
Het 
decennium 
van de 
‘family 
planning’



De wereldbevolking groeit snel, en dat zal nog 

even doorgaan



Bevolkingsgroei vindt vooral plaats in 

ontwikkelingslanden



Elk jaar…

…zijn er 80 miljoen ongeplande zwangerschappen,

... vinden er 34 miljoen ongeplande bevallingen plaats

…sterven er 300,000 vrouwen aan de gevolgen van 
zwangerschap of bevalling



Gebrekkige toegang tot anticonceptie

In de minst ontwikkelde landen heeft 27% van de 
vrouwen zonder kinderwens, geen toegang tot moderne 
anticonceptie

Door het vermijden van ongewenste zwangerschappen
zou de moedersterfte met 150,000 per jaar kunnen
worden verminderd



Ecologische voetafdruk = 2,7 ha per wereldburger
(6,7 voor rijke landen, 1,2 voor arme landen)

Biocapaciteit = 1,8 ha per wereldburger

-> we overbelasten de aarde
Klimaatverandering

Uitputting van grondstoffen

Aantasting van biodiversiteit t

…

Maar er is meer…



En het wordt nog erger, want …

…er zijn nog veel noden die dringend moeten gelenigd
worden, voornamelijk in het zuiden

…de bevolking blijft groeien



Technologie: meer produceren met minder 
grondstoffen en emissies

Minder consumeren in de geïndustrialiseerde
landen

De bevolkingsgroei afremmen

Mogelijke oplossingen



Tussen 2004 en 2008:

Groei BBP in Sub-Saharan Africa: 6.5%

Groei per inwoner: slechts 4,3%

Ivoorkust: Economische groei van 1,6%

Per inwoner: negatieve groei van -1.7%

-> het land werd rijker maar 

de inwoners werden armer

Bevolkingsgroei staat ontwikkeling in de 

weg



Terugdringen van de moedersterfte

Ecologische duurzaamheid

Faciliteren van economische ontwikkeling in het 
zuiden

Vrouwenrechten

Veralgemeende toegang tot anticonceptie is 

absoluut noodzakelijk voor:



1994 ICPD conferentie: een actieprogramma voor oa
family planning goedgekeurd

Religieuze en politieke oppositie tegen anticonceptie en 
abortus

Relatief weinig internationale aandacht en inspanningen
voor family planning

Waarom gebeurt het niet?



Niet alle inspanningen zijn even effectief…



Ontwikkelingsbudgetten voor family 
planning en HIV/AIDS

Family planning (% of budget for reprod. Health)
Family planning

STI, including HIV/AIDS



2002: oprichting Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria – grote gecoördineerde
internationale inspanning in de strijd tegen oa aids
heeft het tij gekeerd

Waarom niet hetzelfde te doen voor family planning?

Naar een decennium van 

de family planning!

Het decennium van de family planning
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