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� Heel wat ecologische meters staan vandaag in het rood:

jaarlijks gaat meer dan 5 miljoen hectare bos verloren, het kli-

maat nadert de kritische grens van 2 graden opwarming ten

opzichte van de pre-industriële tijd, het verlies aan biodiversi-

teit verloopt 1.000 tot 10.000 keer sneller dan het natuurlijke

tempo van uitsterven van soorten. Tegelijk is onze wereldbe-

volking aangegroeid van 2 miljard mensen aan het begin van

de vorige eeuw tot 7,2 miljard vandaag. Het lijkt logisch om te

veronderstellen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen

de grootte en groei van de bevolking en de druk op het milieu.

Als gevolg daarvan lijkt het noodzakelijk om te streven naar

een drastische vermindering van de bevolkingsgroei, om zo

binnen de ecologische grenzen van de aarde te blijven. Een

eindeloze bevolkingsgroei is immers onverenigbaar met de

eindige natuurlijke hulpbronnen op onze planeet. Daarom

lijkt het terugdringen van het geboortecijfer een belangrijke

prioriteit om het milieu te beschermen.

In deze paper toetsen we deze stellingen aan de realiteit door

een overzicht te geven van de demografische evoluties en hun

relatie tot het milieu. We bekijken mogelijke synergieën tus-

sen milieubescherming en de ambitie om alle vrouwen ter

wereld toegang te bieden tot moderne middelen en diensten

voor gezinsplanning. Ten slotte volgen enkele ethische over-

wegingen die onlosmakelijk verbonden zijn met een uitge-

sproken negatieve kijk op bevolkingsgroei. 

Enkele kernboodschappen:

• De aangroei van de wereldbevolking kende een hoogtepunt

in 1968, maar is sindsdien constant afgenomen. De wereld

bereikt een piek in het aantal kinderen. Tussen vandaag en

2100 zal de grootste bevolkingsgroei zich voordoen in de

leeftijdscategorieën van de werkende bevolking (25 tot 59

jaar) en de ouderen (60 jaar en ouder).

• Demografische evoluties kunnen zowel positieve als nega-

tieve schaaleffecten hebben op het milieu. De wetenschap

heeft de voorbije decennia aangetoond dat bevolkingsgroot-

te en -groei alleen erg onnauwkeurige parameters zijn om

de impact van de mens op het milieu te meten en te voor-

spellen. Onderzoekers houden vandaag (naast bevolkings-

grootte en -groei) meer en meer rekening met een bredere

waaier aan demografische dynamieken, zoals samenstel-

ling van het huishouden, de leeftijdsverdeling van de bevol-

king en de bevolkingsdichtheid.

• Evoluties op het vlak van consumptie- en productiepatronen

bieden meer houvast bij het meten en voorspellen van de

milieudruk dan evoluties in de bevolkingsgrootte. Op dit

moment dragen de inwoners van (hoge-inkomens)landen

met een lage bevolkingsgroei veertig keer sterker bij tot de

klimaatverandering dan de inwoners uit (lage-

inkomens)landen met een hoge bevolkingsgroei. Het kli-

maateffect van de verminderde vruchtbaarheid in lage-inko-

menslanden is eerder bescheiden in verhouding tot de

wereldwijde uitstoot.

• Samenlevingen met een lager sterftecijfer kennen door-

gaans ook lagere geboortecijfers. De demografische transi-

tie kadert in een algehele verbetering van de levensstan-

daard en van de economische groei, die op hun beurt een

impact hebben op het milieu. Dit weerlegt de intuïtieve ver-

onderstelling dat minder mensen a priori tot minder

milieudruk leiden.

• Het angstdiscours over het verband tussen bevolking en

milieu is niet gebaseerd op een goede bewijsvoering en zou

daarom geen deel mogen uitmaken van nationale of inter-

nationale beleidskeuzes op het vlak van seksuele en repro-

ductieve gezondheid en rechten.

• Een betere toegang tot voorbehoedmiddelen is volledig ver-

antwoord op grond van individuele mensenrechten en moet

worden gepromoot als een krachtig ontwikkelingsinstru-

ment. Diensten en middelen op het vlak van seksuele en

reproductieve gezondheid kunnen ongeplande en onge-

wenste zwangerschappen vermijden en helpen ontwikke-

lingslanden om op termijn een vervangingsratio van 2,1

kinderen per vrouw te bereiken. Maar het is heel onzeker of

dat vruchtbaarheidscijfer ook tot een lagere milieudruk zal

leiden.

inleiding
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� De verwachte bevolkingsgrootte en -spreiding worden bere-

kend op basis van trends in de vruchtbaarheid, de migratie en de

sterfte. Deze trends hangen nauw samen met economische wel-

vaart en de voorziening van kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten,

zoals toegang tot voorbehoedmiddelen maar ook de behandeling

van onvruchtbaarheid, pre- en postnatale zorg, verbeterde voe-

dingsgewoontes en verbeterde geriatrische diensten.

In 1927 telde de wereld 2 miljard inwoners. Dit aantal verdub-

belde in 1974 tot 4 miljard en zal naar alle waarschijnlijkheid

nogmaals verdubbelen tot 8 miljard in 2025. De VN-prognoses

tot 2100 zijn gebaseerd op een aantal veronderstellingen over

het vruchtbaarheidscijfer (het aantal kinderen per vrouw). Het

scenario met de hoogste groei gaat ervan uit dat het vruchtbaar-

heidscijfer ongeveer onveranderlijk op het huidige niveau blijft

(2,5), wat zich vertaalt in een groei tot 16,6 miljard inwoners

tegen 2100. Het laagste groeipad rekent op een vruchtbaarheids-

cijfer van 1,5 tegen 2100 en een gelijktijdig afnemende bevol-

king tot 6,7 miljard. In het medium scenario duikt onze vrucht-

baarheid net onder de vervangingsratio (2,0), waardoor de bevol-

king tegen het einde van de eeuw stabiliseert op 10,8 miljard.

Het verschil in vruchtbaarheid tussen het medium groeipad en

het hoge of lage groeipad is gemiddeld genomen dus slechts een

half kind per vrouw. Dit toont aan dat kleine wijzigingen in het

globale vruchtbaarheidscijfer een grote impact kunnen hebben

op de verdere evolutie van de bevolking. 

demografische evoluties en prognoses
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Bron: UN, Population Division: World Population Prospects: the 2012 revision

� Groei van de wereldbevolking sterk vertraagd

De bovenstaande curve kan aanleiding geven tot misvattingen.

