Bertrand Russell på steroider: NASundersøgelse
beklager, at selv atomkrig eller
massepandemier
ikke vil reducere befolkningen
tilstrækkeligt
4. nov. 2014 – En knusende åbenhjertig, ny hævdelse af Bertrand Russells
bekymring over, at krige og smitsomme sygdomme måske ikke kan reducere
befolkningen hurtigt nok til at tilfredsstille det britiske oligarkis
folkemorderiske Malthus-appetit, publiceredes i den sidste uge af oktober 2014,
i Referat fra National Academies of Science (NAS) i Washington, D.C.
Forfattet af to australske miljøforkæmper-statistikere og redigeret af den
berygtede Paul Ehrlich fra Stanford (»Befolkningsbomben«), undersøger »Den
menneskelige befolkningsreduktion er ikke et hurtigt fix for miljøproblemer« 9
scenarier for verdens befolkningstilvækst fra nu og frem til 2100.
»Business-as-Usual« (BAU), dvs. ingen strenge forholdsregler til reduktion af
befolkningstilvæksten, ville producere 12,4 mia. mennesker ved dette årstal og
ville »hastigt udhule Jordens system til understøttelse af liv«. Scenarierne
2-6, som opstiller stadig mere drastiske modeller for en politik for
befolkningsreduktion, som mødes i en global, obligatorisk politik med »et barn
pr. kvinde«, ville stadig i gennemsnit kun producere »en befolkningsstørrelse
som i dag«. Idéen om at forhindre over 4 mia. fødsler ses som værende
utilstrækkeligt, eftersom forfatterne nævner målet for befolkningsreduktion til
at være »mellem 1 og 2 milliard.«
Så de fortsætter med at opstille modeller for, hvad effekten af fire
»katastrofe-scenarier« ville være. Det første er fødevaremangel i bredt omfang;
det andet, en femårig verdenskrig, hvor 500 mio. mennesker dør, opskaleret fra
de skønsmæssigt 131 mio., som døde under de to verdenskrige, inkl. dem, som døde
af den Spanske Influenza, for at kompensere for den mellemliggende
befolkningstilvækst; for det tredje, »en massedødsbegivenhed, som dræbte 2 mia.
mennesker i hele verden«; og for det fjerde, en »massedødsbegivenhed, som dræbte
6 mia.«

»Det mest slående aspekt ved de ’hypotetiske katastrofe’-scenarier«, konkluderer
de, »var, hvor lille effekten af selv disse massedødsbegivenheder havde på den
endelige befolkningsstørrelse, som var projiceret til år 2100.« Dødstallene, som
modsvarede »Verdenskrige« ville stadig give 10,4 mia. i år 2100; scenarierne med
»2 mia. døde« førte stadig til en befolkning på 8,4 mia.; alt imens scenariet
med 6 mia. døde »stadig førte til en befolkning på 5,1 mia. i år 2100.«
Hvad skal en Malthus-folkemorder så gøre? Undersøgelsen insisterer på at
»reducere vore fodspor mest muligt« ved ganske enkelt at afskære ressourcer og
indføre store »forbrugsreduktioner pr. person«. Det vil sige, død gennem sult og
sygdom.
Der var forudsigeligt nok storstilet dækning af undersøgelsen i Malthusmassemedierne. Repræsentativ var The London Guardian, som gav sin artikel den
28. oktober titlen: »Den globale overbefolkning ville ’modstå krig, katastrofer
og sygdom’«, med undertitlen; »National Academie of Sciences siger, selv brutal,
global konflikt eller dødelig pandemi ville efterlade et ikke-bæredygtigt antal
mennesker.«
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