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Jelen kiadvány a BOCS Civilizációtervezés Alapítvány 2007-ben nyomtatott szöveggyűjteményének részlete
A csillagozott adatokat 2021-ben aktualizáltuk.

A legfőbb zöld tennivaló
... az évi százmillió nem-kívánt foganás megelőzése1
„Jó negyven éve bosszant, hogy a természetvédők mellébeszélnek, amikor nem hajlandók
elismerni, hogy mind az emberiség felének vészes gazdasági lemaradása, mind a
természetkárosítás elsődleges oka az emberi faj mértéktelen elszaporodása.”
Dr. Kopátsy Sándor, 2005
„Ha nem fékezzük meg az üvegházgázok kibocsátását, az hatásában túltesz majd egy
nukleáris világháborún is. A század végén legfeljebb egymilliárd ember él majd a Földön, és 55
millió évvel korábbi állapotok uralkodnak majd. A környezetvédők naiv álmodozók, akik azt
hiszik, hogy a motorizáció visszaszorításával, a mértékletességre neveléssel, az eldobható
termékek bojkottjával, a szelektív hulladékgyűjtéssel, a fogyasztói szokások és az életmód
megváltoztatásával eredményt lehet elérni. Erre már nincs idő.”
James Lovelock, a Gaia-hipotézis megalkotója
Amikor a lakás úszik és az alsó lakó üvölt, hogy beázás terjed a plafonján, nem vödröt, lapátot,
rongyot kell először ragadni, hogy a vizet fölszedjük, hanem a fürdőszobába kell rohanni a csapot
elzárni. A környezet- és természetvédelemnek esélye sincs, amíg a túlnépesedést nem sikerül
visszafordítani.
A túlnépesedés teremt horribilis megélhetési keresletet, ad erőt a multiknak, a gazdaságnak, hogy a
természetből szemetet gyártson. Magánemberként attól szenvedünk, amit dolgozóként okozunk.
Megélhetése érdekében az ember minden káros, őrült, akár gonosz munkára képes.
A túlnépesedés az USA-t is érinti, amelynek évenkénti 2* milliós szaporodása,2 plusz 1 millió
bevándorló,3 az EU-énál kétszer nagyobb fejenkénti ökolábnyoma 4 miatt majdnem akkora teher a
Földre, mint India évenkénti együttes 15 milliós* népességnövekedése.4 Az USA-ban elvégzett évi
több, mint hatszázezer* abortusz azt mutatja, hogy a szaporodást ott sem az emberek akarják. 5
Lehet is, kell is finomítani az ökolábnyom-számítást, de méricskélés nélkül is, szabad szemmel is
látható, hogy ennyi (s évente közel nyolcvanmillióval több) ember szétbarmolja a Földet. A kevés
gazdag is, de a sok szegény is. Pl. a háziállatok üvegházgáz-kibocsátása meghaladja az autókét. A
szegények ugyanúgy nem tudnak fenntarthatóan megélni a területükön, mint a gazdagok.
S természetesen a nyomorgó milliárdok nem akarnak nyomorgók maradni. A tudatlanságból,
részegségből, szexuálpatológiából, erőszakból stb. megfoganó percenként közel kétszáz nem-kívánt
gyermek harcolni fog, hogy valami még neki is jusson a Föld roncsaiból. (S akkor még nem
beszéltünk a vallási bigottságból, nacionalizmusból, érdekből, élőerő-fegyverkezési versenyből,
párkapcsolati válságból stb. tudatosan eszközként nemzett gyerekekről.)
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A szerkesztő hozzászólása a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégiához
https://www.macrotrends.net/countries/USA/united-states/population-growth-rate (Hozzáférés d.: 2021.05.26)
https://www.macrotrends.net/countries/USA/united-states/net-migration (Hozzáférés dátuma: 2021.05.26)
https://data.footprintnetwork.org/#/ (Hozzáférés dátuma: 2021.05.26)
https://www.cdc.gov/reproductivehealth/data_stats/index.htm (Hozzáférés dátuma: 2021.05.26)
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Amíg az ember nem válik emberré a nemzés képességének használatában (egyelőre a foganások
kb. fele kifejezetten a pár szándéka ellenére történik), addig sorsa az állatoké: nyomor, betegség, harc,
környezetpusztítás, a sáskák tömeges elhullása, miután túlszaporodtak és mindent letaroltak.
A zöldmozgalomnak teljes erővel azért kell küzdenie, hogy ne legyen a Földön évente közel
százmillió nem-kívánt foganás. Amíg nem sikerül a csapot elzárni, csak csővégi „reménytelenkedések”
maradnak. Az oktatási rendszernek az egész világon első helyre kell tennie a fiatalok megtanítását a
fogamzásgátlásra és a globális ökológiai helyzet ismeretében való felelős családtervezésre. Biztosítani
kell a nők tanulási lehetőségeit és jogait, hogy ne szülőgépnek használják őket (Amartya Sen
