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A globális válságra felkészítés 1975 óta 
(Környezetvédelmi Lexikon, 1993, 2002)

A BOCS az ECEN.org, IFOR.org, ASTRA org pl, Inspire-partnership.org, European 
Population Alliance  magyar tagja, az MTA Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete 
(MÖTE) kitüntetettje, az 1997 Béke Nobel-díjas ICBL első kelet-európai tagja (1995-től).

https://bocs.eu


• A történelem során általában egyaránt magas volt a születésszám és halálozás.
• Magyarország 1894 a csecsemőhalálozás 21,2%.
• 1905-ben a meghalt gyermekek 42,3%-át a halála előtt orvos nem is látta. 
• 1908-ban a gyermekek ötöde halt meg 1 éven belül.
• 1915-ben az Országos Stefánia Szövetség megalakulásakor két fő célkitűzés volt: a 
csecsemőhalandóság csökkentése és a nemzet számbeli erősítése. A Szövetség 
1941-ben beolvadt az 1927-es alapítású Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálatba. 
• Csecsemőhalandóság 1931-ben 15%, 1944-ben 10%, 1959-ben 5%. 1990. 14,8 ezrelék 
2017-ben 3,6 ezrelék. 

•Globálisan a 19. században 45% körül, a 20. század elejétől máig a tizedére csökkent.

Forrás: JANIK LEONARD DR., egyetemi tanársegéd (Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet): Az egyre 
növekvő érték – a gyermek (a csecsemőhalálozás elleni küzdelem múltja, jelene és jövője)

A gyermekhalandóság lecsökkenése nem elég



A 19. század közepétől a halálozást sikerült leszorítani, viszont a 
születésszám görbéje csak a 20. század közepén indult süllyedésnek.
Száz évig tartott, amíg az egészségpolitika kezdett észbe kapni. 

"A halálszabályozás nemzésszabályozás nélkül katasztrófához 
vezet" (Szent-Györgyi Albert: Kis katekizmus, 1970).

Az élettartam gyors növekedésével együtt ez népességrobbanás.

A népességrobbanás oka: a fogamzásgátlás 100 év késésben



Az évezredek alatt a kollektív pszichébe, kultúrába, vallásba vésődött 
szaporodás erőltetés csak nagyon lassan ébred rá a végveszélyre. A világ nagy 
részén még ma is az folyik, amit 1970-ben az ENSZ svéd közgazdasági vezetője írt 
félezer oldalas szakkönyvében (Gunnar Myrdal: Korunk kihívása a 
világszegénység):

"A mai fejlett országokban a fogamzásgátlás magánkezdeményezések 
segítségével jutott el a családokhoz (talán még a 'felforgató tevékenység' 
kifejezés sem lenne túlzás), mivel a lakosság viselkedésének e változása a 
hivatalos politika, az egyház, a közigazgatás, az iskola, a sajtó, az orvosi körök és 
a törvényhozás formájában megszervezett valamennyi társadalmi erő közös 
ellenállásába ütközött.  [...]
Az egyének ideológiai, vallási hovatartozástól függetlenül tömegesen lázadnak 
fel a fogamzásgátlást ellenző hivatalos politikák ellen [...] főként az 
iskolázottság és anyagi helyzet függvényében [...]
Valamennyi nyugati országban törvényeket hoztak a fogamzásgátlók 
hozzáférhetőségének megnehezítésére és tiltották árusításukat.
Jó néhány országban a mai napig érvényben vannak ilyen törvények.”

A sok évezredes szaporodás-erőltető nőelnyomás ma végzetes



1968 szex forradalom: megtört a népességrobbanás sebessége 

•Paul Ehrlich Népesedésbomba c. könyvét szinte havonta kellett újra nyomtatni.
•A fogamzásgátlás emberi jog (lányok tanulása, nők jogai, eszközök, 
felvilágosítás). 
•1972-ben 52 orvos tett közzé felhívást a túlnépesedés megállításáért.
•1974-től az ENSZ rendszeresen Népesedés világtalálkozókat tart.
•1994-ben a Kairói Akcióprogramot 179 ország írta alá.
•2015: az SDG 3.7 (egészség) és 5.6 (nők) követeli a fogamzásgátlás lehetőségét. 



A fogamzásgátlás életmentő és az egyetlen esély a civilizáció túlélésére

Ma is óránként 10 ezerrel több az ember a Földön. A Föld eltartóképességéből már csak 
1.61 gha jut egy főre, ami fele sincs a mai magyar átlagos életszínvonalnak (3.7 gha).
Ha a Föld javai igazságosan lennének elosztva, akkor a magyaroknak sokkal 
szegényebben kellene élniük. Sőt, ide kellene fogadni 4-5 millió ázsiait, hiszen csupán 
Indiából közel egymilliárd embernek kellene elvándorolnia, hogy szegénységük ellenére ne 
tegyék egyre súlyosabban tönkre a területüket, amit most háromszorosan túlterhelnek.
A BOCS 1977-ben kezdte szegény lányok tanulási lehetőségeit támogatni Indiában. Ha egy 
kislány írni-olvasni-számolni megtanul, már csak feleannyi gyermeke születik élete során.



