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Miljoenen meisjes in
India gedood omdat ze
ouders tot last zijn
Miljoenen babymeisjes zijn de
afgelopen jaren in India vermoord door ouders die geen
dochters wilden. Veel Indiërs
zien meisjes als een financiële
last. ‘Ze worden afgeslacht.’
Van onze buitenlandredactie

................................
AMSTERDAM Tien miljoen meisjes zijn de afgelopen 20 jaar in
India vermoord. Door hun eigen
ouders. Net voor ze werden geboren, maar ook vlak nadat ze
ter wereld waren gekomen.
Waarom? ‘Omdat ze meisjes waren’, zei de Indiase minister Renuka Chowdhury voor de Ontwikkeling van Vrouwen en Kinderen donderdag tijdens een seminar. Volgens haar is sprake
van ‘een nationale crisis’.
Veel Indiërs beschouwen meisjes als een financiële en sociale
last. De verplichting een
bruidschat te betalen is bij wet
verboden, maar nog altijd
wordt het niet geaccepteerd als
de ouders van een meisje geen
geld en goederen aan hun toekomstige schoonfamilie betalen. Alleen jongens worden in
India als kostwinner geaccepteerd en er heersen veel vooroordelen jegens werkende en
studerende vrouwen. ‘Zelfs als
Indiërs naar de tempel gaan,
krijgen ze te horen: Moge je vele
zonen krijgen’, hield minister
Chowdhury haar gehoor aan de
universiteit van Delhi voor.
In Indiase deelstaten als Rajasthan worden pasgeboren
meisjes vermoord door zand en
tabaksap in hun neusgaten en
mond te strooien. ‘Zodra het
meisje is geboren en haar mond

opendoet om te huilen, zorgen
ze dat ze stikt’, zei de minister.
‘Baby’s worden levend in potten
begraven, volgepropt met tabak
of ondersteboven opgehangen
al waren ze droogbloemen.’
Volgens Chowdhury hebben
haar landgenoten meer op met
tijgers dan met meisjes. ‘We hebben hier mensen die zich met
hart en ziel voor zwerfhonden
inzetten. Maar ook een hele
maatschappij die meisjes op een
afschuwelijke manier opjaagt
en afslacht.’
Bevolkingscijfers tonen dat op
elke duizend Indiase jongens
933 meisjes worden geboren. In
de noordelijke deelstaat Punjab
is de verhouding het beroerdst:
798 meisjes op duizend jongens.
En de ratio wordt steeds slechter, waarschuwen demografen.
Hun alarmkreten worden onderstreept door een deze week
verschenen rapport van het VNkinderfonds Unicef. Hierin staat
dat in India 7000 meisjes per
dag minder worden geboren
dan elders op de wereld. Wie
snel rekent komt op een nog
zorgwekkender beeld van de
foeticide en babymoorden in India: 51,1 miljoen doden in 20 jaar.
Een belangrijke oorzaak zou
het toegenomen aantal prenatale echo’s zijn waardoor Indiase
ouders al vroeg het geslacht van
hun kind kunnen ontdekken.
Misbruik hiervan is volgens de
wet strafbaar, maar tot nu toe is
slechts één arts uit Haryana tot
twee jaar cel veroordeeld.
En minister Chowdhury wijst
op nog een probleem: minder
meisjes betekent minder bruiden. Zo moesten in Harayana
vier broers al met één en hetzelfde meisje trouwen.

