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Trong khi thông tấn VTV dẫn ra cuộc nghiên cứu của Tô Chức Y Tế Thế Giới, báo
Lao Động dẫn ra thống kê của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam...
đều cho thấy phá thai đang là chuyện thường ngày ngoài phố Việt. Đó là những
thông kê cho thấy Việt Nam “ưu việt” hơn nhiều nước khác -- hay nói như thời xa
xưa, thời nửa thế kỷ trước, là sẽ nói rằng Việt Nam đang “phât ngọn cờ đầu” trong
cuộc chạy đua phá thai.
Bạn hãy hình dung rằng, khi một thiếu nữ phá thai, bản thân em dĩ nhiên là sẽ tổn
thương cả sức khỏe, cả tinh thần và cơ thể, laà gia đình tôn kém, gây nôi lo cho ba
mẹ... và là một ám ảnh tới trọn đời cho nhiều người.
Haỹ nhân con số này lên cho cả xã hội, chúng ta thấy thiệt hại sẽ lớn kinh khủng và
sẽ là nỗi ám ảnh lớn cho rât nhiều thành phần trong dân tộc. Dĩ nhiên, đó là chưa
nhìn dưới khía cạnh tôn giáo.
VTV hôm 12-1-2015 kể rằng tình hình “Nạo phá thai tại Việt Nam: Cao nhất châu Á và Top 5 thế giới.”
Bản tin VTV viết: “Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá, Việt Nam là nước có tỉ lệ phá thai cao nhất châu Á và thuộc
một trong 5 nước có tỉ lệ phá thai cao nhất trên thế giới.
Cũng theo thống kê của Ủy ban Quốc gia về dân số và kế hoạch hóa gia đình, ở nước ta đang tồn tại một tỷ lệ
vô cùng đáng báo động khi cứ trung bình 1 trẻ em ra đời thì lại có 1 bào thai khác bị phá bỏ.
Mỗi năm có từ 1,2 đến 1,6 triệu trẻ em được sinh ra, tương ứng với đó là số bào thai bị phá bỏ. Con số này
chắc chắn sẽ khiến nhiều người cảm thấy lạnh người.
Đáng chú ý hơn cả là số trẻ vị thành niên phá thai ở Việt Nam cao hơn nhiều lần so với các quốc gia dẫn đầu
về nạo phá thai. Cụ thể, theo số liệu của Bộ y tế có đến 300 đến 400 nghìn các ca nạo phá thai là của trẻ vị
thành niên.”(ngưng trích)
Trong khi đó, báo Lao Động có bản tin tựa đề “Các cô bé tuổi teen tấp nập đi... phá thai.”
Bản tin LĐ viết hôm 1-2-2015: “...Theo báo cáo của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, hiện
nay, tỉ lệ nạo phá thai ở Việt Nam là khoảng 300.000 ca mỗi năm. Trong đó có khoảng 20% ở độ tuổi vị thành
niên. Việt Nam đang là nước đứng thứ 5 trên thế giới và đứng đầu khu vực Đông Nam Á về tình trạng nạo phá
thai. Đáng chú ý hơn cả là số trẻ vị thành niên nạo phá thai ở Việt Nam cao hơn nhiều lần so với các quốc gia
dẫn đầu về nạo phá thai.
Thống kê của Bệnh viện Từ Dũ trong sáu năm liên tiếp cho thấy, tỉ lệ trẻ
vị thành niên phá thai trong tổng số những người phá thai tại viện này
tăng nhanh qua từng năm. Năm 2007, tỉ lệ này chiếm 3,1% thì đến
2011 là 6,8%, năm 2012 là 6,4%. Trên cả nước, tỉ lệ phá thai vị thành
niên năm 2012 là 2,3% trong tổng số người đến làm thủ thuật. Số trẻ vị
thành niên mang thai trong tổng số mang thai của cả nước cũng tăng
nhanh chóng, năm 2009 là 2,9%, năm 2012 là 3,2%. Những con số này
là rất báo động về tình trạng nạo phá thai ở vị thành niên.
Ở lứa tuổi vị thành niên, trẻ thường lo sợ bị lộ nên thường tìm đến các
phòng khám sản tư nhân. Bởi vậy mà những năm gần đây, các cơ sở y
tế tư nhân nạo phá thai mọc lên như “nấm sau mưa”. Một số tuyền phố
ở Hà Nội như đường giải phóng gần khu vực BV Bạch Mai, phố Phùng Hưng gần BV 103… mặc nhiên trở
thành “phố phá thai”. Chỉ cần đến phố Phùng Hưng vào tầm nhá nhem 17-18h tối sẽ thấy rất nhiều nhân viên
các phòng khám đứng sẵn ở cửa để đón khách. Cứ hễ thấy một cô gái hoặc đôi nam nữ nào đó đi xe máy, xe
đạp điện chầm chậm lại, mắt ngó nghiêng là ngay lập tức đã có người chạy ra đon đả, mời chào và tư vấn
ngay tại chỗ sau đó lôi tuột vào nhà.”(ngưng trích)
Trong khi đó, báo PetroTimes kể về chuyện 4 cậu nhóc lớp 7 “chung chạ” với một cô bé cùng lớp 7 trong
trường, và 4 cậu cùng dẫn cô bạn học này đi phá thai vì 4 cậu cùng tự thấy có trách nhiệm với bào thai trong
bụng cô bé. Bản tin ngày 20-12-2014 có tựa đề “Quan hệ chung chạ, 4 nam sinh đưa 1 nữ sinh đi phá thai,”

trong đó ghi lời Ths. Nguyễn Hồng Lê, chuyên gia tư vấn Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành
niên - thanh niên, thuộc Trung ương Đoàn TNCS. Bà Nguyễn Hồng Lê kể: “...4 nam sinh lớp 7 cùng đưa một
bạn gái học cùng lớp đến Trung tâm để tư vấn về thai sản. Khi được hỏi tại sao những 4 bạn cùng đưa đi thế
này thì một học sinh nam lý giải: sở dĩ 4 người phải đưa bạn đi như vậy là do: “Tháng trước, 4 đứa chúng cháu
đều có quan hệ tình dục với bạn ấy. Bây giờ bọn cháu phải có trách nhiệm với bạn”.
Xin bó tay... Xin đưa hai tay lên trời đầu hàng... Đảng CSVN một thời xóa sổ biết bao nhiêu giá trị đạo đức,
giềng mối xã hội làng xã... phải chăng để xây dựng một xã hội như thế này.

