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Tillåten äktenskapsålder:

Kvinnlig: 25 år   manlig: 30 år
                                                                    
De ovannämnda åldersangivelserna gäller för varje person, som efter en förlovningstid beslutar sig
för, att ingå ett livslångt förbund, med eller utan syfte på en senare önskan om barn. 
Åldersgränserna är medvetet satta till dessa nivåer, för att människorna ska kunna få tillräckligt 
med tid till, att bli vuxna och medvetna över om de skulle vilja ingå ett förbund eller inte. Med detta,
står tillräckligt med tid till förfogande för, att lära sig ett eller flera yrken och bli klar över i vilken 
riktning livsvägen ska utveckla sig.
Åldersskillnaden mellan man och kvinna följer av det faktumet, att flickor, i fysiskt hänseende, i 
regel mognar fortare än pojkar.

Ålder för födande av efterkommande:
            
                   28 år                   33 år

Fastställningen av dessa åldersangivelser baseras på de efterföljande förutsättningarna för 
födande av efterkommande.
 
Förutsättningar för födande av
efterkommande:
    
A) Bestående äktenskap i minst 3 år

Båda äktenskapspartnerna ska använda denna tid till, att i samlevnaden finna ut, om de verkligen 
passar för varandra, om de känner kärlek för varandra, eller om de bara har gift sig av förälskelse 
– och om de vill föda resp. mottaga ett barn.
 

B) Påvisande av ett harmoniskt och hälsosamt äktenskap.

C) Påvisande av en klanderfri livsvandel  av  äktenskapsparterna. 
Detta betyder, att äktenskapspartnerna har ett gott anseende, såsom till exempelvis, att vara 
arbetsam, att inte vara skuldbelastad, inget horeri osv.

D) Påvisande av förmåga att uppfostra barn
Det måste vara givet med klanderfria materiella villkor, som t.ex. säkerheten i hänseende av 
näring, finanser, bostad och arbete osv. - att det födda barnet har alla förutsikter till en god chans 
av en barndom utan elände och nöd. Omyndiga människor, människor som är så kallat 'psykiskt’ 
handikappade' (Oligophrenie, Down Syndrom, osv.) schizofrenisjuka (i den vidaste mening), 
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dementa osv. har inte från första början förmågan att kunna stå upp till en omfattande bar-
nuppfostran, vilket också inbegrips i nästa punkt:

E) Påvisande av god hälsa: Inga nedärvda och smittosamma sjukdomar, inga drog-, 
medicin- eller alkoholbegär osv.

Detta innebär, att äktenskapspartnerna inte får uppvisa någon av ovanstående sjukdomar och att 
båda har att underkasta sig medicinska tester. Till detta ändamål är den medicinska och 
genteknologiska forskningen alltid att föredra, å ena sidan, för att därigenom alltid kunna ställa 
bättre och förfinade diagnoser, och å andra sidan, för att alltid kunna utveckla bättre läkemedel 
såväl som metoder, för att kunna korrigera eller göra skadade/sjuka gener overksamma osv. Har 
någon 'befriat' sig från ett begär, då måste det ha förflutit minst 7 år, utan ett enda återfall, efter det 
senaste intaget av drog- eller medicinransonen. Beträffande rökandet, måste det föreligga en total 
avhållsamhet från båda äktenskapspartnerna av minst 18 månader.

F)  Ingen tillhörighet till extremistiska och statsfientliga grupper

Anhöriga till extremistiska och statsfientliga grupper erbjuder ingen garanti att de låter deras barn 
utvecklas i en neutral uppfostran. De har inte förmåga att inse resp. acceptera meningen och 
nödvändigheten med lag och ordning och att låta deras barn växa upp till fria-, neutrala- och 
självmedvetet tänkande människor och samhällsmedborgare.

Kommer de båda äktenskapspartnerna, efter att det har avlöpt 3 år, till den insikten och beslutet, 
att de känner kärlek för varandra och att de är beredda att föda ett barn, kan de lämna in en 
ansökan beträffande detta till staten, varefter dessa företrädare (myndigheter) prövar ansökningen 
för beviljande i neutral vederbörlig ordning och utan bestickning, utan svågerpolitik och utan 
rasdiskriminering osv. såvida förutsättningarna för avlandet av efterkommande är fullständigt givna.
 
