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extragoedbekekenHow Many People 
Can Live on Planet earth?

david Frederick attenbo-
rough (1926) werkte meer 
dan vijftig jaar voor de britse 
omroep. Hij  startte er in 1952 
bij bbC en maakte er een 
brede waaier van program-
ma’s.

In april 2005 werd Sir david 
onderscheiden met de order 
of Merit van de koningin, die 
bijzondere onderscheiding 
in de kunsten, wetenschap-
pen en andere gebieden 
erkent. Hij reisde verschil-
lende malen rond de wereld 
en maakte hier verschillende 
schitterende natuurreporta-
ges over, die  wereldfaam kre-
gen en meermaals bekroond 
werden. Hij is een held voor 
de ecologisten, maar door 
sommige politici (vooral in de 
amerikaanse republikeinse 
partij) wordt hij bekeken als 
een goddeloos doemprofeet. 
In 2009 maakte hij de docu-

mentaire “How many people 
can live on planet earth”, 
waarin hij duidelijk pleit voor 
de afremming van de bevol-
kingsgroei. Hij opent deze 
boeiende en goed gemaakte 
documentaire door te stellen 
dat er elke seconde een kind 
op aarde wordt geboren. elke 
dag komen er 200.000 bij. elk 
jaar zijn dit bijna 18 miljoen 
mensen. al deze mensen heb-
ben water, eten en energie 
nodig. Hij stelt zich dan ook 
grote vragen over de gevol-
gen van deze snelle groei. 
experts beweren dat britse 
consumenten meer dan dub-
bel zo veel grondstoffen ver-
bruiken dan de aarde hen 
per individu ter beschikking 
stelt. 

Geboortebeperking is 
een plicht

over de hele wereld zijn 

ecologen, demografen en so-
ciologen het erover eens dat 
ons een enorme uitdaging 
wacht. david attenborough 
vraagt zich dan ook af wat het 
draagvlak is van onze planeet. 
Zo stelt hij ook onomwon-
den vast dat we de bevol-
kingsgroei veel wetenschap-
pelijker en tegelijkertijd ook 
socialer moeten benaderen. 
onderzoek heeft aangetoond 
dat waar vrouwen geëmanci-
peerd zijn en lezen en schrij-
ven en waar de gezinsplan-
ning vrij is, de geboortecijfers 
dalen. Maar hoe ga je wereld-
wijd de bevolking onder 
controle houden zonder 
aan persoonlijke rechten te 
raken? nochtans benadrukt 
hij dat het de plicht is van 
elk individu om in het belang 
van de hele mensheid en het 
voortbestaan van de planeet 
aarde aan geboortebeper-
king te doen. Verbeteringen 
in het sociale beleid en mon-
diale samenwerking zouden 
al een eerste hoopgevende 
stap kunnen zijn. We zijn 
verschillende levensvormen 
aan het vernietigen en we 
dreigen samen met hen uit te 
sterven; langzaam raken onze 
water-, voedsel- en olievoor-
raden opgebruikt. de sterkste 
groei van het verbruik doet 
zich momenteel voor in de 
ontwikkelingslanden, maar 
het blijft uiteraard de wes-
terse wereld die de grootste 
impact heeft op de uitputting 
van de wereldvoorraden. er 
zou gewerkt moeten worden 
aan een beleid op wereldvlak 
waarin geboortebeperking 
en herverdeling van de rijk-
dommen en energiebronnen 
centraal staan. 

Heel wat internationale tv-
zenders (waaronder Canvas) 
zonden deze verontrustende 
documentaire uit en aan 
de meest gerenommeerde 
universiteiten wordt deze 
documentaire als didactisch 
materiaal van hoge kwaliteit 
beschouwd. nu is het aan de 
dames en heren politici om 
hun huiswerk te maken. dat 
was trouwens de belangrijk-
ste bekommernis van de heer 
attenborough!
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