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BRIEFING
FILIPPINERNA

I  en förort på norra Mindanao är  
 tonårs!ickor som har ett par barn  
 att ta hand om en vanlig syn. Här  
 blir det tydligt vad Filippinernas  
 brist på familjeplanering och den  
 katolska kyrkans lobbyverksamhet 

har åstadkommit genom åren. Landet har  
fortfarande en skenande befolknings-
ökning, med cirka två miljoner nya invå-
nare om året – adderat till en befolkning 
som redan passerat hundra miljoner. 

Ett av dessa barn som redan är mamma 
heter Maria. Hon är 14 år och har en tio 
månader gammal dotter, Jeanette. De  
bor i ett litet plåtskjul omgivet av andra 
baracker – området påminner mer om en 
!yktingförläggning än en förort. Hennes  
historia liknar många andras här; pappan 
till !ickan försvann när Maria blev gravid, 
och nu är hon tvungen att försörja sig själv 
och sin dotter genom att sälja sin kropp. 
De mörka påsarna under de frånvarande 
ögonen talar sitt tydliga språk – Maria 
använder droger för att orka med vardagen.  
Hon hoppade av skolan e"ter tredje klass 
och säger att hon aldrig tagit del av någon 
familjeplanering, men ”att hon använder 

kondom med sina kunder”. Och !er barn 
är det inte tal om.

– Blir jag gravid igen så blir det abort, 
förklarar Maria.

DET KONTROVERSIELLA familjeplaneringspro-
grammet, ”The Family Bill”, godkändes 
av president Benigno Aquino förra året.  
Programmet ger grönt ljus för att använda 
preventivmedel som kondom och p-piller. 
Men aborter är ännu illegala i det djupt 
katolska landet.

För Marias del skulle en abort därför  
innebära ett olagligt ingrepp – och dess- 
utom ett livsfarligt sådant. Illegala aborter 
leder varje år till tusentals unga !ickors 
död i Filippinerna, enligt !era civila orga- 
nisationer som arbetar med utsatta !ickor 
på plats. 

– Många av mina vänner har gjort abort, 
det är ganska vanligt, fortsätter Maria.

Hon skäms när hon pratar om hur hon 
försörjer sig, men hon har ingen familj som 
stöttar henne och dottern. ”Det #nns inga 
alternativ, pengarna måste komma in”. 

I ett annat skjul, som man kommer till  
om man följer lerstigarna, bor 19-åriga  

Cecilila. Hon blev gravid första gången 
när hon var 15 och i dag har hon tre barn. 
Även Cecilia försörjer sig och barnen 
genom att prostituera sig. ”Det är enda 
sättet att ska$a pengar”. Men hon under-
stryker att hon blivit accepterad av män-
niskorna i sin närhet.

– De vet vad jag måste göra – det är ingen 
som säger något om det. 

PROSTITUTIONEN I OMRÅDET har enligt Cecilia 
ökat – sedan de senaste två tyfonerna i  
december 2011 och i december 2012 drab- 
bade Mindanao hårt. Hon säger att det 
#nns många pedo#ler som utnyttjar 
barnen i området. Och några investeringar 
som skulle bygga upp samhället har 
ingen sett röken av.

– Korruptionen äter upp pengarna. Det 
är ingen som uträttar något här, man får 
klara sig själv, säger Cecilia. 

Fler barn att föda för en redan fattig 
befolkning låter som en dålig ekvation i 
många familjeplanerares öron, men för 
den katolska kyrkan är livet något som 
ska vördas, och stora familjer är något 
att sträva e"ter. Nathaniel Lerio är präst 
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Tonårsgraviditeter är ett stort samhällsproblem i Filippinerna 
– ett land där katolska kyrkan fortfarande har mycket makt. 
Farliga aborter och prostitution sätter hård press på o!ren: 
de unga "ickorna.

Filippinerna 
Kyrkans krav ökar 

prostitutionen

Fjorton år och ensamstående mamma. 
Maria har precis vaknat. Hon håller sin tio 
månader gamla dotter Jeanette i famnen.
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i den lokala kyrkan, 
och enligt honom är  
”fyra, fem barn lagom 
i en familj”.

– Livet är en gåva 
och föräldrarna måste 
själva vara ansvariga  
för sitt arbete att  
vårda familjen, säger  
Nathaniel Lerio. 

Enligt honom hand- 
lar familjeplanering mer om ”rätt distri-
bution av resurserna” än om att landet är 
överbefolkat.

