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1. Úvod
Přelidnění je stav lidské populace, kdy dochází k neúnosné

lasti. V různých regionech se setkáváme s lokálním nedostat‑

zátěži životního prostředí nebo nedostatečné dostupnosti

kem dostupné pitné i užitkové vody, potravy, zdravotní péče,

zdrojů. Hustota obyvatelstva je sice faktor, který má na „pře‑

bydlení apod. Na tyto jednotlivé nedostatky upozorňuje OSN

lidněnost” vliv, ale není to faktor rozhodující. V rozšířeném

např. skrze Cíle udržitelného rozvoje (dále jen SDGs, Sustaina-

vymezení pojmu „přelidnění” můžeme mluvit také o nerovno‑

ble development goals).

1

měrném rozložení populace, kdy dochází k velké převaze jed‑

V tomto dokumentu bude čtenář nejdříve seznámen s tím,

noho pohlaví ve věkové kategorii nebo v populaci určitá věková

jak probíhal vývoj růstu populace na celé planetě v minulosti

kategorie dominuje, popřípadě chybí.

a jaké jsou vyhlídky do budoucna. Dále se dozví něco o pro lid‑

V médiích se často hovoří o riziku přelidnění planety

stvo klíčových zdrojích. Další kapitoly tyto informace zasadí

a vznikají různé iniciativy, které na tento problém upozorňují.

do kontextu – jaké jsou důsledky našeho jednání, jaká rizika

Mnohé ho ale vyvracejí nebo uvádí na „pravou” míru. Na jedné

a příležitosti, případně možná řešení. V závěru se text věnuje

straně tedy stojí názor, že lidstvo už za současného stavu trvale

tomu, jakým způsobem problém pojímají některé mezinárodní

degraduje životní prostředí a jeho početnost klade neúnosný

instituce.

2

nápor na ostatní organismy. Na straně druhé v současné době

Přelidnění jako takové Hospodářská a sociální rada OSN

lidstvo netrpí absolutním nedostatkem zdrojů a stále existují

dosud neřešila, zaměřovala se spíše na jeho klíčové body, pro‑

rezervy v technologiích, které by zvětšily jejich využitelnost.

tože mezi její dlouhodobé cíle patří právě zlepšení celkové

V historii šel rapidní nárůst počtu obyvatel vždy ruku v ruce

životní úrovně. Přelidnění může životní úroveň významně

s (nejenom) technologickým vývojem.

snižovat. Právě proto by mohla být pro simulovaný ECOSOC

Ačkoliv nemůžeme s jistotou mluvit o přelidnění planety
jako celku, určitě můžeme považovat za přelidněné některé ob‑

výzva se na problematiku podívat např. tímto backgroundem
naznačeným úhlem pohledu.

2. Růst obyvatelstva
Na začátek se budeme věnovat globálnímu populačnímu

zdvojnásobení populace se odehrálo v letech 1950 až 1987,

růstu. Ten odstartovala průmyslová revoluce, která začala

kdy se z 2,5 miliard stalo 5 miliard lidí během pouhých 37 let.3

v západní Evropě v 18. století. Docházelo k rozkvětu měst

Jak lze vidět na grafu, světová populace do první poloviny

a zároveň k průmyslovému a vědeckému pokroku, díky kte‑

18. století rostla velice pomalu. Až do této doby byla zazname‑

rému se zemědělská produktivita dramaticky zvýšila, což

nána vysoká míra úmrtnosti, což bylo zapříčiněno morovými

znamenalo schopnost uživit čím dál více lidí. Trvalo tisíce let,

epidemiemi, hladomorem, nedůslednou hygienou a chudobou

než lidská populace dosáhla jedné miliardy, ale nárůst o dal‑

obecně.4 S příchodem průmyslové revoluce rostla světová po‑

ších šest miliard lidí zabral pouze 200 let. Nyní obývá planetu

pulace podstatně rychleji; do roku 1975 se ztrojnásobila. Do

Zemi přes 7 miliard lidí, což je zatím nejvyšší zaznamenaný

roku 1987 byl zaznamenán již zmíněný ještě dramatičtější ná‑

počet v její historii, a světová populace dále roste.

růst a populace dosáhla pěti miliard.

