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L-iskandlu tal-abort sfurzat fiċ-Ċina  

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Lulju 2012 dwar l-iskandlu tal-abort 

sfurzat fiċ-Ċina (2012/2712(RSP)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-rapporti mressqa fil-qafas tal-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' 

Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) u l-Protokoll Fakultattiv 

tiegħu, u l-Konvenzjoni kontra t-Tortura u Trattamenti jew Pieni Oħra Krudili, Inumani 

jew Degradanti, 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal, 

– wara li kkunsidra l-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp (ICPD) 

li saret fil-Kajr fl-1994, 

– wara li kkunsidra l-politika ta’ wild wieħed fiċ-Ċina u l-liġijiet dwar l-abort fiċ-Ċina, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 122(5) u 110(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

A. billi fit-2 ta’ Ġunju 2012 mara ta’ seba’ xhur tqala, Feng Jianmei, inħatfet u ġiet sfurzata 

tagħmel abort fil-kontea ta’ Zhenpng (provinċja ta’ Shanxi), liema inċident qajjam mewġa 

ta’ indinjazzjoni u kundanna fiċ-Ċina u madwar id-dinja; 

B. billi l-aborti li jaqbżu s-sitt xhur huma illegali skont il-liġi Ċiniża; billi l-gvern muniċipali 

ta' Ankang wettaq investigazzjoni li kkonkludiet li uffiċjali fil-kontea ta' Zhenping użaw 

"mezzi krudili" u "ipperswadew" lis-Sa Feng biex tabortixxi l-fetu; billi r-rapport stqarr li 

din id-deċiżjoni kisret id-drittijiet tagħha; billi l-gvern muniċipali ta' Ankang ħabbar pieni 

għall-uffiċjali tal-ippjanar lokali involuti fil-każ, inkluża t-tkeċċija mill-post tax-xogħol; 

C. billi, skont l-investigazzjoni, l-uffiċjali lokali kienu saqsew lill-familja tas-Sa Feng għal 

depożitu ta’ RMB 40 000 bħala garanzija, li skont ir-raġel tagħha kienet multa talli kien 

se jkollhom it-tieni wild; billi l-awtoritajiet lokali ma kellhom ebda bażi legali biex jiġbru 

dan id-depożitu; billi s-Sa Feng ġiet sfurzata tiffirma formula ta’ kunsens biex ittemm it-

tqala tagħha għaliex ma riditx tħallas il-multa, u nżammet l-isptar mill-gwardji; 

D. billi, minħabba l-politika ta’ wild wieħed li tadotta ċ-Ċina, aborti illegali selettivi abbażi 

tas-sess huma mifruxa, li joħolqu żbilanċ bejn l-għadd ta’ irġiel u nisa; 

E.  billi l-UE pprovdiet, u għadha tipprovdi, fondi għall-organizzazzjonijiet involuti fil-

politiki tal-ippjanar tal-familja fiċ-Ċina; 

1. Jenfasizza bil-qawwi li, skont il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-

Popolazzjoni u l-Iżvilupp, l-għan tal-programmi dwar l-ippjanar tal-familja għandu jkun li 

jippermetti li l-kopji u l-individwi jieħdu deċiżjonijiet ħielsa, responsabbli u infurmati 

dwar li jkollhom it-tfal u li jkunu disponibbli medda wiesgħa ta' metodi sikuri, effettivi u 

aċċettabbli għall-għażla tagħhom marbuta mal-ippjanar tal-familja , u ma hemm lok għal 

ebda forma ta' koerċizzjoni; 



2. Itenni d-dritt fundamentali tan-nisa kollha li jkollhom aċċess għal sistemi tal-kura tas-

saħħa pubblika, b’mod partikolari għal kura tas-saħħa primarja, ġinekoloġika u ostettrika 

kif definit mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa; 

3. Jagħti l-kondoljanzi tiegħu lill-familja tal-vittmi, filwaqt li jikkundanna bil-qawwi l-

fastidju li qed jiġu soġġetti għalih u jitlob protezzjoni pubblika għalihom; 

4. Jikkundanna bil-qawwi d-deċiżjoni li s-Sa Feng kienet imġiegħla tagħmel abort u 

jikkundanna l-prattika ta' aborti sfurzati u sterilizzazzjonijiet, speċjalment fil-kuntest tal-

politika ta’ wild wieħed; 

5. Jilqa’ b’sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-gvern muniċipali ta’ Ankang li joffri kumpens lill-

familja tas-Sa Feng u li l-uffiċjali lokali involuti fil-każ jingħataw pieni ħorox; 

6. Jieħu nota tal-fatt li l-każ tas-Sa Feng sar magħruf sew grazzi għall-internet u jenfasizza l-

importanza tal-libertà ta’ espressjoni, inkluża dik onlajn; jilqa’ b’sodisfazzjon l-itfaċċar 

ta’ sfera pubblika għad-dibattitu, parzjalment grazzi għall-mikroblogging; 

7. Iqis importanti li jitkompla d-dibattitu fost l-intellettwali u l-akkademiċi dwar jekk 

għandhiex titkompla jew le il-politika ta’ wild wieħed fiċ-Ċina; 

8.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-finanzjament tagħha għal proġetti ma jmurx kontra 

l-kummenti li jinsabu fit-Taqsima III, Titolu 21 tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 

għas-sena finanzjarja 2012; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex jinkludu l-

abort sfurzat fuq l-aġenda għad-djalogu bilaterali li jmiss tagħhom dwar id-drittijiet tal-

bniedem maċ-Ċina; 

10.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi 

President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-

Politika tas-Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lid-Delegazzjoni tal-

Unjoni Ewropea għan-Nazzjonijiet Uniti u lill-Gvern u lill-Parlament tar-Repubblika 

Popolari taċ-Ċina. 

 