– Som det ser ut nu så tar regeringen 
allt i det här landet, de är så korrupta. De 
måste ge mer till folket!

Nathaniel Lerio suckar över att rege-
ringen nu gått med på att göra preventiv-
medel lagliga, och på frågan om han kan 
tänka sig att tonåriga kvinnor som blir 
gravida ska kunna göra abort, blir svaret 
nej. Med ett undantag.

– Bara om det är fara för hennes liv, 
men det är absolut sista utvägen!

Och om den unga kvinnan måste 
arbeta som prostituerad för att kunna 

försörja sig?
– Samhället och kommunerna är 

ansvariga i frågan och bör stärka familje-
värderingarna. Tillsammans ska de hjälpa 
ensamma !ickor att försörja sig.

Enligt socialarbetaren Lalae Garcia, 
som arbetar för !era frivilligorganisationer 
i området är detta emellertid ord som inte 
stämmer överens med verkligheten.

– Han verkar leva i ett idealiserat sam-
hälle, men i den verkliga världen ser vi allt 
!er tonåringar som blir mammor och som  
försörjer sig som prostituerade, säger 
Lalae Garcia och fortsätter:

– Vi har 400 000 illegala aborter  
varje år i Filippinerna, och detta enorma 
problem försvinner bland byråkratins 
pappershögar.

Lalae Garcia berättar att landets prob-
lem bottnar i att det fortfarande inte #nns 
några aktiva program för att ta itu med 
befolkningsökningen eller familjeplane-
ringen, och att detta är en av anledning-
arna till att Filippinerna räknas som ett 
av regionens fattigaste länder.

– Regeringen satsar på industrin och 
jordbruket, men inte på befolkningen!

Utvecklingen av de sociala systemen 
är e"tersatt, och det samma gäller för ut-
bildning av de unga, menar Lalae Garcia.

– Regeringen säger att de ska satsa på 
skolorna, men vi har klasser med 60 till 
100 elever. Det #nns inte tillräckligt med 
lärare och de som #nns är underbetalda.

 Det tog tolv år att få i genom familje-
planeringsprogrammet, e"tersom kyrkan 
var så hård motståndare till det, och trots  
att det skett en del förändringar tror Lalae 
Garcia att landet har en lång väg att gå.

– Det är kvinnans beslut om hon vill ha 
barn, inte kyrkans! Det vi ser nu är en ny 
era, frågan är bara när det blir en verklig 
förändring i samhället. Antagligen inte 
under min livstid. %

Flickorna i texten heter egentligen något annat.

FILIPPINERNA
Migrantarbetare. Den o!ciella arbetslösheten 
i Filippinerna ligger runt sju procent, men landet 
har cirka tio miljoner migrantarbetare som söker 
sig till länder främst i Mellanöstern i jakt på arbete. 
De intjänade pengarna som sedan skickas hem 
beräknas utgöra en stor del av Filippinernas BNP. 

Illegala aborter. Enligt den o!ciella statistiken 
har 25 av 1 000 kvinnor genomgått en illegal abort 
(att jämföra med USA där abort är lagligt och nivån 
ligger på 23 av 1 000). Men den verkliga si"ran sägs 
vara högre. Abortmetoderna varierar och i många 
fall används objekt som ska döda fostret, vilket 
ibland orsakar infektioner i livmodern och leder 
till långvariga skador, eller till att modern dör. 

Tonårsgraviditeter. Mellan tre och fyra av tio 
tonåringar blir gravida. Enligt det nya familje-
planeringsprogrammet är de bästa metoderna att 
hindra tonårsgraviditeter, sexualundervisning och 
preventivmedel. 

100 miljoner invånare. Filippinerna har med 
sina 100 miljoner invånare (antagligen betydligt 
#er eftersom många familjer inte registrerar sina  
nyfödda) världens tolfte största befolkning. Medel- 
åldern är knappt 23 år och befolkningsökningen 
hindrar försöken att få bukt med fattigdomen.  
40 procent av befolkningen lever på under två 
dollar om dagen. Landet har världens tredje största 
katolska befolkning. 

”Finns bara ett sätt att ska!a pengar”. 
Cecilia, 19 år, väntar sitt tredje barn.

”Inga "er barn”. Maria slutade skolan 
efter tredje klass och har aldrig tagit del 
av någon familjeplanering.

Gravid igen. Cecilia !ck sitt första 
barn när hon var femton år.

Bor i ett plåtskjul. Maria och dottern Jeanette  
hyr ett rum i en kåkstad på norra Mindanao.


