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Beste bezoeker,
De infofiche die u zoekt is nog niet klaar. Wil je inhoudelijk bijdragen aan deze website
door een infofiche te schrijven over dit thema (of een ander thema)? Laat dan iets weten
via info@mindermensen.be.
Een infofiche is een korte tekst van 1 of 2 bladzijden met afbeeldingen, grafieken en
citaten die het verband tussen het thema en overbevolking zo duidelijk mogelijk probeert
te maken aan de lezer.
De ‘Sustainability Insights’ van Population matters (een Britse organisatie die veel doet
rond overbevolking) zijn eigenlijk goede voorbeelden van wat zo’n infofiche moet worden
(maar dan in het Nederlands). Via volgende link kan je ze terugvinden:
https://www.populationmatters.org/new-sustainability-insights-collection/

*** Hieronder de voorlopige kladtekst voor deze infofiche. ***

De krimp: meer natuur
Om te begrijpen waarom een kleinere bevolkingsgrootte zo voordelig is helpt het om een
goed idee te hebben van hoe een wereld met een veel kleinere bevolkingsgrootte er zou
uitzien. Welk invloed zou het hebben op ons dagelijks leven? Hoe zou onze omgeving er
uit zien? En hoe zou de wereld er uit zien? Laten we even kijken wat de impact zou zijn
indien de huidige wereld slechts 2 miljard mensen zou tellen (25% van de huidige
wereldbevolking). En niet vergeten: zo’n wereld is mogelijk indien we kiezen voor kleinere
gezinnen.
•

Omdat er minder ruimte gebruikt wordt door de mens zou de natuur veel meer
ruimte krijgen. We moeten niet meer uitzonderlijke zorg dragen voor de natuur
omdat ze sterk genoeg is.

•

Meer biodiversiteit: hoe meer soorten overleven hoe rijker en stabieler de
natuur is. Ze hebben elk hun speelruimte om zich in stand te houden. Voor de
mens wil dit zeggen dat we nog meer kunnen genieten van de natuur.
Alle landen bereiken automatisch al hun milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen. Uiteraard wil dit niet zeggen dat ze geen moeite meer moeten
doen om de mensen te overtuigen dat ze verantwoord omgaan met hun
leefomgeving.

•
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•

Omdat de mensheid goed onder de draagkracht zit van de aarde is er ruimte voor
fouten. Een ziekte betekend niet meteen het uitsterven van een soort of een
ongeval is geen drama voor de natuur.

•

Iedereen zou toegang hebben tot echte wildernis. Geen drukke parken of bossen
meer maar je constant mensen, honden en hondendrollen moet ontwijken.
Organisaties zoals Greenpeace, WWF en Natuurpunt worden grotendeels
overbodig: aangezien een wereld met een veel kleinere bevolking een wereld is
waar de natuur geen bescherming meer nodig heeft kunnen alle middelen
gebruikt worden om andere problemen aan te pakken.
Meer natuur wil ook zeggen dat ze betere diensten en producten kan leveren aan
de mens. Beter water, beter hout, betere grond, etc.

•

•