De opeenvolgende verdubbelingen van de wereldbevolking

sinds 1927 inspireerden de bekende wiskundige Stephen

Hawkings tot de suggestie dat de bevolkingsgroei exponentieel

verloopt.1 Op basis van demografische gegevens stellen we 

echter vast dat de groeicurve doorheen de tijd relatief gezien

afneemt. De hoogste jaarlijkse aangroei (2%) van de wereldbe-

volking werd opgemeten in 1968 en daarna is de totale groei

steeds verder afgenomen (en hij zal naar verwachting nog 

verder dalen). 
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Bron: Gapminder

� Groei van het aantal kinderen heeft plafond bereikt

Een tweede misvatting is dat het grootste deel van de verwachte

bevolkingsgroei toe te schrijven zou zijn aan een toevloed van

kinderen (0-14 jaar). De Zweedse Professor Hans Rosling merk-

te echter op dat we al de piek in het aantal kinderen bereiken. 

De verwachting is dat de aarde vanaf heden nooit meer dan

ongeveer 2 miljard kinderen zal tellen (zie ook de paarse lijn in

de figuur met de bevolkingsprognoses). De professor omschrijft

dit als de grootste historische gebeurtenis in de geschiedenis

van de mensheid, al hebben de traditionele media dit feit hele-

maal niet opgepikt.2 De daling van het aantal kinderen per

vrouw is zowel ingezet in de rijke als in de middeninkomens- en 

in de allerarmste landen. In 1950 had een vrouw gemiddeld

ongeveer 5 kinderen. Nu zijn dat er gemiddeld 2,5. Volgens het

meest waarschijnlijke mediumscenario zullen de vruchtbaar-

heidscijfers van de verschillende inkomensgroepen verder naar

elkaar toe groeien, zodat de globale vruchtbaarheid net onder

het vervangingsniveau zal stabiliseren. Vandaag leeft de helft

van de wereldbevolking al in een land waar het vruchtbaarheids-

cijfer onder dit vervangingsniveau ligt. In die landen zetten

ouders wereldwijd nu al gemiddeld minder kinderen op de

wereld dan noodzakelijk is om de reproductieve leeftijdsgroep te

vervangen.
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� Indien we allemaal samen minder kinderen krijgen (en die

daling zich verder doorzet), hoe valt dan de groei van de wereld-

bevolking tussen vandaag en 2100 te verklaren? Ten eerste zien

we dat de geboortecijfers minder snel dalen dan de sterftecijfers.

Vroeger kregen mensen meer kinderen en was de kans groter

dat één of meer kinderen de leeftijd van 5 jaar niet zou(den)

bereiken. Vandaag hebben ouders meer vertrouwen dat hun

kinderen zullen overleven, waardoor het mogelijk is de gewens-

te gezinsgrootte te bereiken met een lager

vruchtbaarheidscijfer.3 Het verschil tussen dalende sterftecijfers

en langzamer dalende geboortecijfers zal tijdens deze demogra-

fische transitie voor een bevolkingstoename zorgen.

Bron: UN, Population Division: World Population Prospects: the 2012 revision



� In het begin van de jaren 1970 bedachten Ehrlich en Holdren

een formule om rekening te houden met de impact van demo-

grafische factoren bij het berekenen en voorspellen van de scha-

de aan het milieu. Ze stelden dat milieu-impact (I) het product is

van veranderingen op het vlak van bevolkingsgrootte (P), wel-

vaart (A) en technologie (T) of kortweg I = P x A x T. De bevol-

kingsgrootte (P) zou samen met de geldende consumptiepatro-

nen (A) en de productiewijzen om aan die vraag naar consump-

tie te voldoen (T) de impact van de menselijke aanwezigheid op

het milieu kunnen bepalen. 

Al snel kwam er kritiek op die vergelijking.5 Zo stelden heel wat

onderzoekers vast dat de formule uitgaat van proportionaliteit:

een toename van de bevolking met 1% zou automatisch leiden tot

een toename van de milieudruk met 1%.6Heel wat onderzoekers

wilden niet zomaar uitgaan van die veronderstelling en hebben ze

uitvoerig getest.7 Dat leidde tot enorme verschillen in de geschatte

milieu-impact van bevolkingsgroei. Een bevolkingstoename van

1% brengt, afhankelijk van de onderzoeker,  een milieuschade

teweeg van 0,1% (bijna verwaarloosbaar) tot 2,7% (bijna een drie-

dubbele impact). De grote spreiding in de onderzoeksresultaten is

volgens Liddle voornamelijk toe te schrijven aan methodologische

fouten bij het vergelijken van verschillende data.8 Zo worden de

gegevens in de verschillende landen op erg verschillende wijze

verzameld of wordt onvoldoende rekening gehouden met externe

factoren die een veel grotere impact hebben op het milieu dan de

bevolking. Liddle besluit dat veranderingen in de bevolkings-

grootte enkel een multiplicatoreffect kunnen hebben dat zal bepa-

het verband tussen demografie en milieu
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� Een tweede verklaring voor de komende bevolkingsgroei

schuilt in de toename in de categorie van volwassenen en oude-

ren (60 jaar of ouder). Dankzij de vooruitgang op het vlak van

gezondheid* is de gemiddelde levensverwachting wereldwijd

toegenomen tot bijna 70 jaar in 2012. Tegen het einde van de

eeuw zal de levensverwachting stijgen tot 82 jaar. Wereldwijd zal

het aantal mensen ouder dan 60 jaar toenemen van 841 miljoen

in 2013 tot 2 miljard in 2050 en tot 3 miljard in 2100.4

Ten slotte speelt ook het vruchtbaarheidscijfer van een voor-

gaande generatie een rol. Het aantal vrouwen dat de vruchtbare

leeftijd bereikt kan nog altijd toenemen, ook al is het gemiddel-

de vruchtbaarheidscijfer intussen al afgenomen. Vrouwen bin-

nen de reproductieve leeftijdsgroep krijgen vandaag wel minder

kinderen dan hun ouders, maar omdat ze met een grote groep

de vruchtbare leeftijd bereiken, kan de bevolking tijdelijk nog

even doorgroeien.

Met een gemiddelde daling van de vruchtbaarheidsgraad van 2,5 kinderen per vrouw vandaag tot 2,0 tegen 2100 zal de wereldbevol-

king tegen het einde van de eeuw stagneren. De komende bevolkingsgroei zal worden bepaald door een daling van de sterftecijfers

binnen de leeftijdsgroep van volwassenen en ouderen en minder door grote verschuivingen in het totale aantal kinderen. Kortom,

de komende bevolkingsgroei zal vooral worden bepaald door zij die al geboren zijn en vandaag al gemiddeld 70 jaar oud worden. 