Maximalt antal efterkommande:             
3 efterkommande per äktenskap 

Om beviljandet för ett barns födande blir tilldelat enligt ordningen och det önskade resultatet inte 
infinner sig (det vill säga, att kvinnan inte blir gravid), då är 2 möjligheter givna:

a) Att understödja en befruktning genom läkarhjälp, varvid denna hjälp kan sträckas till föreningen 
av säd- och äggceller (från äktenskapspartnern) i ett provrör med efterföljande inplantering i 
livmodern. Befruktning med främmande säd resp. surrogatmoderskap osv. är däremot under inga 
omständigheter tillåtet.

b) Att ett främmande barn blir adopterat eller taget som fosterbarn. Första prioritet har därvid barn 
från det egna landet/kulturkretsen och den egna rasen, och först i andra hand från andra främ-
mande länder och andra raser.
Ett antal av 3 efterkommande (och/eller adoptiv- resp. fosterbarn) garanterar, att alla barn i 
äktenskapet erhåller tillräcklig omsorg, och att kvinnorna inte blir missbrukade såsom ’födande 
maskiner’. (Principiellt och i normalfall ska det inbegripas en paus på 3 år mellan det förstfödda 
barnet och befruktning för ytterligare ett barn, detta för att skona moderns kroppskrafter.)
Så länge ett födelsestopp är nödvändigt resp. är trätt i laga kraft, så länge blir ovanstående antal 
av 3 efterkommande per äktenskap bara helt uppnått i undantagsfall (exempelvis vid tvilling- eller 
trillingfödslar, osv.). Exempel hos det ’gynnsammaste’ fallet för en kvinna som vill ha barn: Be-
fruktning och framfödande vid 28 år; 7 års paus; ett 2:a barn vid 35 år; 7 års paus; 3:e barnet vid 
42 år (varvid är att nämna, att en kvinna som uppnått en ålder av 40 år inte ska föda fler barn.) - 
Så blir en- eller tvåbarnsfamiljen till norm, vilket ju också är syftet med dessa åtgärder.

Födelsestopp-Intervall: 
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7 år: Världsomfattande helt födelsestopp

1 år: Tillåtet födande enligt  
         tillståndsförlaga   
   
7 år: Världsomfattande helt   
         födelsestopp

1 år: Tillåtet födande enligt   
         tillståndsförlaga
                           
osv.  Genomförs så länge tills  
         reduceringen av den jordiska  
         mänskligheten har uppnått  
         normalläge.
                        
Därefter: Tillståndsförlagor för äktenskap       
                 och födande av efterkommande        
                 träder i kraft, varvid däremot 
                 födelsestoppets sjuårscykel         
                 frånfaller.

Fortsatt bestånd bibehålles:   
3 efterkommande per äktenskap (eller 3 foster- resp. adoptivbarn).

Självklart vore det oförnuftigt att genomföra ett sådant 7-årigt födelsestopp, enhetligt och samtidigt 
på hela jorden. Nej, endast med ett stegvist förfarande blir det garanterat, att det inte äger rum ett 
sammanbrott i hela industrigrenar eller inom de sociala områdena (stickord: Läraryrken, utbild-
ningar, spädbarns-/barnartikel-producenter, förlossningsavdelningar/barnmorskor osv.) och att en 
katastrof inte blir utlöst. Detta stegvisa förfarande måste däremot vara enhetligt och gälla för alla 
jordens länder. De nedanstående uppförda varianterna 1 och 2, är bara exempel på, hur en sådan 
indelning kan bli gjord. I variant 1 betyder detta exempelvis, att i inledningen av det första årets 
födelsestopp, erhåller äkta makar med A, Ä, B, C och D som första bokstav i efternamnet (t.ex. 
Ackermann, Clinton osv.), tillåtelse att föda ett barn. I betraktande av Kina, måste det förmodligen 
snarare bli bestämt en indelning enligt variant 2, ty där börjar många familjenamn med X, Y eller Z.
Tvingande nödvändigt, för ett enkelt, korrekt och säkert genomförande av ett stegvist födelsestopp,
är ett världsenhetligt beslut, att uteslutande bestämma mannens familjenamn som namn, såsom 
också för barnens namn (såsom för övrigt varit fallet och är sedan urtiden i de flesta kulturer, och 
gjorde det möjligt att lätt kunna bestämma en människas stamträd, för att därigenom förhindra 
blodskam (inavel). Denna regel åsyftar ingen mindervärdering eller avsättning av kvinnan, ty 
kvinnan och mannen är absolut likvärdig i sitt väsen som människa.

