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8 milliárd ember – Hogy lesz így 
fenntarthatóság? 
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Egy újabb mérföldkőhöz érkezett az em
beriség, ugyanis 2022. november 15én 
Földünk népessége elérte a 8 milliárdos lét
számot. Természetesen azt, hogy egészen 
pontosan mennyien is vagyunk nem lehet 
tudni, de annyi biztos, hogy az ENSZ hiva
talos számításai szerint elértük ezt a kerek 
számot. António Guterres, az ENSZ főtit
kára a következőképpen vélekedett az ese
ményről: „Ez a mérföldkő remek alkalom 
arra, hogy megünnepeljük a sokszínű-
ségünket és fejlődésünket, miközben 
figyelemmel kell lennünk az emberiség 
közös felelősségére a bolygóért.” (ENSZ, 
2022a) De mit is jelent ez számunkra? 
Tényleg ez az egyik legfőbb gátja a hőn áhí
tott fenntarthatóság elérésének?
A túlnépesedést az elmúlt évtizedek leg
súlyosabb globális problémái között emle
getik. Azt hinné az ember, hogy akkor ez 
egy újkeletű dolog, pedig egyáltalán nem. 
Maga a növekedési ciklus nem az elmúlt 
évtizedekben kezdődött, csak ekkor került 
igazán reflektorfénybe, mint a fenntart-
hatóság egyik legfőbb gátja. A Föld 
népessége az ipari forradalom óta exponen
ciálisan növekszik. Az 1. ábrán láthatjuk a 
főbb mérföldkövek elérésének éveit és az 
azalatt eltelt időt. 

Míg az 1 milliárd eléréséhez nagyjából 200
300 ezer év kellett az emberiségnek, addig 
az 1 milliárdról a 2 milliárdra történő növe
kedéshez már elég volt 120 év. A legerősebb 
növekedési ciklus valamikor a II. világhá
ború után az 1950es évektől kezdődött, 
ami két fő okra vezethető vissza. Az egyik 
összetevő az átlagos élettartam fokozatos 
emelkedése volt, köszönhetően a közegész
ségügy, a táplálkozás, a személyi higiénia 
és orvostudomány terén elért lényeges fej
lődésnek, míg a másik a számos országban 
fennmaradt magas termelékenységi szint. 
Ez a ciklus az 1970es évek végéig tartott, 
onnantól ugyanis a Föld népességének 
növekedési üteme lassulni kezdett, ami 
a fogamzásgátló módszerek terjedésére, 
valamint a különböző születésszabályo
zá si intézkedésekre (pl. Kínában az egy 
gyer mek politika) vezethető vissza. A 6 mil
li árdot 1999ben értük el, ezt követően 12 év 
kellett, hogy elérjük 2011ben az újabb mér
földkövet jelentő 7 milliárdot, viszont a 8 
milliárdra ugráshoz elég volt már csak 11 év. 
Nehéz elhinni, hogy habár kevesebb idő 
kellett az újabb milliárd eléréséhez, mégis 
lassul az éves növekedési ütem. Pedig ez 
így van. Az ENSZ közelmúltban kiadott 
jelentése alapján látszik, hogy a 60as évek 

végén mért 2,2%os növekedési ütem 1%ra 
lassult, ami azért még mindig az jelenti, 
hogy nagyjából egy németországnyi em ber 
születik évente. Szintén kiderül a jelen
tésből, hogy az ENSZ előrejelzése alapján 
2037-ig el fogjuk érni a 9 milliárdos 
lélekszámot is, majd a népesség valahol a 
2100as millennium előtt tetőzni fog, nagy
jából 10,5 milliárd emberrel a Földön, ezt 
követően viszont egy csökkenő trend veszi 
majd kezdetét a népesség számát illetően. 
(ENSZ, 2022b) Szintén hasonló számokat 
prognosztizáltak Lutz és mtsai. (2001) kuta
tásukban: véleményük szerint 85% esély 
van arra, hogy a Föld népességének csú-
csát 2100 előtt el fogja érni, 60% esély, 
hogy ez a csúcs nem haladja majd meg 
a 10 milliárdot és van 15% esély arra is, 
hogy kevesebb ember lesz a Földön a 
millennium évében, mint ma. 
Ha valaki ma azt mondja nekem, hogy az 
elkövetkező évtizedek népességnöveke
dését is a jelenlegi populáció több, mint 
harmadát adó KínaIndia tengely fogja pro
dukálni, bármilyen kétely nélkül elhiszem. 
Pedig a 2050ig prognosztizált növekedés 
nagyjából fele 8 országba fog összponto
sulni: ezek a Kongói Demokratikus Köztár
saság, Egyiptom, Etiópia, India, Nigéria, 
Pakisztán, a Fülöpszigetek és Tanzánia. 
Látható, hogy a népesség megugrásának 
szempontjából a Fekete-Afrika régió 
lesz a leginkább érintett az elkövetke-
zendő időszakban, ami a jelenleg is magas 
4,5 gyerek/nő termékenységi értékből adó
dóan nem meglepő. Érdemes lesz figye
lemmel kísérni a Kongói Demokratikus 
Köztársaságot, ugyanis az ország lakos
sága várhatóan megduplázódik 2050ig.
Látva a jelenlegi és az előre jelzett számokat 
felvetődik bennünk a kérdés, mennyit bír 
még el a Földünk? 
Nehéz megadni a pontos választ erre a kér
désre, annyi viszont biztos, hogy a népes
ségszám már jelenleg is számos hatással 
bír környezetünkre. Egyre több az ember, 
ennek következtében egyre több helyre 
van szükségünk ahhoz, hogy elférjünk. 
Ez fokozza az erdők irtását és az eddig 
kevésbé érintett területek bevonását 
a mezőgazdaságba, aminek hatására 
tovább csökken a vadon élő fajok élő-
helye és a biodiverzitás. Ez sajnos azért 
is indokolt, mivel egyre több élelmiszert 

