Szakmai ajánlás a BOCS Alapítvány részére
A tudatos családtervezés hozzáférhetőségének
klímavédelmi jelentőségéről

A klímaváltozás emberek millióinak életét és egészségét veszélyezteti, ezért a
kibocsátások gyors csökkentése, a klímaváltozás okainak és következményeinek
mérséklése azonnali cselekvéseket kíván. A felelős családtervezést lehetővé tevő
eszközök és a hozzájuk kapcsolódó ismeretek hozzáférhetővé tétele a világon
mérsékelni képes a népességrobbanás ütemét, ami kimagasló humanitárius,
klímavédelmi, és környezetvédelmi előnyökkel jár. Több folyamaton keresztül
jelentősen segíti az embereket és közösségeket, mérsékli a túlfogyasztást, a
klímaváltozás sebességét, annak társadalmi és ökológiai következményeit és az
alkalmazkodás nehézségeit, hozzájárul a fenntarthatósághoz, melynek pozitívan
érinti a társadalmi, környezeti és gazdasági pillérét is. A tudatos családtervezés
széleskörű elérhetővé tétele lényegesen javítja az emberiség életkilátásait.
A tudatos és felelős családtervezés eszközeinek és az ezzel kapcsolatos tudás
elérhetősége, a lányok oktatása javítja a születő gyermekek és az anyák
egészségét, javítja a női esélyegyenlőséget, a közegészségügyi helyzetet és a
közbiztonságot, segíti a szegénység elleni küzdelmet, és jelentősen javítja a
felnövekvő generációk életkilátásait. Eredményeként a tudatosan és szeretettel
vállalt gyermekek több szeretetben, figyelemben, jobb családi helyzetben nőhetnek
fel, szellemileg, lelkileg is többet kapnak a szülőktől, így jobb pszichikai állapottal
rendelkeznek. A női esélyegyenlőség előfeltétele a lányok oktatása, a tudatos
családtervezés lehetősége, a fogamzásgátlás elérhetősége, mert ekkor lehetnek
képesek a sorsuk alakítására, és ekkor képesek a családot, a közösségeket és a
társadalmat építőleg jobbá tenni.
A fogamzásgátlás lehetősége az ökológiai problémákat a megelőzés szintjén
mérsékli. Elősegíti a békét, mert csökkenti a természeti erőforrásokért, az
ivóvízbázisokért, a termőföldért, az energiaforrásokért és más természeti javakért
vívott harcokat. A tudatos családtervezés a kisebb fogyasztás és
energiafelhasználás révén mérsékli az üvegházhatású gázok kibocsátását, és ezen
keresztül klímavédelmi hatása jelentős, mellyel hozzájárul a globális éghajlatváltozás
hatásainak mérsékléséhez.
A klímaváltozás és következményei miatt szükségszerű az elérhető megoldási
módszerek hatékony és széleskörű gyakorlati megvalósítása. Ezek között a tudatos,
felelős családtervezés, a fogamzásgátlás jelenleginél szélesebb körű elérhetővé

tétele - amely a BOCS Alapítvány tevékenységének egyik fő témája – rendkívül
fontos módszer, amely számos országban alkalmazható. Emellett kifejezetten
költséghatékony, mert segítségével kis beruházással jelentős hatás érhető el a
társadalmi, klímavédelmi és környezetvédelmi célok megvalósításában is.
A tudatos családtervezés széleskörű elérhetőségének elősegítése
humanitárius, ökológiai és klímavédelmi kötelezettség is egyben, amely jelentősen
javítja az emberiség életkilátásait.

Budapest, 2018. november 5.

________________________
Joó Szilvia
Környezetmérnök, iCC szakértő
http://youandicc.com/team/experts/?lang=hu