* Uiteraard spelen ook veel andere factoren een rol: de afname van conflicten, de toegang tot voldoende en voedzaam voedsel, een verhoogd inkomen, 
de democratisering, enzovoort.
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len hoe zwaar de milieudruk per capita in een bepaald gebied glo-

baal doorweegt.  Elke nieuwgeborene moet hierbij gezien worden

als een lege milieu-eenheid: niet de eenheid zelf geeft aanleiding

tot milieuschade, maar wel alle koolstofkredieten die deze nieuw-

geborene tijdens zijn of haar leven verzamelt om te voldoen aan

zijn of haar vraag naar energie, transport, voedsel, consumptie-

goederen, enzovoort. Een nieuwgeborene in een lage-inkomens-

land zal tijdens zijn of haar leven minder impact op het milieu uit-

oefenen dan een boreling uit een hoge-inkomensland. Hun CO2-

uitstoot per capita bedroeg in 2010 immers respectievelijk 0,28

ton en 11,58 ton.9

Kortom: voor het klimaat weegt één burger in een hoge-inko-

mensland even zwaar door als 40 burgers in een ontwikkelings-

land. Nu blijkt dat de ontwikkelingslanden met een eerder lage

uitstoot per capita ook de landen zijn met het hoogste vrucht-

baarheidscijfer. Neem bijvoorbeeld de 49 minst ontwikkelde

landen: hun jaarlijkse uitstoot per capita bedraagt 0,25 ton CO2
en vrouwen krijgen er gemiddeld 5 kinderen. Omgekeerd zijn

de landen met een hoge uitstoot per capita de landen met een

vruchtbaarheidscijfer onder de vervangingsratio (op enkele uit-

zonderingen na, zoals Saoedi-Arabië en Equatoriaal Guinea).

Vrouwen in hoge-inkomenslanden krijgen gemiddeld 1,7 kinde-

ren.9 De veeleer zwakke correlatie tussen bevolkingsgroei en

toename van de CO2-uitstoot komt ook tot uiting in de onder-

staande grafiek, die de groeipercentages tussen 2000 en 2010

in kaart brengt (R2= 0,129).

� De specifieke wetenschappelijke discipline die zich toespitst

op bevolking en milieu is de afgelopen decennia naast bevol-

kingsgroei en -grootte steeds meer rekening gaan houden met

andere demografische kenmerken. Zo zou het aantal huishou-

dens een verfijning brengen in de schattingen.10 Een huishouden

met verscheidene gezinsleden onder hetzelfde dak biedt de

mogelijkheid om heel wat milieulasten die verband houden met

verwarming, airconditioning, transport en elektrische toestellen

Bron: World Bank Databank
(Landen zijn uit deze analyse weggelaten indien er gegevens ontbreken. Daarnaast hadden 5 landen groeipercentages die buiten het bereik van
deze grafiek vielen) 
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te delen. Gemiddeld genomen is de uitstoot van een huishouden

met vier gezinsleden dan ook kleiner dan de uitstoot van twee

huishoudens met elk twee gezinsleden, een verschil dat we niet

zien indien we enkel afgaan op het aantal mensen. In de context

van een verdere wereldwijde verstedelijking is het dus van cruci-

aal belang om huishouddynamieken in rekening te brengen. Het

valt te verwachten dat het aantal huishoudens de komende jaren

sterker zal toenemen dan de bevolking, waardoor we ons moeten

voorbereiden op een hogere uitstoot per capita.11 In de hoge-inko-

menslanden, die al een grote verstedelijkingsbeweging achter de

rug hebben, is het aantal gezinsleden per huishouden sinds 1893

spectaculair gedaald van 5,0 naar 2,5.12

Niet alleen de samenstelling van de huishoudens maar ook de

leeftijdsverdeling en de bevolkingsdichtheid kunnen leiden tot

grote verschillen in de vraag naar energie, transport, consump-

tiegoederen, enz.13 Zo maken tweeverdieners in een buitenwijk

veel vaker gebruik van de auto dan gepensioneerden in de bin-

nenstad. Gelet op de huidige kennis van het verband tussen

demografische factoren en het milieu uiten heel wat onderzoe-

kers kritiek op de deskundigenwerkgroep inzake klimaatveran-

dering van de VN (Intergovernmental Panel on Climate Change –

IPCC), omdat die groep in zijn modellen enkel de bevolkings-

grootte verrekent.14-16

De wetenschap heeft de voorbije decennia aangetoond dat bevolkingsgrootte en -groei op zich erg onnauwkeurige parameters zijn

om de impact van de mens op het milieu te meten en te voorspellen. Onderzoekers houden naast de bevolkingsgrootte meer en

meer rekening met een brede waaier aan demografische dynamieken zoals de samenstelling van de huishoudens, de leeftijdsverde-

ling en de bevolkingsdichtheid. Daarnaast tonen verschillen in consumptie- en productiepatronen aan dat evoluties in de bevol-

kingsgrootte een geringe verklaring bieden voor evoluties in de milieudruk.

