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How Many People

goed
beke
ken

Can Live on Planet Earth?

David Frederick Attenborough (1926) werkte meer
dan vijftig jaar voor de Britse
omroep. Hij startte er in 1952
bij BBC en maakte er een
brede waaier van programma’s.
In april 2005 werd Sir David
onderscheiden met de Order
of Merit van de Koningin, die
bijzondere onderscheiding
in de kunsten, wetenschappen en andere gebieden
erkent. Hij reisde verschillende malen rond de wereld
en maakte hier verschillende
schitterende natuurreportages over, die wereldfaam kregen en meermaals bekroond
werden. Hij is een held voor
de ecologisten, maar door
sommige politici (vooral in de
Amerikaanse republikeinse
partij) wordt hij bekeken als
een goddeloos doemprofeet.
In 2009 maakte hij de docu-
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mentaire “How many people
can live on planet earth”,
waarin hij duidelijk pleit voor
de afremming van de bevolkingsgroei. Hij opent deze
boeiende en goed gemaakte
documentaire door te stellen
dat er elke seconde een kind
op aarde wordt geboren. Elke
dag komen er 200.000 bij. Elk
jaar zijn dit bijna 18 miljoen
mensen. Al deze mensen hebben water, eten en energie
nodig. Hij stelt zich dan ook
grote vragen over de gevolgen van deze snelle groei.
Experts beweren dat Britse
consumenten meer dan dubbel zo veel grondstoffen verbruiken dan de aarde hen
per individu ter beschikking
stelt.
Geboortebeperking is
een plicht
Over de hele wereld zijn

ecologen, demografen en sociologen het erover eens dat
ons een enorme uitdaging
wacht. David Attenborough
vraagt zich dan ook af wat het
draagvlak is van onze planeet.
Zo stelt hij ook onomwonden vast dat we de bevolkingsgroei veel wetenschappelijker en tegelijkertijd ook
socialer moeten benaderen.
Onderzoek heeft aangetoond
dat waar vrouwen geëmancipeerd zijn en lezen en schrijven en waar de gezinsplanning vrij is, de geboortecijfers
dalen. Maar hoe ga je wereldwijd de bevolking onder
controle houden zonder
aan persoonlijke rechten te
raken? Nochtans benadrukt
hij dat het de plicht is van
elk individu om in het belang
van de hele mensheid en het
voortbestaan van de planeet
Aarde aan geboortebeperking te doen. Verbeteringen
in het sociale beleid en mondiale samenwerking zouden
al een eerste hoopgevende
stap kunnen zijn. We zijn
verschillende levensvormen
aan het vernietigen en we
dreigen samen met hen uit te
sterven; langzaam raken onze
water-, voedsel- en olievoorraden opgebruikt. De sterkste
groei van het verbruik doet
zich momenteel voor in de
ontwikkelingslanden, maar
het blijft uiteraard de westerse wereld die de grootste
impact heeft op de uitputting
van de wereldvoorraden. Er
zou gewerkt moeten worden
aan een beleid op wereldvlak
waarin geboortebeperking
en herverdeling van de rijkdommen en energiebronnen
centraal staan.

Heel wat internationale tvzenders (waaronder Canvas)
zonden deze verontrustende
documentaire uit en aan
de meest gerenommeerde
universiteiten wordt deze
documentaire als didactisch
materiaal van hoge kwaliteit
beschouwd. Nu is het aan de
dames en heren politici om
hun huiswerk te maken. Dat
was trouwens de belangrijkste bekommernis van de heer
Attenborough!
André Oyen,
publicist en lid Vereniging
Vlaamse Filmkritiek
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McNabb Connolly (distributor)
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