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mil przeludnienia
' Od 1965 roku w s k a z n i k rozrodczosci
na swiecie zmalat z p o z i o m u 5 dzieci do 2,7 dziecka na kobiet?. W s k a z nik piodnosci nawet w krajacti r o z w i jajq^cych si? spadI ponizej p o z i o m u
zastepowalnosci pokolen (2,1 dziecka na kobiet?). W najludniejszych
krajach swiata: B a n g l a d e s z u , Brazylii, Egipcie, C h i n a c h , Indiach, Indonezji, Iranie i M e k s y k u n o t u j e si?
wskazniki ptodnosci nie p r z e k r a c z a mce 2,1 dziecka na j e d n ^ kobiet?.

W Chinach w ramach przeciwdziala- <
niu przeludnieniu p r z e p r o w a d z a si?
przymusowe aborcje i sterylizacje.
Aborcji d o k o n u j e si? n a w e t kilka dni
przed p l a n o w a n y m p o r o d e m . W t e d y
sztucznie w y w o t u j e si? p o r o d , a n a st?pnie d z i e c k o j e s t u s m i e r c a n e z a - 1
s t r z y k i e m z truciznq^ na o c z a c h matki.
Srodki na t? dzialalnosc p o c h o d z ^
m.in. o d F u n d u s z u L u d n o s c i o w e g o
O N Z ( s p o n s o r o w a n e g o takze przez
Uni? Europejskq).

Dyrektor wykonawczy Swiatowego
Programu Zywnosciowego ONZ Jam e s T. Morris o s k a r z y l w 2 0 0 2 r. p a n stwa c z t o n k o w s k i e O N Z o u n i e m o z l i w i a n i e z w a l c z e n i a gtodu w Afryce.
Nalezy n a p i ? t n o w a c fakt, z e w stosunkach mi?dzynarodowych pomoc
g o s p o d a r c z a udzielana na rzecz rozw o j u l u d o w j e s t uzalezniana o d prog r a m o w a n t y k o n c e p c j i , sterylizacji czy
s p ? d z a n i a ptodu. Jan
Pawefll

ANDRZEJ

MUSZALA

m e d y c y n a
a
globalizacja

„Medycyna a globalizacja" jest
wersjcj ksiqzkow^ rozprawy doktorskiej
ks. Andrzeja Muszali zatytulowanej
„Michela Schooyansa krytyka globalistycznej polityki antynatalistycznej".
W kolejnych rozdzialach poruszono
nast?puj^ce problemy: przejawy antynatalistycznych trendow we wspolczesnej medycynie i biologii, polityka globalistyczna wobec problemow biomedycznych, rozwiqzywanie problemow
zwi^anych z ludzk^ prokreacjij i zdro-

P O L E C A M Y
wiem przez Swiatowq Organizacj?
Zdrowia, O N Z wobec wzrostu demograficznego w swiecie, filozoficzne
podstawy „cywilizacji s'mierci", dobro
osoby ludzkiej jako kryterium hipokratejskiego etosu lekarskiego, biblijne
przeslanki dla rozwi^zan problemow
etycznych w biologii i medycynie,
praktyczne sposoby budowania cywilizacji milos'ci i zycia. Andrzej Muszala,
„Medycyna a globalizacja", Wydawnictwo Naukowe PAT, Kiakow 2003.

cisza, wszyscy patrz^ ze zdziwieniem,
dlaczego nie wysuwam nast?pnych argumentow. Ale ja doszlam do wniosku,
ze to jest kluczowa sprawa. Dziecko
jest dzieckiem. " (Karin Struck, Widz?
me dziecko we s'nie). „Fronda. Pismo
Poswi?cone", nr 31, Warszawa 2003.
Do nabycia: www.fronda.pl.

„Fronda" nr 31 z plytcj CD. W numerze mi^dzy innymi: Zawod: Aborter. Syndrom postaborcyjny, Moc modlitwy nienarodzonego, Chinska Republika Ludozercza, Aborcja a sumienie, Widz? me dziecko we snie, Kto si?
boi maszyny do rodzenia?, Fundusz
AntyLudnosciowy.
„Siedz? posrodku jakiejs strasznej
dyskusji, wokol mnie wiele osob. Ktos
mowi o zamachu na papieza, ktos jest
przeciw aborcji, ktos' mowi jeszcze cos
innego, ktos jest za aborcjq, za eutanazjq. Ja nie mowi? nic. W koricu pytajq
mnie wszyscy, co ja mys'l? na ten temat.
A ja, zm?czona cal^ tc^ dyskusjq, mowi?, ze dziecko jest dzieckiem. Zapada

w
ZAWOD; ABORTER
CHINSKA HFPURIIKA t t;D07FtIt7A

WID2t ME D2IECK0 WE SNIE

Oferta kaset edukacyjnych Fundacji „Zr6dto" Zaktad „Wychowawca"

2 kasety edukacyjne nt. szkodliwosci pornografii
proponuje komplet kaset edukacyjnych z filmami; „Pornozniewolenie" oraz „Pomografia: niszczy, uzaleznia, zabija". Filmy te ss^ bardzo pomocne w pracy nauczycieli. Mogq bye wykorzystane z duzym pozytkiem na lekcjach wychowawczych, a takze jako pomoc dydaktyczna do nauczania przedmiotu „Wychowanie do zycia w rodzinie".
„Pornozniewolenie" - filmowy zapis wypowiedzi ludzi, ktorych zycia zostalo zniszczone przez pornografi§: zaangazowanie w przemyst pornograficzny p c h n ^ o ich do prostytucji, aborcji, narkotykow czy
do proby gwattu. W filmie ukazano ponizenie kobiet biorqcych udziat w filmach porno. Na przyktadzie
konkretnych miodych ludzi obserwowac mozna rozwoj natogu korzystania z pornografii - od „niewinnych" dzieci^cych kontaktow az do seksualnych przest^pstw. (Fronda 2000, c z a s nagrania: 50 min.)
„Pornografia: niszczy, uzateznia, zabija" - amerykahski specjalista od spraw rodziny, dr Dobson,
w nowoczesny, przyst^pny sposob ttumaczy mtodziezy mechanizmy dziaiania pornografii oraz przyczyny jej uzalezniajq^cego wplywu. Dynamiczny wyktad dra Dobsona przeplatany jest fragmentami wywiadu z seryjnym mordercq^ Tedem Bundy'm, ktory przyznal, ze korzystania z pornografii bylo jednq^ z przyczyn jego zbrodni. (Focus in the Family, c z a s nagrania: 52 min.)
Do kompletu dot^czona jest gratisowa 16-stronicowa broszura, zawierajqca dodatkowe informacje nt. szkodliwosci pornografii.
Zamowienia prosimy sktadac tetefonicznie b^dz faksem pod numerem tel. 012 423 22 57.
Fundacja „Zr6dto" Zaktad „Wychowawca", 31-027 Krakow, ul. Mikotajska 17
Kasety mozna rowniez zamowic wptacaj^c odpowiedni^ kwot? na rachunek:
Fundacja „Zr6dto", 31-004 Krakow, ul. Smolensk 2, nr konta: 04 1060 0076 0000 3200 0022 1017
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Cena 2 kaset: 48 z\ koszty wysyiki 7 zt.
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Pojfcie przeludnienia przestalo jui funkcjonowac w demografii. Naukowcy przyznajq, ze
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swiatu bardziej grozq konsekwencje towarzyszqce wyludnieniu niz przeludnieniu. Od 1965 roku
wskaznik rozrodczosci na swiecie zinalal z poziomu 5 dzieci do 2,7 dziecka na
kobietWskaznik
—
zycia
18
piodnosci nawet w krajach rozwijajqcych sif spadl ponizej poziomu zastepowalnosci pokolen (2,1
•Q
Gtod - p r o d u k c j a
dziecka na kobiet^). W najludniejszych krajach swiata: Bangladeszu, Brazylii, Egipcie, Chinach,
Indiach, Indonezji, Iranie i Meksyku notuje si( wskazniki piodnosci nie przekraczajqce 2,1 dzieca dystrybucja zywnosci
20
ka na jednq kobiet^. Europa sif starzeje, w niektoiych panstwach zmniejsza sif liczba ludnosci.
Kosciot w o b e c p r z e m i a n
Jednak nodal ideologia oparta na micie przeludnienia jest obecna w inediach i ma wplyw na ^
konkretne dziaiania. Wspotczesnie mit przeludnienia jest traktowany przez organizacje aborcyjne
demograficznych
22
jako „usprawiedliwienie" ich dzialalnosci. Konsekwencjami mitu przeludnienia sq m.in. przymusowa sterylizacja miliondw kobiet oraz aborcja - zabijanie poczftych dzieci. W Chinach polityka jednego dziecka w rodzinie powoduje miliony tragedii - smierc dzieci, okaleczenia kobiet i drainaty roStuzba
dzinne. Smdki na tq dzialalnosc pochodzq m.in. od Funduszu Ludnosciowego ONZ (sponsorowanego
takze pnez Uni^ Europejskq). W niektoiych krajach (jak Filipiny) sterylizacji i aborcji dokonuje sif
bez wiedzy kobiet przy okazji innych zabiegow medycznych. Organizacje mi^dzynarodowe czfsto uzalezniajq pojnoc finansowq dla krajdw ubogich od wprowadzenia polityki antyludnosciowej.
„Stuzba Zyciu.
Dziaiania takie podejmowane sq na skalf mi^dzynarodowq. Ich uzasadnieniem oprocz mitu
Zeszyty Problemowe"
przeludnienia majq bye mity dotyczqce braku zywnosci oraz rzekomego wyczerpywania sif: zrd\A^dawana jest przez Polskie
del energii. Zbyt duza liczba ludnosci ma rzekomo powodowac klfskf glodu. Tymczasem ujmuStowarzyszenie Obroricow
jqc problem globalnie, produkcja zywnosci ros'nie szybciej niz przyrost ludnosci. Wspotczesnie
Zycia Cztowleka
glod spowodowany jest niewlasciwq dystrybucjq zywnosci, nieskutecznq pomocq humanitarnq
Redaguje zespot: Antoni Zi^ba
oraz zlq politykq gospodarczq (zwiqzanq m.in. z ogromnym zadluzeniem pailstw rozwijajqcych
(redaktor naczelny),
sif). Jean-Francois Revel, pisarz, publicysta, czlonek Akademii Francuskiej stwierdzil: „NieCzestaw Chytra, Halina Chytra,
Rafat Michalik,
udolne rzqdy i brak demokracji sq glownq przyczynq glodu w Afryce ". Warto nadmienic, ze tylks. Franciszek Ptonka,
ko 22 procent afrykanskich ziem, nadajqcych sif pod uprawf, jest dzisiaj uprawianych.
Wanda Pottawska,
Swiatu nie grozi wyczerpanie zrddel energii: energia sloneczna docierajqca na Ziemif przeKatarzyna Urban
wyzsza 10 tysifcy razy swiatowe zapotrzebowanie na energif, zas podaz energii wiatru czteroAdres redakcji: ul. Mikotajska 17,
31-027 Krakow, tel./fax (012) 421 08 43,
krotnie przekracza globalne zapotrzebowanie energetyczne.
e-mail: sluzba@life.net.pl
Mity nt. przeludnienia demaskujemy w kolejnych artykidach tego zeszytu „Sluzi>y Zyciu". PrzedSekretariat redakcji czynny
stawiajqc historic mitu przeludnienia wskazujemy rowniez na wiele blfdnych szacunkow, zweryfikood poniedziatku do piqtku
w godzinach 9.00-15.00.
wanych przez rzeczywistosc. Ukazujemy tez mechanizmy dzialaii antynatalistycznych organizacji
Przygotowanle do druku:
Trzeba podkreslic, ze Ifk przed przeliidnieniem i glodem - towarzyszqcy ludzkosci od zaGrafion, tel./fax (012) 427 32 30
rania dziejow - jest od kilkudziesifciu lat sztucznie podsycany i wykorzystywany do propagoDruk: Poligrafia SA Grupa Kapitatowa
wania aborcji. Istniejq, niestety, mifdzynarodowe organizacje, ktore glodujqcym, ubogim i doExbud SA, Kielce
tkniftym tragediq wojen narodom oferujq... aborcjq i srodki wczesnoporonne. Warto zdac soPolskie stowarzyszenie Obroticow Zycia
bie sprawf, ze kontrola urodzeti, przedstawiana jako remedium na biedf i glod, jest zrddlem
Cztowleka w ramach dzialalnosci
ich potfznych zyskdw.
statutowej wydaje I nieodptatnie
rozprowadza pismo „Stuzba Zyciu",
Tymczasem, jak stwierdza Jan Pawel 11, „do rozwiqzania kwestii demograficznej nalezy dqzyc
llcz^c na ofiamosc obroiicow zycia.
zupebiie innymi drogami: rzqdy i rozne instytucje mifdzynarodowe powinny przede wszystkim zmieWszyscy, ktorzy przesl^ na konto
rzac do stworzenia warunkow ekonomicznych, spolecznych, medycznych, sanitamych i kulturoStowarzyszenia dar - minimum 14 zt otrzymaj^ 6 kolejnych numerow
wych, ktore pozwolq malzonkom podejmowac decyzje o prokreacji z pelnq wolnosciq i z prawdzi„Stuzby Zyciu".
wq odpowiedzialnos'ciq; powinny tez podejmowac wysilki, aby wytwarzac wifcej s'rodkow i spraPolskie Stowarzyszenie Obroncow Zycia
wiedliwiej dzielic bogactwo, dajqc wszystkim rowny udzial w korzystaniu z dobr stworzenia ".
Cztowleka

ZYCIU

dr inz. Antoni Zifba
redaktor naczelny

Zapraszamy na naszq stron? intemetowq: W W W .

life.netjlf^

31-698 Krakow, ul. Pytlasliisklego 15
numer konta:
39 1060 0076 0000 3200 0089 3373
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstow,
nadawania tytulow oraz srodtytulow oraz przekazywania praw autorskich do opublikowanych artykulow
innym redakcjom i organizacjom pro-life. Tekstow
niezamowionych nie odsytamy
Fot na okladce: J. Taran/www.digitalpositive.pl
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MIT

P R Z E L U D N I E N I A

ks. dr A n d r z e j M u s z a l a

Kontrola zanlkai^cej
populacji
I
I
I

rzez ostatnie kilkadziesi^t lat
czlowiek zyl w atmosferze 1?ku przed przeludnieniem globu ziemskiego. Szczegolnie w krajach
wysoko rozwini?tych propagowane bylo przekonanie o tym, iz juz wkrotce
zabraknie na ziemi odpowiednich zasobow naturalnych do wyzywienia
wszystkich ludzi. Wedlug formulowanych w latach 50. i 60. ubieglego stulecia kalkulacji, na Ziemi musialoby si?
zmiescic w 2050 roku okolo 14 miliardow ludzi, skupionych przede wszystkim w krajach biednychi. Futurolodzy
i demografowie ostrzegali przed kryzysem ekologicznym i spolecznym, wytrzebieniem lasow, rabunkowq eksploatacj^ surowcow naturalnych, powstaniem olbrzymich skupisk ludzi zyjqcych w skrajnej n?dzy i glodzie oraz
masowq przest?pczosciq w licz^cych
kilkadziesi^t milionow mieszkaricow
metropoliach2. Dlatego organizacje
mi?dzynarodowe, szczegolnie zas' rozne organy O N Z , staraly si? wprowadzic demograficzn^ polityk?, maj^c^
na celu drastyczne ograniczenie przyrostu ludnosci. Przeprowadzane staty-

styki i obliczenia sluzyly do tego, aby
wykazac koniecznosc zwielokrotnienia
wysilkow w celu ograniczenia nadmiernego przyrostu naturalnego.

przez organizacje feministyczne i firmy
farmaceutyczne, ktore z przekonania
o grozbie demograficznej eksplozji
czerpaly swoje wlasne, wymierne korzys'ci. Wkrotce okazalo si?, ze wielokrotnie wyolbrzymiany fakt przeludnienia Ziemi oraz ukrywanie prawdziwych statystycznych danych bylo cz?sciq wi?kszej calosciowej polityki przeciwnej zyciu (anti-life mentality), ktorq
stworzono w obronie profitow niewielkiej mniejszosci panstw bogatych nad
pozostalymi krajami^.