� Mogelijke effecten van de universele toegang tot voorbehoed-

middelen

Sinds de VN-klimaatconferentie van 2009 in Kopenhagen pleiten

lobbygroepen als Population Action International ervoor om de

strijd tegen het klimaat te koppelen aan het terugdringen van de

bevolkingsgroei.17 Ze grijpen daarbij niet terug naar aloude recep-

ten van population control zoals gedwongen sterilisatie en abor-

tus, maar verwijzen naar het recht van elke vrouw om zelf te bepa-

len wanneer, hoeveel (en of) ze kinderen wenst. Wanneer vrou-

wen gemakkelijk toegang hebben tot diensten voor gezinsplan-

ning en moderne voorbehoedmiddelen, dalen de geboortecijfers

opmerkelijk.18 Voorstanders baseren zich op het uitgangspunt dat

de bevolkingsgrootte fungeert als multiplicator van de uitstoot per

capita: hoe minder consumenten, hoe minder impact op het kli-

maat.19-24 Volgens ruwe schattingen zou een wereldbevolking van

8 in plaats van 9 miljard inwoners tegen 2050 de atmosfeer vrij-

waren van circa 1 à 2 gigaton CO2 per jaar.
13,21,25-27

De impact van vrijwillige geboortebeperking zou volgens verschil-

lende auteurs vooral in lage- en middeninkomenslanden een groot

milieueffect kunnen hebben, omdat meer dan 95% van de toe-

komstige bevolkingsgroei en een groot deel van de groei in uitstoot

per capita zullen plaatsvinden in die landen.25 Vaak wordt verwe-

zen naar twee studies (die niet door vakgenoten zijn nagezien) die

stellen dat investeringen in gezinsplanning goedkoper of min-

stens even kostenefficiënt zouden zijn als gelijkaardige investerin-

gen in traditionele koolstofluwe technologieën als zonne-energie,

biomassa, enzovoort.28-30 Daarnaast zouden investeringen in voor-

behoedmiddelen kunnen kaderen binnen de strategieën van kli-

maataanpassing die de ontwikkelingslanden moeten helpen om

de gevolgen van de klimaatverandering beter te ondervangen.31-33

Een tragere bevolkingsgroei kan de snelheid van uitputting van de

grondstoffen vertragen en zo extra tijd winnen om strategieën voor

aanpassing te ontwikkelen.19,21,34-36 Vaak wordt besloten dat het

mensenrecht van vrouwen om zelf te bepalen wanneer, hoeveel

(en of) ze kinderen krijgen op zichzelf al relevant is.15,32,37-39 Omdat

een betere toegang tot voorbehoedmiddelen de mogelijkheid biedt

om de uitstoot te verlagen en ook sociaaleconomische voordelen

biedt, is het bevorderen van een algemene toegang tot voorbehoed-

middelen dan ook een evidente beleidskeuze.6,34,40-42

universele toegang tot voorbehoedmiddelen, een oplossing voor het klimaat?
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� Scheurtjes in de berekening van de uitstootreductie door

bevolkingskrimp

Het aantal modelberekeningen van de milieubaten van een verbeter-

de toegang tot voorbehoedmiddelen is nog redelijk beperkt. En

ondanks de bevindingen dat bijkomende demografische parame-

ters (grootte van de huishoudens, leeftijdsverdeling en bevolkings-

dichtheid) essentiële informatie leveren over de vraag naar con-

sumptiegoederen, energie en transport, werken de meeste model-

len enkel met de bevolkingsgrootte. Daarbij wordt de volgende rede-

nering gehanteerd: indien we 1 miljoen ongewenste zwangerschap-

pen kunnen vermijden in een land met een uitstoot per capita van

10 ton CO2per jaar, vermijden we 10 miljoen ton CO2per jaar. Een

thesisstudent paste die redenering toe om aan te tonen dat het ver-

groten van de toegang tot voorbehoedmiddelen kostenefficiënt is in

de strijd tegen het klimaat.28Het model beschouwde de bevolkings-

groei als enige variabele in de tijd, terwijl de hiermee vermenigvul-

digde CO2-uitstoot per capita constant bleef. Andere factoren die

een impact hebben op het milieu (zoals de eerder vermelde con-

sumptie- en productiepatronen) leken vergeten te zijn. Zoals ver-

wacht binnen de logica van dit model bleek het beperken van de

bevolkingsgroei cruciaal voor het terugdringen van de wereldwijde

uitstoot. De studie was niet begeleid door een personeelslid van de

faculteit, maar toch kreeg de studie een aura van betrouwbaarheid

door de naam van de London School of Economics.43Ze werd door

de media wijdverspreid en duikt ook vaak op in voetnoten die zich

beroepen op de baten van gezinsplanning voor het milieu. 

Wheeler en Hammer verwerkten soortgelijke cijfers in een kosten-

batenanalyse waarin gezinsplanning als winnaar uit de bus komt in

vergelijking met traditionele groene technologieën.29 Toch zijn ook

hier een aantal methodologische vraagtekens te plaatsen. De onze-

kerheidsmarge bij het berekenen van de baten van een bevolkings-

krimp zijn enorm: het is niet mogelijk om te becijferen hoeveel

emissie wordt bespaard in geval van een verijdelde ongewenste

zwangerschap, om de simpele reden dat we geen zicht krijgen op

de consumptiepatronen van iemand die niet is geboren. Bij groene

technologieën kunnen we daarentegen redelijkerwijze kwantifice-

ren hoeveel ton CO2we besparen door fossiele brandstoffen te ver-

vangen door hernieuwbare energie. Kortom, het is onduidelijk of

onderzoekers hier een werkelijk verschil in kostenefficiëntie meten

of een verschil tussen de onzekerheidsmarges bij het inschatten

van de baten.

Tot nu toe is er slechts één studie bekend die methodologisch vrij

robuust is. O’Neill et al bouwden voort op de IPCC-modellen en

verwerkten in de schattingen ook regionale data in verband met ver-

stedelijking, leeftijdsstructuur en huishouddynamieken.13 Zij

brachten de effecten van demografische veranderingen in kaart

door bijvoorbeeld hogere emissies te verrekenen voor jongere, klei-

nere en stedelijke huishoudens. De auteurs berekenden dat het

vruchtbaarheidscijfer in lage- en middeninkomenslanden (exclu-

sief China) zou dalen met 0,7 kinderen per vrouw wanneer het

mogelijk zou zijn om alle vrouwen met een onvervulde nood aan

voorbehoedmiddelen te bereiken. Dat stemt overeen met een emis-

siereductie van 1,4 à 2,5 gigaton CO2per jaar tegen 2050 – goed

voor 16 à 29%  van alle inspanningen om de broeikasgasconcentra-

ties in de atmosfeer te stabiliseren.13,44

Uit de beschrijving van de gehanteerde methodologie blijkt echter

dat de onderzoekers de alternatieve bevolkingsgroei als louter exo-

geen hebben opgevat: de effecten van de demografische verande-

ringen worden verrekend zonder de oorzaken van die veranderin-

gen mee te rekenen. Zo hielden de onderzoekers geen rekening

met de evidentie dat de beschikbaarheid van voorbehoedmiddelen

op zich een krachtig instrument is voor sociaaleconomische verbe-

teringen, die op hun beurt invloed kunnen hebben op het milieu. 

In landen met een hogere vruchtbaarheidsgraad zou het effect van

een betere toegang tot voorbehoedmiddelen kunnen oplopen tot

een economische groei van 8% van het bruto binnenlands product

(BBP) in 2035.45 Een vrouw met minder kinderen kan (beter) deel-

nemen aan de arbeidsmarkt en kan ook meer middelen opzijzetten

voor het onderwijs en de gezondheidszorg van haar kind(eren).3,46

Gezondere, beter opgeleide kinderen zullen op hun beurt een gro-

tere bijdrage leveren aan de economie wanneer ze de actieve leeftijd

bereiken. Dit ‘demografisch dividend’ zal dus een hogere economi-

sche groei teweegbrengen.47Wanneer gezinnen zo ontsnappen aan

de armoedespiraal, zullen ze meer en meer inkomsten omzetten

in verhoogde consumptie en een verbeterde levensstandaard, met

een hogere milieu-impact als gevolg*.