Tempo růstu světové populace se silně mění. V minulosti

Tuto vrcholnou míru růstu nyní svět překonává a odha‑

obyvatelstva přibývalo pomalu: téměř sedm století trvalo, než

duje se, že v roce 2024 dosáhne Země osmi miliard; za dalších

se zdvojnásobilo z 0,25 miliardy (na začátku 9. století) na 0,5

14 let 9 miliard a k 10 miliardám obyvatel dojde v roce 2056.

miliardy (polovina 16. století). Vzhledem k tomu, že tempo

Je zjevné, že období exponenciálního růstu populace je již za

růstu stoupalo, klesala doba pro zdvojnásobení. Nejrychlejší

námi.5

3
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Obrázek č. 1: Čas nutný ke zdvojnásobení světové populace – historické odhady a projekce OSN do budoucna44

2.1 Příčiny růstu obyvatelstva
Počet obyvatel roste s technologickým pokrokem. Díky vý‑

se, že tento podíl bude růst.6

voji medicíny klesá míra úmrtnosti. Největší pokroky v oblasti

Do budoucna se za jednu z hlavních příčin růstu počtu oby‑

medicíny či vědy celkově nám přinesla průmyslová revoluce.

vatel považuje také chudoba. Podle odhadů OSN 48 nejchud‑

Od té doby je možné překonat onemocnění, která by pro nás

ších zemí světa bude v blízké budoucnosti nejvíce přispívat ke

v letech minulých končila jedině smrtí. Dále vynález vakcín

globálnímu růstu populace.7 Ačkoliv obyvatelé chudých regi‑

a objev antibiotik zachránily tisíce lidí a byly klíčovým fakto‑

onů mají nedostatečné vzdělání a v regionech je nejen vysoká

rem, který přispěl k prudkému populačnímu růstu. Vědecký

míra porodnosti, ale i úmrtnosti, lze předpokládat, že po mír‑

výzkum a technologické inovace vedly také k efektivnější ze‑

ném nárůstu životního standardu obyvatel v těchto regionech

mědělské produkci, což mělo za následek vytvoření plodin,

bude úmrtnost nižší a region bude přispívat k populačnímu

které lze pěstovat celoročně, či odolnějších semen. Zlepšeny

růstu. Na druhou stranu s rostoucí vyspělostí regionů a zemí

byly také metody rybolovu a chovu dobytka, které přispěly

klesá porodnost.

k

zajištění

množství

většího
potravin,

které mohou živit oby‑
vatelstvo.

V

“

Je zjevné, že období exponenciálního
růstu populace je již za námi.

nepo‑

V tomto kontextu
je nutné podotknout,
že jsou zaznamenávány
kroky ke zlepšení situ‑

slední řadě měla v některých zemích důležitý dopad migrace

ace, především v zemích trpících chudobou. V Guatemale sice

a urbanizace, nejen s ohledem na demografický růst, ale také na

od roku 1992 došlo ke skoro polovičnímu snížení chudoby,

zvýšení bohatství. V současné době žije ve městech s více než

ale téměř 60 % obyvatelstva v chudobě stále žije,8 40 % z nich

300 000 obyvateli zhruba polovina světové populace a očekává

trpí chudobou extrémní.9 Kambodža zaznamenala pokles po‑

4
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čtu dětí průměrné rodiny, ke kterému došlo na základě po‑

velikost rodiny se spolu s tím zmenšila na polovinu.10

klesu extrémní chudoby v zemi. Průměrná rodina v Kambodži

V neposlední řadě můžeme jako příčinu lokálního přelid‑

v roce 1994 měla 6 dětí; situace, kdy obyvatelé žijí za méně než

nění zahrnout nekontrolovatelné přistěhovalectví, při kterém

1,25 $USD denně, se do roku 2015 zlepšila o 40 % a průměrná

státům docházejí potřebné zdroje pro jejich vlastní populaci.11

3. Přírodní zdroje
Voda, vzduch a půda patří mezi hlavní zdroje, ze kterých
obyvatelé planety Země čerpají. Člověk ale svým tempem

vedou při nedostatku těchto zdrojů není těžko představi‑
telné.

