keer zwanger te 
worden van een zoon.

Het gevolg is dat er op dit moment per 100 
meisjes maar liefst 120 jongetjes zijn. Deze on-
gelijke verhouding heeft geleid tot een groei van 
de vrouwenhandel, kinderbruiden en prostitutie. 
Steeds meer mannen kunnen namelijk geen 
vrouw vinden om mee te trouwen.



Waarom is gendercide een 
internationaal probleem?
Gendercide is mogelijk de meest serieuze over-
treding van de mensenrechten op dit moment. 
Het aantal slachtoffers overtreft het aantal 
slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereld-
oorlog bij elkaar. Het overtreft het aantal slacht-
offers van alle genocides in de 20e eeuw en 
heeft meer mensen het leven gekost dan HIV/
AIDS of de grote griepepidemie in de vroege 
20e eeuw. 

Naast het bizar hoge aantal slachtoffers zien 
experts gendercide ook als bedreiging voor de 
wereldwijde veiligheid. Het aantal huwelijken 
daalt immers, hetgeen leidt tot een daling in de af-
name van consumptiegoederen en een verminder-
de handel met China. Daarnaast laat historisch 
onderzoek zien dat een overschot aan mannen 
en een tekort aan vrouwen leidt tot een meer 
agressieve en gewelddadige bevolking.

Komt gendercide ook in 
het westen voor?
Ja! Hoewel de geslachtsverhouding in westelijke 
landen lang niet zo extreem onevenredig is als 
in India en China, komt gendercide in alle westelijke 
landen in meer of mindere mate voor. Sommige 
studies tonen aan dat Aziatische immigranten-
gemeenschappen in het westen dezelfde  
geslachtsratio hebben als in hun vaderland. 
Hieruit kan worden opgemaakt dat gendercide 
wellicht in dezelfde mate voorkomt in deze 
 immigrantengemeenschappen.

Nieuw-Zeeland, Australië en de meeste landen 
in West-Europa verbieden abortus op basis van 
het geslacht van de foetus. Uitzonderingen hierop 
zijn de Verenigde Staten en Canada. 

Is armoede wellicht de 
oorzaak van de gendercide 
in India? En is scholing 
niet de oplossing?
De volkstelling van 2011 in India laat zien dat 
juist in de rijkste gebieden van India de ge-
slachtsratio het meest onevenredig is. Tevens 
laat deze telling zien dat geld en scholing de 
bewustwording van mensen vergroot, waardoor 
ze de informatie over nieuwe technologieën 
voor de eliminatie van vrouwen beter weten te 
vinden. Hoe rijker de familie, hoe meer scholing 
ze hun dochter geven en hoe hoger de bruidsschat 
die betaald moet worden. Omgekeerd geldt dat 
als de zoon in een familie goed opgeleid is, 
deze familie een hogere bruidsschat verwacht. 
Scholing van meisjes is zeker goed maar met 
alleen scholing is het probleem niet opgelost. 

Wat is het gevolg van de 
verstoorde man-vrouw 
verhouding?
Vrouwenhandel groeit in Azië vanwege een tekort 
aan vrouwen. Steeds meer meisjes worden ge-
kidnapt, gelokt of verkocht voor prostitutie.  
In sommige gevallen kopen arme families een 
meisje om als bruid te fungeren voor alle mannen 
in het gezin. 

Met een groeiend tekort aan vrouwen kiezen 
mannen steeds jongere bruiden. Deze kind-
bruidjes gaan niet naar school, kunnen geen 
baan krijgen en worden veelal gedwongen kinderen 
te baren nog voor hun lichaam hier klaar voor is 
(met soms de dood als gevolg). Al deze factoren 
dragen bij aan een hoog zelfmoordgehalte  
onder vrouwen. China staat zelfs op de eerste 
plaats als het om het aantal zelfmoorden onder 
vrouwen gaat.



In India is de bruidsschat het grootste probleem. 
Er bestaan al wetten tegen de bruidsschat traditie, 
geslachtsselectie en babymoord. Alleen de over-
heid, politie en medische wereld zullen deze 
wetten moeten handhaven om de gendercide 
tegen gaan. Er zullen duidelijke straffen moeten 
komen op het overtreden van deze wetten,  
vanuit India, maar ook vanuit de internationale 
gemeenschap. Niemand voelt zich echt verant-
woordelijk m.b.t. het handhaven van de wetten. 
Corruptie viert hoogtij, waardoor de overtreding 
van de wetten die gendercide moeten tegengaan 
veelal door de vingers gezien wordt.