* Wie geïnteresseerd is in de relatie tussen inkomensstijging en milieu, kan de literatuur raadplegen over de Environmental Kuznets Curve. Die toont aan dat
inkomensstijgingen in lage-inkomenslanden samengaan met een verhoogde CO2-uitstoot. Wetenschappelijke studies over het milieueffect van inkomensstijgin-
gen in hoge-inkomenslanden leiden momenteel nog tot tegenstrijdige resultaten.
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Zo ging een daling van het aantal kinderen in de ontwikkelings-

landen tussen 1960 en 2010 constant samen met een toename

van het inkomen per capita. Tegelijkertijd heeft die economische

groei ertoe geleid dat ook de CO2-uitstoot per hoofd toenam. Ter-

wijl het aantal kinderen per vrouw is gehalveerd, is de uitstoot per

capita verdriedubbeld. Het milieueffect van een lagere vruchtbaar-

heidsgraad wordt dus gecompenseerd door een inkomensgerela-

teerde grotere toename van de uitstoot per persoon. Verwacht

wordt dat de gecombineerde effecten op inkomen en milieu ver-

der zullen spelen naarmate de gemiddelde vruchtbaarheidsratio

in deze landen 2,1 (kinderen per vrouw) nadert.

� Waarom minder kinderen niet direct leiden tot minder

milieu-impact

Hoewel demografische evoluties op lange termijn de schaal van

milieueffecten kunnen beïnvloeden, moeten we rekening houden

met een aantal beperkingen bij het effect dat een verbeterde toe-

gang tot voorbehoedmiddelen heeft voor het milieu. 

Ten eerste geeft een beperking van de vruchtbaarheid niet onmid-

dellijk aanleiding tot een inkrimping van de bevolking. Demogra-

fie is als een trein die nog even doorrijdt nadat de bestuurder al

heeft afgeremd. Zelfs met vruchtbaarheidscijfers die lager liggen

dan de vervangingsratio kan de bevolking nog enkele decennia

voortgroeien, doordat de leeftijdsgroepen van volwassenen en

ouderen nog blijven aangroeien.48Het terugdringen van het

vruchtbaarheidscijfer  biedt de internationale gemeenschap dus

weinig soelaas om het piekniveau voor CO2-emissies zo snel

mogelijk achter ons te laten.

Ten tweede zijn de landen met een hoog percentage vrouwen met

een onvervulde nood aan moderne voorbehoedmiddelen ook de

armste landen, met de kleinste ecologische voetafdruk ter wereld.

Het internationale voornemen om in de 69 armste landen voor-

rang te geven aan de toegang tot voorbehoedmiddelen (binnen

het Family Planning 2020-initiatief) zal dus een vrij bescheiden

impact hebben op de wereldwijde CO2-uitstoot.

Ten derde kan het terugdringen van het aantal personen per huis-

houden ertoe leiden dat de uitstoot per capita (die voortkomt uit

de vraag naar residentiële energie en transport) zal toenemen

Bron: World Bank Databank
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door schaalverkleiningseffecten, wat deels de milieubaten van de

verminderde vruchtbaarheid zal opheffen. Dit effect weegt vooral

door in de context van de toenemende verstedelijking in de ont-

wikkelingslanden. Steden zullen tussen vandaag en 2050 onge-

veer 2,6 miljard extra inwoners aantrekken49 en tellen doorgaans

meer en kleinere huishoudens. 

Ten slotte is het verbeteren van de sociaaleconomische vooruit-

zichten van essentieel belang voor het realiseren van effectieve en

inclusieve resultaten op het vlak van gezinsplanning.50Maar zoals

eerder beschreven dreigen de economische baten van kwaliteits-

volle gezinsplanningsdiensten en de daarmee gepaard gaande

hogere consumptie en betere levensstandaard, sterker door te

wegen op het milieu dan de veronderstelde voordelen van een

lager geboortecijfer.

�

De veronderstelling dat ‘minder kinderen’ automatisch een lagere uitstoot betekent, doorstaat de realiteitstest niet. Een betere toe-

gang tot gezondheidsdiensten en het terugdringen van de armoede leiden tot een daling van het sterftecijfer, geleidelijk aan gevolgd

door een daling van het geboortecijfer. Op weg naar een hogere levensstandaard groeit ook de ecologische voetafdruk, waardoor het

veronderstelde positieve effect van ‘minder kinderen’ op de totale uitstoot wordt tenietgedaan.

� Ondanks het gebrek aan wetenschappelijke consensus over

het verband tussen milieu en bevolkingsgrootte overheerst bin-

nen een deel van de publieke opinie het idee dat onze vruchtbaar-

heid de planeet vernietigt. Lobbygroepen als Population Matters,

Zero Population Growth en Sierra Club slagen er blijkbaar goed in

om de media te bespelen, waardoor een steeds grotere kloof dreigt

te ontstaan tussen de publieke opinie en de wetenschappelijke

kennis over demografie en milieu.51

Thomas Malthus in een modern kleedje

De Engelse predikant Thomas Malthus stelde in 1798 dat een

exponentiële bevolkingsgroei op een dag onze lineair groeiende

voedselproductie zou inhalen. Volgens hem zouden oorlog, hon-

ger, ziekten en sterfte de bevolkingsgrootte doen teruglopen tot

een aantal dat in lijn ligt met de voedselproductie. Malthus noem-

de die factoren ‘positive checks’ (positieve belemmeringen). Hij

voorspelde een tijdperk van honger en dood alvorens we met z’n

allen opnieuw op een ‘natuurlijk’ bevolkingsaantal zouden landen.

Hij riep dan ook op om de zoektocht naar medische behandelin-

gen voor dodelijke ziekten te staken, om zo het proces naar een

kleinere bevolking te bespoedigen. In 1968 nam de auteur Paul

Ehrlich dit doemscenario over in zijn bestseller The Population

Bomb. Ehrlich voorspelde dat de wereld in de jaren 1970 en 1980

miljoenen hongerdoden zou kennen.

De geschiedenis heeft heel wat van die veronderstellingen achter-

haald: nog nooit is er zoveel voedsel per hoofd geproduceerd en

nog nooit is het sterftecijfer zo spectaculair gedaald, hoewel er tus-

sen 1798 en vandaag toch heel wat mensen zijn bijgekomen. Heel

wat neomalthusianen hebben onder druk van dit inzicht het dis-

cours wat aangepast, door ‘honger’ te vervangen door ‘wereldwijde

ecologische crisis’*.  