         Variant 1     Variant 2     ytterligare varianter
År 1   A,Ä,B,C,D      
A,G,N,T,Z
År 2   E, F, G, H       Ä,H,O,U
År 3   I,J,K,L            B, I, Ö, Ü
År 4   M,N,O,Ü,P     C,J,P,V
År 5   Q,R,S,St        D,K,Q,W
År 6   Sch,T,U,Ü,V   E,L,R,X
År 7   W,X,Y,Z          F,M,S,Y

Vad kan nu den enskilde människan göra beträffande ovannämnda utläggningar och åtgärder?
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Jordens regeringar, men också den största delen av folket, kommer väl tyvärr ännu en tid varken 
att uppbringa insikten eller modet, att ta itu med roten till problemet med överbefolkningen och 
genomföra ett verksamt födelsestopp (enligt förlagan från F.I.G.U.). 

Därför finns det för den enskilde, förnuftige och själv ansvarskännande människan endast en väg, 
nämligen att för sig själv följa dessa åtgärder och använda dem efter bästa förmåga i det privata 
livet. Alla människor i ansvariga och bestämmande positioner, är helt särskilt uppmanade att vara 
eller bli medvetna om sitt ansvar och verka för att förståelsen för dessa åtgärder ständigt växer. 
Människorna har det i sin hand, vilken väg de vill välja, en påtvingad (genom hunger, elände, 
katastrofer, osv.), eller en självvald (genom förnuft och insikt).

Det gäller nu att inte låta sig skrämmas av utropen från alla de oförnuftiga och kortsiktigt tänkande,
som inte inser eller inte vill inse allvaret i frågan utan är en slav under egoism eller falsk humanism,
vilket automatiskt för in i fördärvet. Tyvärr kommer ännu fler människor att trilla ned från den gren 
de suttit på och som de själva har sågat av.

Det står var människa fritt, att själv tänka över det ovanstående. Det står svåra och umbärande år 
framför oss, och i många fall måste vi tänka om och göra inskränkningar. Men om vi dock alltid har 
för våra ögon att: Vi handlar för planetens, faunans och florans bästa, och helt speciellt också för 
våra barn och barnbarns bästa – och därmed också i sluteffekten åter för vårt eget bästa.

Överbefolkningsproblem
av Edith Beldi, Schweiz

Det finns alldeles för många människor.
Det är ett påstående, som grundar sig på fakta. Vår planet skulle utan problem bära 529 miljoner 
människor, varje livsväsen, såsom växter och djur såväl som människor av alla raser och folk, 
kunde då utveckla sig rättmätigt.
Men vi är redan 5,9 miljarder människor, som planeten jorden måste bära.
Problemen som därav uppstår och fortsätter vidare för hela mänskligheten, kommer inte längre att 
vara angenäma att befatta sig med. Ja, vi kan redan märka det i form av jordbävningar såväl som 
översvämningar, som blir framkallade genom klimatförändringar osv. osv. som bringar stort lidande
över hela jorden. Serien av miljökatastrofer kommer inte att upphöra, ty jorden försvarar sig just på 
sitt sätt, liksom också varje annat livsväsen försvarar sig, när det blir exploaterat.
Att bedriva en politik, som bara är uppbyggt på utsugning, kan till slut inte gå bra. Jorden måste 
kunna regenerera sig, men det är ett svårt, ja, ett omöjligt företag, när den blir befolkad med 5,9 
miljarder människor, vilkas naturliga behov av mat, kläder, trivsel, värme osv. osv. vill bli stillat, 
vilket är var och ens rättighet.