Spadek dzietnosci
Lekcewazony g b s
Tymczasem, na przekor tym oficjalnym
trendom, niektorzy demografowie, poczqwszy od lat siedemdziesi^tych, zacz?li bic na alarm, iz krzywa przyrostu
naturalnego ulega gwaltownemu zalamaniu, ktore w przyszlosci moze prowadzic nie tylko do zahamowania
wzrostu liczby ludnosci w s'wiecie, ale
nawet do powolnego jej spadku, prowadzqcego w dalszej konsekwencji do
wyludnienia Ziemi. Wsrod nich byli
nie tylko niektorzy teologowie katoliccy (jak np. M . Schooyans), lecz rowniez i tacy naukowcy, ktorzy nie utozsamiali si? oficjalnie z zadnym wyznaniem, a prowadz^cy swe analizy jedynie pod k^tem czystej, matematycznej
kalkulacji (G. Becker, P. Peterson, J.
Bourgeois-Pichat, G. -F. Dumont). Ich
glos byl jednak lekcewazony i dose
skrupulatnie wyciszany szczegolnie

W koricu jednak spadek liczby urodzeri
okazal si? faktem niemozliwym do
ukrycia. Na poczqtku roku 2002, podczas konferencji demograficznej O N Z ,
po raz pierwszy oficjalnie uznano, iz
Bill Gates (pierwszy na liscie najbogatszych ludzi
swiata), zaiozyciel i glowny udzialowiec Microsoftu, za posrednidwem Fundacji Billo i Melindy Gatesow regularnie przekazuje milionowe sumy na
"poprawf zdrowia reprodukcyjnego kobiet" (propagowanie antykoncepcji i srodkdw wczesnoporonnych oraz legalizacjf aborcji). W 1999 roku
obdarowal UNFPA akcjami Microsoftu o iqcznej
wartosci 2,2 miliarda dolarow (Mosher 2000).
Konsumend Coca-Coli posrednio finansowali badania nad wczesnoporonnq pigulkq RU-486. Wlascicielem wi§kszosciowego pakietu akcji Coca-Coli
jest Warren Buffet (czwarty na liscie najbogatszych ludzi swiata), zaiozyciel Fundacji Buffeta finansujqcej badonia nad pigulkq RU-486 i badania
nad lekiem na mdlarif (quinacrine hydrochloride)
stosowanym takze do chemicznej sterylizacji kobiet (Mosher 2000).

dotychczasowe prognozy o groz^cym
przeludnieniu Ziemi trzeba b?dzie powaznie zweryfikowac. W specjalnie
opublikowanym raporcie stwierdzono,
ze szacunki wzrostu populacji w obecnym stuleciu nalezy zmniejszyc o miliard osob'*. Poniewaz dzis wiadomo,
ze krzywa wzrostu ulegla o wiele szybszemu zalamaniu, niz sqdzono jeszcze
50 lat temu, wi?c - wedlug najnowszych obliczeri - liczba ludnos'ci na naszym globie w 2100 roku nie powinna
przekroczyc 9 miliardow^. Wedlug nowych obliczeri, w samych Indiach b?dzie zylo za sto lat az o 600 min osob
mniej, niz to wyliczali wczes'niej demografowief'. Dyrektor Wydziatu ds. Populacji O N Z , Joseph Chamie, w swoim raporcie stwierdzil, iz nast^pil niespodziewany spadek dzietnosci kobiet
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w krajach Trzeciego Swiata, ktory
obecnie zatrzymal si? na poziomie 2,1
dziecka na kobiet?, co z trudnoscicj
gwarantuje zast?powalnosc pokolen^.
Jeszcze bardziej dramatyczna sytuacja
zauwazalna jest w wysoko rozwini?tych
krajach europejskich, gdzie w wi?kszosci z nich stwierdza si? powolny spadek
liczby ludnosci. Problem ten nie ominql rowniez Polski, ktora najprawdopodobniej nigdy nie przekroczy granicy 40 min mieszkancow, co - wedlug
prognoz sprzed kilku lat - mialo nast^pic okolo roku 2010^. Wedlug najnowszych obliczeri, przedstawionych na
I Ogolnopolskim Kongresie Demograficznym w 2001 roku, w Polsce b?dzie
zylo pod koniec obecnej dekady
38,7 min mieszkaricow, zas w 2050 roku juz tylko 33,8 min?.

Niebezpieczenstwo
wyludniania swiata
Nad naszym globem powoli, lecz nieuchronnie rysuje si? wizja nie tylko demograficznego zalamania przyrostu
naturalnego ludzkosci, ale i niebezpieczeristwo wyludnienia swiata. Wprawdzie statystyki wykazujq ci^gly wzrost
ogolnej liczby ludnosci, jednakze jego
tempo uleglo mocnemu zalamaniu
i ukierunkowuje si? w stron? przyrostu
"zerowego", a nast?pnie ujemnego.
Jes'li nic nie zmieni si? w polityce natalistycznej i utrzymajq si? obecne trendy
zmierzaj^ce do dalszego ograniczania
urodzeri w rodzinach, jesli nie zostanie
opanowana epidemia A I D S i nie pojawi4 si? nowe, trudne do przewidzenia
dzis' czynniki, to spadek ogolnej liczby
ludnos'ci w Europie rozpocznie si? od
roku 2025, zas' w krajach Trzeciego
Swiata od roku 2080. Nie s^ to juz tylko nieuzasadnione prognozy niektorych futurologow, lecz empiryczne fakty, do uznania ktorych zmuszone byly
przyznac si? ostatnio komitety populacyjne rz^dow krajowych, jak rowniez
Organizacji Narodow Zjednoczonych.
ks. dr Andrzej Muszala
Ks. Andrzej Muszala, nr. 1963,
duszpasterz akademicki oraz asystent
w Mifdzywydziaiowym Instytucie
Bioetyki PapieskieJ Akademii
Teologicznej w Krakowie, dziedzina
zainteresowan: etyczne problemy
zwiqzane z rozwojem genetyki
prawodawstwo bioetyczne krajowe
i mifdzynarodowe.
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Katarzyna Pluta

Historia teorii przeludnienia
Irracjonalne poczucie zagrozenia
katastrofalnym przeludnieniem pojawiaio si? w czasach historycznych k i l kakrotnie. Jego wyst?powanie sprz?galo si? z afirmacjij niczym nie ograniczonej wolnos'ci i indywidualizmu.
L?k demograficzny pojawial si? juz
w pracach starozytnychfilozofow.Platon postulowal utrzymanie stalej liczby
obywateli ze wzgl?du na ograniczon^
ilosc bogactw Ziemi, a Arystoteles
w „Polityce" kladl nacisk na istotnosc
kontroli prokreacji dla utrzymania dobrostanu panstwa. Przed problemem
przeludnienia stanql starozytny Rzym,
ktory radzil sobie z niedostatkiem wody i zywnosci poprzez rozbudow?
akweduktow, drog i zwi?kszanie dostaw z odleglych terenow.
Wizja przeludnienia zarysowala si?
po raz kolejny w dzielach mys'licieli nowozytnych. Tomasz Morus w „Utopii"
podkres'lal, ze dla utrzymania stabilnosci demograficznej, a wi?c i bezpieczeristwa spolecznego konieczne jest
utrzymanie nie mniejszej niz 10 ale nie
wi?kszej niz 16 ilosci dzieci w rodzinie.
Franciszek Bacon w „Szkicach o buncie i niepokojach" a za nim Tomasz
Hobbes w „Lewiatanie" uzasadniali
koniecznos'c kontroli populacji ze
wzgl?du na skonczonosc zasobow naturalnych. Wszystkie powyzsze poglqdy nie znalazly odzwierciedlenia w polityce ludnosciowej zadnego panstwa.

Maltuzjanizm
Dopiero idee Tomasza Roberta
Malthusa zyskaly praktyczne zastosowanie. Teoria ludnos'ciowa zawarta
w „Rozprawie o prawie ludnosci i jego
oddziatywaniu na przyszly post?p spoleczeristwa..." wydanej w 1798 r. i uaktualnionej w 1803 r. zapocz^tkowala
nurt antypopulacjonistyczny w demografii, a jej zalozenia do niedawna stanowily podstaw? uprawiania tej nauki.
Malthus twierdzil, ze liczba ludnosci
powi?ksza si? zgodnie z post?pem geometrycznym, a podaz zywnosci rosnie
z post?pem arytmetycznym. „Katastrofy umieralnos'ci" takie jak masowy
glod, gwaltowne epidemic lub wojny
w swietle jego teorii byly naturalnq regulacj^ rownowagi mi?dzy ludnosci^

i zywnosci^. Postulowal „ograniczenia
prewencyjne" (ich istotij bylo zmniejszenie potencjalnej piodnosci): pozne
wchodzenie w z w i ^ k i malzeriskie, abstynencj? seksualnq ubogich maizonkow, utrzymanie plac na niskim poziomie, wstrzymanie pomocy dla nizszych
warstw spolecznych mialy rozwi^zac
problem ludnosciowy i nie dopuszczac
do wyst?powania „katastrof umieralnosci". Jego teoria nie wytrzymala krytyki, gdyz po pierwsze nie wziqi on
w swoich rozwazaniach pod uwag?
rozwoju technologicznego, a co za tym
idzie wzrostu produkcji rolniczej. Po
drugie przyrost ludnosci spadal w dziewi?tnastowiecznej Europie riiezaleznie
od zastosowania lub nie wyzej opisanych ograniczeri. Dzielo Malthusa, mimo iz zalozenia na ktorych bylo oparte
zostaly zakwestionowane i zweryfikowane przez histori?, zapoczi^tkowalo
w X I X wieku traktowanie przeludnienia jako problemu spolecznego na globaln^ skal?.

Klub Rzymski
Na przelomie X I X i X X wieku rozwinql si? neomaltuzjanizm, czyli teoria
Millenijna edycja „New York Times" wsrod mitow
XX wieku wymienia mit przeludnienia.
(1 stycznia 2000, za www.hli.org).

Malthusa poszerzona o zagadnienia
zwi^ane z: regulacjq dzietnosci poprzez kontrol? urodzeri, a nie przez
postulowan^ pierwotnie wstrzemi?zliwos'c seksualn^, wzrostem zanieczyszczenia s'rodowiska, kurczeniem si? zasobow naturalnych oraz ograniczonos'ci^ powierzchni zdatnej do zamieszkania. Neomaltuzjanizm stal si? podstawq polityki paristw rozwini?tych wobec krajow rozwijajqcych si?. Kontrola
urodzeri miala spowodowac zablokowanie „dziedziczenia biedy", wyjscie
z „zakl?tego kr?gu ubostwa" i przyspieszenie rozwoju tak Stanow Zjednoczonych j a k i krajow Trzeciego
Swiata (poprzez dzialalnosc O N Z ) .
W latach siedemdziesiqtych X X wieku
idee neomaltuzjariskie w polqczeniu
z publikacjij raportu Klubu Rzymskiego „Granice wzrostu" spowodowaly

nasilenie dzialari antynatalistycznych
w krajach rozwijajqcych si?.
Analiza sposobow definiowania
przeludnienia wykazuje silny wplyw
demografii antypopulacjonistycznej na
tresc definicji. „Wielka Encyklopedia
Powszechna P W N " z 1967 roku opisuje „przeludnienie" jako „nadmiar ludnosci na danym terytorium (...) lagodzi
si? przez polityk? depopulacyjnq albo
Wielu

najbiedniejszym krajom

swiata stale

rosnqce niesplocalne zadluzenie uniemozliwia
rozwoj. Srodki, ktore moglyby bye przeznoczone
na edukacj?, ochron? zdrowia i no inwestycje w
rolnictwie, przeznauane sq na sploty odsetek.
(GAP)

antynatalistycznq". W najnowszych
encyklopediach PWN (http: //encyklopedia.pwn.pl/) basic „przeludnienie"
nie istnieje.

Efekty propagandy
Sondaz przeprowadzony ws'rod reprezentatywnej proby Polakow w listopadzie 1999 r. (Arkadiusz S?k - badanie
„Aktualne problemy i wydarzenia"
(114), 10-15 listopada 1999 r.) wykazaly,
ze niespelna polowa badanych znala liczb? ludzi na swiecie (choc badanie wykonano zaraz po medialnym ogloszeniu narodzin szesciomiliardowego cziowieka),
a 25% nie wiedziaio nic na ten temat.
Jednak rownoczes'nie okolo 65% respondentow stwierdzilo, ze slyszalo o grozbie
przeludnienia i jest swiadome zagrozeri
z niego wyiukajqcych, lecz post?p nauki
i techniki umozliwi jego przezwyci?zenie,
podkreslajqc koniecznosc przeciwdzialania takiej sytuacji. Trudno oprzec si? wrazeniu, ze wyzej przytoczona grupa zwolennikow prewencji przeludnienia powstala w efekcie upowszechniania polityki antypopulacyjnej prowadzonej przez
organizacje ponadnarodowe.
Katarzyna Pluta
Katarzyna Pluta, ur. 1978, magister
socjologii UJ, doktorantka na Wydziale
Filozoficznym UJ, zainteresowania
badawcze: socjologia ludnosci
i socjologii rodziny, szczegolnie
zagadnienia zwiqzane z granicznymi
fazami ludzkiego zycia. e-mail:
katarzyna.pluta@life.net.pl
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it o preeludnieniu i koniecznosc
kontroli populacji zaistnial
w zbiorowej swiadomos'ci za
sprawq mediow masowych, ktorych gwaltowny rozwoj i upowszechnienie nastqpily
w latach szescdziesiqtych. Od tego czasu az
do chwili obecnej podnoszq one systematycznie alarm pi'zeciw „Bombie P" (od
ang. population=ludnosc), czyli wysokiemu przyrostowi populacji w krajach rozwijajqcych si? - de facto biednych, zagrazajqcemu calej planecie (Schooyans 1991).

Planned Parenthood
International
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nansowal badania nad rozwojem spoleczno-ekonomicznym na skal? globalnq, prowadzone przez naukowcow
zwiqzanych z Massachusttes Institute
of Technology ( M I T ) . Granice wzrostu,
publikacja przyblizajqca ponaddwuletniq „prac? naukowq", wlqczyla si?
w det)at? nad kwestiq przeludnienia
Ziemi. Katastroficzna wizja wymarcia
gatunku ludzkiego okolo 2070 roku na
skutek glodu, zanieczyszczenia srodowiska i nadmiernego zaiudnienia byla
wsparta danymi liczbowymi i symulacjami
komputerowymi.
W swietle przedstawionych danych postulat
koniecznosci kontroli
urodzeri wydawal si?
jedynym remedium na
zagrozenie szybkiego
powi?kszania si? populacji. Jednak po szesciu
latach od publikacji Granic wzrostu
Dennis Meadows, kierownik zespolu
badawczego zajmuj^cego si? przeludnieniem przyznal, ze celem opracowywania raportu bylo przekonanie opinii
publicznej do narzuconej regulacji
piodnosci, a nie ukazanie rzeczywistego obrazu i przyszlosci szeroko pojftego spoleczenstwa. Na lamach tygodnika Time (Sassone 1995) poinformowal,
ze zespol badawczy M I T nie stosowal
si? do nakazu nalezytej starannosci
podczas opracowywania raportow,
a do obliczeri wykorzystywal tylko dane sprzyjajqce propagandzie antynatalistycznej.
W 1980 roku administracja prezy- »
denta Cartera przygotowala Global
2000 Report to the President, ktory natychmiast zripostowali Simon i Kahn
w publikacji Resourcefid Earth: A responce to Global 2000. Ukazujqc slabe
strony warsztatu naukowego doradcow
prezydenckich, a przede wszystkim
rzetelnie przedstawiajqc faktyczny stan
populacji, s'rodowiska i zasobow naturalnych, bezskutecznie probowali podwazyc zalozenia polityki antynataUstycznej. Prawda nie zwyci?zyla z interesami rzqdowymi. Polityka antyludnosciowa nap?dzala koniunktur? na
srodki antykoncepcyjne czy wczesnoporonne, wplywala na rozwoj przemyslu farmaceutycznego, a tym samym
powoduje wzrost gospodarczy na rowni ze wzrostem popularnosci politykow
sprawujqcych wladz?... Konstruktywna
krytyka skierowana w stron? powyzszych publikacji nie zyskala rownej im
popularnosci i nawet w latach dzie- [ j j ^

Organizacje
antyludnosciowe

„Bomba P" miala bye bardziej niebezpieczna niz „Bomba A" - brori atomowa (Jarco
2000). Poj?cie to zostalo utworzone przez Hugh More'a, ktory na zwalczanie tej „bomby"
poswi?cil swoj majqtek. W 1960
roku More rozpoczql Kampani? Ratunkowq na Rzecz Ludnosci Swiata (World
Population Emergency Campagne),
a rok pozniej po polqczeniu z Planned Parenthood International zaczql publikowac w najbardziej poczytnych amerykariskich gazetach - 77ie New York Times, Washington Post, Wall Street Journal i Tune reklamy ukazujqce „realne konsekwencje"
wybuchu „Bomby P" (Schooyans 1991).
More przewodniczyl Stowarzyszeniu Dobrowolnej Sterylizacji, zaloiyl Komitet do
Spraw Kryzysu Ludnosci, lobbowal na
rzecz wprowadzenia kontroli urodzeri tak
na terenie Stanow Zjednoczonych, jak
i za granicq USA. Za jego sprawq w 1968
roku prezydent Johnson utworzyl Komitet do Spraw Ludnosci i Planowania Rodziny, a dwa lata pozniej prezydent Nixon
powolal Komisj? do Spraw Przyrostu
Ludnosci i Planowania Rodziny pod
przewodnictwem Johna D . Rockefellera
II. Rockefeller byl gorliwym dzialaczem
mchu antynataUstycznego, zatoiycielem
Rady Ludnos'ciowej, ktorej celem byla redukcja ludnos'ci, na przyklad przez udzielanie pomocy gospodarczej krajom rozwijaj^cym si? pod warunkiem szerzenia
aborcji, sterylizacji i antykoncepcji
(Schooyans 1991). Komisja zazqdata
wprowadzenia na terenie USA aborcji na
zqdanie i edukacji seksualnej do szkol ze
szczegolnym naciskiem na promocj? antykoncepcji.

Ksztattowanie s\q mentalnosci
antynatalistycznej
Przelom lat szes'cdziesiqtych i siedemdziesiqtych X X wieku byl okresem
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tak zwanej rewolucji seksualnej, scisle
powiqzanej z promocjq i upowszechnianiem kontroli urodzeri. Propagowanie
antykoncepcji, sterylizacji i aborcji
w krajach wysoko rozwini?tych spowodowalo nie tylko spadek dzietnos'ci, ale
i uksztattowanie si? mentalnos'ci antynatalistycznej („skoro stosuj? antykoncepcj? to czemu nie powinni robic tego
inni, w szczegolnosci biedni, ktorych nie
stac na utrzymanie dzieci"). Dziaiania
politykow uzyskaty wsparcie ze strony

„ekspert6w", ktorzy publikowali setki
stron dlugoterminowych prognoz dla
swiata opartych na szacunkowych obliczeniach. Choc „lektury obowiqzkowe"
antypopulacjonistow zostaly w wi?kszosci negatywnie zweryfikowane przez histori?, to jednak odegraly znaczqcq rol?
w budowaniu poczucia spolecznego zagrozenia „Bombq P".
Pierwsza z nich to Population Bomb
Paula Ehrlicha (profesora Stanford
University) wydana w 1968 roku. Choc
zawierala wiele niescislosci metodologicznych i mei'ytorycznych, ktore uzasadnialy kasandryczne prognozy, stala
si? bestsellerem
i podr?cznikiem
w szkolach (Jarco 2000). Dzieciom
wpajano, ze ludnosc swiata przyrasta
w temple 2%, a produkcja zywnos'ci
w temple 1 % rocznie (Ehrlich 1968).
W polowie lat siedemdziesiqtych X X
wieku szkoly amerykariskie goscily wystaw? pod tytulem „Ludnos'c. Problemem jestes'my my". Plakaty informowaly o zbyt gwaltownym przyroscie ludnosci i o prawdopodobieristwie glodu,
a nawet kanibalizmu w razie nieograniczenia rozrodczosci (Jarco 2000). Chociaz prognozy Ehrlicha odnosnie do sytuacji zywnosciowej na swiecie okazaly
si? chybione, a poziom zasobow naturalnych nie obnizyl si? zgodnie z jego
przewidywaniami, publikacja ta odegrala znaczqcq rol? w osiqgni?ciu sukcesu podczas forsowania w krajach zachodnich koniecznosci kontroli populacji swiata (Sassone 1995).
Elementarzem ruchu antynatalistycznego byl raport wydany przez
Klub Rzymski, ktory od 1970 roku f i -
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wi?cdziesiqtych X X wieku na forum
ONZ cytowano Meadowsa i Efirlicfia
(Sassone 1995). Publikacje budzqce
tak wiele wqtpliwosci na roznych plaszczyznach staly si? podstawq polityki
antyludnos'ciowej prowadzonej przez
organizacje ponadnarodowe.

