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   Nu om dage har vi overlevet man-
ge af de naturlige trusler, der pla-
gede vores forfædre, men det sam-
me instinkt tvinger os til at være 
vagtsomme over for både reelle 
og imaginære trusler og til at være 
lydhøre over for dem, der alar-
merer om nye potentielle trusler.

Det er et koncept, der har væ-
ret velkendt i tusinder af år blandt 
dem, der har prøvet at kontrollere 
en befolkning.

Før den moderne forståelse af 
vores solsystem blev fremsat, tro-
ede de gamle egyptere på, at solen 
var en gud ved navn Ra, der blev 
ædt hver aften af en ond slange-
gud ved navn Apep. Der var på 
ingen måde sikkerhed for, at Ra 
ville undslippe Apep og vende 
tilbage næste morgen, og præste-
standen manipulerede derfor med 
denne basale frygt ved at udvikle 
detaljerede ritualer til at afværge 
slangeguden. 

Selvfølgelig kunne disse ritu-
aler kun udføres fyldestgørende 
af præsterne selv, hvilket dermed 
sikrede dem en central rolle i det 
gamle egyptiske samfund.

Måske griner vi af de gamle 
egypteres godtroenhed, men hos 
dem var Apeps eksistens og vig-
tigheden af disse ritualer blevet 
indpodet fra en tidlig alder og for-
stærket gennem hele livet af præ-
sternes taler. At stille spørgsmål 
om solgudsmyten ville være det 
samme som at stille spørgsmål 

om selve samfundets grundlag i 
det gamle Egypten

At tro, at vi ikke er i stand til 
at blive manipuleret på lige vis i 
vores moderne ”oplyste” æra, ville 
være det samme som at ligge un-
der for en stærk historie-naivitet. 
I det 20.  århundrede blev frygten 
for den røde trussel fra Sovjetuni-
onen - og dennes formodede mi-
litære kapacitet til altødelæggelse 
- brugt til at styre det amerikan-
ske samfund.

Selv Jack* Kennedy blev præsi-
dent ved at føre kampagner på på-
standen om, at Eisenhower-admi-
nistrationen havde tilladt et farligt 

missilforspring i Sovjetunionen. 
Ifølge denne skrækhistorie[1], der 
blev udviklet i Kennedy-kampag-
nen af RAND-virksomhedsanaly-
tikere, havde Sovjetunionen 500 
transkontinentale ballistiske mis-
siler parat til affyring imod USA 
inden for et øjebliks varsel. I vir-
keligheden havde Sovjet dengang 
kun 4 af den slags missiler. 

Men det stoppede ikke den 
militær-industrielle propaganda-
maskine fra at overbevise ameri-
kanerne om, at de var nødt til at 
pumpe endnu flere af deres øko-
nomiske ressourcer ind i våben-
salg fra forsvars-entreprenører, 

så de kunne modsvare den sovje-
tiske trussel.

Utroligt nok er den samme trus-
sel i nogle tilfælde blevet brugt i 
årtier, altid med de samme alvor-
lige advarsler om, at enden er nær, 
medmindre offentligheden er vil-
lig til at opgive penge, selvbestem-
melse eller endda deres liv for at 
afværge det.  I slutningen af det 18. 
århundrede påviste en anglikansk 
præst ved navn Thomas Malthus 
med ”matematisk sikkerhed”, at 
verden var på vej mod en demo-
grafisk katastrofe[2]. 

Befolkningstallet øges ekspo-
nentielt, mens fødevareproduk-
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 Foto: Screendump ”Chicken Little”; www.thefrenchexperiment.com  Henny Penny/Chicken Little er et gammelt, 
mundtligt overleveret folkeventyr, som fremmer paranoia og massehysteri.

De sidste ord om overbefolkning
Som mennesker er vi skabt til konstant at være på udkig efter potentielle trusler. Det må forventes. 
For tusinder af år siden var vores forfædre nødt til konstant at være på vagt over for store rovdyr, 
smitsomme sygdomme og barskt vejr, - ellers måtte de mærke konsekvenserne.
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Foto: „Ra on the solar barque“ 
Public Domain. Wikipedia
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tionen øges lineært. En logisk 
konsekvens heraf er, at det kun 
er et spørgsmål om tid, før Jor-
dens befolkningstal overstiger de 
muligheder, vi har for at brødfø-
de os selv.