života spotřebovává 1,7 krát více přírodních zdrojů, než je

Je sice pravdou, že od podepsání Pařížské dohody se

planeta schopna vyrobit za rok. Důsledky nedostatku zdrojů

svět zdá být odhodlanější omezit emitující uhlík, ale nejen

jsou např. extrémní sucha, odlesňování, ztráta některých

s ovzduším je potřeba nakládat hospodárněji. Vyskytuje se

druhů živočichů, rychlý růst cen komodit nebo pokračující

množství dalších zdrojů, jež je potřeba využívat efektivněji

zrychlení globálního oteplování.

ve prospěch budoucího života na Zemi.

12

Jak nekvalitní život lidé

3.1 Voda
Studie Globální výhled o vodních zdrojích do roku 2025 odha‑

než veškeré dostupné sladkovodní zdroje.13 Téměř 1 z 10 lidí

duje, že do roku 2025 bude více než polovina světové populace

žije bez přístupu k čisté vodě. Zemědělský průmysl dnes spo‑

čelit nedostatku vody a poptávka po vodě bude o 70 % větší,

třebuje, často nehospodárně, až 70 % dostupné sladké vody.

3.2 Půda
S rostoucím počtem obyvatel Země je čím dál více pozemků

něných oblastí, přičemž nejvíce postižené jsou deštné pralesy.

použito k urbanizaci. Lidská činnost na těchto územích způso‑

Příčinami jsou legální i nelegální těžba dřeva, produkce palmo‑

buje znečištění a dochází k postupné degradaci zdrojů.

Pro

vého oleje či vyšší poptávka po papíru a dřevěných výrobcích.16

lepší udržitelnost půdy je nutné jí neustále dodávat další živiny.

Dále je třeba zaměřit se na plánování městských regionů,

Např. kompostování dodá půdě živiny pro další možnost pěsto‑

aby došlo k efektivnímu využití zemědělské půdy v okolí měst.

vání plodin takřka okamžitě.

Například město New York chrání půdu kolem vodních nádrží,

14

15

S půdou je úzce spjata problematika odlesňování. Lesy

aby bylo zabráněno znečištění vody; japonské Sapporo chrání

absorbují oxid uhličiý, zajišťují čistou vodu a jsou domovem

své horské svahy před erozí půdy a Portland nastavil limity pro

mnoha druhů živočichů. Ztrácíme však celkovou plochu zales‑

další rozšiřování města.17

3.3 Potrava
Zda je Země schopna uživit populaci, závisí na třech fakto‑

Při prognózách, ze kterých je patrné, že světová populace

rech: na dostupnosti orné půdy, přístupu k vodě a tlaku popu‑

dosáhne do roku 2050 téměř deseti miliard, je evidentní, že ze‑

lace na zemědělství. V chudých zemích světa je snaha zvýšit

mědělská půda nebude schopna udržet „stejné tempo”. Roste sice

zemědělskou produktivitu podkopávána rychlým populačním

světová populace, ne však zemský povrch, který je možný pro

růstem, proto je k odvrácení chronického nedostatku potravin

zemědělství využít. Nyní jeden z devíti lidí na celém světě trpí

potřebná i nižší míra porodnosti spolu s lepším hospodařením

hladem.18

s půdou a vodními zdroji.

