Er blijft behoefte aan
gezinsplanning
Al jaren zijn we het er over eens. Elk echtpaar of individu heeft het
fundamentele recht om zelf in vrijheid en verantwoordelijkheid te
beslissen over het aantal kinderen dat zij wensen en de spreiding ervan.
Ook heeft iedereen recht op de informatie, de opleiding, de mogelijkheden
en de middelen om dit in praktijk te brengen. Dat werd allemaal nog eens
bevestigd door (bijna) alle landen ter wereld tijdens de Internationale
Bevolkingsconferentie van de Verenigde Naties in Cairo in 1994. Dit jaar is
de 20ste verjaardag van deze afspraak. Reden voor een feestje?
Een blik op de wereldkaart maakt duidelijk dat
vooral in de armste landen de zogenoemde ‘unmet need for family planning’– de onvervulde
behoefte aan gezinsplanning – erg hoog is. Die
onvervulde behoefte is de kloof die er gaapt
tussen kinderwens en het gebruik van voorbehoedmiddelen. De onvervulde behoefte wordt
afgemeten aan het deel van de vrouwen in de
vruchtbare leeftijd dat het krijgen van kinderen wil stoppen of uitstellen, maar desondanks
geen enkele methode van anticonceptie gebruikt. Naar schatting gaat het wereldwijd in
totaal om 200 miljoen vrouwen en leidt de onvervulde behoefte jaarlijks tot 75 miljoen nietgewenste geboortes.
Wel de wens, maar niet de middelen om het
gezin te plannen. In Afrika ten zuiden van de
Sahara geldt dit voor niet minder dan een op de
vier vrouwen in de vruchtbare leeftijd en met
een relatie. Maar ook in een aantal landen in
Latijns-Amerika, Azië en Oceanië is de onvervulde behoefte groot en ligt deze boven de 20
procent van de vrouwen, volgens de meest recente schattingen van de Verenigde Naties.

Een van de afspraken tijdens die Bevolkingsconferentie in 1994 was om deze kloof tussen
behoefte aan en gebruik van gezinsplanning in
2005 te halveren. Dat bleek te ambitieus. Zelfs
tien jaar later in 2015 zal dat in veruit de meeste
landen niet lukken. Van de 194 landen en gebieden waar we gegevens voor hebben zullen
slechts 13 landen deze (bescheiden) doelstelling halen. Daar zitten wel grote landen bij zoals Bangladesh, Egypte, Iran en Vietnam. Maar
echt reden om de vlag uit te steken is er dus niet.
Dat was in 2012 aanleiding voor de oprichting
van het Family Planning 2020 Partnership. Dit
netwerk van regeringen, niet-gouvernementele
organisaties en particuliere bedrijven wil een
extra 120 miljoen vrouwen toegang geven tot
anticonceptie. Dat doel zou in 2020 moeten
zijn gerealiseerd. Misschien moeten we even
wachten met het uitsteken van de vlag.
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Het percentage vrouwen met een onvervulde behoefte aan gezinsplanning onder alle 15 tot 50 jarige vrouwen met een relatie, schattingen voor 2013
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Bron: United Nations – Model-based estimates and projections of family planning indicators 2014.
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