Man måste föreställa sig: 1993 föddes det 6 människor i sekunden, och fem av dessa sex 
människor blev födda in i ett nytt elände, varigenom naturen också blev ännu mer belastad.
Planeten jorden är likaledes ett livsväsen med rättigheter och plikter, som också den skulle vilja 
uppfylla; men vi människor hindrar den till det, emedan vi har glömt våra rättigheter och plikter. Vi 
är också skyldiga jorden något, och inte bara våra hyresvärdar och medmänniskor osv. Detta 
oerhört viktiga vetande har gått oss förlorat, och bara en försvinnande liten del kan  fragmentariskt 
erinra sig detta. Tyvärr är det inte var människa som besitter makten, att åter bära fram detta 
medvetande till folket. Men varje enskild har möjligheten att ändra sin situation och styra sitt 
tänkande i denna riktning. Varje enskild kan tänka på överbefolkningsproblemet, varefter han 
också kan handla efter detta. T. ex. kan varje människa sätta upp ett mål, där han bestämmer sig 
för att gifta sig först vid 30 år; han kan själv besluta, att han med hänsyn till situationen, som han 
själv kommer att ombesörja, att bara skaffa sig  2 barn.
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Alltså kan var människa företa sig en korrekt familjeplanering, varvid också arbetssituationen, 
inkomstmöjligheterna, utbildningsmöjligheter för barnen osv. kan komma i betraktande.
Vad varje enskild gör från öst till väst och från nord till syd är viktigt.

När en enskild nämligen gör något, då överförs det till massan, likt ett frö som frambringar ett ax 
med dussintals nya sädeskorn.

Tills regeringarna verkligen sätter igång med problemen, är det redan försent. Makthavarna solar 
sig nämligen bara på sina poster – vad angår det dem, de har ju ett hus med trädgård och 
tillräckligt med plats för den personliga utvecklingen.

Kanske tänker några människor, att krig och även sjukdomar, såsom AIDS ju redan skulle ha 
reducerat mänskligheten, men det är inte lösningen på problemet. Många människor lider och 
förlorar sina vänner, släktingar, käraste osv. som alla har en viktig uppgift i livet, som de inte längre 
är i stånd att uppfylla, emedan krig härskar. Människans totala evolution blir blockerad, ty hur vill 
man ägna sig åt kreaktivitet, när man bara besitter ett par tankar: Hur erhåller jag näring; hur 
skyddar jag mig; var är mina barn; var är mina vänner och grannar; var är mina kära – omkring 
detta gör man sig alla världens bekymmer.

Folk som tänker så, att krig och sjukdomar skulle reducera befolkningen, misstager sig grovt. Hur 
många krig har inte redan brutit ut på jorden, som fört med sig lidanden och elände, men ingen 
befolkningsreducering. Människor som tänker så, har enligt min åsikt, ingen kärlek kvar i sig och 
bemödar sig inte heller att tänka efter grundligt över läget. Till vad blir överhuvudtaget 
historieböcker skrivna? Nämligen av en orsak: För att lära därav.

Den enda lösningen för att stoppa befolkningsexplosionen är, att varje enskild är återhållsam med 
födandet av efterkommande, att äktenskapsmakar t.ex. faktiskt bara skaffar sig ett barn och inte 
mellan fem och tio, ty befolkningsproblemet angår var och en något. Så måste också varje enskild 
lämna ett bidrag till förbättring. Om man tänker på allt det som vi måste komma tillrätta med och vi 
inte gör något åt det, då är detta bidrag ganska ringa.

Är det en gång så långt framskridet, att befolkningen har reducerat sig, då måste en lag utfärdas, 
att endast TRE efterkommande per familj får födas dvs. om tre barn är önskvärda i det enskilda 
fallet. Men TRE barn är det högsta antalet efterkommande. Det är av största vikt och mycket avgö-
rande. Skulle detta antal av efterkommande hållas, så skulle det aldrig komma till en 
överbefolkning, såsom den vi har på jorden idag.