5

Jak země, které se rozvíjejí, tak industrializované země bu‑
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dou muset celosvětově zvyšovat své výnosy z úrody. V roce

zanedbala. Kvalitnější zemědělskou produkci a nárůst zisků sa‑

2003 hlavy států Africké unie přijaly tzv. Maputskou deklaraci,

motných zemědělců může zvýšit používání geneticky modifiko‑

ve které se zavazují k přidělení 10 % národního rozpočtu na

vaných organismů. Tento způsob úpravy genetického materiálu

rozvoj zemědělství.

je však předmětem diskuzí a velkým množstvím lidí odmítán.20

19

Tento cíl však většina zavázaných zemí

3.4 Fosilní paliva
Poptávka po fosilních palivech stále stoupá a vyvíjí tlak na

mobilů, které tato paliva vůbec nepoužívají.

čerpání přírodních zdrojů. Do roku 2030 se očekává, že se celo‑

Plošný zákaz používání fosilních paliv je zřejmě nemožný,

světová poptávka po těchto typech energie zvýší o 60 %.

lze však po nich postupně snižovat poptávku, například sdí‑

Pro snížení tohoto podílu je důležité, aby vlády a korporace

lením automobilů nebo jinými změnami životního stylu. Další

zvýšily své využívání a podporu obnovitelných zdrojů, jako

možností je i omezení uhelného průmyslu, který je pro svou

jsou sluneční kolektory a vodní energie. Další možností vlád je

nízkou cenu hojně využívaným způsobem výroby energie po

požadování nebo podpora palivově efektivních aut a technolo‑

celém světě. Uhelný průmysl však produkuje zhruba čtvrtinu

gií, které sníží spotřebu paliva – např. přímé vstřikování paliva,

z celkového objemu emisí skleníkových plynů v USA a těžba

které může snížit spotřebu až o 13 %, nebo podporu elektro‑

uhlí navíc významně ničí krajinu.22

21

4. Jiné zdroje
Nejen suroviny dostupné z přírody jsou omezené. Ome‑

nosti bydlení, zdravotní péči a do jisté míry i o školství

zené jsou i služby, a to tím, že nemáme dostatek pracujících

(které můžeme považovat za základní předpoklad rozvi‑

na určitých pozicích nebo nejsme schopni vyhovět jejich

nuté společnosti).

poptávce – ať už z technických (např. špatná dostupnost)

“

Podle odhadů z roku 2015 1,6 miliardy lidí žije bez do‑

1,6 miliardy lidí žije bez dostatečné střechy nad hlavou, 1,1 miliardy lidí nemá žádný přístup k elektřině a celých 400 milionů
lidí nemá přístup k základním zdravotnickým službám.

nebo finančních důvodů (služba je moc nákladná na provoz

statečné střechy nad hlavou,23 1,1 miliardy lidí nemá žádný

a není potom schopná se uživit nebo nemáme kapacity ji

přístup k elektřině24 a celých 400 milionů lidí nemá přístup

efektivně dotovat). Konkrétně můžeme mluvit o dostup‑

k základním zdravotnickým službám.25

5. Důsledky a rizika přelidnění
5.1 Vyčerpání zdrojů
Jedním z důsledků a rizik přelidnění je právě popsané nad‑

ňování, desertifikace, vyhynutí některých živočišných druhů

měrné využívání přírodních zdrojů, které může vést k celkové

a velké množství skleníkových plynů v ovzduší vedoucí ke glo‑

degradaci životního prostředí. Příčinou degradace je odles‑

bálnímu oteplování.26

6
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5.2 Riziko neudržitelné migrace
Pokud se bavíme o přelidnění jako o lokálním problému, tak

může znamenat zhoršení životní úrovně pro obyvatele území,

je pochopitelné, že obyvatelé přelidněných území budou mít ten‑

kam tito lidé migrují. To se může projevovat různě – například

denci se přesouvat do míst, kde jsou podmínky příznivější. To ale

zvyšující se nezaměstnaností nebo životními náklady.27 28

5.3 Nežádoucí věkové rozložení populace
Demografický pokles nastává se snížením porodnosti
a zvyšováním věku dožití. To vytváří tzv. „demografic‑

kou past”, kdy následující méně početná generace nebude
schopna uživit své již nepracující předchůdce.29

