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tamaterial är förtjänstfullt beskrivna
med punktdiagram, vilket förhopp-
ningsvis får läsaren att inse att de rutin-
mässigt levererade stapeldiagram som
populära datorprogram använder är
olämpliga och oftast även felaktiga. En
nackdelmed diagrammen i boken är det
tunna trycket, som gör att bildernas
budskap dämpas.

Bokens matematiska och statistiska
språk är egentligen enkelt, men kan ver-
ka avskräckande för den ovane läsaren.
Men jag rekommenderar varmt att i så
fall lätt blunda för formelspråket och ta
del av innehållet, sompedagogiskt och
insiktsfullt behandlar statistiskt svåra
begrepp på ett enkelt sätt för användare
av biostatistik utan att tummapå den
statistiska kvaliteten.
Författarens pekpinnar, varningstex-

ter, goda råd och exempel påmissbruk
är påtagliga exempel på hans enorma
erfarenhet av bruk ochmissbruk av sta-
tistiska begrepp ochmetoder inom
många forskningsområden.Min för-
hoppning är att läsaren tar dessa råd till
sitt hjärta.

Jag rekommenderar boken varmt till så-
väl nya som etablerade forskare inom
bland annat kliniskmedicin, laborato-
riemedicin, biologi och även till statisti-
ker som arbetarmed biostatistiska till-
lämpningar. Boken fyllermed sitt unika
innehåll ett stort behov av att få förkla-
rat vilkamöjligheter och begränsningar
de statistiskametoder har, som är popu-
lära i tillämpad forskning. ■
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Hur kommer det sig att var fjärde
kvinna och var tiondeman iUSAhar
genomgått sterilisering, den vanligaste
metoden för familjeplanering i det lan-

det? I Europa är det endastHolland och
Finland som ännu når höga tal. I Sveri-
ge, där sterilisering var en tillkämpad
rättighetmed lagen om sterilisering
1975, är den i dag inte såmycket efter-
frågad utan nedprioriterad av hälso- och
sjukvården. Flera landsting lägger bety-
dande avgift direkt på patienten för ste-
riliseringsoperation.
I världen har sterilisering, framför

allt av kvinnor, svarat för 40 procent av
fertilitetsnedgången under 1900-talet.
Den amerikanske historikern Ian Dow-
biggin ger det amerikanska perspekti-
vet på sterilisering som preventivme-
tod på 1900-talet.
Författaren tillhör inte demoralis-

tiska historikerna. I stället är boken en
beskrivning och analys av sterilisering
i olika tider och samhällen, medmot-
satsparen paternalism och autonomi,
överhetsövergrepp och reproduktiv
rättighet, tvång och frivillighet.

Boken börjar medFrancis Galton, som
utifrån Lamarck ochDarwin utvecklade
eugeniken. Den negativa eugeniken var
en dominerande tankeströmning i väst-
världen i början på 1900-talet. Sterilise-
ringen skulle vara ett instrument att
förhindramentalt och fysiskt handikap-
pade, psykiskt sjuka,minoriteter, krimi-
nella och fattiga att skaffa barn.Men det
mest avskräckande exemplet, Nazitysk-
lands tvångssteriliseringar av 400 000
människor, var början till slutet på den
negativa eugeniken.
Parallelltmed tvång och övergrepp

växte rörelsen av kvinnorättsaktivister
som förespråkade sterilisering och
aborter som reproduktiva rättigheter.
Denna rörelse kvästes i Nazityskland
men växte fram allt starkare i USA och
andra delar av västvärlden som en del av
den kvinnliga frigörelsen. Dowbiggin
anför Skandinavien som exemplet där
frivillig sterilisering redan på 1950-talet
blev en del av välfärdssamhället och
emancipationen.
I USA skulle det dröja till 1990-talet

innan sterilisering blev en fullt till-
gänglig familjeplaneringsmetod. Under
flera decennier motsatte sig katolska
kyrkan, och läkarna var obenägna. Po-
litiskt var det federala stödet för steri-
lisering också ifrågasatt. Malcolm X
menade att det var en komplott för att
hålla nere de svarta, medan föresprå-
karna hävdade att det federala stödet
handlade om att ge de fattiga enmöjlig-
het som redan var tillgänglig för dem
som kunde betala.

Ödesfrågan ommänsklighetens över-
levnad tog fart efter andra världskriget
med böckerna »Road to Survival« av
WilliamVogt (1948) och »Vår plundrade
lanet« av FairfieldOsborn (1948).
Böckerna handlade om jordens knap-

pa resurser, befolkningsökning ochmil-
jöförstöring, och skulle följas av Rachel
Carsons »Tyst vår« (1962), Paul REhr-
lichs »Befolkningsexplosionen« (1968)
och BillMcKibbens »Maybe one«
(1998). Deviserna löd: »breeding our-
selves to death«, »defusing the poverty
bomb by defusing the population
boom«, »stop at two«, »slow population
growth and prevent global warming.«
I denna idéströmning skulle sterilise-
ring bli enmetod för att bromsa befolk-
ningsökning.

Organisationer som International Plan-
ned ParenthoodFederation (IPPF) och
Population council skulle komma att ha
världen som arena. Födelsekontroll blev
en prioritet för den amerikanska utri-
kespolitiken från tidigt 1960-tal.Mål-
sättningen var att påverka den demo-
grafiska strukturenmed långsiktig
intervention i de fattiga länderna: »No
nation had ever set inmotion a foreign-
policy initiative of suchmagnitude.«
I Puerto Rico skulle var tredje gift

kvinna vara steriliserad 1970. Världen
över skulle gränserna bli otydliga
mellan frivillighet, påverkanmed belö-
ningar, och tvång.
I Indien slutade det med undantags-

tillståndet 1975–77. Steriliseringspoli-
tiken kom sedan att fördömas vid FNs
befolkningskonferenser i Bukarest
(1974) och Kairo (1994).

Dowbiggin avslutarmedutsikterna för
detta sekel. Utmaningarna blir inte
mindremed tanke på rättighetsfrågor,
etik, demografi och det överskuggande
hotet omden globala uppvärmningen.
Västvärlden ochKina ligger under ferti-
litetstal 2 ochmöter nu »birth dearth«
och »grayboom«. Indien ochKina har
en skev könsfördelning hos unga vuxna
på grund av kvinnodiskriminering som i
decennier tillämpatsmed abortering av
flickfoster.
I USAhar eugeniken blivit en del av

föräldra-autonomin »to insure for their
descendents the best genetic endow-
ment«. De alltmer förfinade fosterdiag-
nostiskametoderna blir en del av den
friamarknaden.

Sterilisering som dominerande familje-
planeringsmetod är på väg att bli en his-
torisk parantes. Till ochmed fattiga
landsbygdsområden i Sydafrika når i
dag fertilitetstal under 2, vilket har att
göramed fri tillgång till preventivmedel.
I Sverige bör sterilisering sommetod
värnas. Den försvarar sin plats som in-
grepp påmedicinsk indikation och som
reproduktiv rättighet för dem som
efterfrågar den.
Boken kan rekommenderas för läsare

intresserade av familjeplanering, demo-
grafi och rättighetsfrågor. ■