1. ábra: A Föld népességének növekedése és ennek mérföldkövei
Forrás: https://ourworldindata.org/world-population-growth 
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kell előállítani, amihez egyre több új terü-
letre lesz szükség, mivel a talajerózió, a túl
legeltetés, a monokultúrás termesztés és 
a túlzott műtrágya és peszticidhasználat 
hatására a talaj minősége folyamatosan 
romlik, ami csökkenti a termőképességet. 
ENSZ becslések alapján évente megkö
zelítőleg 12 millió hektár mezőgazdasági 
terület válik súlyosan károsodottá. (Rawat 
& Sandeep, 2019) Az Éghajlatváltozási 
Kormányközi Testület (IPCC) kutatása 
egyértelműen rámutatott arra, hogy az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
növekedését és ezáltal a klímaváltozás 
felerősítését is elsődlegesen a népesség-
növekedés okozza, hiszen hiába teszünk 
törekvéseket a kibocsátás csökkentésére, 
ha közben egyre többen vagyunk és ennek 
következtében egyre többet bocsátunk ki. 
(Cafaro, 2012) Az biztos, hogy egy csökkenő 
növekedési ütem elérése kulcsfontosságú a 
fenntartható társadalom kialakításához. A 
fenntarthatóságot a következő fogalommal 
tudjuk leginkább definiálni, ami azért 
szükséges, hogy megértsük mi is a legfőbb 
probléma napjainkban a népességgel: „…
egy olyan fejlődés, amely kielégíti a 
jelen szükségleteit anélkül, hogy veszé-
lyeztetné a jövő generációinak lehető-
ségét saját szükségleteik kielégítésére.” 
(ENSZ Bizottság, 1987., 43. o. ) 
És már meg is van a válaszunk arra, mi 
most a legnagyobb gátja a fenntartha
tóság elérésnek: nem az, hogy mennyien 
vagyunk, hanem az ahogyan élünk. A jelen
legi fogyasztás és erőforrásfelhasználás 
tarthatatlan és súlyosan veszélyezteti a 
jövő generációinak hozzáférését ezekhez a 
javakhoz. Számos kutatás szerint jelenleg 
az 1 főre eső fogyasztás és a technoló-
giai változások okozzák a legsúlyosabb 
globális környezeti hatásokat. (Mardani 
és mtsai., 2019; Chang, 2019) A probléma 

oka az, hogy mi emberek, amit nem értünk 
vagy nem tudunk mérni és számokban 
kifejezni azt egyszerűen nem védjük, nem 
törődünk vele. Belénk van kódolva, hogy ter
jeszkedjünk és fogyasszunk, ezért minden 
rendszert úgy építünk fel, hogy ezeket 
maximalizálhassuk. Ha belegondolunk a 
mai világ ennek tökéletesen megfelel: a 
tömegfogyasztás és tömeggyártás, vagy 
akárcsak az eldobható kultúra. Minden a 
fogyasztásra épül. A technológiai fejlesz-
téseink is arra irányulnak, hogy minél 
gyorsabban és nagyobb mennyiségben 
tudjuk kihasználni a rendelkezésünkre 
álló erőforrásokat, amelyek következ-
tében a földi erőforrások 60%-át fenn-
tarthatatlanul hasznosítjuk.

Ha egy kicsit mögé nézünk a fogyasztás 
megoszlásának akkor látható, hogy a fejlett 
és a fejlődő országok között óriási szakadék 
van. Ez a jelenség a 2. ábrán tökéletesen 
kirajzolódik.

Az ábra az ökológiai lábnyomot és a bioka
pacitást veti össze, ennek révén szemlélteti, 
hogy mennyit fogyaszt egy adott ország 
és mennyit képes az ökoszisztémája elő
állítani, mindezt százalékban kifejezve.  
A pirossal jelzett országok úgynevezett 
„ökológiai deficitben” (hiány) vannak, a 
zöldek pedig „ökológiai többletben”. Lát
ható, hogy a gazdagabb országok jellem
zően a legnagyobb adósok a biokapacitás 
tekintetében, szinte kivétel nélkül a bioka
pacitásuk 150%át is meghaladó ökológiai 
lábnyommal rendelkeznek. 
A Világbankcsoport (2017) becslései 
alapján körülbelül 3,4 milliárd embernek 
még az alapvető javak elérése is nehézkes 
vagy szinte lehetetlen, amíg ezekben a 
magasabb jövedelmű országokban élő 
emberek túlságosan is sokat fogyasztanak. 

Visszatérve a kérdésre, hogy mennyit bír el 
a Földünk, inkább azt a kérdést kellene fel
tenni, amire Tóth és Szigeti (2016) rávilágí
tott: mennyit bír el a Földünk egy adott 
fogyasztási szint mellett? Teljesen feles
leges azt vizsgálni, hogy mekkora az a lét
szám, amit még elbír a bolygó, mivel már 
a jelenlegi népességet sem képes eltartani 
amellett a fogyasztási színvonal mellett, 
amivel élünk. 

Mire kell hát figyeljünk? Arra, hogy 
milyen módon kezeljük a rendelkezésre álló 
erőforrásainkat és arra, hogy ezeket milyen 
egyenlően osztjuk el a világ népessége 
körében. Enélkül a fenntarthatóság csak 
egy álom lesz.
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