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De klimaattop in Glasgow baarde 
dan toch een akkoord. Niemand 
wordt er echt warm van, tenzij onze 
aarde. Die warmt verder op tot bo-
ven de kritische 1,5°C.

Het Rapport van de Club van Rome 
(1972) leerde ons dat de ‘groei-eco-
nomie’ de grond uitput, 
de zeeën vervuilt en de 
draagkracht van de aar-
de geweld aandoet. Een 
van de meest indruk-
wekkende statistieken 
uit dat rapport is de gra-
fiek over de groei van de 
bevolking.
 
in 1804 waren er 1 mil-
jard mensen op aarde. in 
1960, iets meer dan 150 
jaar later, was dit aantal 
opgelopen tot 3 miljard 
mensen. De groei van 
5 tot 6 miljard mensen 
duurde 12 jaar. Vandaag zijn we met 
7,5 miljard. 

Met minder mensen verkleinen we 
de ecologische voetafdruk, daarom 
organiseerde de VN bevolkingscon-
ferenties. in 1994 ondertekenden 71 
wereldleiders in cairo de belofte om 
te investeren in de stabilisatie van 
hun bevolking. Vandaag is praten 
over een krimp van de wereldbevol-
king niet langer een item.

argumenten als ‘er is voldoende voor 
iedereen, het is een kwestie van her-
verdeling’, of ‘als de mensen uit de 
armoede geraken, kiezen ze vanzelf 
voor kleinere gezinnen’ leggen voor-
standers van gezinsplanning het 
zwijgen op.

er blijft geen tijd meer voor simplis-
tische redeneringen Meer materi-
ele welvaart zorgt inderdaad voor 

minder honger en kleinere gezin-
nen, maar ook voor grotere inname 
van ruimte. Mensen willen ruimer 
wonen, beter eten, een auto… en 
wat met de belangrijke immateriële 
factoren; ruimte, rust, natuur, vrede, 
rechten en vrijheid? Hoe drukker 
de wereld, hoe minder rechten en 

vrijheden iedereen kan hebben. (zie 
coronamaatregelen) 

Sommigen beweren dat alle tech-
nologie aanwezig is om milieu en 
natuur terug in orde te krijgen. Zo 
wordt momenteel gewerkt aan een 
reuze stofzuiger die cO² uit de lucht 
haalt. Die zou de taak overnemen 
van de natuurlijke cO²-stofzuiger, 
het bos. alleen, dat bos haalt niet 
enkel cO² uit de lucht, maar is ook 
de thuis voor heel wat (bedreigde) 
planten en dieren. technologische 
oplossingen houden geen rekening 
met de complexiteit van het ecosys-
teem.

Alle hens aan dek.
De mensheid staat voor deze 
enorme uitdaging: op een duurzame 
manier voldoende welvaart creëren 
voor iedereen en tegelijk voldoende 
ruimte overlaten voor een diverse 

en sterke natuur. We zitten nu al ver 
boven de draagkracht van de planeet 
en we moeten nog miljarden men-
sen voorzien van voldoende levens-
kwaliteit. alle hens aan dek dus en 
inzetten op anders leven (minder 
auto rijden, minder vliegen, min-
der vlees eten, kleiner wonen) én 

op nieuwe technolo-
gieën (groene energie, 
nieuwe grondstoffen, 
recyclage) én op het 
terugdringen van de 
bevolkingsgroei.

De bevolkingsgroei 
tem peren kan zonder 
dwingende maatrege-
len. Het bevorderen 
en financieren van een 
vrijwillige gezinsplan-
ning bewees in het ver-
leden reeds zijn effect. 
Bijna de helft (43%) 
van de zwangerschap-

pen in ontwikkelingslanden is onge-
wenst (cijfers VN Bevolkingsfonds). 
inzetten op het versterken van meis-
jes en vrouwen, geboorteplanning 
en voorbehoedsmiddelen, kunnen 
het verschil maken. een bredere 
info over het verband tussen gezins-
omvang en ecologische duurzaam-
heid kan ook in de westerse landen 
ouders anders doen beslissen.

Minder mensen voor meer mens 
en natuur het is ook het thema van 
het zeer goed onderbouwde boek 
van Fons Jena ‘We zijn met te veel’ 
uitgeverij eburon Utrecht, 2021. 
Fons Jena is milieuambtenaar en 
wil het thema van de overbevolking 
opnieuw op de agenda zetten. 

Volgend jaar gaat opnieuw een cOP 
door in egypte, het terugdringen van 
de overbevolking moet opnieuw op 
de agenda staan!

M i e K e  V O G e L S

We zijn met te veel!