6. Příležitosti
Všechny potíže spojené s přibýváním lidí na planetě

zřejmě neschyluje. Populační růst neznamená jen nedostatek

a omezením dostupnosti zdrojů mohou být pro lidstvo pří‑

prostoru, jídla a zdrojů, ale především je další příležitostí pro

ležitostí k efektivnímu a pro planetu méně zatěžujícímu ži‑

lidstvo, jak efektivněji nyní dostupné zdroje využít a udržet.

votu. Vysoká koncentrace lidí ve městech je z určité perspek‑

Malthusiánská teorie tvrdí, že „stále rychlejší
absolutní růst populace nekoresponduje
s pomalou mírou růstu potravinových a jiných zdrojů lidstva.”45

tivy pozitivním faktorem a přináší technologický pokrok,
výzkum a vývoj ve snaze nalézt řešení potřeb obyvatelstva.
Jako příklad můžeme uvést popularizaci komunikačních
technologií, generování a shromažďování dat, která regist‑

Tyto příležitosti musí ale lidstvo uchopit, jinak může mít

rují celou lidskou činnost, a také přírodní záznamy ze všech

přelidnění katastrofální důsledky. Konkrétně pokud nám do‑

oblastí planety či vznik „smart cities”, která jsou přizpůso‑

jdou některé přírodní zdroje, půjde o katastrofu pouze tehdy,

bena k zajištění dobrých životních podmínek pro dále ros‑

pokud nebudeme připraveni začít využívat pro podobný účel

toucí populaci.

zdroje jiné, případně se snažit optimalizovat výrobu nebo

30

Vývoj a nárůst obyvatelstva na Zemi zatím rozhodně ne‑
koreluje s malthusiánskou teorií a ani v budoucnu se k tomu

cenu (a tím snížit poptávku a rychlost vyčerpání zdrojů) tak,
aby se zdroj vyčerpal, až na to lidstvo bude připravené.

7. Možná řešení
7.1 Humánní kontrola populačního růstu
Jedním z řešení problému přelidnění planety je edukace

v mnoha zemích nepřípustné, ale následná detabuizace tématu

o kontrolované reprodukci a osvěta, která by měla především

by mohla pomoci ženám, které otěhotněly nechtěně. Je zde

dospívajícím z chudých zemí vysvětlovat, proč může být vý‑

stále asi 200 milionů žen, které by chtěly užívat antikoncepci,

hodnější mít například pouze dvě děti. Na toto rodinné plá‑

ale nemají k ní žádný přístup.32 Dalším řešením je důkladné se‑

nování by mělo navazovat i otevření diskuze ve společnosti

xuální vzdělávání a poskytování sexuální výchovy dětem již na

o ukončení těhotenství, dobrovolné sterilizaci či antikoncepč‑

prvním stupni základních škol.33

ních metodách, aby se zabránilo nežádoucímu těhotenství.31
Například téma umělého ukončení těhotenství je stále

7

Jako příklad nehumánní kontroly je bývalá čínská „politika
jednoho dítěte”, která regulovala počet dětí na pár.34
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7.2 Lepší využití příjmů pro růst
Rozvojové země, které jsou bohaté na přírodní zdroje, by

jmy ze zdrojů zachytit, jiné je rozptýlily do nesprávných míst

měly využívat své příjmy z těchto zdrojů na zvýšení mezd a za‑

skrze korupci či konflikty. Nedostatek kapitálu v rozvojových

městnanosti, také posílit investice do soukromého a veřejného

zemích znamená, že úspora by měla být investována do zvýšení

sektoru a tím podpořit hospodářský rozvoj.