Vooral in de Verenigde Staten kennen neomalthusiaanse organisa-

ties een sterke opgang. We kunnen dit toeschrijven aan verschil-

lende factoren.

Allereerst zijn er historische redenen. De VS heeft tijdens de

Koude Oorlog hard ingezet op population control, vanuit de over-

tuiging dat ontwikkelingslanden die verzwakt waren door een

exponentiële bevolkingsgroei, zich sneller zouden bekeren tot

het communistische kamp. Door de actieve steun van de over-

heid kennen neomalthusiaanse organisaties dus al een lange

voorgeschiedenis in Amerika.

Ten tweede is er een sterke aanwezigheid van particuliere liefdadig-

heidsinstellingen. Jade Sasser toonde in haar doctoraatsthesis aan

hoe particuliere organisaties invloed uitoefenen op de publieke opi-

de opgang van het bevolkingsdoemdenken

* Er circuleren heel wat interpretaties van het begrip ‘neomalthusiaan’. De Wikipedia-pagina over neomalthusianisme biedt een goede omschrijving van de term.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neomalthusianisme  
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nie en hoe ze snel grote onderzoeksbudgetten weten te mobilise-

ren om een verband te zoeken tussen milieu en bevolking.52

Ten derde speelt ook de aanwezigheid van een isolationistische en

anti-immigratiestrekking een rol. Het neomalthusiaans denken

slaat aan bij een grote groep Amerikanen die terughoudend zijn

om een actieve rol te spelen in de wereld. De anti-immigratiebewe-

ging speelde in op de vrees dat migranten een hoger vruchtbaar-

heidscijfer hebben en dus sterker doorwegen op het milieu (hoe-

wel ook dit verband al wetenschappelijk is weerlegd).53

En ten slotte is er de binnenlandse politiek. Bevolkingsgrootte is

een controversieel onderwerp in de VS. De perceptie dat overbevol-

king vooral een probleem is in de ontwikkelingslanden, haalt wat

druk van de binnenlandse ketel af.52 De VS blijft ook vandaag de

grootste donor voor interventies die gericht zijn op gezinsplanning

(behalve dan voor steun aan veilige abortussen).

Ook vandaag duiken nog regelmatig neomalthusiaanse denkbeel-

den in de media op. Tussen 2005 en 2008 verviervoudigde in de

VS de berichtgeving over het verband tussen bevolking en

milieu.54 Al Gore stelde op het Wereld Economisch Forum in

Davos dat ‘vruchtbaarheidsbeheer’ in Afrika essentieel is om de

klimaatuitdaging aan te gaan.55 David Attenborough verklaarde dat

het verlenen van voedselhulp aan Afrikaanse landen ‘krankzinnig’

is, omdat we zo het natuurlijk proces naar minder mensen in die

landen verstoren.56Morgan Freeman vraagt zich hardop af hoeveel

minder vervuiling we zouden kennen indien we maar met 2 mil-

jard zouden zijn.57 En zo kunnen we nog een tijdje voort citeren.

Enkele elementen lijken te suggereren dat het neomalthusiaanse

discours ook in Vlaanderen ingang vindt. Het best verkochte fictie-

boek in 2013 in Vlaanderen, Inferno van Dan Brown, was hele-

maal ondergedompeld in het bevolkingsdoemdenken. Filosoof

Etienne Vermeersch meent dat we een belangrijk deel van ons ont-

wikkelingsbudget moeten uitdelen in de vorm van premies aan

vrouwen die zich laten steriliseren.58 Saskia De Coster vindt het

onverantwoord dat onze federale overheid ‘in tijden van overbevol-

king’ een kinderbijslag betaalt die oploopt per kind.59 Vorig jaar

werd in Vlaanderen de vzw Population 2.0 boven de doopvont

gehouden, die het thema van de overbevolking sterker onder de

publieke en politieke aandacht wil brengen. 

Malthusianen hebben de afgelopen decennia gegrossierd in noodspoedscenario’s die inmiddels grotendeels zijn weerlegd. Moderne

varianten grijpen een verhoogd ecologisch bewustzijn aan om de theorie nieuw leven in te blazen. De voorvechters ervan zijn perti-

nent aanwezig op het Amerikaanse continent, maar kunnen de laatste tijd ook dichter bij huis op meer aanhang rekenen.

� De aandacht voor een betere toegang tot voorbehoedmiddelen

lijkt op het eerste gezicht een positief gegeven, ongeacht of die

geïnspireerd is door neomalthusiaanse denkbeelden of niet. Wan-

neer vrouwen niet beschikken over doeltreffende methoden om

het krijgen van kinderen naar eigen wens uit te stellen, te sprei-

den of te stoppen, worden hun individuele rechten als vrouw

geschonden. "Toch is enige omzichtigheid geboden alvorens op

de neomalthusiaanse kar te springen".  

Eerst en vooral is het afschilderen van rampspoed (honger, oorlog,

dood) als een positive check voor de bevolkingsgroei een duidelij-

ke uitnodiging tot onverschilligheid ten aanzien van de ontwikke-

lingsproblematiek. Volgens dit denkkader zouden we niet moeten

ingrijpen om de kinder- en moedersterfte wereldwijd terug te

dringen, omdat de bevolking daardoor afneemt. De demografi-

sche wetenschap leert dat net het omgekeerde hout snijdt: samen-

levingen die een lager sterftecijfer bereiken, zien ook hun geboor-

tecijfer geleidelijk aan afnemen.60,61 Daarom is het van essentieel

belang dat we de ontwikkelingslanden blijven bijstaan in hun

streven naar een vermindering van ziekten, sterfte en honger.

We mogen ook niet vergeten dat de malthusiaanse denkbeelden

tijdens de jaren 1950 en 1960 hebben geleid tot een hausse in

gedwongen populatieprogramma's, waardoor de sector van de

ethische overwegingen
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seksuele en reproductieve gezondheid en rechten veel kostbare tijd

en middelen moest inzetten om die schaduwen uit het verleden af

te werpen*. Hoewel hedendaagse neomalthusianen vlot het pro-

gressieve taalgebruik over reproductieve rechten van vrouwen heb-

ben leren hanteren, mogen we niet naïef zijn wat de achterliggen-

de belangen betreft. De toegespitste aandacht op het indijken van

de bevolkingsgroei blijft een verregaande verenging van de heden-

daagse rechtenbenadering in de context van programma’s voor

gezinsplanning. Het is niet uitgesloten dat de aloude voorstanders

van population control ook vandaag schade kunnen toebrengen aan

de geloofwaardigheid van en het fragiele politieke vertrouwen in

de sector van de vrijwillige gezinsplanning. Een uitgebreide evalu-

atie bracht alvast aan het licht dat malthusiaans geïnspireerde pro-

jecten niet beantwoorden aan de gezondheidsnoden van  de lokale

bevolking. De samenwerking blijkt gebaseerd op een vooraf

bepaalde agenda over het verband tussen bevolking en milieu en

de hulp wordt niet afgestemd op de ontwikkelingsprioriteiten van

de betrokken bevolking.62Het nieuwe hulpparadigma heeft aange-

toond dat eigenaarschap over de ontwikkelingsprioriteiten onmis-

baar is om de armoede op lange termijn terug te dringen.

