
 
 
 

 
Felhívás a COP26-on sürgős cselekvésre az éghajlati, reproduktív és generációk közötti 
igazságosság érdekében 

 
 

Címzettek: Az UNFCCC 26. részes felek konferenciájának elnöke és küldöttei 

2021. október 27. 

 

Felszólítjuk a COP26 elnökét és küldötteit, hogy sürgősen és egyértelműen nyilvánosan ajánlják az 

igazságos és fenntartható családtervezést a növekvő globális egyenlőtlenségek, köztük a nemek közötti 

egyenlőtlenségek és az éghajlati válság kezelése érdekében. A kormányok, a nem kormányzati szervezetek 

és a nagy alapítványok cserbenhagyják a nőket, a gyermekeket és a jövő generációit. Az igazságos és 

fenntartható családtervezésre irányuló egyetemes erőfeszítések nélkül nem lehet elérni a fenntartható 

fejlődési célokat, az FP2030 kötelezettségvállalást és az emberi fejlődési index referenciaértékeit, és az 

emberi jogok továbbra is sérülni fognak. 

 

Az igazságos és fenntartható családtervezés középpontjában az emberi jogok állnak, és 

figyelembe veszi a nők, a gyermekek és a jövő nemzedékek szükségleteit - amit a jelenlegi 

családtervezési programok világszerte nem tesznek meg. Az igazságos és fenntartható 

családtervezés: 

 

• Egyenlő hozzáférést biztosít a családtervezéshez és az oktatáshoz 
 

• Méltányos jogosultságokat biztosít a gyermeknek már születésekor 
 

• Elkerüli a kényszerítő ösztönzőket, amelyek elősegítik a születések számának növekedését 
 

Ezek az erőforrások felerősítik az egyéneket és a családokat, és lehetővé teszik a közösségek és a 

kormányok számára, hogy fenntarthatóan és méltányosan többet fektessenek be minden egyes 

gyermek fejlődésébe, és megvédjék jövőjüket, miközben fenntartják a reproduktív jogokat. 

 

A jelenlegi politikai, vallási, gazdasági és kulturális nyomás azonban, amely a születések számának 

növelésére és a családtervezési programok akadályozására irányul, a legnagyobb válságokat okozza, 

és veszélybe sodorja a jelenlegi és a jövő generációk egészségét, biztonságát és jólétét. Több 

milliárddal több ember él ezen a bolygón, mint amennyit a Föld ökológiailag fenntartható módon el 

tud tartani. A fenntarthatatlan népességnövekedés, amely dokumentáltan megsokszorozza a 

veszélyeket, hozzájárul a katasztrofális éghajlatváltozáshoz, a példátlan áradásokhoz, a 

világjárványokhoz, az ökoszisztémák pusztulásához, a talajvíz kimerüléséhez, a tömeges kihalásokhoz 

és a környezet pusztulásához. A növekvő egyenlőtlenségek súlyosbodása, amely nagyrészt a növekvő 
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népességünknek köszönhető, szintén komoly fenyegetést jelent a demokráciára és a politikai 

stabilitásra világszerte. 
 

A családalapítás joga 

 

Sajnos a jelenlegi családtervezési programok és politikák azt mutatják, hogy az ENSZ félreértelmezte az 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 16. cikke szerinti családalapításhoz való jogot. A 16. cikket úgy 

kellett volna alkalmazni, hogy az minden generációt védjen, a 20. század közepén élőket és a 2050-ben 

élőket egyaránt. Emellett összhangban kellett volna értelmeznie más emberi jogi kötelezettségekkel, 

például a gyermekek jogairól szóló egyezménnyel, a FP2030-as programmal, valamint az SDG-kkel. 

 

A ma általunk teremtett feltételek miatt a fiatalok 40%- HYPERLINK 

"https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3918955"a aggódik a családalapítási joga miatt. 

Más szóval, az ENSZ elmulasztotta helyesen kezelni a 16. cikket. Valójában engedett a tagállamok 

nyomásának a 20. században a nagy és fenntarthatatlan családok és népességnövekedési ráták 

érdekében. 

 

A gyermekek jogai és a generációk közötti igazságosság 

 

A 16. cikk téves értelmezése lehetővé tette, hogy a növekedéspárti gazdasági és pronatalista nyomás 

közvetlenül aláássa az ENSZ egyértelmű elkötelezettségét a gyermekek jogai, a fenntartható fejlődés 

és a generációk közötti igazságosság mellett. A dolgok jelenlegi állása szerint a fiatalabb és a jövő 

nemzedékek az emberi jogok jelentős visszaesésének veszélyével néznek szembe. 

 

Bizonyítékok hegyei mutatják, hogy a népesség okozta veszélyek miatt a ma és a jövőben született 

gyermekek "példátlanul nehéz életet" fognak élni, és olyan körülményekkel kell szembenézniük, 

"amelyeket az idősebb generációk még soha nem tapasztaltak". Az UNICEF legfrissebb jelentése 

szerint a világ 2,2 milliárd gyermekének közel fele már most "rendkívül nagy veszélynek" van kitéve az 

éghajlati válság és a környezetszennyezés hatásai miatt. A nem fenntartható, növekedés-mániás 

politikák által létrehozott egyenlőtlenségek más jelentős hatással is vannak a gyermekekre, például a 

becslések szerint 356 millió gyermek él világszerte mélyszegénységben. 

