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Almaar minder geboorten
CHINA / JAPAN |  In China werden vorig jaar 14,65 miljoen kinderen geboren. 
Dat zijn er 1,048 op honderd, het laagste percentage sinds 1948.

In 1979 voerde China de eenkindpoli-
tiek in. In de jaren 70 groeide de bevol-
king heel snel. Er was niet genoeg werk 
voor iedereen. Veel Chinezen leefden 
in armoede. Daarom besliste de rege-
ring dat koppels nog maar één kind 
mochten krijgen. Daardoor kwamen 
er niet genoeg kinderen bij. Na verloop 
van tijd waren er heel veel volwassenen 
en bejaarden in China. Maar er waren 
steeds minder jongeren die konden wer-
ken en zorgen voor de ouderen. Sinds 
2015 is de eenkindpolitiek afgeschaft. 
Nu blijkt dat dat niet tot meer geboorten 
leidt.

Hoe komt dat?
Er zijn meerdere redenen. De volwasse-
nen zijn het niet gewend om in een groot 
gezin te leven. Ze weten niet hoe het is 
om hun aandacht te verdelen over meer-
dere kinderen. Kinderen opvoeden is in 
China duurder dan in Europa. Chinezen 
trouwen steeds later. En ze gaan ook 
vaker uit elkaar. Ongehuwde vrouwen 
die een kind op de wereld zetten, moeten 
een boete betalen. Veel jonge koppels 
kunnen zich geen huis in het centrum 
van een stad permitteren. Daarom wonen 

ze ver van hun werk. Dat betekent dat ze 
’s morgens vroeg vertrekken, en ’s avonds 
laat thuiskomen. Er blijft te weinig tijd 
over om voor de kinderen te zorgen. 

Japan
China is niet het enige land waar het 
geboortecijfer daalt. Onder meer in 
Japan zien we hetzelfde gebeuren. Dat 
land kent een zeer traditioneel rol-
patroon. Vrouwen zijn in hun eentje 
verantwoordelijk voor het huishouden. 
Maar Japanse vrouwen zijn in de voor-
bije decennia meer gaan werken. De lan-
ge werkdagen worden vaak genoemd als 
reden om weinig kinderen te krijgen.
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