 

Befolkningstabell
av Barbara Harnisch, Schweiz

Den efterföljande tabellen ska ge upplysning om hur mycket jorden är överbefolkad. Många 
människor frågar, hur vi kommer till ett antal av just 529 miljoner och på grund av detta, är det 
också intressant, att erfara det precist. En jordebefolkning med antalet av 529 miljoner människor, 
låter sig räknas med hjälp av planetens storlek, dess ODLINGSBARA yta (alltså utan berg, hav, 
stads- och industriområden osv.) och livsrumsytan, som människorna, men också djur och växter 
behöver för sin fria livsutveckling. En familj med 5 personer behöver ungefär en hektar land för 
trädgårdsodling och självförsörjning och för att kunna röra sig fritt. För 12 människor beräknas en 
kvadratkilometer fruktbart land. Därav framgår, att ett relativt litet land kan, under vissa 
omständigheter, nära fler människor, då andelen av åker- och betesmark procentuellt ligger mycket
högre, än i ett större land med mycket lite åker- och betesmark.

Exempel Afganistan:
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Odlingsbar mark = 135 974 km2 x 12 = 1 631 692 = möjlig befolkning. Den faktiska befolkningen i 
Afganistan är angiven med 16,9 miljoner. Det betyder att Afganistan är tiofaldigt överbefolkad.
Tyvärr är inte den här uppförda tabellen fullständig, då varje lands faktiska befolkning såväl som x-
faldiga överbefolkning, måste vara uppfört på ett riktigt sätt. Dock utelämnar vi det helt enkelt på 
grund av att det finns olika tal angivna i alla uppslagsverk, som ger upplysningar över detta tema. 
Därtill stiger antalet människor förskräckligt fort, för att inte tala om de oerhörda mörkertalen av 
dem, som är i ’hemlighet födda’ och icke registrerade, att en någorlunda precis uppgift är omöjlig 
att ge.

Den uträknade befolkningen på runt 562 miljoner människor avviker från det angivna befolk-
ningstalet med ungefär 6 % om ofruktbar mark skulle göras fruktbar och uppgifterna i upp-
slagsverken bara är ungefärliga.
 

Land Yta (km2) Åkermark(%) Betesmark(%) Möjlig befolkning

Afghanistan           647 497 12 9 1631692 
Ägypten            1000000           2,8                     - 36000
Albanien          28748           27,4    23,9            176972
Algerien            2380000             3,1   13,5           4740960
Andorra             453             4      44,2               2 620
Angola           1 250 000             3      23            3 900 000
Antigua u, Barbuda  443            18       7                   1 329 
Aquatorial Guinea 28 051            8       4                 40 393 
Argentinien      2 770 000          13      52          21 606 000
Ethiopien         1 220 000          13      41            7 905 000 
Australien        7 690 000            4,3   59          58 413 240
Bahamas             13 935            1  -                   1 672 
Bahrain                    685            3,2     6,5                  797
Bangladesch      144 000          68,2     4,5          1 256 256
Barbados                 431          77        9                   4 447 
Belgien                30 513          25,4   20,7            168 797 
Belize                  22 963           2,3     -                    6 337 
Benin                 122 622        16,3      4                274 347 
Bhutan                 47 000          2,1     4,6               37 788
Birma                 676 552        15        -              1 217 793 
Bolivien            1 100 000          3      25              3696 000 
Botsuana           600 372           2,3   75,2           5 583 459
Brasilien          8 511 965           8,9   19,5         29 008 776
Brunei                   5 765           1,3     1,1                 1 660
Bulgarien           110 912         37,5    18,4             743 997 
Burkina Faso     274 200           9,6    36,5          1 516 874 
Burundi             27 834           50,9    35,5             288 582
Chile               756 945            7,4     15,9          2 116 418 
China           9 596 961           10,8     30,6        47 677 702 
CostaRica         51 000           12,5     42,8            338 436 
Dänemark         43 069           62,3       5,7            351 443 
Deutschland BRD 248 708       30        18           1 432 558
Deutschland DDR 108 333       43,6     10,7            705 897
Dominica              751 23          3         2                     343 
Dominik, Rep.       48 442        30,2     43,2             426677
Dschibuti             23 200           -          9,1             25 334
Ecuador             283 561           9       16,6            871 099
Elfenbeinküste    322 463        12,5     9,4              847 432
El Salvador           21 041        35      29,4              162 604
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Fidschi                  18274        12,9     3,3               35 524
Finnland              338145          7,8     -                  316503
Frankreich          547 026        34,4    23              3 767915  
Gabun                267 667         1,8    8,2             642 400  
Gambia                11 295        16        9                  33 885  
Ghana               238 537         12      15                772 859
Gibraltar      6,5
Grenada              344             41        6                    1 940 
Griechenland 131 944             30,1    40,2           1 113 079
Grönland           2 180 000        -         1                261 600
Grossbritannien    244 119       27,5    50,2          2 276 165
Guatemala           108 889       17      12                378 933 
Guinea                 245 857        6,4    12,2             548 752 
Guinea-Bissau       36 125      10,3     45,7             242 760
Guyana               215 000        2,5       6,2             224 460 
Haiti                      27 750      32,6     18,2             169 830 
Honduras             112 088      15,8      30,4            621 415 
Honkong                 1 067        8           -                  1 024 
Indien               3 287 263      56,6        4           23 904976 
Indonesien        2 030 000      11,2        6,6         4 336 080 
Irak                     434 924      12,6        9,2         1 137 761 
Iran                  1 650 000        8,4      26,96          989 400 
Irland                    70 283      14,1      70,5            713 513 
Island                 103 000         -         22,7            280 572 
Israel                   20 770        21,5     40,2            153 781 
Italien                 301 225       42,2     17,4          2 154 361 
Jamaika               10 991       24,8     18,5               57 109 
Japan                 377 708      12,8       1,7              657 211 
Jemen                195 000      14,3      35,9          1 174 680