Uiteraard zal ook de voorkeur voor een jongen 
bespreekbaar gemaakt moeten worden om het 
probleem op te lossen. Het veranderen van diepe 
culturele overtuigingen is erg moeilijk en alleen 
mogelijk door middel van een lange termijn aanpak. 
Er zal geïnvesteerd moeten worden in scholing, 
mediabewustwording en een grote verscheiden-
heid aan manieren om invloed uit te oefenen op 
het veranderen van deze culturele overtuigingen.

Er is geen snelle oplossing tegen gendercide, maar de 
It’s a Girl Campagne laat zien welke stappen u (en anderen) 
kunt nemen om invloed uit te oefenen op het tegengaan 
van gendercide. Op de volgende pagina’s kunt u meer lezen 
over uw bijdrage aan de oplossing van het schokkende 
probleem van gendercide.
www.redeenmeisje.nl

De eerste stap, volgens veel mensen op sleutel-
posities in China, is het afschaffen van de één-
kindpolitiek. Er is bewijs dat een duidelijke cor-
relatie aantoont tussen de éénkindpolitiek en 
een verstoring in de man-vrouw verhouding. 
Bovendien is de man-vrouw verhouding in de 
gebieden waar de éénkindpolitiek het heftigste 
wordt gehandhaafd meer uit balans dan in  
gebieden waar de handhaving minder strak is. 
Het is dus van belang dat in China de overheid 
een andere manier vindt om de groei van de  
bevolking in de hand te houden zonder brute 
vruchtbaarheidsmaatregelen te treffen.  

Welke mogelijke 
oplossingen zijn er  
om de gendercide  

tegen te gaan?



Discussievragen

Unnatural Selection: Choosing Boys Over 
Girls, and the Consequences of a World Full 
of Men. Door: Mara Hvistendahl

Half the Sky: Turning Oppression into  
Opportunity for Women Worldwide. 
Door: Nicolas D. Kritsof & Sheryl WuDunn

Gender Equal: A Global Blog by the 50 Million 
Missing Campaign - genderbytes.wordpress.com

Mitu Khurana’s Blog: Fighting to Save her 
Daughter’s Lives - mitukhurana.wordpress.com

TEDx Telks door Director Evan Grae Davis - 
www.itsagrilmovie.com/ted

Femicide: A Global Issue that Demands 
Action - www.femicidenews.com
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Dr. Puneet Bedi, een gynaecoloog in India en een van de experts die in de documentaire  
aan het woord komt, zegt: ‘Je kunt ervoor kiezen wel of geen ouder te worden, maar als je 
eenmaal voor het ouderschap gekozen hebt, kun je niet kiezen of het een jongen of meisje 
wordt, blank of zwart, groot of klein’. Ben je het daarmee eens?

Welk effect heeft gendercide volgens jou op de internationale bevolking, afgezien van de verhouding 
tussen het aantal jongens en meisjes? Wat zijn mogelijke sociale en economische gevolgen? 
Welke impact zou het overschot aan ‘testosteron’ kunnen hebben op de relatie tussen de 
verschillende landen?

Fabrikanten van echo-apparatuur (waarmee het geslacht van een kind vóór de geboorte kan 
worden vastgesteld) zouden enorm veel geld kunnen verdienen door uitbuiting van culturen 
waar ouders graag weten van welk geslacht hun kind zal zijn (vanwege de voorkeur voor 
jongens). Hoe kunnen zij toch op een ethisch verantwoorde manier zaken doen?  
Deze zelfde vraag geldt ook voor organisaties als Google (zoekfuncties, advertenties).

In zowel India als China komen de meeste meisjes om het leven door een abortus vanwege 
het geslacht. Toch aarzelen veel mensenrechtenorganisaties dit aan de kaak te stellen omdat 
men abortus beschouwt als een recht van de vrouw. Ligt er een tegenstelling in het toejuichen 
van het recht op abortus in het algemeen en de pogingen om abortus omwille van het geslacht 
een halt toe te roepen?

Hoewel gendercide het meest voorkomt in India, China en andere delen van Zuidoost Azië, 
vindt het ook plaats in andere landen. Wat wordt er in Nederland gedaan om gendercide te 
voorkomen of tegen te gaan? En wat er meer gedaan kunnen worden?

Aanbevolen bronnen

TIPS
Wat kunt u doen  tegen gendercide?www.redeenmeisje.nl