Organizacja Narodow
Zjednoczonych
Podczas Konferencji O N Z w 1994
roku w Kairze, kontynuujqc rozpocz?tq
juz w latach siedemdziesiqtych X X
wieku
polityk?
antynatalistycznq
stwierdzono, ze zatrzymanie przyrostu
swiatowej liczby ludnosci jest celem
nadrz?dnym w stosunku do wszystkich
dotychczas wytyczonych. „Mala rodzina jest rodzinq szcz?s'liwq", „Stop przy
dwojce dzieci" czy „Kampania roku
bez ciqzy" to tylko niektore z hasel zamieszczanych w broszurach i filmach
finansowanych przez O N Z .
Choc od 1980 roku nie ukazala si?
zadna monografia straszqca koricem
swiata wynikajqcym z rozmiarow populacji, to jednak praktycznie w kazdym
raporcie O N Z odnosnie do sytuacji
ludnos'ciowej czy ekologicznej znalezc
mozna hiobowe wies'ci o dramatycznym stanie srodowiska naturalnego
czy gwaltownym przyroscie naturalnym w krajach rozwijajqcych si?. Wedlug Amartya Kumar Sena, laureata
nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
z 1998 roku, programy populacyjne
w krajach rozwijajqcych si? wykazaly
tendencj? do „traktowania ludzi podlegajqcych i m nie jak istoty rozumne,
sojusznikow stojqcych przed zwyczajnym problemem, lecz jako impulsywne
i niekontrolowane zrodio spolecznej
szkody, wymagajqce surowej dyscypliny" (Sylva 2002: 67).
Organizacja Narodow Zjednoczonych jest ponadnarodowa i z zalozenia
winna siuzyc w rownej mierze interesom wszystkich ludzi. Jednak w zawoalowany sposob bierze ona udzial
w tworzeniu globalnego systemu totalitarnego, w ktorym zamozne kraje
Polnocy autoiytarnie sterujq ubogimi
krajami Poludnia, nie przyczyniajqc si?
bynajmniej do ich rozwoju. Wedlug
Schooyansa (2002) ta mi?dzynarodowa organizacja pod oslonq swojej dzialalnosci humanitarnej i pokojowej
wprowadza w zycie „nowe prawa cziowieka", takie jak prawo do aborcji czy
eutanazji. (Frukacz 2002).
Prowadzenie polityki antynatalistycznej jest wiele latwiejsze niz wply-

ku) Fundusz Ludnosciowy Organizacji
Narodow Zjednoczonych (UNFPA United Nations Population Fund Activities) rozpoczql kolejny, piqty program dofinansowania polityki ludnosciowej w Chiriskiej Republice Ludowej (Pisula 2003). Wsparcie logistyczne, finansowe, techniczne, jakie komunistyczna Chinska Republika Ludowa
otrzymuje ze strony UNFPA pozwaia
przypisac jej wspoludziai w ludobojstwie tocz^cym si? tam od dwudziestu
lat (Wu 2003). Warto tu przypomniec
Konwencj? o zapobieganiu i karaniu
zbrodni ludobojstwa (uchwalonq przez
Zgromadzenie Ogolne O N Z , 9 grudnia 1948 r. - art. 2, pkt. d.). Jako jednq
z form ludobojstwa wymieniono tam:
„ na rz uc a nie
srodk6w/przedsi?wzi?c
zmierzajqcych do zapobiegania narodzinom w obr?bie grupy [narodowej,
etnicznej, rasowej lub religijnej]"
(„imposing measures intended to prevent births within the group").
Praktycznq realizacjq zalozeri polityki ludnosciowej O N Z bylo przekazanie ogarni?tej epidemiq A I D S Tanzanii kondomow wartosci miliona dolarow. Jak podajq J A M A , Lancet najpowazniejsze czasopisma medyczne
swiata, prezerwatywy nie sq skuteczne
w prewencji H I V (por. „Sluzba Zyciu" nr 02/2001). Obdarowani spraw„Ui(iwniono raport ONZ, w ktorym z zadovroledzili jednak jakosc prezerwatyw i nie
niem przytacza si? done, ze w ramach Filipihskiedopuscili do ich rozdawnictwa. Nie
go Dnia Immunologicznego (15 lutego 1995 rowiadomo,
ile milionow uszkodzonych
ku) 7,5 min kobiet w wieku od 15 do 45 lat podprezerwatyw UNFPA rozprowadzilo
dalo si? szczepieniu, a 3,5 min zostalo w rzeczywiw czasie swojej dzialalnos'ci wsr6d
stosc! wysterylizowonych i poddanych aborcji bez
ubogiej i potencjalnie narazonej na
ich wiedzy dzi?ki „szczepionce przeciwtfzcowej".
zakazenie H I V ludnosci swiata (Sylva
Przeprowadzone badania laboratoryjne wykryly
2002). Z kolei w Malawi testy H I V
w szczepionce srodek sterylizujqcy i zabijajqcy
w tych regionach, gdzie byly wprowaplod" (Collins 2000).
dzone edukacj a seksualna i dystrybucja prezerwatyw, wykazaly prawdziwq
eksplozj? zakazeri, podczas kiedy
ofiary duchom przodkow zapewniajqce
w okolicach wiejskich, gdzie plemienpowodzenie dla calego rodu, wi?c
ne rady odrzucily dystrybucj? prezerdziewczynki sq zabijane przed lub po
watyw, wyst?powanie zakazeri H I V
narodzeniu (Rys 1997). Jednak prawbylo marginalne (John Harris 1998).
dziwym dramatem chiriskich rodzin
jest przemoc stosowana wobec malProgram Rozwoju Narodow Zjedzeristw chcqcych miec wi?cej niz jedno
noczonych (UNDP) propaguje ide?
dziecko - masowe, przymusowe abor„d}ugu demograficznego", wedlug ktocje, karne sterylizacje kobiet i m?z- rej czlowiek (szczegolnie ten biedny) nie
czyzn czy represjonowanie rodzin
ma prawa do zaciqgania dhigu, wobec
osob lamiqcych polityk? urodzeniowq
przyszlych pokolen przez posiadanie
panstwa. Ciekawe, ze mimo wielokrotzbyt licznego potomstwa (Majdariski
nych sygnalow o „silowym" egzekwo2000). Swiatowa Organizacja Zckowia
waniu planu prokreacyjnego Chin (ar( W H O ) prowadzi programy umozliwiatykuly w The Washington Post, The Wall
jqce powszechny dost?p do aborcji i anStreet Journal, problem kontroli uroitykoncepcji w krajach rozwijajqcych si?,
dzeri w Chinach wlqczony zostal do dea takze finansuje badania nad zwi?kszebaty politycznej toczqcej si? w Stanach
niem zabojczego dziaiania pigulek
Zjednoczonych w latach 80' X X wiewczesnoporonnych (Muszala 2003).

wanie na rozwoj kapitalu ludzkiego na
terenach ogarni?tych np. kl?skq glodu
tak, by mieszkajqcy tam ludzie mogli
sami wyprodukowac niezb?dnq i m
zywnosc czy na edukacj? analfabetow
(stanowiqcych srednio 40% populacji
w krajach rozwijajqcych si?), co mogloby doprowadzic do wprowadzenia demokracji w rejonach biedy. Amartya
Kumar Sen zaobserwowal, ze kl?ska
glodu rzadko wyst?puje w krajach demokratycznych,
gdzie
przywodcy
w obawie przed utratq popularnosci
i wladzy starajq si? zapobiegac niedoborom pozywienia (Bqkiewicz 1999).
Tylko w systemach totalitarnych mozliwe jest narzucanie spoleczenstwu kontroli populacji przez przymusowq antykoncepcj?, sterylizacj? czy aborcj? pod
sankcjq kar finansowych, spolecznego
ostracyzmu czy nawet utraty zycia.
W Chinach polityka antynatalistyczna doprowadzila do dysprdporcji
w liczbie dziewczqt i chlopcow, a dalej
kobiet i m?zczyzn, ktorej skutkiem
mogq bye dewiacyjne zachowania m?zczyzn w poszukiwaniu partnerki zyciowej (np. wsrod dziewczqt ponizej 15
roku zycia). Mogqc miec jedno dziecko
wielu rodzicow wybiera syna, gdyz tylko m?scy potomkowie mogq skladac
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Ruchy anty-life
Na polu „zwalczania przyrostu demograficznego" obok wyspecjalizowanych instytucji O N Z finansowanych
z mifdzynarodowych subwencji z budzetow paristw dzialajq tez liczne organizacje prywatne (tzw. ruchy pro-choice, upowszechniajqce mentalnosc
przeciw zyciu). Population Reference
Bureau, Population Council, Population Action International, czy International Planned Parenthood Federation
(w Polsce: Towarzystwo Rozwoju Rodzmy oraz Federacja na Rzecz Kobiet
i Planowania Rodziny) finansowane sq
przez bogatych zwolennikow kontroli
populacji. D o podmiotow antypopulacyjnych mozna by takze zaliczyc rzqdy
paristw legalizujqce aborcj?, a , takze
osrodki naukowe i uniwersytety ulepszajqce narz?dzia kontroli populacji
czy przygotowujqce plany dziaiania dla
ruchow antynatalistycznych (Schooyans 1991).

Rola mediow
Mit przeludnienia nie zaistnialby
na tak szerokq skal? bez zaangazowania mediow. Obrazy skupisk wyglodzonych ludzi, dewastacja lasow tropikal-

Wszystkie rodzqce si? dzied, powyzej potrzeby by
utrzymac spoleczehstwo na (pozqdanym) poziomie, muszq konieanie umrzec, jesli nie b?dzie dla
nich miejsca uczynionego przez smierc doroslych
osob... powinnismy ulotwiac, a nie, bezrozumnie
1 proznie, starac si? przeciwstawiac, dzialaniu notary w stwarzaniu smiertelnosci, i jesli obowiomy
si? zbyt cz?stego nawiedzenia coraz straszniejszq
formq glodu, powinnismy skwapliwie zach?cac inne formy zniszczenia, ktore wymusimy no naturze. Zamiast rekomendowania biednym czystosd,
powinnismy zach?cac do przeciwnych zwyczajdw.
W naszych miasfach powinnismy budowoc w?zsze
ulice, skupiac wi?cej ludzi w domach, i powitac plog? z otwartymi r?kami. Powinnismy budowoc wsie
blisko zat?chlych stowow i szczegolnie zalecoc
osiedlanie si? w podmoklych i niezdrowych okolicach. Ale ponad wszysfko, powinnismy pot?piac' leczenie wyniszczajqcych cliorob i tych dobrotliwych,
choc mylqcych si? ludzi, ktorzy myslq, ze czyniq
usiug? ludzkoki obmyslojqc wyleczenie roznych
chorob. (Thomas Malthus, An Essay on the Prindpleof Population, 1798-1826)

nych, zdj?cia z brazylijskich fawel,
konsekwencje braku czystej wody,
a przede wszystkim najbardziej ujmujqce pokazywanie glodujqcych dzieci,
a wszystko to przeplatane prowokujqcymi komentarzami, niegodnymi cziowieka. Tendencyjne, nieobiektywne

Tomasz Pisula

Kto wspiera chinski
totalitaryzm?
prowadzona w 1979 roku
przez komunistycznq Chiriskq Republik? Ludowq polityka „Jednego malzeristwa - jednego
dziecka" spotkala si? z akceptacjq mi?dzynarodowej spoiecznosci. W uj?ciu
stereotypowym, swiatu zachodniemu
przestaly wreszcie zagrazac multiplikujqce si? miliardy Chiriczykow. Za posrednictwem Funduszu Ludnos'ciowego O N Z (UNFPA) i sprzymierzonych
organizacji aborcyjnych na Wschod ruszyla i plynie po dzis dzieri, pot?zna
rzeka pieni?dzyi. Bez znajomosci chiriskich realiow mozna by powiedziec, ze
program ograniczenia przyrostu naturahiego w Chinach sprawdzil si? - oficjalne dokumenty UNFPA z 2002 roku
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mowiq o „stabilizowaniu" si? tamtejszej populacji i ograniczeniu przyrostu
naturalnego do 1,1%2.

Inwigjlacja
W istocie bowiem „sukces" oparto
na metodach, ktorych barbarzyristwo
i rozmiar prawdopodobnie nie majq
sobie rownych w dotychczasowej historii swiata. Otoz od 1980 roku przy
pelnym wsparciu logistycznym i finansowym ze strony UNFPA rozpocz?to
budow? monstrualnego systemu komputerowego, sluzqcego do zbierania
i obrobki danych dotyczqcych najintymniejszych szczegoiow zycia wszystkich chiriskich kobiet. Za jego pomocq

i dezinformacyjne przekazy medialne
przyczyniajq si? do upowszechniania
mitu przeludnienia, a co za tym idzie
do poszerzania si? grona zwolennikow
kontroli populacji. Nie powinno to dziwic. Na przyklad Ted Turner, wlasciciel
globalnego konglomeratu medialnego
Time Warner Inc. (Telewizja C N N ,
Magazyn Time, Warner Bros Entertainment - wytwornia filmowa. Cartoon
Network - telewizja dla dzieci) jest
jednym z hojniejszych sponsorow
przedsi?wzi?c
antypopulacyjnych.
W 1997 roku przekazal O N Z mihard
dolarow z przeznaczeniem na kontrol?
populacji, a w 2000 roku U N F P A
i U N H C R otrzymaly od niego prawie
6 milionow dolarow na popraw? uslug
z zakresu zdrowia reprodukcyjnego
w Azji i Afryce - pieniqdze te zostaly
przeznaczone na zwi?kszenie liczby
aborcji (Mosher 2000). Osoby tego pokroju posiadajq mozliwosc wplywania
na setki milionow widzow na calym
swiecie poprzez tresci przekazywane
za posrednictwem kontrolowanych
przez siebie mediow.

Katarzyna Pluta

wladze sq w stanie okreslic stadium cyklu miesiqczkowego danej kobiety, jej
dotychczasowych partnerow seksualnych, liczb? ciqz, urodzonych dzieci,
jak i wszelkie inne szczegoly dotyczqce
jej zdrowia i piodnosci. System sluzy
do okreslania regionalnych limitow na
narodziny i w koricowym etapie, do
wydawania odgornych postanowieri zezwalajqcych malzeristwom na posiadanie dziecka, bqdz tez zakazujqcych i m
dalszej reprodukcji. Za pomocq tego
systemu wydaje si? rowniez wszystkim
kobietom wezwania na kwartalne obowiqzkowe ogl?dziny lekarskie^.

Przymusowa aborcja
i sterylizacja
W przypadku wykrycia niezatwierdzonej przez wladze ciqzy, prawo nakazuje przeprowadzenie natychmiastowej aborcji. Dzieje si? tak najcz?sciej przy drugim dziecku, bqdz tez
w przypadku pocz?cia poza zwiqzkiem
malzeriskim. Aborcj? takq przeprowadza si? bez wzgl?du na zaawansowanie
ciqzy. „Zabieg6w" dokonuje si? nawet
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kilka dni przed terminem porodu w takiej sytuacji za pomocq srodkow
farmakologicznycti wywotuje si? porod, po ktorym na oczacti matki
usmierca si? dziecko zastrzykiem z trucizny. Po przeprowadzeniu przymusowej aborcji, matki za nieposluszeristwo
cz?sto karane sq dodatkowo chirurgicznq sterylizacjq. Kara chirurgicznej
sterylizacji czasami dotyka rowniez ojcow ponadplanowych dzieci. Wykrycie
„nielegalnej" ciqzy pociqga za sobq
rowniez wysokie grzywny, wysokosc
ktorych stanowi wielokrotnosc przeci?tnych rocznych zarobkow. Grzywny
i sterylizacje grozq rowniez kobietom
unikajqcym zgloszenia si? na kwartalne ogl?dziny ginekologiczne, bqdz tez
odmawiajqcym obowiqzkowego zalozenia spiral lub antykoncepcyjnych
srodkow podskornych''.
Czasami jednak najbardziej zdeterminowanym matkom udaje si? uchronic swoje dziecko przed zagladq. Sq
one pozniej karane finansowo i poddawane sterylizacji, a dziecku odmawia
si? dost?pu do wszystkich panstwowych uslug, zaczynajqc od szkoly,
a koriczqc na opiece medycznej czy zatrudnieniu. Osobom urodzonym pozaplanowo nie wolno tez juz nigdy miec
wlasnego dziecka^.