Demokr.Jemen 287 683       1        27,3          976 971 
Jordanien            89 206        -          -                         -
Jugoslawien      255 804     30,6     25           1706 724 
Kambodscha    181 035     17,2      3,3           445 346
Kamerun           475 442     14,8    17,7        1 854 223 
Kanada          9 976 139       5        2,6        9 098 238 
Kap Verde              4 033       9,9     6,2               7 791
Katar                    11 437       4,5     6                     175 
Kenia                 582 646       4,2     6,6            755 109
Kiribati                       823       -        -                           -  
Kolumbien       1 140 000      5,5    28,9        4 705 920
Komoren                1 862    42         7                10 948
Kongo                 342 000      2        29,3      1 284 552
Dem.V.R. Korea 120 538    18,7       -             270 487
Republik Korea     99 091    22          -             261 600
Kuba                   114 524    29        22,5          707 758
Kuwait                   17 818      -          7,5            16 036
Laos                    236 800     3,9       3,5          210 278
Lesotho                  30355     9,8     65,9          275 744
Libanon                 10 400    29,1       -               36 316
Liberia                  111 369     3,9       3,9          104 241
Libyen               1 176 000     1,2       7,6      1 858 560
Liechtenstein              160    25       37,5             1 200
Luxemburg              2 586    21,6    27,3            15 174
Macau                      15,5    -         4                      7
Madagaskar         587 041      5,2    58,5      4 487 341 
Malawi                  118 484     24,9   19,6         632 704
Malediven                   298     10        3,3                475
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Malaysia               330 434     13,2      -            532 407
Mali                    1 240 000      1,7    24,6      3 913 440
Malta                           316    43,8      -          1660
Marokko                458 730    18,8    28        2 576 227
Marshall- Inseln          181      -          -                       -
Mauretanien       1 030 000       -       38,1     4 709 160
Mauritius                   2 045     57,8     -             14 184
Mexico               1 960 000     12,8    38,7 12 112 8000
Mikronesien                701     33,5    13,5            3 953
Monaco                     1,95 -         -                      -
Mongolei             1 565 000       -       78,8    1 798 640
Mosambik              799 380      3,9    56,1    5 755 536
Namibia                 823 172      0,8    64,3     6 430 619
Nauru                         21,3     -        -                      -
Nepal                      140 797    17      13,1        508 558
Neuseeland            268 105      1,7   52,5     1 743 754
Nicaragua               130 000   12,2    42,3       850 200
Niederlande              37 313    25,5   33,7        265 070
Niger                    1 270 000      3        7,3    1 569 720
Nigeria                   923 768     33,4   23        6 252 061