Selvfølgelig, præcis ligesom 
hvis en forælder kun regnede ud 
fra sin søns første års levetid og 
derfor antog, at han ville blive ca. 
7 meter høj i en alder af 30 år, så 
har den forventede befolknings-
krises 200 års forsinkelse demon-
streret, at der var grundliggende 
brister i Malthus’ ræsonnement. 

Livet på Jorden er ikke kun 
tabt eller vundet, og menneskets 
opfindsomhed har i enhver gene-
ration formået at bage en endnu 
større kage, selv om mennesket 
bliver ved med at tage en større 
og større bid af den. Nu har selv 
FN, ud fra de mest alarmerende 
forudsigelser, indrømmet, at det 
globale befolkningstal vil stagne-
re og efterhånden falde omkring 
2050[3], og Malthus bliver nu en-
delig opfattet som en tredje rangs-
lærd[4], der spredte Chicken Little 
sky-is-falling”-fantasier** til for-
del for det britisk-østindiske sel-
skab, der betalte ham. 

På forunderlig vis og på trods 
af, at de malthusianske disciples 
dommedagsprofetier er blevet til-
bagevist igennem to århundreder, 
så bliver Malthus’ idéer stadig ta-
get seriøst og promoveret af pen-
gestyrede oligarker, der vil drage 
fordel af forestillingen om, at der 
er for mange ubrugelige konsu-
menter, der bruger for mange af 
verdens ressourcer. Malthus selv, 
en anglikansk præst, skrev at: „

Vi er bundet i retfærdig-
hed og ære til formelt at forag-
te de fattiges ret til støtte”[5], 
og argumenterede for en lov, 
der skulle gøre det illegalt for 
den anglikanske kirke at done-
re mad, tøj eller støtte til børn. 

Ikke nok med at påskynde at 
sende tusinder af børn i døden for 
at være født i fattigdom, advoke-
rede Malthus også for aktivt at bi-
drage til flere fattiges død igennem 
social engineering:

”I stedet for at anbefale god 
hygiejne til de fattige, burde vi 
motivere dem til de modsatte va-
ner. I vores landsbyer burde vi 
gøre gaderne smallere, mase fle-
re folk ind i husene og genindfø-
re pest. På landet burde vi bygge 
vores landsbyer tæt ved stillestå-
ende vandhuller, og især motive-
re til beboelse i alle de sumpede 
og uhyggelige steder. Men først 
og fremmest burde vi ulovliggø-
re specifikke remedier imod far-
lige sygdomme og begrænse de 
godhjertede mænd, der dog tager 
meget fejl og tror, at de gør men-
neskeheden en tjeneste ved at op-
retholde programmer til total ud-
ryddelse af bestemte lidelser.“

Det skrækkelige tankemønster 
bag denne idé bygger på det selv-
modsigende faktum, at Malthus 
talte for at sprede sygdomme og 
lidelser for at ”redde” menneske-
heden fra de sygdomme og lidel-
ser, der kommer af overbefolkning. 

Men denne selvmodsigelse er 
helt upåagtet af dem, hvis kynis-
me driver dem til at støtte sådan-
ne drastiske planer om befolk-
ningsreduktion, der skal dræbe 
samfundets fattige og underkue-
de indbyggere.

Hvor frastødende Malthus‘ 
idéer end forekommer os, så har 
de bidraget til et ideologisk tan-
kemønster hos dem, der de sidste 
200 år har vist sig at have en psyko-
patisk trang til at dominere andre.

I sin berygtede bog fra 1968, 
The Population Bomb[6], skrev 
Paul Ehrlich og hans kone Anne: „

En kræft er en ukon-
trolleret multiplikation af celler; 
befolkningseksplosionen er en 
ukontrolleret multiplikation af 
folk… Vi er nødt til at ændre vo-
res indsats fra symptombehand-
ling til at skære selve canceren 
ud. Operationen vil kræve, at 
der bliver taget mange tilsyne-
ladende brutale og hjerteløse 

beslutninger.”

Han følte, at kræften bestående 
af nyfødte babyer var så potentielt 
destruktivt for menneskeheden, 
at han i 1969 faktisk advokerede 

for at tilsætte kemikalier i mad- 
og vandforsyningen. For at der 
ikke var nogen tvivl om hans an-
visninger, fik han dem nærme-
re uddybet i  Ecoscience, en bog 
fra 1977, som han var medforfat-
ter på sammen med John Holdren, 
nuværende videnskabelig zar for 
Obama (artiklen er fra 2011, red.), 
hvor de endnu engang advokerede 
for at tilsætte kemikalier i vand-
forsyningen.