System donosicieli
Informacje do systemu komputerowego zbierane sq dwojako - poprzez
funkcjonujqce w kazdej, nawet najmniejszej wiosce posterunki regionalnych Blur Planowania Urodzeri, jak
i za pomocq systemu platnego donosicielstwa. Liczqc na wspolprac? donosicieli, BPU posiadane przez siebie informacje na temat poszczegolnych kobiet umieszcza w miejscach publicznych, tak by mogla je weryfikowac lokalna spolecznosc. Instaluje si? tam
rowniez specjalne skrzynki pocztowe,
jak i „gorqce" linie telefoniczne. Donos skuteczny, tzn. koriczqcy si? uj?ciem nieposlusznej matki i aborcjq,
jest szczegolnie premiowany finansowo.
Za dokladnos'c zbieranych przez
siebie danych funkcjonariusze B P U
odpowiadajq osobiscie, w przypadku
udowodnienia niezgodnos'ci informacji oficjalnych ze stanem faktycznym
ponoszqc kary finansowe. Na nich rowniez spoczywa odpowiedzialnosc za
uj?cie i doprowadzenie silq na fotel
aborcyjny kazdej kobiety pozostajqcej
w pozaplanowej ciqzy. W obawie przed

osobistymi konsekwencjami, funkcjonariusze B P U dzialajq z brutalnq determinacjq, cz?sto burzqc domy ukrywajqcych si? kobiet, plqdrujqc majqtki
ich rodzin, w zast?pstwie poszukiwanych matek przetrzymujqc w aresztach
ich m?z6w i rodzicow. Dziaiania te podejmowane sq przy pelnej aprobacie
wladz ChRL6.
Kolosalny rozmiar ludobojczej operacji prowadzonej w komunistycznych
Chinach, jej bezwzgl?dna metodycznosc, brutalnosc i peine zindywidualizowanie sq bezprecedensowe. Prawdopodobnie zaden znany system totalitarny nie ingerowal jeszcze tak szczegolowo w zycie swoich obywateli. Oficjalne
chinskie statystyki z lat osiemdziesiqtych mowiq o przeprowadzaniu rocznie srednio ponad 30 milionow zabiegow aborcji, sterylizacji lub wprowadzenia wkladek wewnqtrzmacicznych.
Wi?kszosc z tych zabiegow przeprowadzono pod przymusem''.

Przypisy:
1 Pierwszy grant U N F P A dla Chin w 1979 roku
wyniosl 50 milionow dolarow. Zrodio: Douglas
A. Sylva. PhD. 2003. The United Nations Population Fund: Assault on the World's

Peoples.

New York: The International Organizations
Research Group, http: //www.c-fam.org.
2 Program U N F P A dla Chin na lata 2003-2005,
http: //www.unfpa.org.
3 Informacje te, publikowane na lamach prasy
amerykanskiej od polowy lat osieradzicsiiitych,
zostaly

nastfpnie

oficjalnie

potwierdzone

przez specjalne dochodzenia przeprowadzane
kilkukrotnie przez agendy rziidowe U S A .
W ich wyniku, od 1985 roku rz^A Stanow Zjednoczonych rokrocznie zakazywal dotowania
U N F P A ze srodkow budzetowych. Zakaz ten
w 1993 roku zniosl prezydent Clinton, dokonujqc karkolomnej interpretacji obowi^ujqcych
w U S A przepisow prawnych. Jego administracja dofinansowywala U N F P A przez 8 nastfpnych lat, swiadomie ignorujqc przedstawiane,
m.in. przez kongresmenow, dowody na zbrodniczy charakter prowadzonych w Chinach dzia-

Zachod milczy

lari. W wyniku kolejnego dochodzenia prowadzonego przez Departament Stanu w 2002 ro-

Fakty powyzsze znane sq zachodniej opinii publicznej juz od poczqtku
lat osiemdziesiqtych. Na przestrzeni
cwiercwiecza w Chinach nie zmienilo
si? nic. Co gorsza, na miejsce wstrzymanych dotacji rzqdu USA Fundusz
otrzymal zwi?kszone wsparcie od Unii
Europejskiej... Wciqz rowniez trwa
wojna medialna, w ktorej walczqca
o dalsze dotacje UNFPA stara si? zaklamac rzeczywistosc - ostatnie publikowane przez proaborcyjne lobby artykuly, calkowicie kwestionujqce istnienie problemu przymusowych aborcji i sterylizacji w Chinach pochodzq
z wrzesnia 2003 roku. Co wi?cej,
UNFPA doklada wszelkich starari, by
system na ksztalt chiriskiego zostal
wdrozony w Wietnamie i Peru^. Sytuacja ta stanowi wyzwanie rowniez i dla
Polski - przyst?pujqc do U n i i Europejskiej nie mozemy pozwolic, by nasze
skladki czlonkowskie wspomogly najokrutniejszy totalitaryzm swiata w zabijaniu chiriskich pocz?tych dzieci.

ku, George W. Bush ponownie zakazal finansowania U N F P A . Kalendarium i tlo tych wydarzeri naszkicowalem na lamach 31. numeru
magazynu „Fronda" z 2003 roku, Warszawa.
^ Brutalnq rzeczywistosc wprowadzania w zycie
odgornie narzucanych kwot piodnosci obnazyly
najlepiej zeznania zbieglej w 1998 roku z Chin
bylej regionalnej funkcjonariuszki ds. Planowania Urodzeri - Gao Xiao Duan, ziozone 10
czerwca 1998 roku przed Podzespolem Spraw
Mifdzynarodowych i Praw Cziowieka Komisji
Spraw Mifdzynarodowych

ofiar, mozna znalezc na stronach Fundacji L a ogai: http:/Avww.laogai.org, polskie tlumaczenie
dokumentow ukazalo si^ rowniez w 31 numerze
magazynu „Fronda" z 2003 roku, Warszawa.
5 The Population Controllers and Their War on People. P R I Review September/October
Population Research Institute.

2002.

http://www.

pop.org.; Zeznania znanego Chiriskiego obroricy praw cziowieka, Harry'ego Wu, ziozone 10
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Ludnosc swiata - stan obecny
Okoto 1800 roku liczba ludzi na
Ziemi byla bliska miliardowi, a za niespelna 130 lat podwoila si? (Fiecul
1998). Trzy miliardy ludzi bylo juz
w 1960 roku, a cztery po 14 latach.
W1987 zanotowano urodziny 5 miliardowego cziowieka, a liczba szesc m i liardow ziemian zostala przekroczona
w 1999 roku.
Poniewaz ludnosc podwajata si?
coraz szybciej, spodziewano si? dalszego geometrycznego przyrostu i w efekcie wybuchu „bomby demograficznej".
Jednak geometryczny przyrost ludnosci swiata, opisywany przez Malthusa,
Tabela 1. „Kamienie milowe" populacji swiata.
Zrodio: ONZ, 2001
Populacja

Rok

(miliardy)

Czas wzrostu
(lata)

1

1804

2

1927

123

3

1960

33

4

1974

14

5

1987

13

6

1999

12

Populacja s w i a t a m o z e o s i ^ n ^ c :
7

2012

13

8

2026

14

9

2043

17

okazal si? mitem. Joel Cohen, szef Laboratorium Badan nad Populacjq U n i wersytetu Rockefellera twierdzi, ze
dalszy przyrost ludnosci swiata b?dzie
nizszy niz oczekiwano. Do 2050 roku
przyb?dzie maksymalnie 4 miliardy ludzi, gdyz zmniejsza si? dzietnosc kobiet na skutek zmian w obyczajach
zwiqzanych z malzeristwem i rodzinq.
Jego zdaniem, X X wiek byl ostatnim,
w ktorym liczba dzieci i miodych ludzi
byla wyzsza od liczebnosci grupy
w wieku produkcyjnym (15-64 lat)
i poprodukcyjnym (65 i wi?cej lat)
(Grz?dowicz 2003).
Przejs'cie od systemu demograficznego typu tradycyjnego (wysoki poziom urodzeri i wysoka smiertelnosc
niemowlqt) do modelu charakteryzujqcego si? niskim poziomem urodzeri
i mniejszq s'miertelnosciq jest dostrzegalne w skali globalnej. W Europie
i Japonii proces ten dokonal si? juz
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Tabela 2. Czterofazowy schemat przejscia demograficznego. Zrodio: (Kocik 2002)
Fazy przejscia
demograficznego

Wspotczynnik dzietnosci
Przeci§tna dalsza dtugosc
(liczba dzieci na jednq^ kobiet? t r w a n i a z y c i a w m o m e n c i e
w wieku rozrodczym)
u r o d z e n i a w latach

Faza 1

>6

< 45

P r o c e s w y d t u z e n i a z y c i a l u d z k i e g o i s p a d e k liczby z g o n o w .
Faza 2
4,5-6.0
45-65
S p a d e k d z i e t n o s c i i p r z y s p i e s z e n i e w z r o s t u liczby l u d n o s c i p o p r z e z d a l s z y
s p a d e k s m i e r t e l n o s c i niemowlq^t i w y d l u z e n i e t r w a n i a z y c i a .
Faza 3
3,0-4,5
55-65
S p a d e k p o z i o m u d z i e t n o s c i p o n i z e j p o z i o m u z a s t e p o w a l n o s c i p o k o l e n i regresja rozwoju demograficznego
Faza 4
< 3
> 65

i jest uznany za zakoriczony (Przeciszewski 1994), jednak w krajach rozwijajqcych si? nadal go obserwujemy.
We wspolczesnej literaturze demograficznej najcz?sciej spotykamy czterofazowy schemat przejscia demograficznego. Model ten jest przydatny do
opisania globalnej populacji, gdyz ulatwia zrozumienie roznic w liczbie ludnos'ci, dzietnosci i przyros'cie naturalnym notowanych w poszczegolnych rejonach s'wiata. Pozwaia on spojrzec na
przemiany demograficzne jak na proces i zarysowac kierunki zmian. Niesie
on jednak za sobq „ci?zar bycia mode-

lem", typem idealnym, czyli schematem uzytecznym prawie wylqcznie
w rozwazaniach teoretycznych. Czterofazowy schemat przejs'cia demograficznego nie jest lustrzanym odbiciem
aktualnej sytuacji demograficznej,
gdyz oczywiscie istniejq kraje na swiecie, ktorych populacji nie da si? zaklasyfikowac do zadnej z faz. Dla potrzeb
tego tekstu przygotowane zostaly tabele zawierajqce dane demograficzne dla
przykladowych krajow zaliczanych do
poszczegolnych faz modelu.
W modelach demograficznych nie
istnieje ciqgly wzrost - przybiera on ra-

Wykres 1. Prognozowany przyrost liczby ludnosci wedlug kontynentow.
Zrodio: US Bureau of the Census, International Data Base, 2003
6 000 000 000
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Tabela 3. Przykladowe kraje zaiiczane do pierwszej fazy modelu przejscia demograficznego. Dane: CIA,
The World Factbook 2003
Kraj

Dzietnosc

PKB na

kobiet

mieszkahca

Populacja

Oczekiwana

Przyrost

Smiertelnosc

dtugosc zycia

naturalny

niemowlqt
na 1000

czej ksztalt sinusoidy. Demografia historyczna udowodnila, ze po okresach
znacznego spadku populacji nast?pujq
okresy wyst?powania intensywnego
przyrostu naturalnego (Przeciszewski
1994). Wspolczesnie obserwujemy niespotykane dotychczas zjawisko utrzy-

47,34

3,43%

120,34

133 881 703

51,01

2,53%

71,35

USD

56 625 039

48,93

2,90%

96,56

USD

11 626 219

45,43

2,82%

119,20

1 000 USD

9 253 493

48,51

3,07%

95,74

3 317176

48,15

1,67%

132,18

gondowo, legolistyczno, finansowo, skutecznie ko-

11 651 239

37,98

2,21%

105,15

rodujqca podwoliny cywilizocji chrzescijahskiej".

Somalia

6,98

600

USD

8 025 190

Nigeria

5,40

900

USD

Kongo

6,69

600

Mali

6,66

900

Czad

6,44

Liberia

6,23

1 0 0 0 USD

Malawi

6,10

600

USD

„Konsekwencjami mitu przeludnienio sq; przymusowa sterylizocja milionow kobiet, przemyst aborcyjny, propaganda homoseksualizmu, prezerwatyw i eutanazji. Cola mochina ideologiczna, propa-

(Jarco 2000)
Tabela 4. Przykladowe kraje zaiiczane do drugiej fazy modelu przejscia demograficznego.
Dane: CIA, The World Factbook 2003
Kraj

Dzietnosc

PKB na

kobiet

nnieszkahca

Populacja

Oczekiwana

Przyrost

Smiertelnosc

dtugosc zycia

naturalny

niemowlqt
na 1000

Sudan

5,10

1 400

USD

38 1 1 4 1 6 0

57,73

2,71%

Togo

4,97

1 400

USD

5 429 299

53,43

2,37%

68,73

Btiutan

4,94

1 300 USD

2 139 549

53,58

2,14%

104,68

Laos

4,94

1 800 USD

5 921 545

54,30

2,45%

88,94

Senegal

4,93

1 5 0 0 USD

10 580 307

56,37

2,56%

57,57

Haiti

4,86

1 400 USD

7 527 817

51,61

1,67%

76,01

4,63

1 700

48,05

2,02%

70,12

Kamerun

USD

15 746

179

65,59

Tabela 5. Przykladowe kraje zaiiczane do trzeciej fazy modelu przejscia demograficznego.
Dane: CIA, The World Fortbook 2003
Kraj

Dzietnosc

PKB na

kobiet

mieszkaiica

Populacja

Oczekiwana

Przyrost

Smiertelnosc

dtugosc zycia

naturalny

niemowlqt
na 1000

Papua
NowaQwinea

4,13

2 100

USD

5 295 816

64,19

2,34%

54,84

Pakistan

4,10

2 000 USD

150 694 740

62,20

2,01%

76,53

Ghana

3,32

2 000 USD

747

56,53

1,45%

53,02

Boliwia

3,23

2 500 USD

8 586 443

64,78

1,63%

56,05

3,17

1 800 USD

138 448 210

61,33

2,06%

66,08

Kirgistan

3,12

2 900 USD

4 892 808

63,66

1,46%

75,34

Uzbekistan

3,00

2 600 USD

25 981 647

64,00

1,63%

71,51

Bangladesz

20 467

Tabela 6. Przykladowe kraje zaiiczane do czwartej fazy modelu przejscia demograficznego.
Dane: CIA, The World Fortbook 2003
Kraj

Dzietnosc

PKB na

kobiet

mieszkahca

Populacja

Oczekiwana

Przyrost

Smiertelnosc

dtugosc zycia

naturalny

niemowlqt
na 1000

Norwegia

1,80

33 000 USD

4 546 123

79,09

0,46%

3,87

Finlandia

1,70

25 800 USD

5 190 785

77,92

0,14%

3,73

Holandia

1,65

27 200

USD

16 150 511

78,74

0,50%

4,26

Szwecja

1,54

26 000 USD

8 878 085

79,97

0,01%

3,42

Japonia

1,38

28 700

USD

127 214 499

80,93

0,11%

3,30

Niemcy

1,37

26 200 USD

82 398 326

78,42

0,04%

4,23

Singapur

1,24

25 200

4 608 595

80,42

3,42%

3,57

USD

mania przyrostu naturalnego w skali
swiata mimo, ze liczba urodzeii gwaltownie spada. Tego rodzaju przyrost
b?dzie si? jednak wiqzac ze zjawiskiem
szybszego starzenia si? spoleczeristw.
Rozwoj medycyny i upowszechnienie stosowania srodkow higieny (nawet w krajach Trzeciego Swiata) spowodowaly wydluzenie si? zycia ludzkiego. W X V I I I wieku smiertelnosc
niemowlqt przekraczala 25%, kolejne
25% dzieci umieralo przed osiqgni?ciem pelnoletniosci, a przeci?tna dlugosc zycia nie przekraczala 30 lat
(Przeciszewski 1994). Obecnie nawet
w najslabiej rozwini?tych krajach przeci?tne dalsze trwanie zycia to 48,8 lat
dla m?zczyzn i 50,5 lat dla kobiet,
a wspolczynnik zgonow niemowlqt to
97 na 1000 urodzeri zywych.
W polowie marca 2002 roku O N Z
zwolalo specjalnq konferencj? poswi?conq spadkowi przyrostu naturalnego.
Wskaznik plodnos'ci nawet w krajach
rozwijajqcych si? spadl ponizej poziomu zast?powalnosci pokoleri (ponizej
2,1 dziecka na kobiet?). Od 1965 roku
wskaznik rozrodczosci na swiecie zmalal z poziomu 5 dzieci do 2,7 dziecka
na kobiet?. W najludniejszych krajach
swiata: Bangladeszu, Brazylii, Egipcie,
Chinach, Filipinach, Indiach, Indonezji, Iranie i Meksyku notuje si? wskazniki piodnosci nie przekraczajqce 2,1
dziecka na jednq kobiet? (Przeciszewski 2002). W krajach najbardziej rozwini?tych z powodu niskiego wskaznika plodnos'ci, wzrasta rola migracji
mi?dzynarodowych. 35 milionow i m i grantow wchloni?tych przez kraje Zachodu w latach 1970-1995 bylo w 28%
odpowiedzialne za wzrost populacji
w tym okresie (World Population M o nitoring 2001).
Katarzyna