lidského kapitálu v domácí ekonomice, a ne do zahraničních in‑

U zemí, které jsou obdařeny přírodními zdroji nebo záso‑

vestičních fondů. Mimo jiné by měla být udržena rovnováha

bami ropy, a přesto mají v průměru horší ekonomickou výnos‑

mezi spotřebou a domácími investicemi, aby byl zajištěn maxi‑

nost než země s malými nebo žádnými zdroji, se hovoří o pa‑

mální dopad na hospodářský růst a rozvoj. Důležitým faktore

radoxu „prokletí přírodních zdrojů”. Pro prokletí přírodních

je míra investice do soukromého sektoru; příjmy z prostředků

zdrojů existuje mnoho důvodů: některé země nedokázaly pří‑

lze využít ke snížení daní a zlepšení infrastruktury.35

7.3 Lepší užívání zdrojů
7. 3. 1 Energie
Snížení spotřeby energie pomáhá zachovávat přírodní

pouze snížením spotřeby masa může být dosaženo úbytku

zdroje, které by jinak byly použity k tvorbě energie v elek‑

skleníkových plynů. Plošným přechodem na vegetariánskou

trárnách, tudíž menší poptávka po energii snižuje poptávku

stravu by došlo ke snížení emisí až o 63 %. Další prospěch by

po těžbě fosilních
paliv.36
zprávou

Špatnou
je,

že

přineslo

“

Pokud by obilí, které připadne zvířatům v západních
zemích, bylo zpracováváno a konzumováno přímo
lidmi, bylo by nakrmeno dvakrát více lidí než nyní.

plošné

přijetí veganství,
kdy

emise

doposud

nebyl

vytvořen

žádný

o 70 %. Růst plo‑

energie,

din pro vegetari‑

zdroj

klesly

by

zhruba

který by je úplně nahradil. Dobrou zprávou však je, že pro‑

ánskou stravu mimo jiné šetří nejcennější zdroj obživy – pů‑

běhly velké změny v tom, jaké energetické zdroje používáme.

du.37

Dnes už je patrné, že žádný zdroj energie nemůže být používán

Nyní je téměř 30 % dostupných ploch planety (kromě le‑

výlučně. Energetický mix jednotlivých států musí být vždy

dovců) využito hospodářskou půdou k chovu zvířat nebo pěs‑

optimalizován danému státu.

tování potravy pro ně. Studie Cornellovy univerzity v roce
1997 zjistila, že k pěstování zeleniny, rýže, ovoce, brambor atd.

7. 3. 2 Vegetariánství a veganství

bylo v té době použito 13 milionů hektarů půdy, zatímco pro
chov hospodářských zvířat 302 milionů. Hlavním problémem

Čím bude planeta zalidněnější, tím více potravy bude po‑

je, že zvířata neefektivně převádí potravu na svalovinu.38 Po‑

třeba. Rostoucí produkce jídla, především zpracování masa,

kud by obilí, které připadne zvířatům v západních zemích,

může zvýšit produkci emisí skleníkových plynů nad bezpečnou

bylo zpracováváno a konzumováno přímo lidmi, bylo by nakr‑

hraniční hodnotu. Přechodem na vegetariánskou stravu nebo

meno dvakrát více lidí než nyní.39

8
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8. Působení mezinárodních organizacích
8.1 UNFPA
Populační fond OSN (UNFPA), který pomáhá zemím zazna‑

produkčních práv k velkému pokroku, tak stále téměř všude

menávat a vypořádávat se s trendy populačního růstu, je jedním

sociální, institucionální a ekonomické faktory berou lidem pro‑

z největších přispěvatelů do datových sbírek o populaci a také je

středky k volbě počtu vlastních dětí. To se týká zemí se všemi

agenturou OSN pro sexuální a reprodukční zdraví. Cílem fondu

mírami porodnosti.40 Mezi jeho další činnosti, kromě sexuál‑

je vytvářet svět, ve kterém je každé těhotenství chtěné, každý

ního a reprodukčního zdraví, patří podpora genderové rovnosti

porod bezpečný a potenciál každého mladého jedince je naplněn.

a sledování populačních trendů jako např. migrace, stárnutí po‑

UNFPA upozorňuje na to, že i přes to, že došlo v oblasti re‑

pulace a urbanizace.41

8.2 Řešení problematiky v ECOSOC
Hospodářská a sociální rada přijala v roce 2005 program sčí‑

a následně poskytuje doporučení pro ECOSOC, které je založeno

tání lidu, domů a bytů do roku 2020, který považuje sčítání oby‑

na posouzení zpráv a otázek spojených s prováděním akčního

vatel za jeden z hlavních zdrojů potřebných pro monitorování

programu.43 Komise se skládá ze 47 členských států, které volí

a provádění programů zaměřených na socioekonomický a udrži‑

Hospodářská a sociální rada na dobu čtyř let. Zasedání probíhá od

telný rozvoj.42

roku 1994 jednou ročně.