Miért kellene a magyaroknak egyre 
szegényebben élniük amiatt, ha más 
országokban elnyomják a nőket, nem engedik 
tanulni a lányokat, tiltják a fogamzásgátlást, ezért 
népességrobbannak?

Magyarország nem sokkal terheli túl jelenleg a 
területét, így a fenntarthatóság itt elérhető.

Ha mindenki úgy élne, mint a magyarok (akik 
már 1980-ban abbahagyták a 
népességnövekedést), akkor kevesebb, mint fele 
ennyi ember élne a Földön és már az 
ezredfordulóra kilábaltunk volna a globális 
ökológiai válságból!

Az enyhe magyar népességfogyás tehát a legjobb 
példaadás az ökológiai világválságban és a 
legjobb sikerstratégia a túlzsúfolt világban.

Jómódú és szegény közös érdeke, s humanitárius 
kötelesség a fogamzásgátlást nélkülözők segítése!

A fogamzásgátlás terén szegény és gazdag érdeke ugyanaz



• Évente másfél millió csecsemő hal meg fogamzásgátlás hiányában, mert 
két-háromszoros a csecsemőhalálozás a szegény világban, amikor még másfél évet se 
tudnak tartani két szülés közt és az anyai szervezet nem tudott regenerálódni.

• ENSZ becslés: ma kb. 270 000 000 termékeny korú feleség hiába akar fogamzásgátlást, 
nincs hozzá joga, tudása, eszköze. Százmilliók vágyálma a kevesebb gyerek.

• A leghatékonyabb klímavédelem a baleset-teherbeesések megelőzése (Drawdown).

• A BOCS előterjesztése: Magyarország azonnal karbonsemlegessé válhat a 
fogamzásgátlást nélkülözők segítésével. A pénz megvan rá, hiszen Magyarország évente 
százmilliárd forinttal segíti a szegény országokat.

Humanitárius kötelesség, természet-, környezet- és klímavédelem



• Évente kb. 80 000 000-val növekszik az emberi létszám a Földön, mert a teherbeesések 
közel fele baleset (még Európában is 43%!), amit a pár nem akart.

• Másodpercenként 4 nő észleli kétségbeesetten, hogy akarata ellenére teherbe ejtették.
• Naponta kb. 100 000 olyan gyerek születik, akit a szülei nem akartak. Ez gyakran tragédia 

a gyermeknek, az anyának, a családnak, a társadalomnak és az élővilágnak.
• A magyar családtámogatás segíti, hogy a kívánt gyermekek minőségi nevelést 

kaphassanak. Nyilván senki nem akarja, hogy a magyarság nyomorúságos sorsokkal 
szaporodjon. Népesedési versenyre már rég nincs hely a túlterhelt Földön. Másokat kell 
segíteni, hogy kövessék a jó magyar példát, saját maguk és a jövő generációk érdekében.

Mindenki személyesen is karbonsemlegesítheti magát és szeretteit, éppen a 
fogamzásgátlást nélkülözők segítésével. 
Erre nyújt lehetőséget a BOCS Civilizációtervezés Alapítvány Quality Family 
Planning Credit (QFPC) programja. 

Jót tenni magunkkal, szeretteinkkel, a szegényekkel és a jövővel

Cégek számára is a 
legjobb lehetőség, 
hogy működésüket és 
termékeiket 
karbonsemlegesítsék.



• A védőnők és az egész egészségügy sokat tehetnek az ENSZ Népesedési Program 
(UNFPA) e mottójának megvalósulásáért. 
• Magyarországon ugyanúgy, mint az egész világon, az emberiség sorsa azon 
múlik, hogy a történelem legnagyobb serdülő generációja, a fiatal nők és anyák 
megkapják-e a szexuális felvilágosítást, fogamzásgátlás kompetenciát és 
eszközöket a baleset-teherbeesések megelőzéséhez.
• Szerencsére Európában a fiúk, férfiak, apák is bevonhatók a fogamzásgátlásba - 
ami a világ sok részén még nem mondható el.

•"Minden gyermek kívánt, minden terhesség tervezett" (UNFPA)



"Vagy önkéntesen fordítjuk vissza a népességrobbanást, vagy 
a természet teszi meg brutálisan." (Sir David Attenborough)

"A fogamzásgátlás nagyobb jótétemény, több embernek 
és kevesebb költséggel, mint bármely egyéb technológia,
ami az emberiség rendelkezésére áll." (James Grant, UNICEF)



Köszönöm a figyelmet!

Meghívásra szívesen vetítjük Sir David Attenborough 54 
perces BBC filmjét a BOCS magyar feliratozásával: 

Hány embert bír el a Föld?

https://bocs.eu/david-attenborough-hany-embert-bir-el-a-fold-teljes-film/