 

Pronatalista kényszer a reproduktív igazságtalanság középpontjában 

 
A vallási és patriarchális pronalista struktúrák világszerte, de különösen az alacsony és közepes 

jövedelmű országokban, a népességszabályozás egy olyan fajtáját alkalmazzák, amely a nőket és 

lányokat nemzésre kényszeríti. Ez a reproduktív elnyomás közvetlenül sérti a 16. cikket. Világszerte 

körülbelül 270 millió nő (WHO) tapasztalja a családtervezési oktatás és a fogamzásgátló eszközök 

használatának komoly akadályait, amelyek a fogamzásgátlással kapcsolatos félelemben és 

félretájékoztatásban gyökereznek. Évente körülbelül 12 millió 18 év alatti lányt kényszerítenek 

házasságra és anyaságra. Ezt a 12 millió lányt, aki nem dönthet a családtervezésben, nemcsak a 

gyermekkorától, hanem az egész életre szóló lehetőségeitől is megfosztják. 
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A közép- és magas jövedelmű országokban egyre inkább terjed a babavárási pánikkeltés, a 

pronatalizmus egy másik fajtája. A növekedésre összpontosító közgazdászok és politikusok - 

némelyek nacionalista agendával vegyítve - több gyermek nemzésére kényszerítik a nőket azzal, hogy 

aktívan megakadályozzák a családtervezési oktatáshoz, a fogamzásgátláshoz és az abortuszhoz való 

hozzáférést, emellett pedig bababónuszokat kínálnak. Néhány példa a születések ösztönzésére 

irányuló pánikkeltést alkalmazó országokra: Kína, Irán, Oroszország, India, Törökország, 

Magyarország, Görögország, az Egyesült Államok és Lengyelország. Amellett, hogy az ilyen 

pronatalista nyomásgyakorlás sérti a reproduktív jogokat, a csecsemőket árucikknek tekinti, anélkül, 

hogy különösebb figyelmet fordítana minőségi élet szükségleteikre. 

 
Az igazságos és fenntartható családtervezés alkalmazása 

 

A globális közösség elmulasztotta ajánlani és támogatni az egészséges és fenntartható 

ökoszisztémákat és az igazságos jólétet elősegítő reprodukciós döntéseket. 

 

A fiatalok és a jövő nemzedékek jogainak megsértéséért a legjobb kárpótlás a 16. cikk helyes 

értelmezése és az erőforrások méltányos átcsoportosítása révén érhető el, hogy minden gyermek 

igazságos körülmények között szülessen. Egy ilyen családtervezési modell feltárná, hogy milyen 

jogosultságokat tudnánk létrehozni a jövő népének és egy olyan világnak a javára, amely a 

gyermekeket helyezi előtérbe egy igazságos út kezdetén. Tekintettel a 16. cikk különleges jellegére, 

helyesen értelmezve azt különösen kényszerítő erejűnek kell értelmezni. 
 

Miért kell az ENSZ-nek vezetnie 

 

A kormányok és a közösségi intézmények felelőssége, hogy a családtervezésbe és a családokba történő 

fenntartható és méltányos befektetéseket elősegítsék felvilágosítással a késleltetett szülőség, a nagyobb 

születési időközök és a kisebb családok (a gyermeket kívánók számára) előnyeiről. Ezek az előnyök 

magukban foglalják a nagyobb pénzügyi stabilitást és egészséget, a jobb szociális és érzelmi 

eredményeket, a magasabb életszínvonalat, a nők nagyobb szerepvállalását, az egyes gyermekekbe való 

nagyobb befektetést és egy fenntarthatóbb bolygót. 

 

A COP26 elnökének és küldötteinek nyilatkozata erőteljes lépés lenne a káros pronatalizmust alátámasztó 

mítoszok eloszlatása és a nem fenntartható népességnövekedés kérdésének szélesebb körű kezelése 

érdekében. Egy nyilatkozat emellett a gyermekek és a jövő nemzedékek szükségleteiről és 

életminőségéről szóló vitáknak is teret adna. A COP26 elnöke is elismerhetné az átfogó és méltányos 

családtervezési programokba történő jelentős beruházások sürgősségét. Ezeket nemcsak az egyéni jogok 

támogatásaként kellene hangsúlyozni, hanem az igazságos és fenntartható születési feltételek 

megteremtéseként is. 
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Az Egyesült Nemzetek Szervezetét kritika érte, hogy nem avatkozik be az emberi jogok védelme 

érdekében más kontextusokban. Ez a hanyagság már eddig is katasztrofális következményekkel járt 

bolygónkra és fajunkra nézve. Ezért elengedhetetlen, hogy az ENSZ felszólítsa a kormányokat, a 

nem kormányzati szervezeteket és a nagy alapítványokat, hogy támogassák a méltányos és 

fenntartható családtervezést a generációk közötti igazságosság biztosítása és az emberek, 

különösen a nők és a gyermekek valódi felszabadítása érdekében. 
 
 
 
 
 
 
 

Carter Dillard Nandita Bajaj 
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