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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. ***

Bewustmaking
Het doel van MinderMensen.be is streven naar een duurzame en menswaardige wereld
waar veel meer ruimte is voor natuur. Hoe willen we dit bereiken? Door de
bevolkingsgrootte in evenwicht te brengen met haar omgeving. In het kort: minder
mensen voor meer mens en natuur. Onze strategie kan je onderverdelen in 4 stappen:
•

Stap 1: de mensen in België informeren over de invloed van de bevolkingsgrootte
op de leefomgeving, maatschappij en individuele levenskwaliteit. Ze bewust
maken dat de bevolkingsgrootte de meest fundamentele factor is in het tot stand
brengen van een duurzame, menswaardige en natuurvriendelijke maatschappij en
dat het onderwerp meer aandacht verdient.

•

Stap 2: mensen bij elkaar brengen die samen aan deze bewustmaking willen
werken en een platform opbouwen dat deze mensen samenbrengt, informatie
verzamelt en acties onderneemt. Op deze manier het probleem van overbevolking
bespreekbaar maken en een zo groot mogelijk draagvlak creëren.

•

Stap 3: eenmaal er een maatschappelijk draagvlak is kunnen leiders onder druk
gezet worden om actie te ondernemen. De lokale politiek moet dan overtuigd
worden zodat ze vrijwillige maatregelen implementeert die de bevolking
stabiliseert en uiteindelijk reduceert tot een kleinere bevolking.

•

Stap 4: een lokale aanpak is niet voldoende, overbevolking moet je ook en vooral
op internationaal vlak aanpakken. Eenmaal de lokale overheden overtuigd zijn
kunnen ze andere landen en internationale organisaties onder druk zetten om
maatregelen te nemen overal ter wereld.
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Hoe kunnen we als individu, organisatie of overheid hieraan bijdragen? Hieronder alvast
enkele mogelijke voorstellen.

Individuen
“De wereld is een gevaarlijke plek om te leven: niet vanwege de mensen die slecht zijn,
maar vanwege de mensen die er niets aan doen.”
– Albert Einstein (1879 - 1955)
Verandering begint bij jezelf. Je bent zelf verantwoordelijk voor je keuzes en je hoeft
niemand anders te overtuigen. Er zijn veel zaken die je als individu kan doen om mee te
helpen bouwen aan een minder drukke wereld:
•

Beperk zelf je gezinsgrootte. Als je echt vader of moeder wil worden beperk je
kroost tot één of maximum twee kinderen.

•

Breng het onderwerp van overbevolking regelmatig ter sprake bij vrienden en
familie. Bij het bespreken van actualiteitsonderwerpen kan je meestal een
duidelijke link leggen met overbevolking.

•

Wijs jonge mensen op hun verantwoordelijkheid in verband met hun beslissing
om al dan niet kinderen te hebben. Ze moeten weten dat ze ruimte, grondstoffen
en rechten beperken van anderen, niet enkel mensen maar ook van dieren en
planten.

•

Politici, organisaties en media die het onderwerp van overbevolking ter sprake
brengen steunen. Indien ze dat niet doen moet je ze proberen te overtuigen door
hun te informeren (brieven sturen, boeken aanraden, etc.).

•

Mensen zoeken die ook overtuigd zijn van de noodzaak om het probleem aan te
pakken. Alleen actie ondernemen heeft voordelen maar ook beperkingen en
anderen overtuigen gaat beter als je met verschillende mensen bent.

Organisaties
Milieu-, ontwikkelings- en andere niet-gouvernementele (hulp)organisaties kunnen hun
middelen en gedrevenheid inzetten om de bron van de problemen die ze proberen op te
lossen te bestrijden. Maar eerst moeten ze bewust gemaakt worden van het belang van
een duurzame bevolkingsgrootte.
•

Milieuorganisaties kunnen hun leden informeren over de gevolgen van (te) veel
mensen op het milieu. Zo is het grootste probleem voor biodiversiteit de enorme
en groeiende wereldbevolking. Deze organisaties moeten het onderwerp van
overbevolking ook meer naar buiten brengen. Als bijvoorbeeld Natuurpunt en
Greenpeace regelmatig de link leggen tussen natuur en bevolkingsgrootte dan
zouden mensen sneller bewust worden van het probleem.

•

Ontwikkelingsorganisaties hebben – net zoals de milieuorganisaties – alle voordeel
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bij een lager fertiliteitscijfer. Met hun middelen moeten ze de bron aanpakken en
investeren in gezinsplanning en onderwijs. Hoe minder mensen er zijn hoe
duurder arbeid is en een dalende bevolking zorgt voor meer welvaart per capita.
•

Religieuze leiders en organisaties kunnen een meer progressief standpunt
innemen rond het gebruik van voorbehoedsmiddelen en gezinsplanning.

•

Organisaties die naar wereldvrede streven moeten het verband inzien tussen
schaarste, hoge bevolkingsdruk en oorlog. Hoe meer mensen er zijn hoe schaarser
de grondstoffen en hoe sneller conflicten ontstaan.

•

Organisaties die opkomen voor vrouwenrechten moeten inzien dat kleine
gezinnen promoten geen beperking is van de vrouw maar eerder en bevrijding.
Hoe meer vrouwenrechten hoe beter voor het milieu.

Overheden
Overheden overtuigen is moeilijk: die willen enkel maar meer mensen omdat ze hun
economische en militaire positie op wereldvlak niet willen verliezen. Maar éénmaal ze
overtuigd zijn kunnen ze wel de grootste invloed hebben. Ze moeten het huidige
pronatalistische beleid veranderen in een meer ecocentrisch beleid. Hieronder enkele
mogelijke maatregelen die ze kunnen nemen.
•

Campagne voeren en de boodschap verspreiden dat minder kinderen gelijk staat
aan meer toekomst en dat een dalende bevolking geen probleem is voor onze
welvaart. Integendeel: een dalende bevolking betekent een stijgende welvaart per
inwoner.

•

Stoppen met het subsidiëren van de voortplanting door onder andere kindergeld
af te schaffen. De vrijgekomen middelen kunnen dan bijvoorbeeld gebruikt
worden voor betere ouderenzorg.

•

Stoppen met mensen zonder kinderen te benadelen (voorlopig betalen ze
proportioneel meer belastingen dan mensen met kinderen). Ze zouden zelfs
minder belastingen moeten betalen aangezien ze milieu en maatschappij minder
‘belasten’.

•

Een duurzaam pensioenensysteem waar de pensioenen niet meer betaald worden
door de vorige generaties maar door dezelfde generatie. Zo kan het
pensioensysteem probleemloos werken met eender welke bevolkingspiramide.

•

Het fenomeen van ‘vergrijzing’ omarmen in plaats van te demoniseren. Het hoeft
de gemeenschap niet veel meer te kosten. De besparingen in het onderwijs
kunnen gebruikt worden in de ‘senioren’ sector en een ‘grijze’ economie is niets
om beschaamd over te zijn.

•

En het belangrijkste van al: meer en betere ontwikkelingssamenwerking met
landen die nog een hoog fertiliteitscijfer hebben. De hulp die ze krijgen eventueel
koppelen aan de vooruitgang die ze maken op vlak van demografie.
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