Pluta
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populacji USA i 22% ludnos'ci Niemiec stanowic b?dq szes'cdziesi?ciolatkowie i starsi. Odsetek ludzi po szescdziesiqtce ros'nie takze w krajach rozwijajqcych si? (w Indiach i Meksyku
b?dq stanowic co najmniej 12% populacji w 2025 roku za: Oramus,
Pietkiewicz 2001).
Obecnie na swiecie zyje okolo 420
milionow ludzi powyzej 65 roku zycia,
stanowiq oni 7% populacji, prognozy
szac swojq liczebnosc, jesli oczywiscie nie
tarzenie si? populacji Europy
mowiq, ze w 2050 b?dzie ich prawie 1,5
zwi?kszq liczby przyjmowanych emigrani Ameryki Polnocnej, migracje
miliarda (czyli 16,3% wszystkich ludzi,
tow (Szpakowski 2001). Przewiduje si?,
z krajow rozwijajqcych si? do
C I A 2001). Przyczyni si? do tego dalsze
ze najblizsze pol wieku przyniesie
rozwini?tych, urbanizacja na terenie powydluzanie si? zycia cziowieka (od 65
zmniejszenie populacji Ukrainy o 40%
ludniowej Azji, Afryki Srodkowej to tyllat obecnie do 74 lat w 2050 roku) oraz
a Wloch i Rosji o 25%.
ko niektore z trendow demograficznych
zmniejszanie si? liczby urodzeri. W 2000
zarysowujqcych si? we wspolczesnym
roku zanotowano niewiele ponad 70
swiecie. Ich istnienie b?dzie mialo i juz
Starzenie s i ^ spoteczehstw
milionow osiemdziesi?ciolatk6w (1,1%
ma wplyw na przyszlq sytuacj? demograpopulacji swiata). W ciqgu 25 lat liczba
ficznq swiata. Warto jednak zaznaczyc
W 2025 roku wi?cej niz 15% ludnota ma wzrosnqc do co najmniej 163 miza Jerzym Holzerem, wybitnym polskim
sci swiata b?dzie mialo ponad 60 lat.
liony (za: US Bureau of the Census
demografem,
ze
„prognozy
na
33% populacji Wloch i Japonii, 25%
2003). Trend demograficzny
5-10 lat zaiiczane sq do takich,
jakim jest starzenie si? popuw ktorych mozna stosunkowo Wykres 1. Udzial procentowy ludnosci swiata wedlug poszczegolnych grup wiekodokladnie przewidziec zmia- wych w populacji. Zrodio: US Bureau of the Census, International Data Base, 2003 lacji kraju lub regionu b?dzie
najbardziej widoczny w Eurony w stanie i strukturze ludpie i w Japonii. Jednak sponosci, poniewaz w tak krotglqdajqc na "mlode" rejony
kich okresach nie dochodzi
swiata w perspektywie najblizna ogol do zasadniczych przeszych pi?cdziesi?ciu lat, takze
mian podstawowych procemozna spodziewac si? powolsow demograficznych. Natonego starzenia tych spolemiast w przypadku prognoz
czeristw, chocby z powodu wyna okres 10 i wi?cej lat mozna
dluzania si? zycia ludzkiego
jedynie mowic o wytyczaniu
i spadku dzietnosci kobiet.
oczekiwanych
kierunkow
zmian w stanie liczebnym
i strukturze ludnos'ci wedlug
Zafamanie systemow
plci i wieku, oczywis'cie przy
2020
2030
ubezpieczeh
spelnieniu si? przyj?tych zalo• Udziat procentowy ludnosci w wieku 65 i wi^cej iat
spotecznych
zeri (z reguly wielowarianto• Udziat procentowy ludnosci w wieku 25-64 lat
wych)" (Holzer, 2003: 290).
Starzenie si? spoleczeristw
fi] Udziat procentowy ludnosci w wieku 0-24 lat
Rozwazania przyblizone tutaj
niesie za sobq koniecznosc
b?dq oparte na prognozach
wprowadzenia zmian w systeopracowanych przez naukow- Wykres 2. Przewidywany wzrost populacji do 2050 roku (udzial poszczegolnych
mach ubezpieczeri spoleczcow skupionych w CIA, przy grup wiekowych). Zrodio: US Bureau of the Census, International Data Base, 2003
nych, zaprojektowanych dla
Uniwersytecie Rockefellera
spoleczeristw
o wysokim
i w ramach Organizacji Naroprzyroscie naturalnym. Swiadow Zjednoczonych (a wi?c
towy wskaznik potencjalnego
10 000 000 000
w os'rodkach, ktore wykazywsparcia, czyli liczba osob
9 000 000 0 0 0 ^
waly tendencje do zawyzomi?dzy 15. a 64. rokiem zycia,
8 000 000 0 0 0 nych szacunkow wzrostu ludktore jako potencjalni pracunosci).
jqcy utrzymujq emerytow,
7 000 000 0 0 0 w 1950 roku wynosil 12:1 (czyWe wszystkich krajach Unii
6 000 000 000
h na jednego emeryta pracoEuropejskiej w 2000 roku przy5 000 000 000
walo 12 osob), w 2000 roku
bylo 343 tysiqce mieszkaricow,
000 000 000
obnizyl si? do poziomu
czyli tyle samo co w Indiach
3 000 000 000
9:1 (Przeciszewski 2002).
przybywa w ciqgu jednego tyWskaznik ten w najbardziej
godnia (Szpakowski 2001).
2 000 000 000
zindustrializowanych krajach
Wzrost ludnosci w ciqgu naj1 000 000 000
zszedl juz do poziomu
blizszych pi?cdziesi?ciu lat b?4:1 w 2001 roku ( C I A 2001).
dzie wlas'ciwy paristwom Afry2000 2005
2010 2016 2020
2025 2030 2035
2040 2045
2050
Prognozy mowiq o utrzymaki, Azji i Ameiyki Laciriskiej.
m Populacja 0-24 • Populacja 25-64 • Populacja 65+
niu si? tendencji spadkowej
Kraje europejskie b?dq zmniejKatarzyna Pluta

Wspolczesne trendy
demograficzne
1:1
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zysy ekonomiczne i spoleczne, zwiqzane
z zalamaniem si? systemow ubezpieczeri spolecznych. Po pierwsze systemy
ubezpieczeri spolecznych oparte na zasadzie solidaryzmu spolecznego (pracujqcy zapewniajq emerytur? ludziom
w wieku poprodukcyjnym) projektowane byly dla spoleczeristw o wysokim poziomie reprodukcji. Ich funkcjonowanie moze zostac zachwiane w sytuacji,
gdy duza cz?s'c dochodow ludzi w wieku
produkcyjnym przeznaczana b?dzie na
wyplat? swiadczeri emerytalnych. Zbyt
wysokie obciqzenia podatkowe sq jednq
z przyczyn powstawania szarej strefy
w gospodarce i zmniejszania si? wplywow do budzetu. Po drugie wzrost Uczby
ludzi powyzej 65 roku zycia w stosunku
do liczebnosci calej populacji spowoduje
wzrost wydatkow z budzetow paristw starzejqcych si? na emerytury i swiadczenia
zdrowotne przy rownoczesnie nizszych
wplywach np. z tytulu podatku od osob
fizycznych.

Tabela 1. Wydatki z budzetu panstwa (% PKB) na emerytury i opiek? zdrowotnq.
Zrodio: CIA, Long-Term Global Demographic Trends, 2001

Roczne wydatki z budzetu p a n s t w a na emerytury i opiek? zdrowotnq
w y r a z o n e w % p r o d u k t u k r a j o w e g o brutto
Panstwo
Stany

Zjednoczone

1995

2030

10,5

15,5

Wielka Brytania

10,5

17,0

Franqa

17,6

25,8

Japonia

11,5

23,1

Niemcy

17,3

28,8

Wlochy

19,7

33,3

Tabela 2. Wybrone kraje wymierajqce (uwzgl^dniono kraje o populacji wi?kszej od 1 min mieszkancow).
Zrodio: CIA, The World Factbook 2003
Miejsce

Przyrost

Kraj

naturalny

Populacja

Dzietnosc

Smiertelnosc

kobiet

niemowlqt

naturalny

na 1000

1

1

Bulgaria

-1,09%

7 537 929

1,13

2

Lotwa

-0,73%

2 348 784

1,20

14,59

3

Ukraina

-0,69%

4 8 055 439

1,34

20,87

4

Trinidad i Tobago

-0,68%

1 104 209

1,78

24,97

5

Botswana

-0,55%

1 573 267

3,27

67,34

6

Gruzja

-0,52%

4 934 413

1,51

51,24

7

Estonia

-0,49%

1 4 0 8 556

1,27

12,03

8

Rosja

-0,30%

144 526 278

1,33

19,51

9

Wegry

-0,29%

10 045 407

1,25

10

Litwa

-0,23%

3 592 561

1,43

17

Polskal

622 660

1,37

0,00% • 3 8

swiatowego wskaznika potencjalnego
wsparcia spodziewajqc si? go na poziomie 2:1 w 2050 roku, przy zalozeniu, ze
migracje do starzejqcych krajow nie nasilq si?. Istotny jest tez fakt zmniejszania si? populacji w wieku produkcyjnym
(15-64 lat) jako wynik niskiego przyrostu naturalnego w minionych 25 latach
w krajach wysoko rozwini?tych (w Japonii spadek o 37% do 2050 roku, we
Wloszech o prawie 40% i w Niemczech
o 18% w tym samym okresie). W Polsce

13,70

Zmiany w gospodarce

8,58
14,17
••

8,95

1

przewiduje si?, ze w 2020 roku dojdzie
do gwaltownego wzrostu liczby emerytow (wyz demograficzny wkracza
w wiek emerytalny) i rownoczesnego
spadku liczby pracujqcych (niz demograficzny zaczyna zycie zawodowe)
(Oramus, Pietkiewicz 2001). Jesli scenariusz post?pujqcego starzenia si? spoleczeristw zostalby zrealizowany, to
w krajach o dlugim dalszym trwaniu zycia i niskiej dzietnosci (Wlochy, Japonia, Grecja) wystqpilyby powazne kry-

Wzrost liczby gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez ludzi starszych spowoduje prawdopodobnie obnizenie popytu na dobra trwale, takie
jak artykuly gospodarstwa domowego,
sprz?t radiowo-telewizyjny, samochody,
a wzrost popytu na uslugi (od najprostszych takich jak sprzqtanie, opieka piel?gniarska po bardziej skomplikowane
uslugi finansowe czy turystyczne
McRae 1999). W 2025 roku Chiny b?dq
miec ponad dwustumilionowq populacj? ludzi powyzej 65 roku zycia, ktora
zgodnie z prognozami jeszcze przed rokiem 2050 przekroczy 300 milionow,
czyli przekroczy liczebnosc populacji
USA z 2001 roku ( C I A 2001). Spowoduje to zapewne zwolnienie wzrostu gospodarczego, politycznq destabilizacj?,
a moze nawet zmiany kulturowe.

Tabela 3. Kraje o najwi^kszej populacji, Zrodio: CIA, The World Fodbook 2003
Miejsce

Kraj

Populacja

G^stosc

PKB na

Przyrost

Dzietnosc

Smiertelnosc

zaiudnienia

mieszkahca

naturalny

kobiet

niemowlqt na 1000

1

Chiny

1 286 975 468

134,10

4 700 USD

0,60%

1,70

25,26

2

Indie

1 049 700 118

319,29

2 600 USD

1,47%

2,91

59,59

3

USA

290 342 554

30,15

36 300 USD

0,92%

2,07

6,75

Indonezja

234 893 453

122,38

3 100 USD

1,52%

2,50

38,09

5

Brazylia

182 032 604

21,39

7 600 USD

1,15%

2,01

31,74

6

Pakistan

150 694 740

187,45

2 000 USD

2,01%

4,10

76,53

7

Rosja

144 526 278

8,46

9 700 USD

-0,30%

1,33

19,51

8

Bangladesz

138 448 210

961,45

1 800 USD

2,06%

3,17

66,08

9

Nigeria

133 881 7 0 3

144,93

900 USD

2,53%

5,40

71,35

10

Japonia

127 214 499

336,69

28 700 USD

0,11%

1,38

4

3,30
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Mozliwe srodki zaradcze
Podniesienie granicy wieku emerytalnego, zwi^kszenie imigracji, zwi?kszenie dzietnosci to remedia na kryzys
wynikajqcy ze starzenia si? populacji.
Pierwsze z nich jest niemozliwe do zrealizowania w przyzwyczajonej do bezpieczeristwa socjalnego Europie. Jakiekolwiek dotychczasowe proby zmiany systemow emerytalnych (podniesienie wieku emerytalnego, zrownanie
wieku emerytalnego kobiet i m?zczyzn) czy to we Wloszech, w Danii czy

we Francji koriczyly si? strajkami i oburzeniem spolecznym.
Otwarcie na imigrantow w celu
uzupelnienia populacji w wieku produkcyjnym wymagaloby przyjmowania
w krajach starzejqcych si? setek tysi?cy
ludzi rocznie. Na przyklad w Japonii
konieczny bylby coroczny naplyw 650
tysi?cy imigrantow, w Niemczech 500
tysi?cy, we Wloszech prawie 330 tysi?cy ludzi. W niektorych krajach europejskich naplywowi pracownicy o pochodzeniu pozaeuropejskim stanowiq
juz prawie 10% populacji. ( C I A 2001)

Wprowadzenie polityki pronatalistycznej byloby idealnym rozwiqzaniem,
gdyby to ona byla faktycznym stymulatorem wzrostu dzietnosci. W drugiej polowie X X wieku dokonaly si? znaczqce
przeobrazenia w systemic i hierarchii
wartosci, upowszechnila si? postawa
konsumpcyjna, doszlo do znacznej sekularyzacji spoleczeristw. Dlatego po latach prowadzenia antynatalistycznej poUtyki trudno b?dzie wplynqc na miodych
ludzi, aby wczesnie zawierali zwiqzki
malzeriskie i chcieli miec dzieci.
Katarzyna Pluta

Wykres 4. Mieszkancy krajow „biednych" i „bogatych". Zrodio: CIA, The World
Wykres 3. Najludniejsze kraje swiata. Zrodio: CIA, The World Fodbook 2003.

Factbook 2003.

indie

'l7%

Indonezga
Brazylia
3%

• Populacja z>i^ca w krajach, w ktorych PKB na mieszkatica jest nizszy od 10 000 dolarow. i
I Populacja zyjqca w krajach, w ktorych PKB na mieszkatica j e s t wyzszyod 10 000 dolarow. j

Nowy model rodziny

Witold T o m a s z e k

Neokolonializm,
czyli znlewolenie pienlj)dzem
Szczypta historii
Historia zadluzenia mi?dzyparistwowego si?ga sredniowiecza - wtedy
dotykalo ono pr?znie rozwijajqcych si?
ekonomicznie paristw-miast wloskich.
Kilkaset lat pozniej, w polowie drugiego tysiqclecia, zadluzone byly juz nie
tylko male paristwa Polwyspu Apeniriskiego, ale i skarby krolewskie duiych
europejskich monarchii - Hiszpanii
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i Francji (co w 1557 roku doprowadzilo te kraje do wywolanego dlugiem zalamania ekonomicznego). Ciqgle jednak nie byly to dlugi mi?dzynarodowe
w dzisiejszym rozumieniu tego slowa.
Pozyczki byly nieoprocentowane,
a nierozwini?ta struktura prawno-finansowa i diametralnie odmienny system
polityczny owczesnej Europy powodowaly pozyczki mogly bye niezwracane,
b?dqc bardziej miernikiem politycznego

poddaristwa niz instrumentem finansowym. Z czasem sytuacja ta ulegla zmianie. PoHtyczne konsekwencje zadluzenia
nie stracily wprawdzie swego znaczenia,
jednak zdecydowanie zmienila si? foima
zaleznos'ci pomi?dzy paristwem-dluznikiem a paristwem-wierzycielem...
Dzisiaj wierzyciel ma niekwestionowane prawo zqdania zwrotu pozyczki,
dysponujqc zarazem swego rodzaju
prawem laski - mozliwos'ciq korzystnych dla dluznika zmian terminow
i kwot splat oraz wysokosci oprocentowania. Wierzyciel moze przy tym formalnie lub nieformalnie zglaszac daleko idqce zqdania dotyczqce systemu politycznego lub gospodarczego dluznika.

Budowa putapki
Najpierw, w latach 60. X X wieku w czasach, gdy paristwa Zachodu wy-
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cofywaly si? ze swych Icolonii - amerykariski deficyt budzetowy wypelniono
dodrukiem dolarow. Wzrost ilosci dolara doprowadzil do spadku kursu tej
waluty, C O z kolei obnizylo dochody
paristw arabskich z eksportu ropy naftowej. Skutkiem bylo drastyczne podniesienie przez te kraje cen ropy
w 1973 roku. Zwi?kszone dochody ze
sprzedazy tego surowca lokowane byly
w zachodnich bankach, a te, majqc za
duzo pieniqdza, udzielaly niskooprocentowanych zagranicznych kredytow.
Ubogie rezimy zadluzaly si?, gdyz stopa oprocentowania kredytow nie przekraczala wtedy stopy inflacji (co oznacza, ze realne oprocentowanie kredytow bylo ujemne - oddawac miano realnie mniej niz pozyczono).
Dla krajow Zachodu ta akcja kredytowa miala w okresie recesji istotne znaczenie dla gospodarki - biedne kraje pozyczaly pieniqdze i kupowaly za nie od
krajow Zachodu dobra, nap?dzajqc ich
gospodark?. Eksportowane przez wierzycieli dobra mialy ponadto zwykle charakter inwestycyjny (maszyny, licencje
etc.), C O zapewnialo trwale uzaleznienie
krajow zadluzajqcych si? od dalszego importu. Byla to juz przemyslana polityka
Zachodu wsparta dotacjami paristwowymi i programami pro-eksportowymi.