kifejezése). A nemzetközi fejlesztési politikának emellett a reproduktív egészségre és jogokra, a
családtervezési eszközök elérhetőségére kell koncentrálnia (condom gap: egy afrikai férfira évente 4
óvszer jut a segélyekből). Az emberiség sorsa azon múlik, hogy a történelem során messze
legnagyobb létszámú mai tinédzser generációnak milyen fogamzásgátlási lehetőségei lesznek.
Egy ilyen kis ország fenntartható fejlődés stratégiájának első helyen a külpolitikáról kellene
szólnia, hiszen a globális ökoválság tipor el bennünket. Ha sikerülne csupán egy fél évnyi nem-kívánt
foganást megelőznünk globálisan, akkora plusz tehertől óvnánk meg a Földet kb. hét évtizeden át,
mint Magyarország teljes ökolábnyoma. Ez a leghatékonyabb lehetőségünk.
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Ökológiai alapszemlélet és tudás nélkül
a nemzetközi fejlesztés több kárt csinálhat, mint hasznot. 1
Egy példa: 1973-tól „Ruanda 15 évig viszonylag egyenletesen fejlődött, nem utolsósorban a
külföldi segélyek kedvenc célországaként: az adományozók értékelték a javuló gazdasági mutatókat, a
békét, az egészségügyi és az oktatási helyzet javulását. A fejlődést azonban sajnos megakasztották a
súlyosbodó környezeti bajok (pusztultak az erdők, a talaj pedig részben erodálódott, részben veszített
termőképességéből) ...”
Jared Diamond az Összeomlás c. könyvében a ruandai Kanama régiót elemzi, ahol a tuszik száma
elenyésző volt. Ennek ellenére az 1994-es társadalmi összeomlásban (amelyben egy negyed év alatt a
népesség 11%-át gyilkolták meg) itt is meghalt közel 6%, ami nem magyarázható a törzsi
ellentétekkel. A fő ok az évi 3%-os népességrobbanás és ebből következő környezetpusztítás és
zsúfoltság. (Lásd Konrad Lorenz: az emberiség 8 halálos bűne közül az első a túlnépesedés, ami
agresszióhoz vezet.)
Kanama népsűrűsége 1988-ban 670 fő/km2, 1993-ban már 785 fő/km2 (mintha Magyarországon
73 millióan élnénk), a gazdaságok átlagos mérete ezen öt év alatt 0,4 hektárról 0,3-ra csökkent, az
általuk eltartott családnagyság pedig 4,9 főről 5,3-ra nőtt. 1982-ben 9% jutott napi 1600 kalóriánál
kevesebbhez (ez a statisztikai éhséghatár), 1990-ben már 40%.
„Az 1994-es események egyedülálló alkalmat adtak a személyes – sokszor családon belüli –
leszámolásokra és a földszerzésre a falvak hutu lakosai között... Ma is hallani itt nem ritkán azt a
véleményt, hogy mikor túl sok az ember, szükség van a háborúra, hogy a létszámot összhangba hozza
a földből kinyerhető javakkal.”
„Ez az idézet engem meghökkentett: nem hittem volna, hogy ennyien fölismerik a közvetlen
kapcsolatot a túlnépesedés és a tömegmészárlás közt.”
Azóta Ruanda népessége újra évi 3%-kal nő, a lányok 15 évesen szülnek, egy átlagos családnak 58 gyereke van. A lakosság nagyobb része katolikus, a nemzetközi fejlesztők pedig nemigen ismerik a
legmeghatározóbb, az ökológiai és népesedési folyamatokat, ezért családtervezés helyett gazdasági
növekedésre törekszenek, ami az eltartóképesség túlterhelésével összeomlásokhoz és még nagyobb
nyomorhoz vezet. A múlt megismétlődhet, akár ennél a kis országnál sokkal nagyobb méretekben. 2

1

A szerkesztő hozzászólása a készülő nemzetközi fejlesztés törvényhez.
A 2003-as választásokon a ruandai parlamentbe került képviselők egy híján fele nő. Ez a legjobb férfi-nő arány
a világon. Ez tette lehetővé, hogy a parlament intenzív családtervezési programot vezet be
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Azt álmodtam, hogy mind kihalt a földről
Az ember és a föld csak élt tovább.
Tavasszal kicsíráztak a göröngyök
És kivirítottak a violák.
A madarak vígabban énekeltek
És gondtalanul járt a szende őz,
A gólyák télre ismét útra keltek
És százszor szebben múlt a csendes ősz.
A börtönök küszöbét dudva verte,
Kivirágzottak az utcakövek,
Illat tömjéne szállt áldón az estbe
S örökre elhervadt a gyűlölet.
Juhász Gyula: Azt álmodtam...

Hiába! csöpp szőlőszemnek születtem,
mely a nagy naptól édesedve romlott...
Rossz végzet tölté fürtömet tömötté,
mert szomszéd szemek szögletes-zömökké
nyomtak, ki szépnek, szabadnak születtem,
s nemes-rohadni napmagányt szerettem.
Babits Mihály: Magamról (részlet)
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