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HATVAN TONNA SZÉN-DIOXID ÉVENTE
A legújabb vélemények szerint a föld első számú ellensége maga az ember
Sitkei Levente
Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb – írta egykoron Szophoklész.
Néhány ezer év elteltével viszont fordult a kocka, és a csodálatos emberből szörnyű ember lett. A
klímaváltozás kapcsán ugyanis a svédországi Lund Egyetem kutatói rámutatnak, egy ember évente
nagyjából hatvan tonna szén-dioxid kibocsátásáért felelős, azaz ha valaki tényleg tenni akar a Föld
egészségéért, az egyszerűen nem szaporodik. Ha egy átlagos amerikai család úgy dönt, hogy eggyel
kevesebb gyereket vállal, azzal annyit segít, mintha 684 tinédzser egész életében újrahasznosítaná az
általa felhalmozott hulladékot. Ha összehasonlítják a különböző környezetvédelmi technikákat – nem
megyünk autóval, nem eszünk húst vagy nem ülünk repülőgépre –, mind-mind eltörpül amellett,
hogy nem élünk és nem növeljük a világ népességét.
A népességszabályozás egyes országokban működik vagy legalábbis működött, kérdéses
eredményekkel. Kína egykepolitikája valóban úgy-ahogy kordában tartotta a népességet, ám
vészesen eltorzult a korfa. Az egyetlen gyermekek feladata lenne eltartani az idősek nemzedékét,
akik rengetegen vannak, ráadásul az egyetlen utódot úgy elkényezteti a négy nagyszülő és a két
szülő, hogy kialakult a „kis császár” szindróma, amikor a család legifjabb tagja uralkodik az időseken,
és felnőve döbben rá, milyen burokban élt eddig.
Travis Rieder filozófus a kérdés kapcsán azt javasolta a Foreign Policy című amerikai szaklapban, hogy
hivatalos kényszerítő politikát nem szabad alkalmazni, de a kisebb családokról lehet szebb képet
festeni. Ő ezt úgy képzelte, hogy szappanoperákban helyezhetnék el a kis családok szépségét
bemutató üzenetet. „Be lehetne mutatni olyan erős nőket, akik hosszabb ideig élnek egyedül, mielőtt
megházasodnának, várnak a gyermekvállalással vagy éppenséggel élvezik az életüket család nélkül” –
vélte a filozófus, hozzátéve, hogy ez a technika működött Indiában és Mexikóban is.
A probléma felvetése során a nyugati társadalmakban feltételezik, hogy a szegényebb vidékek
lakossága úgyis növekedni fog, minden modell azt jósolja, hogy Afrika népességrobbanás előtt áll, így
nincs más megoldás, mint a saját szaporodásunkat visszafognunk akár a fenntartható fejlődés, akár a
klímaváltozás megállítása érdekében. Ez viszont értelemszerűen odavezet, hogy a nyugati
társadalmak által igényelt munkaerőt leginkább a szegény területekről importálnák, hiszen gyerekek
nélkül nem lesz, aki megművelje a földeket, kiszolgáljon a kávézókban vagy összeszerelje a fűnyírót. A
problémával kapcsolatban a kritikusok arra mutatnak rá: az embereknek nem lehet megtiltani, hogy
gyerekeket szüljenek és családot alapítsanak. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, teljes kulturális
átalakulásra lenne szükség, ezt pedig lehetetlen megvalósítani. De még ha sikerülne is, akkor sem
biztos, hogy a hosszú távú hatásai előnyösek volnának.
Az ősi rettegés
Az emberiség minden korban rettegett attól, hogy egyszer elfogy az élelem, és mindenki éhen hal. Ez
még ma is tapasztalható a nyugati országokban, amikor egy-egy nagyobb vihar előtt a családok
hatalmas készleteket halmoznak fel tartós élelmiszerekből, amelyekre semmi szükségük. A félelem
ideológiai alapját Thomas Malthus angol filozófus írta meg 1798-ban, azt állítva, hogy a népesség
növekedésével az élelmiszer-termelés nem tud lépést tartani, így nagy kataklizmák tudják csak
helyrehozni a túlnépesedést, ezt elkerülendő van szükség önmegtartóztatással törekedni a megfelelő
népességszámra. Malthus idején nagyjából egymilliárd ember élt az egész bolygón, ma
megközelítőleg 7,5 milliárdan vagyunk.