Mechanizm putapki
W latach 70. X X wieku zadluzenie
w skali swiatowej osiqgn?lo apogeum.
Media informowaly o sytuacji w Meksyku. W 1982 roku okazalo si?, ze Iqczne
zadluzenie tego kraju u wszystkich
850 wierzycieli przekroczylo 80 mid dot.
Meksyk oswiadczyl, ze nie jest w stanie
splacic dhigow. W odpowiedzi Mifdzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank
Swiatowy zaproponowaly nowy kredyt.. na splat? odsetek kredytow dotychczasowych. Sytuacja splaty kredytu
pokrywanej jest przez nowe, wyzej oczywiscie oprocentowane kredyty, nazywana jest pulapkq zadluzenia - i jak kazda
pulapka, nie ma ona zaprojektowanego
wyjs'cia... Kraj zadluzony w coraz wi?kszym temple popada w dlugi. Po „pomocj" M F W i BS, w polowie lat 80., zadluzenie Meksyku, podobnie jak Brazylii,
przekraczalo 100 mid dol. Zaraz za nimi
podqzala Argentyna. W koricu lat 80.
o problemie mowiono juz w kategoriach
globalnych - niemozliwe do udzwigni?cia zadluzenie dotkn?lo kraje Ameryki
Laciriskiej i Trzeciego Swiata.
Sytuacj? pulapki zadluzenia, swoistego pata ekonomicznego zadanego

przez wierzycieli krajom zadluzononym, syntetycznie opisal papiez Jan Pawel I I w wydanej na poczqtku 1988 roku encyklice spolecznej „Sollicitudo rei
socialis". Nalezy koniecznie napietnowac
istnienie mechanizmow ekonomicznych,
finansowych i spolecznych, ktore, chociaz
sq kierowane wolq ludzi — dzialajq w sposob jakby automatyczny, umacniajqc stan
bogactwa jednych i ubostwa drugich. Mechanizmy te, uruchomione w sposob bezposredni lub posredni - przez kraje bardziej rozwiniete, sprzyjajq - poprzez samo
ichfunkcjonowanie - interesom tych, ktorzy nimi manewrujq, ale w koncu doprowadzajq do zdlawienia lub uzaleznienia
gospodarki krajdw slabiej rozwiniftych.
(Jan Pawel I I , encyklika Sollicitudo
rei socialis, Watykan, 30 grudnia 1987,
pkt. 16 i 19).

Odrucliy samozacliowawcze
ofiary
Latwe uzyczanie w latach 70. srodkow
finansowych przez zachodnie paristwa
i podmioty komercyjne mozna thimaczyc
nie tylko nadmiarem pieniqdza, nie tylko
pogarszajqcq si? sytuacjq gospodarczq czy
dqzeniem do budowy siatki politycznych
uzaleinieri, ale takze przekonaniem, ze
paristwo nie moze zbankrutowac. W mysleniu tym tkwil jednak blqd...
Paristwo rzeczywiscie nie moze zbankrutowac bezposrednio w wyniku ciqzqcego na nim zadluzenia. Moze si? ono
jednak zadluzenia w sytuacji ostatecznej
wyrzec, odmowic wierzycielom spelnienia ich warunkow. Wynika to z tzw. immunitetu suwerena - kazde paristwo jest
dzisiaj z zalozenia suwerenne, zas' w skali swiata nie istnieje zaden aparat przymusu majqcy prawo do ingerencji w decyzje wladz paristwowych, nawet jezeli
skutkujq one naruszeniem mi?dzynarodowych umow dwu- lub wielostroimych.
Istniejq oczywiscie rozne formy nacisku
(naciski dyplomatyczne, pot?pienia medialne), negatywne skutki tego typu
dzialari (embarga), rozne propagandowe
wyjasnienia lamania formalnej suwerennosci paristw, ale istniejq tez paristwa,
ktoiych suwerennosc jest czystq fikcjq.
W polowie lat 80. bylo pewne, ze zadluzone kraje nie majq juz zadnej mozliwos'ci zaciskania pasa... a oprocentowanie w przeciwieristwie do lat 70. bylo
teraz bardzo wysokie. Rownoczesnie w wyniku polityki produkcyjnej zalecanej dluznikom przez wierzycieli znacznie spadly ceny eksportowanych
przez kraje zadluzone surowcow i produktow rolnych. Tak wi?c dlugi krajow

zadluzonych rosly, zas wplywy dewizowe malaly.
W polowie lat 80. wierzyciele, ktorzy
do tej pory uparcie stawiali niemozliwe
do realizacji warunki splaty postawieni
zostaU przed koniecznosciq zaakceptowania decyzji podejmowanych przez
dluzxiikow. Nie dalo si? samemu wyjsc
z pulapki zadluzenia, a wierzyciele nie
zamierzali nikogo z niej wyciqgac - nalezalo wi?c t? pulapk? zniszczyc od wewnqtrz. W 1985 prezydent Peru wystqpii
na sesji Zgromadzenia Ogolnego ONZ,
oznajmiajqc, ze Peru podj?lo decyzj?
0 przeznaczaniu na obslug? dlugu jedynie 10% wplywow z eksportu. W nast?pnym roku podobne, niepoprzedzone
zadnymi negocjacjami decyzje podj?ly
Nigeria i Wenezuela. W odpowiedzi na
te desperackie zachowania zadluzonych,
rowniez wierzyciele zacz?li dzialac. Polityka mi?dzynarodowa zna wiele planow
oddluzeniowych, z ktorych tylko cz?sc
rzeczywiscie miala na celu bezpiecznq
dla wierzycieli redukcj? zadluzenia, a inne jeszcze mniej - ograniczaly si? do propagandy oddluzania, a byly jedynie nic
nie zmieniajqcq machinacjq ksi?gowq.
Poza inicjatywami mi?dzyparistwowymi, rowniez banki wierzycielskie prowadzily i prowadzq szereg dzialari posrednio zmniejszajqcych zadluzenie nie za darmo oczywis'cie. Pierwszq metodq jest zamiana dlugu na majqtek b?dqcy
wlasnosciq paristwa-dluznika (wywlaszczenie przez prywatyzacj?). lime metody
sq typowe dla rozmaitych instytucji mi?dzynarodowych - dlug wykupywany jest
przez te instytucje i umarzany pod warunkiem wdrozenia przez rzqdy paristw-dluznikow i pod kuratelq tych instytucji
rozmaitych programow ekologicznych,
prorozwojowych, socjalnych itp.
W roku 1996 szereg osob prywatnych, organizacji spolecznych, zawodowych, rozwojowych, charytatywnych
1 Kosciolow spotkalo si? w ramach KoaUcji Jubileusz 2000. Glownym jej postulatem bylo calkowite, jednorazowe anulowanie zadluzenia 52 najbiedniejszych
krajow swiata o Iqcznej wysokosci
350 mid dol. Najwi?kszq w historii swiata petycj? kierowan^ do rzqdow paiistw-wierzycieli, do Mi?dzynarodowego
Funduszu Walutowego i do Banku
Swiatowego podpisalo w ostatnich 5 latach minionego tysiqclecia ponad 24 min
osob ze 166 krajow. Inicjatywa - nie majqca bynajmniej charakteru koscielnego,
jednak nawiqzujqca do tradyq'i roku j u bileuszowego - wsparta zostala przez Jana Pawla I I i dostojnikow iimych Kosciolow chrzescijariskich. Bylo to wazne,
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gdyz zdecydowana wifkszosc panstw-wierzycieli kulturowo zakorzeniona jest
lub byla w chrzes'cijanstwie.
Inicjatywa zakoriczyla si? fiaskiem zadnemu z krajow nie anulowano calosci
zadluzenia. Dlugi, nawet gdy sq redukowane, to ich pozostala cz?sc wystarcza
dla sprawowania kontroli nad danym
paristwem, ingerowania w jego sprawy
wewn?trzne, wykorzystywania jego potencjalu ludzkiego i materialnego. Zadluzenie pozostajqce po redukcji wystarczy, by uniemozliwic wydzwignifcie si?
dluznMw z podleglosci i stani?cie gospodarek tych panstw na wlasnych nogach. Bez wahania mozna t? sytuacj? nazwac nowym kolonializmem. Mechanizm drenazu ekonomicznego nowych
paristw kolonialnych nie rozni si? niczym
szczegolnym od bezposredniego nadzoru politycznego, z ktorego kolonisci kraje rozwini?te - wycofali si? przed
I I wojnq swiatowq i pozniej, w latach 60.

Neokolonialna eksploatacja
zadtuzonych
Zadluzenie jest szczegolnq bolqczkq
Afryki. W sumie kraje afrykariskie majq
do splacenia 230 mid d o l , co stanowi
83% ich dochodu narodowego. W krajach tych skutki zadluzenia majq szczeg61me dramatyczny charakter - gros
z 76 osob (w tym 57 dzieci), ktore w ciqgu
minuty lunierajq na swiecie z powodu
glodu lub niedozywienia, to mieszkaricy
Afryki. W skali dnia ginie ludnosc miasta
wielkos'ci Hiroszimy (za materialami
ONZ i The Hunger Project). Liczby te
szokujq tym bardziej, ze sq jedynie skutkiem zlej woli - wszelkie argumenty tlumaczqce ten stan rzeczy wydajq si? bye
nieprzekonujqce (brak ziemi rolnej, brak
technologii, zbyt wysoka prokreacja itp.).
WieUdm skupiskiem zadluzenia jest
Ameryka Poludniowa. Jej Iqczny dlug
wynosi 600 mid dol., co stanowi 36% dochodu narodowego tych krajow. Skutki
zadluzenia tego regionu majq silne oddzialywanie na obywateh krajow-wierzycieli - zadluzenie spowodowalo masowe wycinanie calych polaci lasow celem eksportu drewna. Eksport dostarcza
wprawdzie dewiz na obslug? dlugow,
jednak niesie zarazem zgubne skutki dla
rownowagi ekologicznej calej planety.
Poza tym, wzmozony import tanich surowcow i taniej sily roboczej z krajow
biednych do krajow wierzycielskich niesie diugoterminowo negatywne skutki
dla ich sytuacji spoleczno-gospodarczej.
Nalezy pami?tac, ze kraje zadluzone
pozostajq ciqgle gospodarczym skarb-
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cem, glownie w zakresie wielkich i eksportowanych po niskich cenach dobr naturakiych - od drewna poczynajqc, a na
kopalinach koriczqc. Ostatecznie kwoty
wywozone z krajow zadluzonych przez
gospodarki paristw-kredytodawcow nijak si? majq do kwoty niegdys zainwestowanych w cale przedsi?wzi?cie kredytow
oraz serwowanej dzis dluznikom tzw.
pomocy humanitarnej.

Ekonomia a etyka
Postawa krajow Zachodu, choc prawnie i ekonomicznie uzasadniona - dhigi
nalezy wszak zwracac - jest niemoralna
z perspektywy racji wyzszych niz prawo
czy ekonomia. Tania dominaqa polityczna, drenaz surowcow, zywnosci i sily roboczej ponoszq odpowiedzialnosc za smierc
glodowq i lupiezczq gospodark? b?dqcq
konsekwencjq zadluzenia oraz podbudowy ideologiczna: tezy o rzekomym przeludnieniu, o braku technologii i ziem pod
upraw? w krajach zadluzonych, o istnieniu
strukturalnych i politycznych przeszkod
dla zmiany sytuacji, o tym, ze nadziejq dla
biednych jest bogacenie si? bogatych...
a wreszcie ciqgle ataki na Kosciol: czynienie go wiimym smierci tysi?Q' z powodu
gloszonej przez niego niedopuszcialnosci
antykoncepcji i aborcji.
Tak jest obecnie. Ale i dawniej
w dzialaniach krajow Zachodu nie bylo
niczego wi?cej poza niemoralnq manipulacjq, niemoralnq znacznie wi?kszq od dqzenia do politycznego wladztwa nad
biedniejszymi. Szczegolnie jaskrawym
przykladem byl Zair - kraj potencjalnie
bogaty, lecz popadly pod rzqdami Mobutu Sese Seko w skrajnq n?dz?. W latach
80. od MFW, BS i rzqdow zachodnich
otrzymal on - w teorii Zair, w praktyce
Sese Seko - 8,5 mid dol. Skqd ta hojnosc
dla dyktatora, ktorego fortun? juz wtedy
szacowano na 4 mid dol... Byl on potrzebny krajom kapitalistycznym w toczqcej si? w Afryce walce z blokiem komunistycznym. Gdy walk? t? w 1990 roku zakoriczono, Stany Zjednoczone zaprzestaly swej pomocy z powodu powszechnej
w Zairze korupcji i praktyk lamania tam
praw cziowieka. Nikt z wierzycieli nie poniosl oczywiscie jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za finansowanie dyktatora.
Wr?cz przeciwnie - dzisiaj Demokratyczna Republika Kongo musi splacac ch?tnym kredytodawcom olbrzymi dlug. Nie
jest to oczywiscie przypadek odosobniony - i w Afryce, i w swiecie.
Haslo Our dream is a world free of poverty {Naszym marzeniem jest swiat wolny
od biedy) umieszczone niegdys' na stro-

nie internetowej Banku Swiatowego to
tylko element propagandy. Finansisci
nie sq bowiem na co dzieri marzycielami,
a jezeU juz - na pewno nie w glowie im
likwidowanie cudzej biedy, tym bardziej
wtedy, gdy bieda ta pozostaje w tak s'cislym zwiqzku z ich dostatkiem. Kraje
rozwini?te rozwijajq si? jeszcze bardziej
kosztem coraz bardziej cofajqcych si?
krajow, nazywanych eufemistycznie
krajami rozwijajqcymi si?.
Skqd to si? bierze? Czy politycy sq
zli? Likwidacja dlugow nie zaleiy bezposrednio od glow paristw - nikt z otoczenia i m na to nie pozwoli. I ani on, ani to
otoczenie nie musi bye niemoralne... to
sytuacja nie grzechu pojedynczej osoby,
ale calej „struktury grzechu".
Papiez pisze w Sollicitudo rei socialis
(pkt 36 i 37):
Z pewnosciq mozna mowic o „ egoizmie "
i „kr6tkowzroczftosci"; mozna odwotywacsi^
do „ biednych rachub politycznych " i„ nieroztropnych decyzji gospodarczych ". W kazdej
z tego rodzaju ocen dochodzi do glosu kryterium natury etyczno-moralnej. (...)
... wsrod dzialari i postaw przeciwnych
woliBozej, dobru blizniego i wsrod„struktur", ktore z nich powstajq, najbardziej
charakterystyczne zdajq sif: dzisiaj bye
dwie: z jednej strony wylqczna zqdza zysku, a z drugiej pragnienie wladzy z zamiarem narzucenia innym wlasnej woli.
Oczywiscie, ofiarq tego podwojnie
grzesznego rmstawienia padajq nie tylko
jednostki; ofiarami mogq bye takze narody
i bloki. I to sprzyja jeszcze bardziej wprowadzeniu „struktur grzechu", o ktorych
mdwilem. Rozwazajqc pewne formy wspdlczesnego „imperializmu" w swietle tych
kryteridw moralnych, mozna odkryc, ze za
okre£onymi decyzjami, pozomie dyktowanymi jedynie przez raeje gospodarcze lub
polityczne, kryjq sif prawdziwe formy balwochwalczego kultu: pieniqdza, ideologii,
klasy, technologii.
Wprowadzilem ten rodzaj analizy
glownie po to, by ukazac, jaka jest prawdziwa natura zla, wobec ktorego stajemy
w dziedzinie rozwoju ludow: jest to zio moraine, owoc wielu grzechow, ktore prowadzq do „stmktur grzechu". Taka diagnoza
zla oznacza dokladne rozpoznanie, na poziomie ludzkich zachowah, drogi wiodqcej
do jego przezyvycif tenia.
Witold Tomaszek
Witold Tomaszek, ur. 1974, magister
bankowosci na krakowsMej AE,
dziennikarz, publicysta, artykuly
w „Naszym Rynku Kapitalowym",
„Nowym Panstwie" i „Arcanach",
obecnie redaktor wydawnictwa „Oficyna
Ekonomiczfia".

MIT

P R Z E L U D N I E N I A

Renata P i e k a r s k a

Czlowiek
a srodowislfo zycia
Zasoby naturalne Ziemi
Stwierdzenie: „Ilosc zasobow naturalnych jest ograniczona, liczba ludzi
na Ziemi nie moze wzrosnqc ze wzgl?du na prawdopodobieristwo ich wyczerpania" jest jednym z kluczowych
hasel zwolennikow kontroli populacji.
Paul Ehrlich w Population Bomb sugerowal, ze w ciqgu dziesi?ciolecia po wydaniu jego ksiqzki (1968) zloza ropy
naftowej i gazu ziemnego zostanq wyczerpane, a ludzie pogrqzq si? w biedzie. Meadows w Granicach wzrostu
twierdzil, ze post?p naukowo-techniczny zatrzyma si?, a eksploatowanie
nowych zloz nie b?dzie mozliwe, co
spowoduje ogolnoswiatowy krach gospodarczy i w konsekwencji zubozenie
spoleczeristw.
Lqczenie ilosci zasobow naturalnych z liczebnosci^ populacji w celu
okreslania optymalnej liczby ludzi jest
u samych podstaw bl?dne, gdyz istnieje wiele zmiennych modyfikujqcych
popyt na zasoby pochodzqce z wn?trza
Ziemi. Wzrost gospodarczy, klimat,
zwyczaje lokalnych spoiecznosci mogq
diametralnie zmienic zuzycie roczne
surowcow energetycznych. Zawodne
jest tez prognozowanie sukcesu gospodarczego paristwa na podstawie posiadanych przez niego zasobow naturalnych. Przed ponad 40 laty gloszono tez? (Przeciszewski 1994), ze Azja jest
kontynentem skazanym na katastrof?
ekonomicznq z powodu szybkiego
przyrostu demograficznego i niewielkich zasobow naturalnych. N i e uwzgl?dnienie czynnika ludzkiego, jego przedsi?biorczosci a przede wszystkim wlasciwej polityki gospodarczej jako waznych czynnikow rozwoju spowodowalo szybkq dezaktualizacj? tej idei.
Kraje azjatyckie (np. Japonia, Hongkong, Tajlandia, Indonezja, Korea Poludniowa, Singapur, Tajwan) wykorzystaly zasoby ludzkie dla swojego rozwoju i pokazaly, ze pracowitos'c i inteligencja sq kluczem do sukcesu ekonomicznego, a C O za tym idzie i do dobrobytu
spolecznego
(Przeciszewski
1994). Kraje afrykariskie, bogate w su-

Epidemia w Stanach Zjednoczonych. W USA 60%
ludzi derpi no nodwogf. 10 milionow ludzi spehiio
kryterio chorobliwe otylosd (czyli przekroczylo
0 CO najmniej 50 ki ogramow prawidlowq wag§).
David Sokher, naczelny lekarz w USA, ostrzego,
ze niebawem otylosc zobijoc bedzie wiekszq liczby
Amerykanow niz polenie tytoniu. W USA przemysl
spozywczy produkuje dziennie 3800 kcol no
osob?.