Door zich enkel toe te spitsen op bevolkingsgroei als belangrijkste

oorzaak van de aantasting van het milieu, kan de misvatting ont-

staan dat het terugdringen van het bevolkingsaantal op gelijk wel-

ke plaats in de wereld een groot verschil kan maken voor het

milieu. Hierdoor verschuift de aandacht naar de landen met een

hoog vruchtbaarheidscijfer, hoewel die slechts een minuscule

hoeveelheid CO2uitstoten in vergelijking met de landen met een

vruchtbaarheidscijfer onder het vervangingsniveau.23 De vrees is

dan ook dat ontwikkelingslanden zich zullen toeleggen op het ver-

lagen van het vruchtbaarheidscijfer van de armen in plaats van op

het realiseren van hun reproductieve rechten.63 Landen met een

beperkte technische en financiële capaciteit om een doeltreffend

milieubeleid te voeren, zouden dan voluit de bevolkingskaart kun-

nen spelen. Erg ver hoeven we niet te zoeken om die vrees werke-

lijkheid te zien worden: tijdens een VN-klimaatconferentie legiti-

meerde de Chinese regering haar eenkindbeleid als een goede kli-

maatmaatregel. Daarmee pareerde ze in één klap ook de interna-

tionale kritiek op het passieve Chinese klimaatbeleid.64

Ten slotte moeten we ons ook bewust zijn van een wetenschappe-

lijk reductionisme. Neomalthusianen bekijken alle wereldproble-

men in het kader van de overbevolking. Crisis in het Midden-Oos-

ten? Overbevolking!65 De hiv- en aidsepidemie in Zuidelijk Afri-

ka? Een malthusiaanse positive check!66 De Rwandese genocide?

Duidelijk veroorzaakt door overbevolking!67 Ontbossing in

Madagaskar? Wellicht onder druk van de toenemende bevolking!
68Het verengen van de aandacht tot één beleidsthema heeft zijn

beperkingen bij het aanpakken van complexe ecologische proble-

men. In het voorbeeld van ontbossing mogen we niet selectief

blind zijn voor andere factoren, zoals economische beleidskeuzes

over grondgebruik, de rol van buitenlandse investeringen (land

grabbing) en de sociale factoren die aan de basis liggen van een

ongelijke toegang tot energiebronnen – waardoor de armsten aan-

gewezen zijn op hout als energiebron. Specifiek in het geval van

Madagaskar blijkt de grootste ontbossing te zijn doorgevoerd tij-

dens de kolonisatie, toen de bevolkingsdichtheid en bevolkings-

groei erg bescheiden waren.69 Dit toont aan dat een analyse op

basis van één enkel probleem weinig mogelijkheden biedt om

effectief te werken aan oplossingen voor mens en milieu.



� We hebben al aangetoond dat de milieudruk vooral groot is in

landen die vandaag een laag geboortecijfer kennen, wat betekent

dat niet de bevolkingsgroei, maar vooral de geldende consumptie-

en productiepatronen dominante factoren zijn in de aantasting

van het milieu. Het demoniseren van de vruchtbaarheid in arme

landen zet daarom weinig zoden aan de dijk. Gelet op de hoge uit-

stoot per capita in België zouden we kunnen argumenteren dat het

beter is om de geboorte van één Belg te voorkomen dan die van 40

Congolezen.* Zo vinden sommigen het volstrekt immoreel dat wij

zoveel kinderen kunnen hebben als we zelf wensen.70Dit inzicht

kan bij milieubewuste ouders tot onnodige druk op de vrije keuze

leiden. Hierna proberen we die milieugerelateerde bekommernis

bij reproductieve keuzes een beetje breder te kaderen.

Hebben we niet te veel kinderen?

De Belgische bevolking blijft licht toenemen. Dat heeft echter

minder te maken met het geboortecijfer dan met de verhoogde

levensverwachting (zie eerder) en met migratie. Op dit moment

hebben vrouwen in België minder kinderen (gemiddeld 1,8 per

vrouw) dan nodig zou zijn om de reproductieve generatie te ver-

vangen (gemiddeld 2,1 per vrouw). De  bevolkingsgroei is op dit

moment vooral het gevolg van een verouderende bevolking: er

komen minder kinderen, maar de ouderen leven langer, waar-

door de bevolkingsgroei blijft toenemen. Dit is uiteraard geen

pleidooi om het sterftecijfer bij ouderen te laten toenemen, maar

het zorgt wel voor een belangrijke nuance op het aanvoelen dat we

te veel kinderen hebben. 

Zijn ouderen beter voor het milieu dan kinderen?

Aangezien de bevolkingsgroei vandaag sterker toe te schrijven is

aan de veroudering dan aan het geboortecijfer, kunnen we ons de

vraag stellen of dit een positieve evolutie is voor het milieu. Hier-

over bestaat geen wetenschappelijke consensus. Sommige

auteurs wijzen erop dat ouderen minder bijdragen tot de econo-

mie en dat er daardoor minder energie moet worden geprodu-

ceerd om die economie draaiend te houden.71-73 Anderen voorzien

een steeds fittere generatie van senioren, die hun consumptiepa-

tronen langer kunnen handhaven en aanleiding geven tot een toe-

name van woningen met een hogere vraag naar residentiële ener-

gie per capita.74-77

Het staat wel vast dat een verder aangroeiende oudere bevolking

een sterke druk zal leggen op de komende generatie. Verwacht

wordt dat het aantal werkenden per gepensioneerde in Europa

tussen vandaag en 2050 zal halveren van 4 naar 2.78 De kans

bestaat dat samenlevingen, onder invloed van toenemende noden

op het vlak van gezondheid, pensioenen en ouderenzorg in com-

binatie met een verschuiving van het politiek electorale overge-

wicht naar ouderen, minder geneigd zullen zijn om iets te doen

aan schijnbaar minder nijpende noden, zoals een ambitieus

milieubeleid. Clare Heyward wijst ook op de intellectuele en cul-

turele bijdrage van een nieuwe generatie.79 Een samenleving die

drastisch veroudert, dreigt minder open te staan voor innovatie en

vernieuwing. Kortom, veroudering kan leiden tot een maatschap-

pelijke context die minder kansen biedt voor milieuzorg. Of ver-

oudering ook effectief een kwalijke impact heeft op het milieu,

hangt nauw samen met moeilijk in te schatten veranderingen in

de geldende consumptie- en productiepatronen.