I 1972 foreslog eks-rådgiver i 
Verdensbanken og FN s̀ under-ge-
neralsekretær Maurice Strong 
etablering af en statslig licens til 
kvinders ret til at føde børn[7]. 

I 1988 ytrede Prins Philip den 
beklagelige kommentar:„

Hvis jeg bliver genfødt, 
vil jeg gerne vende tilbage som 
en dødelig virus, så jeg kan bi-
drage til at løse overbefolknings-

problemet [8].”

 I 1990‘erne fortalte Ted Turner 
til Audobon Magazine at:„

 folkning på 250-300 mil-
lioner mennesker, et fald på 95% 
fra det nuværende antal, ville 

være ideelt[9].”

Selvfølgelig punkterer overbe-
folkningsmyten ved de mindste 
undersøgelser. Ingen, ikke engang 
FN, forudsiger, at befolkningstal-
let vil vokse ubegrænset. Selv de 
mest alarmerende forudsigelser 
viser, at verdensbefolkningstal-

let vil aftage inden for 40 år. I et-
hvert større industrialiseret sam-
fund i verden ligger fødselsraten 
nu under ”udskiftningsniveauet” 
på 2.1, hvilket betyder, at de fak-
tisk er uddøende samfund, fordi de 
i takt med aldrende befolkninger 
har brug for en kontinuerligt sti-
gende indvandring bare for at op-
retholde deres befolkningstal[10]. 

Ud over, at det velkendte in-
dustrialiseringsfænomen reduce-
rer den generelle størrelse på fa-
milier, er der nu indikation på, 
at hormonforstyrrende stoffer på 
mystisk vis lander i vores mad, 
mens plastik og drikkevand også 
kan være begrænsende for vores 
reproduktionsevne.

Sædproduktionen blandt vest-
lige mænd er faldet med en svim-
lende rate på 50%[11] i løbet af de 
sidste 50 år, mens de 85% af den 
resterende sæd er abnorm.

Men stadig, selv hvis vi kunne 
tage hysteriet over befolknings-
størrelsen som gode varer, så de-
monstrerer ”løsningerne”, der bli-
ver foreslået af malthusianerne 
– tvungne sterilisations-program-
mer, af-industrialisering og endda 
folkemord – nogle løsningsforslag 
på det største af alle bedrag[12]: 
Idéen om at man, blot ved at re-
ducere befolkningstallet, på en el-
ler anden måde også vil reducere 
ulighederne og uretfærdigheden 
i samfundet.

Deri ligger hemmeligheden. 
De folk, der klynker over det ik-
ke-eksisterende befolkningspro-
blem, kan man ikke argumentere 
imod, fordi deres bekymring for 
menneskeheden er kun en fore-
stillelse. 

Foto: Thomas Robert Malthus, 
13.02.1766 - 23.12.1834, var en 
engelsk demograf og økonom. Han 
er kendt for sin teori om at befol-
kningen altid vil vokse stærkere 
end fødevareforsyningen. Public 
Domain. Wikipedia.
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Deres tilgang til problemet 
viser i sig selv deres partiskhed. 
De fleste mennesker ser ikke en 
forøgelse af planetens befolk-
ningstal som en plage, men som 
en mulighed for at øge forståel-
sen for menneskearten, og hvad 
vi har kapacitet til. I det forskru-
ede verdensbillede, der ligger bag 
frygtpropagandaen om overbe-
folkning, bliver nyfødte babyer 
ikke betragtet som en anledning 
til glæde, ikke en gave til ver-
den, ikke et levende potentiale til 

fremtidig videreførelse af menne-
skearten, men som en cancer, der 
skal udryddes.

Malthusianerne er hverken in-
teresserede i at øge fødevarepro-
duktionen, at løfte de fattige ud af 
fattigdom eller at udvikle teknolo-
gi for at øge vores evne til at dele 
verdens overflod af rigdomme. I 
stedet vil de have tvungen sterili-
sation af de fattige, forsendelser af  
milliarder i hele verden til under-
trykkende fattigdom og elimine-
ring af store dele af befolkningen. 

De vil ikke reducere smerte og 
lidelse i verden, de vil øge dem. 

Kort sagt, så er overbefolk-
ningshysteriet en bekvem løgn 
for de ”Chicken Littles”**(her 
manipulatorer, red), der selv vil 
drage fordel af det kaos, de skaber.

For os andre handler det om 
et simpelt spørgsmål: Efter 200 
år, uden at Jorden er gået under, 
er det så ikke på tide at holde op 
med at lytte til ”Chicken Litt-
les”**(her dommedagsprofeti-
er, red)?
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