Potrzeby

koloryczne

przeci?tnego

doroslego m^zczyzny nie przekraaojq 2500 kcol
(Szymborski 2002).

rowce naturalne, byly postrzegane
wowczas jako potencjalni kandydaci
do boomu ekonomicznego. Jednak
wojny i brak jednolitej, nastawionej na
rozwoj polityki w tych paristwa spowodowaly zastoj lub regres gospodarczy
(Przeciszewski 1994). Przykladem moze bye Algieria, ktora mimo posiadania zloz ropy i gazu, urodzajnych ziem
i terenow idealnych dla ruchu turystycznego tkwi w katastrofalnej sytuacji ekonomicznej.
W starozytnosci obawiano si? wyczerpania zasobow drewna, nie znajqc
mozliwosci wykorzystania na masowq
skal? w?gla kamiennego. Dziewi?tnastowieczne przepowiednie Jevonsa
(Przeciszewski 1994) o wyczerpaniu
zasobow w?gla kamiennego w 1900 roku i w efekcie zatrzymaniu wszelkiej
produkcji w angielskich fabrykach, jak
pokazala historia, byly tylko pustymi
slowami. Meadows w raporcie Klubu
Rzymskiego (Meadows 1973) rozwijal
grozb? nie tylko braku zasobow naturalnych, ale i wstrzymania post?pu naukowego i technologicznego.
Zwolennicy kontroli populacji
oparli tez? o wyczerpywaniu si? zasobow naturalnych wprost proporcjonalnym do liczebnosci populacji i w naW wielu regionach Trzedego Swiata ogromne i stale powi^kszojqce si§ obszary sq wykorzystywane
dla upraw eksportowych, takich jak bawelna czy
kowa, zamiast dla produkcji zywnosd dla miejscowej ludnosd. Umozliwia to pozyskanie wolut no
splotf zadluzenia zagronicznego, ale cenq jest niedozywienie i glod miejscowej ludnosci. (GAP)

st?pstwie o nieuchronnosci katastrofy
na mylnym uj?ciu rezerw bogactw naturalnych w swoich statystykach. A rezerwy ex definitione to ta cz?s'c zasobow
naturalnych, ktorej wydobycie jest najtarisze. Bogactwa naturalne polozone
w gl?bszych warstwach Ziemi, ktorych
koszt wydobycia jest minimalnie wyzszy (Sassone 1995) od kosztow pozyskiwania rezerw, nie sq ujmowane
w analizach. Zwolennicy kontroli populacji nie uwzgl?dniajq w swoich rozwazaniach post?pu naukowego, a co za
tym idzie bardziej oszcz?dnego wykorzystania j u z istniejqcych zasobow,
a takze nowych metod odkrywania zloz
ukrytych w gl?bszych warstwach Ziemi. W poszukiwaniu ropy przebadano
dotychczas jedynie okolo 10% powierzchni Ziemi (Sassone 1995), dno
oceanow dotychczas nie bylo praktycznie w ogole eksplorowane.
Takze koszt wydobycia surowcow
nieodnawialnych spada wraz z rozwojem kopalnictwa i geologii. Zloza ropy
z terenow Arabii Saudyjskiej sq tarisze
w eksploatacji, gdyz koszt odwiertu i badari pobranego materialu rozklada si?
na wiele wi?cej jednostek ropy niz uzyskano by na przyklad ze zloz na terenie
USA. Odwierty w krajach arabskich dajq s'rednio 7000 barylek dzieimie, podczas gdy najbardziej efektywne amerykariskie pola naftowe pozwalajq uzyskac
100 barylek na dzieri. (Sassone 1995)

Odnawialne zrodta energii
Zrodla energii dzielone sq zwykle
na nieodnawialne (w?giel, ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa jqdrowe) i odnawialne (energia sloneczna, wiatru,
fal morskich, energia biomasy). W?giel kamienny, ropa naftowa i gaz
ziemny to konwencjonalne zrodla
energii, ktore powoli (w szczegolnosci
w krajach kladqcych nacisk na dbalosc
o sroclowisko) zast?powane sq alternatywnymi odpowiednikami pochodzqcymi ze zrodel odnawialnych. Energia
sloneczna docierajqca na Ziemi? przewyzsza 10 tysi?cy razy swiatowe zapotrzebowanie na energi? (Sassone
1995). Sprzedaz ogniw slonecznych
pozwalajqcych na produkcj? energii
elektrycznej bqdz cieplnej z promieni
slorica rosnie od 1990 roku o 15%
rocznie (Sayigh 2000). Nawet w krajach o przeci?tnym nat?zeniu promieniowania slonecznego produkuje si?
baterie sloneczne i instaluje w wielu
domach. Przykladem moze bye Dania,
gdzie rocznie produkuje si? okolo
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czqcq cz?sc gazow cieplarnianych
Wniosek nasuwa si? jeden. Nie
250 tys. ogniw (Sayigh 2000). W Izraw skali globalnej.
grozi ludzkosci brak surowcow energeelu wylforzystanie energii slonea do
Kilkanascie tysi?cy uczonych z catycznych, skoro nawet odpady komuogrzewania wody obnizylo import ropy
lego swiata podpisalo „petycj? oregonnalne mogq bye zrodlem energii.
o 4% w eiqgu roku. Nalezy dodac, ze
skq", mowiqcq, ze nie ma dowodow
wykorzystanie energii sloneeznej nie
potwierdzajqcych wplyw dzialalnosci
powoduje zanieczyszczenia srodowiProblem tzw. dzlury ozonowej
cziowieka na powstanie efektu cieplarska, ani nie wzmaga efektu cieplarnianianego (Ostrowski, Szostkiewicz
nego, a dodatkowo daje mozliwosc
Istnienie dziury ozonowej i efektu
2002)). Warto podkreslic, ze wydzielauzywania prqdu na terenach nadmiercieplarnianego jest niezaprzeczalne.
nie gazow cieplarnianych nie jest skonie oddalonych od konwencjonalnych
Wiele dyskusji toczy si? jednak nad ich
relowane z liczbq ludnosci w danym
elektrowni.
znaczeniem dla srodowiska. Ekolodzy
miejscu. 55% tych gazow jest emitowaabsolutyzujq ich zabojcze dzialanie dla
Podaz energii wiatru czterokrotnie
ne przez 55 najbogatszych, najbardziej
cziowieka i srodowiska naturalnego,
przekracza globalne zapotrzebowanie
uprzemyslowionych paristw (Bos-Karnatomiast sceptycy twierdzq, ze zjawienergetyczne, turbiny wiatrowe instaczewska 2000).
ska te sq cykliezne i wyst?powaly jeszluje si? w szczegolnosci na wybrzezu
cze przed industrializacjq, gdyz to nie
lub wyspach, gdzie sila wiatru jest
przemysl, komunikacja czy tez sami lu0 wiele mocniejsza niz w gl?bi Iqdu.
Cztowiek jako „element
dzie, a wlasnie srodowisko naturalne
Dlatego tez Dania i wybrzeze Niemiec
ekosystemu"
(np. wybuchy wulkanow) emituje znato prawdziwe „tygrysy energii wiatroOmawiajqc zagadnienia ekolowej" (Forowicz 2000). Kula ziemgiczne nie mozna nie odniesc si?
ska posiada wewn?trzne zrodla cie- Zasoby i wydobycie ropy naftowej
do cziowieka, jako jednego z elepla, ktore mozna eksploatowac
mentow ekosystemu. Oddzialuje
poprzez wykonywanie kilku kilo160 000
on na srodowisko zewn?trzne, ale
metrowych odwiertow w glqb jej
przede
wszystkim wplywa na saskorupy. Islandia slynie ze zrodel
140 000
mego siebie. Stan ekosystemu pogorqcej wody i pary, ktore wykorzy120 000
garsza si? wraz z degradacjq szerostywane sq do ogrzewania domow,
ko poj?tej przyrody, ale tez wlaa takze do wytwarzania energii
0 O
lO
fl OO
snego stanu zdrowia kazdego
elektrycznej (Nelka 1999). Dla poc
cziowieka. A to wlasnie zdrowie
trzeb energetycznych mozna wyko1 80 000
i zycie cziowieka jest bezpos'redrzystac niedoceniane dotychczas
5 60 000
nio zagrozone poprzez stosowanie
smieci, odpady z ferm drobiowych
srodkow antykoncepcyjnych czy
czy nawoz zwierz?cy (Nelka 1999).
40 000
wczesnoporonnych
propagowaMagazynem energii rownie boga20 000
nych przez organizacje antynatalitym jak zloza w?gla sq wysypiska
styczne. Skrajnq formq przemocy
smieci, peine substratow do prowobec
dziecka i matki (czyli co
dukcji paliw cieklych i gazowych.
2000
2001
1990
1995
najmniej dwoch elementow ekoTereny Unii Europejskiej wylqczoI iZJ Zasoby — Wydobycie
systemu) jest aborcja. To brutalne
ne z upraw rolnych zagospodaroprzerwanie naturalnego procesu
wywane sq produkcjq roslin enerpoprzez zabicie rozwijajqcego si?
getycznych, C O obniza bezrobocie
Zasoby i wydobycie gazu ziemnego
nowego zycia, w organizmie kowsrod rolnikow i przyczynia si? do
biety odbija si? bezplodnosciq, zazwi?kszenia ochrony srodowiska
180 000
burzeniami psychicznymi i hormoprzez zmniejszenie emisji CO^
nalnymi, nowotworami, a na szer(spalanie ros'lin jest obeiqzone
szq skal? oslabieniem calej popumniejszq szkodliwosciq niz spalanie
lacji.
w?gla) (Sayigh 2000).
Tak wi?c organizacje antyludChoc nafta i w?giel nadal krolunosciowe propagujqc antykoncepjq w swiatowej gospodarce, to w najcj?, sterylizacj? i aborcj? jako
bogatszych krajach mozna zaobserpodstawowe narz?dzia dziaiania
wowac odwrot w kierunku „czyobnizajq przyrost naturalny rowstych" zrodel energii (Sayigh 2000).
noczesnie degradujqc zdrowie daW Szwajcarii powstaly dwie inicjanej ludnosci. Warto tez nadmienic,
tywy legislacyjne majqce na celu
ze placowki sluzby zdrowia w kraprzyspieszenie wykorzystania odnajach Trzeciego Swiata ez?sto nie
wialnych zrodel energii. „Inicjatywa
dysponujq lekami niezb?dnymi
wykorzystania energii sloneeznej"
w podstawowej opiece medycznej,
1 „Energia i srodowisko" majq na
I Zasoby—Wydobycie
a posiadajq praktycznie nieogranicelu zminimalizowanie zuzycia nieczone zasoby srodkow antykonodnawialnych zrodel energii po- Tabela 1 i 2. Dane ExxonMobil Central Europe GmbH
cepcyjnych (Karanja 1998).
przez wprowadzenie oplaty za ich (opublikowanych w periodyku "Bergbau" Nr 2/03, str. 53-56) oraz
wykorzystywanie i zwrot w kierun- informacji Oil and Gas Journal, 2001 oraz Fabian Gerard, Gornicza
Katarzyna
Pluta
ku tych bardziej naturalnych.
Izba Przemyslowo-Hondlowa, „Biuletyn Gorniczy" nr 3-4/2003
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Katarzyna Pluta

GLOD -

Produkcja
a dystrybucja zywnosci
Codziennie z glodu umiera na
swiecie okolo 25 tysi?cy ludzi (prawie
dziesi?ciokrotnie wi?cej niz podczas
tragedii w World Trade Center
11 wrzesnia 2001 roku), a 75% z nich
to dzieci - szacuje Jean Ziegler, przewodniczqcy specjalne) komisji O N Z
majqcej znalezc nowe narz?dzia do
walki z glodem (Wiorkiewicz 2001).
Wedlug statystyk, opublikowanych
w raporcie The State of Food Insecurity
in the World w 2003 przez Food and
Agriculture Organisation
(FAO),
842 miliony ludzi cierpi obecnie z powodu glodu, czyli co siodmy mieszkaniec Ziemi. Chroniczne niedozywienie
n?ka okolo 798 milionow ludzi w krajach rozwijajqcych si?, 10 milionow
w krajach rozwini?tych i 34 miliony
w krajach przechodzqcych przemiany
ekonomiczne {in transition) ( F A O
2003a). W latach 1995-2001 liczba niedozywionych wzrastala rocznie o 4,5
miliona. Podwazylo to na forum publicznym sensownosc dzialan O N Z ,
ktore wedlug ustaleri z 1996 roku mialy na celu zmniejszenie calkowitej Uczby glodujqcych o polow?. Z powyzszego raportu wynika rowniez, ze konflikty zbrojne na skal? lokalnq przyczyniajq si? do powstania prawie 40% swiatowego glodu, natomiast czynniki naturalne, najcz?sciej susza, powodujq trzy
na pi?c przypadkow glodu. Jednak
analizujqc problem redukcji glodu na
swiecie w perspektywie historycznej,
zauwaza si?, ze liczba glodujqcych stale zmniejsza si?. W 1970 roku 35%
mieszkancow krajow rozwijajqcych
si? cierpialo z powodu kl?ski glodu,
w 1996 roku bylo to 18% (Lomborg
2002), obecnie odsetek ten spadl do
poziomu 13,7% (obliczenia wlasne na
podstawie UNFPA 2003 i FAO 2003a),
a do 2010 roku ma zmalec do 12% wedlug prognoz O N Z (Lomborg 2002).
Liczba niedozywionych ludzi spada
w temple 5 min rocznie. Post?p wydaje
si? jeszcze wi?kszy, gdy wezmiemy pod
uwag? stosunek tej grupy do Iqcznej liczby ludnosa („The Economist" 2002).

Przyczyny glodu
Glod towarzyszyl czlowiekowi od zarania dziejow, obecnie nie jest on skutkiem niezaleznych uwarunkowan srodowiskowych, lecz wynikiem nieodpowiedzialnego prowadzenia polityki w panstwach najbiedniejszych, zarowno rzqdzqcych, jak i przez dzialajqce tam organizacje mi?dzynarodowe. Dyrektor wykonawczy Swiatowego Programu Zywnosciowego O N Z James T. Morris
oskarzyl w 2002 roku panstwa czlonkowskie Organizacji o prowadzenie polityki uniemozliwiajqcej zwalczenie glodu w Afryce, twierdzqc, ze zamiast dzialan ograniczajqcych jego skal? oferuje
si? szeroko poj?tq kontrol? urodzeii
(„Nasz Dziennik" z 5.12.2002 roku).
Amartya K u m a r Sen, noblista
w dziedzinie ekonomii z 1998 roku,
napisal w ksiqzee Poverty and Famines
{Ubdstwo i glod) o prawie do pozywienia (prawo to jest mozliwosciq nabycia zywnos'ci w drodze zakupu,
przydzialu, czy w innej formie dystrybucji), ze to egzekwowanie go jest
rzeczywistym problemem wspolczesnych glodujqcych, a nie produkcja
zywnosci. Rozwoj technologii produkcji zywnosci
przezwyci?zajqc
szkodniki (s'rodki ochrony ros'lin),
niedogodnos'ci klimatyczne (szczepienie, czy nawet genetyczne modyfikowanie w celu stworzenia wytrzymalych gatunkow) i slabq jakosc ziemi
uprawnej (nawozy sztuczne) pozwaia
utrzymac przyrost ilosci pozywienia
na poziomie prawie 2% w skali swiata, przy rownoczesnym przyroscie na-

turalnym ludnosci na poziomie 1,2%
(UNFPA 2003).
Zdaniem Sena ofiary food deprivation, czyli pozbawienia prawa do pozywienia nie posiadajq s'rodkow niezb?dnych do wytworzenia lub zakupu pozywienia. Twierdzi on, ze „wzrost dochodow realnych najubozszych czlonkow
spoleczenstwa jest najbardziej skutecznq metodq zapewnienia bezpieczeristwa zywnosciowego" (Bqkiewicz
1999). Przykladem moze bye sytuacja,
jaka zaistniala w Bengalu w 1943 roku.
Paradoksalnie choc nie wystqpii brak
pozywienia (produkcja zywnosci byla
o 9% wyzsza niz w 1941 roku) 3 mihony osob zmarlo z glodu, gdyz wskutek
wzrostu produkcji, wzrosla inflacja
a dalej ceny zywnosci. Spadek realnych
dochodow byl glownq przyczynq glodu.
Rolnicy migrowali do Kalkuty w nadziei na prac? i przetrwanie poszerzajqc rzesz? glodujqcych. Rzqd nie zareagowal, gdyz wskazniki ekonomiczne
nie wskazywaly kl?ski glodu tylko boom ekonomiczny (Bqkiewicz 1999).

Najwazniejsz^ przyczynq gtodu s q zte rzqdy. „Kraje dobrze
rzqdzone nigdy nie odnotowuj q gtodu, tymczasem wsrod
25 I<raj6w najbardziej nim dotl<ni§tycli, wszystl<ie bez wyjqtl<u sq zle rzqdzone" („Tlne
Economist" 15.06.2002)
W komunistycznych Chinach podczas „wielkiego skoku", czyli centralnie
sterowanego przyspieszania wzrostu
gospodarczego (lata 1958-1962) 10 milionow ludzi umieralo co roku w wyniku niedozywienia, poniewaz lokalna
administracja ukrywala niezgodne
z planem fakty przed wladzq centralnq.
Ludzie ci nie przezyli n?kajqcego ich
glodu, mimo iz Chinska Republika L u dowa miala wowczas zapasy zywnosci.
Brak przeplywu informacji, wolnosci
slowa, a przede wszystkim demokracji
(Bqkiewicz 1999).