Zal mijn toekomstig kind geen ecologische ravage aanrichten?

Kenmerkend voor het neomalthusiaanse discours is dat het een

komende generatie a priori afschrijft als een extra last op het

milieu.43 Hierbij projecteert men de milieudruk van de huidige

generatie op de komende generatie. Dit determinisme is mis-

plaatst: niemands uitstoot staat bij de geboorte in de sterren

geschreven. Het is niet ondenkbaar dat milieubewuste ouders die

attitude ook aanleren aan hun nakomelingen. Niemand verplicht

ouders om hun kinderen aan te zetten tot overconsumptie. Edu-

catie voor duurzame ontwikkeling zal een cruciale rol moeten

spelen om binnen de komende generatie een overgang naar alter-

natieve consumptie- en productiepatronen te realiseren. Uiter-

aard werkt het determinisme ook niet in de omgekeerde richting:

het ligt niet op voorhand vast dat je kind het milieu zal verbeteren.

Ouders, school, jeugdbeweging en de hele samenleving leggen de

kiem van de ecologische voetafdruk van de komende generatie. 

inviduele keuzevrijheid: ook hier in europa
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* De Democratische Republiek Congo vormt in deze context trouwens een opmerkelijk geval. Het land kende tegelijk een enorme toename van de bevolking en
een daling van de uitstoot (World Bank Databank). De missende, derde variabele in de vergelijking is wellicht de niet-aflatende armoede.
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Nood aan voorlichting voor beter geïnformeerde, individuele keuzes

Economische en sociale factoren kunnen een invloed hebben op de

kinderwens of op de wens om op een gegeven moment geen kinde-

ren (meer) te hebben. Wie bijvoorbeeld financieel in nauwe schoen-

tjes zit, is geneigd de geboorte van kinderen uit te stellen, te sprei-

den of te vermijden. Maar niet elke (vermeden) zwangerschap is

het resultaat van een rationeel afwegingsproces. Voor heel wat

mensen speelt de sociaaleconomische situatie geen enkele rol bij

de keuze voor (het vermijden van) zwangerschap. Minderjarigen en

studenten zijn op hun leeftijd zelden bezig met het plannen van

een gezin. Voor een grote groep is er een concrete nood aan voorbe-

hoedmiddelen en aan een goede, drempelverlagende omkadering

op het gebied van seksuele rechten en gezondheid.

In plaats van het milieuthema in te voeren als nieuwe factor in het

al zo gevoelige beslissingsproces om al dan niet voor kinderen te

kiezen, zou de samenleving beter voorrang geven aan het realise-

ren van de individuele seksuele rechten. Uit onderzoek blijkt

immers dat liefst 40% van de zwangerschappen (die leiden tot

een geboorte of een abortus) in de hoge-inkomenslanden onge-

pland is. Dat percentage ligt zelfs hoger dan in de ontwikkelings-

landen (35%) (al is het in absolute cijfers slechts een zevende van

het aantal in de ontwikkelingslanden).80

Wie zich ernstig zorgen maakt over de bevolkingsgroei, zou beter

kiezen voor een positief verhaal: bied alle paren die – uit eigen,

goed geïnformeerde wil – een zwangerschap willen voorkomen,

de nodige middelen om die beslissing ook te realiseren. Dit zal

een merkelijke impact hebben op het geboortecijfer. Die aanpak

valt te verkiezen boven het aanpraten van een schuldgevoel voor

medeplichtigheid aan een ecologisch rampscenario waarover

geen wetenschappelijke consensus bestaat.

Door zich te fixeren op het beperken van de bevolkingsgroei kunnen nefaste gevolgen ontstaan voor het ontwikkelingspotentieel van

gezinsplanningsdiensten. Daarnaast dreigt het neomalthusiaanse discours ook de realisatie van individuele mensenrechten in ont-

wikkelingslanden te onderdrukken.

� Niemand kan ontkennen dat de mensheid een aantal ecologi-

sche limieten aan het overschrijden is. Maar het is niet omdat we

de afgelopen decennia tegelijk een sterke toename van de wereld-

bevolking hebben gekend, dat er een oorzakelijk verband zou zijn

tussen bevolkingsgroei en de achteruitgang van het milieu. Zo

beschouwt de VN slechts 2,5 miljard wereldbewoners als ‘consu-

menten’ die wezenlijk bijdragen tot de wereldwijde uitstoot van

broeikasgassen (boven de inkomensgrens van 10 dollar per dag).81

Globaal genomen hebben landen met een hoge consumptiegraad

al een laag vruchtbaarheidscijfer. Bovendien bereikt de wereld al

het piekniveau van kinderen (2 miljard). Dit toont aan dat het

combineren van vrijwillige geboortebeperking en milieuzorg heel

wat beperkingen kent.

Ontwikkelingslanden hebben nog een grote marge in hun traject

naar lagere geboortecijfers per vrouw. Tijdens het ontwikkelings-

proces naar minder (maar gezondere) kinderen per vrouw zullen

zij echter een grotere bijkomende vraag naar consumptiegoede-

ren genereren. We kunnen de toename in CO2-emissie per capita

in die ontwikkelingslanden echter niet op gelijke hoogte stellen

met de CO2-emissie door overconsumptie in onze landen. Een

eerste uitdaging bestaat erin de ontwikkelingsnoden van het Zui-

den te (helpen) realiseren, maar dan op een milieuvriendelijker

wijze dan de huidige industrielanden hun dat hebben voorge-

daan. Ten tweede is het belangrijk dat de industrielanden een

voorbeeld stellen door alternatieve consumptiewijzen te promo-

ten. Uit onderzoek blijkt dat het beperken van de overconsumptie

in het Noorden een veel directere impact heeft op het milieu dan

het realiseren van een laag vruchtbaarheidscijfer in de ontwikke-

lingslanden.48Het is onder andere mogelijk om die dubbele uit-

daging aan te pakken bij de opmaak van het nieuwe wereldwijde

kader voor duurzame ontwikkeling, waarbij doelstellingen voor

ontwikkeling en milieu samensmelten in Sustainable Development

Goals (SDGs).

conclusies
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