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Estudo releva o impacto da seleção sexual e dos abortos na China, Índia e Coreia do Sul, e como isso afetará a sociedade
REDAÇÃO ÉPOCA

Nos próximos 20 anos, em grande parte da China e Índia, haverá entre 10% e 20% de homens jovens a mais que
mulheres por causa da seleção sexual reprodutiva pela qual esses países passaram nos últimos anos. Segundo análise
publica no Canadian Medical Association Journal , esse desequilíbrio terá repercussões sociais negativas, uma vez que
sobrarão homens sem poder casar e ter filhos, o que pode aumentar os níveis de violência e criminalidade.
A preferência por filhos do sexo masculino na China, Índia e Coreia do Sul combinada ao fácil acesso aos abortos
seletivos levará a um desequilíbrio significativo entre o número de homens e mulheres nascidos nesses países. A taxa de
nascimentos (SRB, na sigla em inglês, "sex ratio at birth") entre o número de meninos que nascem para cada 100
meninas normalmente é de 105 para 100. Entretanto, com o uso do ultrassom, que torna a seleção "sexual" possível,
uma vez que indica o sexo do feto, a taxa de nascimento em algumas cidade da Coreia do Sul chegou a 125 em 1992,
e é maior de 130 em diversas províncias da China, de Hena, no norte, a Hainan, no sul.
Em 2005, estimava-se que 1,1 milhão de meninos nasceram
"em excesso" na China e que o número de homens menores
de 20 anos excedia o número de mulheres em cerca de 32
milhões, de acordo com Therese Hesketh, o UCL Centro para
a Saúde e o Desenvolvimento Internacional, em Londres.
Na Índia existe uma disparidade similar, com taxas maiores de
125 em Punjab, Delhi e Gujarat, no norte, mas de 105 em
Estados do sudeste e leste, como Kerala e Andhra Pradesh.
Segundo os autores do artigo, um padrão consistente nesses
três países indica uma tendência relacionada ao nascimento
dirgido e a influência sobre o sexo da criança antes de ela
nascer. Se o primeiro ou o segundo filho é menina, os pais,
muitas vezes, selecionarão os próximos filhos para que sejam
meninos.
As implicações sociais são uma porcentagem significativa da
população masculina incapaz de se casar ou ter filhos por
causa da escassez de mulher. Na China, 94% das pessoas
Nos próximos 20 anos, a China sofrerá com a falta de
entre 28 e 49 anos que não se casaram são homens, dos
mulheres
quais 97% não concluíram o ensino médio. As autoridades se
questionam se a incapacidade de casar resultará em
problemas psicológicos e, possivelmente, no aumento da violência e da criminalidade.
As autoridades da China, Índia e Coreia do Sul têm tomado algumas medidas para resolver a questão, como as leis que
proíbem a determinação do sexo da criança através do aborto seletivo, mas os autores do artigo acreditam que muito
mais pode ser feito. "Conseguir resolver o problema da preferência por filhos homens é extremamente desafiadora e
exige uma abordagem múltipla", afirmam os autores.
Na China, o relaxamento da política de filho único, sobretudo nas zonas rurais, pode ter algum impacto sobre a SRB.
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Mas, o mais importante é mudar as atitudes e a antiga cultura de ter preferência ao nascimento de meninos.
Campanhas públicas de sensibilização já fazem sentir algum impacto. Na Coreia do Sul e China, elas têm contribuído
para reduzir essa taxa. Na Coreia do Sul, por exemplo, era de 118 em 1990, e caiu para 109 em 2004.
"No entanto, esse declínio incipiente não fará diferença na faixa etária reprodutiva nas próximas duas décadas, uma vez
que as SRBs nesses países ainda permanecem altas", afirmam os autores.
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Falta Mulheres
Veja bem, na China onde não se tem liberdade para praticamente nada, agora vem essa notícia: Nos próximos 20
anos faltará mulheres na China. Que absurdo, o governo daquele país interfere até na preferência do sexo dos
filhos dos chineses, tornandos-os assassinos muitas vêzes, ou seja, obrigando-os ao aborto de filhos do sexo
feminino. As consequências serão graves no futuro: Chineses velhos sem ter com quem se casar. Como fica? China,
Coréia do Sul e Índia, quanto atraso no oriente! No mês dedicado às mulheres, ter que deparar com uma noticia
dessa contra elas. Lamentável!
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