Tabela \ Wysoko rozwiniete kraje o duzej g^stosci zaiudnienia i siabo zaiudnione kraje glodujqce.
Zrodio: CIA, The World Fodbook 2003

Kraj

Produkt krajowy

G^stosc

brutto na mieszkaiica

zaiudnienia

Holandia

27 200 USD

388,93

Szwajcaria

32 000 USD

177,25

Etiopia

700 USD

59,05

Zambia

800 USD

13,70
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Teoria Malttiusa mowiqca Wykres 1: Zaieznosc oczekiwanej dhigosci zyda od dochodu narodowego
nosci cierpiqcej z powodu nie0 korelacji liczby ludzi na Ziemi brutto danego kraju w tysiqcoch dolarow no osob? (GNI). Zrodio: Bonk
dozywienia rosnie i niedlugo
z wystfpowaniem glodu jest Swiatowy, 2003 World Development Indicators
prawdopodobnie osiqgnie ponieprawdziwa, gdyz ujmujqc
ziom wyjs'cia (FAO 2003a).
problem globalnie, produkcja
Mimo wzrastajqcych nadwyzywnosci rosnie szybciej niz
zek zywnosci w krajach rozwiprzyrost ludnosci. Zwolennicy
ni?tych, w rozwijajqcych si? rekontroli populacji twierdzq, ze
jonach swiata problem glodu
nie mozna zapobiec zgonom
praktycznie zostaje nierozwiqz powodu glodu do momentu
zany. Brak mozliwosci platnizmniejszenia przyrostu liczby
czych tamtejszej ludnosci nie
ludnosci. Rozwiqzanie widzq
tworzy popytu na zywnos'c, nie
w kontrolowaniu liczby urodzen
ma wi?c rynku (Szot 2000).
w krajach dotkni?tych glodem.
Podczas, gdy 25% s'wiatowej
Tymczasem liczba ludnosci nie
produkcji zboza zjada tuczone
jest przyczynq niedozywienia.
bydlo, Zambia potrzebuje dla
FAO wymienia 20 paristw o najwyzywienia
calej
ludnosci
gorszej sytuacji zywnosciowej
mniej, niz otrzymujq krowy
w polowie kalifornijskich farm,
1 nie sq to rownoczesnie pariale rzqd nie ma dos'c pieni?dzy
stwa najg?sciej zaiudnione.
na zakup tego jedzenia (Wiorkiewicz
Ziegler wyroznia dwa rodzaje glodu:
biednych jest kontrowersyjne, gdyz
2001). Jean Ziegler (Wiorkiewicz
1. K o n i u n k t u r a l n y - powstaje
z jednej strony nadwyzki zywnosci
2001) omawia problem wlasciwej dysw wyniku naglego wydarzenia, takiew krajach rozwini?tych moglyby zaspotrybucji darow dla Trzeciego Swiata,
go jak wojna lub kl?ska zywiolowa.
koic potrzeby Trzeciego Swiata, lecz
mowiqc, ze jedna trzecia a czasem naJego wyst?powanie jest okresowe
rownoczesnie powodowalyby wzrost zawet polowa darow ofiarowanych gloi najczfsciej koriczy si? wraz z ustaleznosci biednych od bogatych, a takze
dujqcym dostaje si? w niewlasciwe r?ce
niem jego przyczyny. Dorazna ponarastanie postaw roszczeniowych
(np. w Korei Polnocnej i niektorych
moc humanitarna pozwaia go ograwsrod tych pierwszych. Innq sprawq jest
krajach Afryki).
niczyc, a tym samym zmniejszyc liczfakt, ze zamozne kraje pomagajqc tym
by ofiar glodu.
rozwijajqcym si? nie dzialajq bezintereZwalczanie glodu jest szczegolnie
sownie. To moralnie dwuznaczne dzia2. Chroniczny - wynika z wielolettrudne na terenach dotkni?tych epidelanie bylo wielokrotnie krytykowane
niego niedozywienia. Zle zarzqdzanie
miq A I D S . Mi?dzy glodem a A I D S istprzez rozne autorytety (np. Jan Pawel I I
paristwem, szczegolnie w dziedzinie
nieje sprz?zenie zwrotne. A I D S jest jedapelowal juz wielokrotnie o oddluzenie
ekonomii i niewlasciwe wydatkowanie
nq z przyczyn glodu i rownoczesnie glod
najbiedniejszych krajow), gdyz pomoc
przychodow paristwa to glowne powody
przyspiesza rozprzestrzenianie si? epiw zamian za coraz wi?kszq zaieznosc
zaistnienia chronicznego glodu. Nordemii, poniewaz mieszkaricy terenow
ekonomicznq sluzy tylko producentom
man Borloug, laureat pokojowej Nadotkni?tych chorobq migrujq do miast,
z krajow dobrze rozwini?tych w utrzygrody Nobla twierdzi, ze wifkszosc kragdzie jest wi?ksza dost?pnosc zywnosci
maniu stabUnej pozycji na rynku (Szot
jow moglaby podwoic produkcj? zywi anonimowosc pozwalajqca nawet na
2000). Szczegolnie jest to widoczne, jenos'ci, gdyby przeprowadzono reform?
swiadczenie tzw. uslug seksualnych
sli ehodzi o pomoc rzeczowq. Dary nakredytow dla rolnikow i ustalono dow zamian za zywnosc (FAO 2003a).
bywane sq u najwi?kszych producengodne ceny na produkty rolne. Kult siKoniecznosc inwestowania przez
tow zwi?kszajqc popyt na ich wyroby.
ly w paristwach rozwijajqcych si? jest
kraje rozwijajqce si? w kapital ludzki
Na glodzie mozna po prostu zarobic.
jednym z powodow niegospodarnosci
(edukacja, ochrona zdrowia) i otwarcie
Koszt zboza zrzucanego z samolotow
"wladcow" - zbrojenie kraju jest wazrynkow zbytu w zamoznych krajach na
w Sudanie przekracza dziesi?ciokrotniejsze, niz dbalos'c o pozwalajqcq przetowary wyprodukowane w krajach
nie ceny swiatowe (Tomczyk 1999).
zyc diet? obywateli. 10 z 23 paristw
Trzeciego Swiata mogq zmniejszyc
Operacja „Droga zycia dla Sudanu"
Afryki dotkni?tych glodem jest w stao polow? liczb? zyjqcych w ubostwie
(Operation Lifeline Sudan - OLS) zanie wojny domowej (FAO 2003b). M i (Bank Swiatowy 2003). Diagnoza ta jest
inicjowana zostala w 1989 roku przez
liony dolarow pozyskiwane ze sprzedawynikiem „poprawnos'ci politycznej" tej
ponad 40 roznych agencji, ktorych dziazy diamentow przekazuje si? nie na zainstytucji mi?dzynarodowej (finansujqlalnosc kosztuje okolo 300 milionow
kup nowych technologii produkcji zywcej antynatalistyczne dziaiania agend
dolarow rocznie (akcja ta pochlon?la
nosci, a na zakup najnowoczesniejszej
O N Z ) , gdyz zamozne kraje same boryjuz 3 miliardy dolarow) (Tomczyk
broni. Dopoki wydatki paristw Trzeciekajq si? z trudnos'ciami w sprzedazy wla1999). OLS to stale zrodio utrzymania
go Swiata na brori b?dq wielokrotnie
snych wyrobow. Mozliwosc zas importu
dla rosyjskich firm transportowych,
przewyzszac naklady na edukacj? czy
np. zboza, gdyz najlatwiej i najtaniej
amerykariskich farmerow i kierowcow
rozwoj rolnictwa, to pomoc z zagranicy
zwi?kszyc produkcj? rolniezq, jest tylko
kenijskich ci?zar6wek oraz wielu iimych
b?dzie nieskuteczna (Szot 2000).
poboznym zyczeniem. Inwestowanie
osob zatrudnionych w jej agendach
w kapital ludzki wymaga natomiast ol(Tomczyk
1999).
Akcja
humanitarna
brzymich nakladow finansowych i czasu
Jak pomagac?
w Sudanie przyniosla spadek liczby glodla uzyskania efektow (Zieliriski 2003).
dujqcych w pierwszych latach dostaw
Wyjasnianie chronicznego glodu
zywnosci, ale od 1996 roku hezba ludoboj?tnosciq paristw bogatych na losy
Katarzyna Pluta
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Sobor Wafykaiiski II:
Skoro zas wielu twierdzi, ze nalezy przy
uzyciu wszystkich srodkow oraz kazdego
rodzaju interwencji wladzy paristwowej
jak najradykalniej zmniejszyc przyrost
ludnos'ci na calym swiecie, a przynajmniej w niektorych narodach, Sobor
upomina wszystkich, zeby wystrzegali si?
rozwiqzari, publicznie lub prywatnie zalecanych, a niekiedy nawet narzucanych,
ktore okazujq si? sprzeczne z prawem
moralnym. Albowiem obok niepozbywalnego prawa cziowieka do malzeristwa
i wydawania na swiat potomstwa decyzja
w sprawie ilosci przyszlego potomstwa zalezy od uzasadnionego etycznie sqdu rodzicow i zadnq miarq nie moze bye przekazana wladzy publicznej. (II Sobor Watykariski, konstytucja Gaudium etspes, 1965)
Papiez Pawel IV:
Niedopuszczalne jest, by ci, ktorzy kontrolujq dobra i zasoby ludzkosci staraU
si? rozwiqzac problem glodu zakazujqc
ubogim rodzic si? albo pozwalajqc
umierac z glodu dzieciom, ktorych rodzice nie mieszczq si? w ramach teoretycznych planow zbudowanych na czystych hipotezach dotyczqcych przyszlos'ci ludzkos'ci. Niegdys', w przeszlosci,
ktora jak mamy nadziej? min?la, narody
prowadzily wojn?, aby zawladnqc bogactwami swych sqsiadow. Czyz jednak
nie jest nowq formq wojny narzucanie
narodom ograniczajqeej polityki demograficznej, aby nie domagaly si? swego
slusznego udzialu w dobrach ziemi?
(Pawel V I , Przemdwienie do uczestnikow
Swiatowej Konferencji Zywnosciowej,
9 listopada 1974, za: Etyczny i pastoralny wymiar przemian demograficznych,
K A I , Warszawa 1994)
Papiez Jan Pawel I I :
Jak wynika z wielu aktualnych kwestii, rodzi si? w ten sposob jakas mentalnosc przeciwna zyciu {anti-life mentality): wystarczy na przyklad pomyslec
0 pewnego rodzaju panieznym strachu,
wywodzqcym si? ze studiow ekologow
1 futurologow nad demografiq; niekiedy wyolbrzymiajq oni niebezpieczeristwo przyrostu demograficznego dla
jakosci zycia.
Kos'ciol jednakze mocno wierzy, ze
zycie ludzkie, nawet gdy slabe i cierpiqce, jest zawsze wspanialym darem
Bozej dobroci. Przeciw pesymizmowi
i egoizmowi, zaciemniajqcym swiat,
Kosciol opowiada si? za zyciem. (...)
Dlatego Kos'ciol pot?pia, jako ci?zkq
obraz? godnos'ci ludzkiej i sprawiedliwos'ci, wszystkie te poczynania rzqdow

czy innych organow wladzy, ktore zmierzajq do ograniczania w jakikolwiek
sposob wolnos'ci malzonkow w podejmowaniu decyzji co do potomstwa.
Stqd tez wszelki nacisk wywierany przez
te wladze na rzecz stosowania srodkow
antykoncepcyjnych, a nawet sterylizacji
i sp?dzania plodu, winien bye bezwzgl?dnie pot?piony i zdecydowanie
odrzucony. Podobnie nalezy napi?tnowag jako wielce niesprawiedliwy ten
fakt, ze w stosunkach mi?dzynarodowych pomoc gospodarcza udzielana na
rzecz rozwoju ludow jest uzalezniana
od programow antykoncepcji, sterylizacji czy sp?dzania plodu. (Jan Pawel I I ,
adhortacja Familiaris consortia, 1981)

KosciM
katolieki
wobec
przemian
demograficznych
Bardzo niepokojqce wydajq si? prowadzone w wielu krajach systematyczne
kampanie przeciw przyrostowi naturalnemu, podejmowane z inicjatywy ich
rzqdow nie tylko wbrew tozsamosci kulturowej i religijnej tychze ludow, ale
rowniez wbrew naturze prawdziwego
rozwoju. Cz?sto te kampanie sq wymuszane i finansowane przez kapitaly pochodzqce z zagranicy, niekiedy zas od
nich bywajq wr?cz uzaleznione pomoce
i
opieka
ekonomiczno-finansowa.
W kazdym razie przejawia si? w tym zupelny brak poszanowania wolnej decyzji
zainteresowanych osob, m?zczyzn i kobiet, poddanych nierzadko bezwzgl?dnym naciskom, rowniez ekonomicznym,
majqcym podporzqdkowac ich tej nowej
formie przemocy. Wlasnie ludy najubozsze doznajq takich krzywd: doprowadza to niekiedy do pojawiania si? tendencji do rasizmu lub sprzyja wprowadzaniu pewnych, rowniez rasistowskich
form eugenizmu. (Jan Pawel I I , encyklika Sollicitudo rei socialis, 1987)
*

* *

Do rozwiqzania kwestii demograficznej nalezy dqzyc zupetnie innymi
drogami: rzqdy i rozne instytucje mi?dzynarodowe powinny przede wszystkim zmierzac do stworzenia warunkow

ekonomicznych, spolecznych, medycznych, sanitarnych i kulturowych, ktore
pozwolq malzonkom podejmowac decyzje o prokreacji z pelnq wolnosciq
i z prawdziwq odpowiedzialnosciq; powinny tez podejmowac wysilki, aby "wytwarzac wi?cej srodkow i sprawiedliwiej
dzielic bogactwo, dajqc wszystkim rowny udzial w korzystaniu z dobr stworzenia. Trzeba szukac rozwiqzari w skali calego swiata, tworzqc prawdziwq ekonomi? wspolnoty i wspoludzialu w dobrach, zarowno na szczeblu mi?dzynarodowym, jak i krajowym". Jest to jedyna droga szanujqca godnosc osob i rodzin, a zarazem autentyczne dziedzictwo kulturowe narodow. (Jan Pawel I I ,
encyklika Evangelium vitae, 1995)
* * *
Wobec problemu przeludnienia
krajow ubogich spolecznosc mi?dzynarodowa nie podejmuje odpowiednich
dzialari na skal? globalnq - powaznej
polityki rodzinnej i spolecznej oraz programow zmierzajqcych do post?pu kulturowego i do sprawiedliwego podzialu
dobr - nadal realizuje si? natomiast rozne formy polityki antynatalistycznej.
Antykoncepcj?, sterylizacj? i aborcj? mozna z pewnosciq zaliczyc do
praktyk, ktore przyczyniajq si? do powaznego spadku liczby urodzin. Dlatego silna moze bye pokusa posluzenia
si? tymi metodami, wymierzonymi
przeciw zyciu, takze w sytuacji „eksplozji demograficznej".
Faraon starozytnego Egiptu, przerazony obecnosciq i stale rosnqcq liczebnosciq synow Izraela, przesladowal ich
na wszelkie sposoby i wydal rozkaz zabicia kazdego noworodka plci m?skiej
urodzonego z kobiety hebrajskiej (por.
Wj 1,7-22). W ten sam sposob post?puje i dzis'wielu moznych tego swiata. Oni
takze sq przerazeni obecnym tempem
przyrostu ludnos'ci i obawiajq si?, ze narody najbardziej plodne i najubozsze
stanowiq zagrozenie dla dobrobytu
i bezpieczeristwa ich krajow. W konsekwencji, zamiast podjqc prob? rozwiqzania tych powaznych problemow w duchu poszanowania godnosci osob i rodzin oraz nienaruszalnego prawa kazdego cziowieka do zycia, wolq propagowac albo narzucac wszelkimi s'rodkami
na skal? masowq polityk? planowania
urodzin. Nawet wowczas, gdy proponujq pomoc gospodarczq, uzalezniajq j q
wbrew sprawiedliwosci od akceptacji
polityki antynatalistycznej. (Jan Pawel I I , encyklika Evangelium vitae, 1995)
Wybral Wojciech Malinowski
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Edukacyjny pakiet 10 wideokaset „Czlowiek •
MUosc • Rodzina" jest znakomitq pomocq dydaktycznq do nauczania przedmiotu „Wychowame
do zycia w rodzinie". Dostarczy on mlodemu odbiorcy rzetelnq wiedz? z psychologii, biologii, medycyny i higieny. Autorzy kladq szczegolny akcent na rozwijanie odpowiedzialnosci w sferze zachowan seksualnych. Pragnq przygotowac mlodziez
do dokonywania wlasciwych wyborow.
Filmy integrujq tresci natury biologicznej z podstawowymi informacjami
z zakresu psychologii i etyki. Skierowane sq do nauczycieli i pedagogow z przeznaczeniem do wykorzystania na lekcjach dla mlodziezy w wieku 12 do 19 lat
oraz do rodzicow i katechetow. Komplet
sklada si? z dziesi?ciu kaset zawierajqcych
dwudziestominutowe filmy, zrealizowane
w technice telewizyjnej. Filmy wzbogacone sq animowanymi planszami i ciekawq oprawq muzycznq.

Zamowienia dokonuje si? poprzez wplat? na
rachunek bankowy Fundacji „ Z r 6 d l o " Zakladu
„Wychowawcy" rownowartos'ci kaset (380 zi).
Kasety zostanq przeslane pocztq. Koszt przesylki wliczony zostal w cen? kompletu. Mozliwe jest takze przeslanie wideokaset za
zaliczeniem pocztowym na podstawie
pisemnego zamowienia.

Tytuly poszczegolnych filmdw:
1. Cztowiek od pocz^ia, 2. Do progu dojrzewania,
3. Tajemnice kobiecosci, 4. Tajemnice m?skosci,
5. Criowiek - istota piciowa, 6. Etyka seksualnosci,
7. Dramat aborcji, 8. Naturahie planowanie rodziny,
9. Czas oczekiwania, 10. Milosc

Wideokasety „Czlowiek
• Milosc • Rodzina" zostaly
wpisane przez M E N do wykazu pomocy dydaktycznych zalecanych do
przedmiotu „Wychowanie do zycia w rodzinie" (nr 743 - 752/1999).
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