ECOSOC má pod sebou také Komisi pro populaci a rozvoj

Zvláštním tématem pro její padesáté první zasedání z roku

(Commission on Population and Development), která například

2017 bylo „Udržitelná města, lidský přesun a mezinárodní mig‑

zajišťuje vypracovávání studií a poradenství Hospodářské a soci‑

race”. Kompletní seznam usnesení a rozhodnutí Komise je k na‑

ální radě o populačních otázkách a trendech, souvisejících rozvo‑

hlédnutí zde.

jových politikách či poskytování pomoci obyvatelstvu na žádost

Na druhou stranu je ale nutno konstatovat, že téma přelidnění

rozvojových zemí a zemí s dočasně tíživou ekonomickou situací.

v podobě, jaká je nastíněna v tomto textu, ještě ECOSOC nikdy

Dále monitoruje, přezkoumává a hodnotí provádění akčního

neřešil. Proto by tento bod agendy mohl být pro delegáty velkou

programu Mezinárodní konference OSN pro populaci a rozvoj

výzvou.

9. Závěr
Přelidnění je jev, který může způsobit kolaps ve společnosti
na několika frontách. Již dnes se tento jev v různých formách
na různých místech na planetě vyskytuje.

je zde riziko, že se kvalita života na Zemi globálně zhorší.
Zdroje, které potřebujeme k životu, jsou omezené a je důle‑
žité s nimi nakládat co nejzodpovědněji.

Nad problematikou je ale nutné přemýšlet analyticky. Ra‑

Kontrola počtu obyvatel na planetě se musí přizpůsobit

pidní zvýšení počtu obyvatel šlo v historii vždy ruku v ruce

různým potřebám jednotlivých států a je otázkou, zda politiky

s pokrokem a je tomu tak i dnes. Určitě se ale musíme aktivně

tvrdě omezující růst počtu obyvatel jsou vůbec slučitelné se

snažit o uchopení nových příležitostí a přizpůsobení se, jinak

základním lidským právem – právem na život.

9
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Otázky pro jednání
1.

Jak se staví váš stát k riziku přelidnění planety?

2.

Snaží se váš stát situaci nějak aktivně řešit, nebo působí spíše v pozici pasivního pozorovatele? Mohli byste svou politiku doporučit
i ostatním státům?

3.

Je hustota zalidnění ve vašem státě únosná? Čeho a proč máte nedostatek?

4.

Má obyvatelstvo vašeho státu přístup k základním zdrojům, jako je čistá voda či potrava? Pokud ne, jak obyvatelům státu tyto zdroje
zpřístupnit?

5.

Používá váš stát územní nebo regionální plánování? Je půda využívána dostatečně efektivně?

6.

Je porodnost a úmrtnost ve vašem státě spíše vyrovnaná, nebo jedna strana dominuje? Je rozložení populace momentálně příznivé?
Napovídá vývoj, že se rozložení populace zlepší/zhorší? Jak tomu bránit/pomoci?

Doporučené zdroje
Souhrnná zpráva OSN o světové populaci
http://www.stopkillerrobots.org/wp‑content/uploads/2013/03/KRC_CountryStatus_14Mar2014.pdf
Data z UNFPA
https://www.unfpa.org/data/world‑population‑dashboard
Dokument OSN o vývoji lidské populace do budoucna
https://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop2300final.pdf
Vyjádření některých států k problematice přístupu ke vzdělání, obživě nebo dostupnosti přístřeší
https://www.un.org/press/en/2017/gashc4209.doc. htm
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