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Uttar Pradesh, Indien - På Världsbefolkningens Dag i år uttalade Indiens nya
hälsominister en ny idé om hur man ska hantera den explosiva indiska
befolkningsökningen. Han yttrade: ”Drar el till alla indiska byar så kommer alla att titta
på TV till sent på natten och blir för trötta att hänge sig åt sex!”
Uttalandet höjde förstås många ögonbryn i detta väldiga land - men vad är verklighet
och reaktioner från familjer som utgör den näst största befolkningen i världen?
Vid 80-plus Omar Mohammed har aldrig hört talas om födelsekontroll. Han bor i Indiens
mest folkrika stat Uttar Pradesh och har verkligen fullgjort sitt ansvar att bidra till Indiens
spirande befolkning: "Nu, du ser jag har 24 barn, 13 pojkar och 11 flickor," säger Omar.
Han anser att endast Gud kan bestämma hur många barn du ska ha.
Han lyfter sina händer mot himlen och säger: "Detta är hans befallning och vilja. Det är
inte jag som gör barnen utan det är han som gjorde mina barn."
I Dehli, Indiens huvudstad, bor Aroras familj. De har två barn. "Du kan inte ens få
tillräckligt med vatten eller el här berättar familjen. Elransoneringen och vattnet räcker
för högst två barn! ”Stadens myndigheter rekommenderar endast två barn för varje
familj och då måste man sluta att skaffa flera barn" säger mamman Anjana Arorar.
Aroras vet också något om befolkningsfrågor då deras dotter vid födseln år 2000
utnämndes till Indiens 1 000 000 000:je medborgare. Indiens regering har sedan länge
propagerat för familjeplanering genom gratis utdelning av preventivmedel.
Övergripande offentlig statistik visar att födelsetalen är på väg neråt. Siffrorna visar att
14 av Indiens 35 stater har två barn per familj som målsättning. Men särskilt i byar och
bland de fattiga och analfabeter är födelsetalet fortfarande så hög som 3,5 barn per
kvinna. Det finns alla sorters skäl – till önskemålet att fortsätta att föda barn tills en son
är född i brist på tillgång till preventivmedel. Regeringens problem är att en blomstrande
befolkningen ytterligare kommer att tära på redan knappa resurser, vilket i allt högre
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Enligt Förenta nationerna är Indien hem för 50 procent av världens fattiga och den
aktuella prognosen är att Indien under de kommande 50 åren kommer att bli det mest
folktätaste landet på jorden. Med anledning av Indiens hälsoministerns senaste idé att
använda el- och TV för att ge människor någonting annat att göra än att alstra barn
menar mamma Anjana Arora hånskrattande: "Det är en dum idé" säger hon i engelska
och byta sedan till hindi "Det enda sättet att förändra människors mentalitet är genom
utbildning."
Men inte alla skriver av idén helt. "Det är en idé som verkligen kan fungera." säger A.R.
Nanda. Sedan några år har Nanda hjälpt till med utredningar inom Indiens
folkstabiliseringsprogram och han driver nu Population Foundation i Indien. Han säger att
utbildning och samtidig tillgång till sjukvård är avgörande men att elektrifiering av
byarna inte en dålig idé. "Denna idé ger det klara och tydliga budskapet att vi måste göra
något för människor som ger dem motivation att göra något annat an att fatta ett
irrationellt
beslut
om
att
producera
fler
barn”,
säger
han.
Han berättar att det finns undersökningsresultat som visar detta. En sådan undersökning
gjordes under 2006 av en italiensk forskare och visade att par med tv-apparater i deras
sovrum
hade
bara
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Men Omar Mohammed, mannen med 24 barn hade en annan förklaring. "När vi tittar på
TV, säger han," när vi tittar på så många blinkande program kommer vi antagligen vilja
göra fler barn."
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