Nördl. Marianen         476        -        -                       -

Norwegen              324 219       2,8     -           108 937
Oman                     212 457       -       4,7         119 825
Oesterreich              83 854    18,3  24,4         429 667
Palau                          487      -        -                        -
Pakistan                 803 943     26,3   6,4      3 154 672
Panama                   77 082       7,7  15,3         212746
Papua- Neuguinea 461 691       -        -                       -
Paraguay               406 752       4,9   39,1    2 147 650
Peru                           1 285       2,7   21,2    3 685 999
Philippinen             300 000     37,7     3,8       149 400
Polen                     312 683     47,3    13       2 262 574
Portugal                   92 082     38,7      5,8      491 717
Puerto Rico               8 897     15,7     38,1        57 439
Ruanda                   26 338     40,5     17,6      183 628
Rumänien             237 500     45,3     20,2   1 866 750
St. Kitts und Nevis     267     39          3             1 345
Saint Lucia                616     28          5             2 439
St. Vincent u.Gren. n 389     50           -             2 334
Salomonen             28 446       1,9        -             6 485
Sambia                 752 614       7        47,2   4 895 001
Samoa                      2 831     42,8       -            14 540
San Marino                61     74        17                 666
Sao Tome u. Principe964      37,5       -              4 338
Saudiarabien     2 150 000        -        39,5 10 191 000
Schweden            449 964       7,2       1,7       480 561
Schweiz                41 293      10,4     40,5       252 217
Senegal                196 192     27,2     29,7    1 339 598
Seychellen                  453    18,5        -              1 005
Sierra Leone           71 740    24,7     30,8       477 788
Simbabwe             390 759     6,9     12,6        914 376
Singapur                     618     9,5       -                  704
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Somalia                 637 657     1,8     46        3 657 600
Sowjetunion      22 400 000   10,5    16,7   73 113 600
Spanien                  504 782   41,1    21,4     3 785 865
Sri Lanka                  65 610   33,8     6,8         319 651
Südafrika             1 220 000   11,2   65,2    11 184 960
Sudan                  2 510 000     5,2   23,6     8 674 560
Surinam                  163 265      -       -                        -
Swasiland                 17 373     8      66,8        155 940
Syrien                      185 180     -      45,6     1 013 304
Taiwan                       36 188  25        -            108 564 
Tansania                  945 047    5,9   39,5     5 148 616 
Thailand                   513 115  37,8     -          2 327489 
Togo                           56 785  26,2     3,7        203 744 
Tonga                        747  80,6     7                  224
Trinidad und Tobago   5 128   30,8      2,2         20 306
Tschad                 1 280 000   35,7      5          483 520 
Tschechoslowakei  127 869   40,4    13          819 384 
Tunesien                 163 610   30,2    19,3       917 843 
Tuvalu                         26    75         -                 234 
Türkei                      779 452    34,2   11,9    4 311 928 
Uganda                    236 036    31,5   25      1 600 324
Ungarn                       93 032    56,9   13,4      724 817 
Uruguay                   176 215      8,3   78,5   1 835 455 

Vanuatu                      14 763      6,4    1,7         14 349
Vatikanstadt               0,44  -        -                      - 
Venezuela                912.050       4,2  19,7   2 615 759 
Verein. Arab  Emir.     83 600       0,2    2,4        26 083
Ver.Staat.Amerika 9 363 000     20,9  26,2 52 919 676 
Vietnam                   329 556      23,3    0,8      953 075 
Westsahara             266 000         -       -                    -
Zaire                      2 340 000        2,8    4,1  1 937 520 
Zentr. Afrik.Republik 622 984        3,1    4,8     590 588 
Zypern                       9 251      46,8  10,1       63 165

Hela världen   135 721 472 561 696 870
 
46 808 072 km2 = ca. 34 %
 
Födelsekontroll hos djuren i motsats till människor
av Freddy Kropf, Schweiz
 
I motsats till människor har djurriket till synes en mycket större framförhållning i fråga om fö-
delsekontroll. Men detta gäller bara så länge som människan inte blandar sig i djurrikets lagar och 
kränker eller förstör dessa. Många observationer från olika forskare om djur- och förhållanden har 
bevisligen visat, att det aldrig blir en sådan oerhörd överbefolkning i djurriket, som det under tiden 
har blivit hos människor. Åtgärderna för födelsereglering hos djuren är mycket hårda, mångfaldiga 
och uttänkta. De sträcker sig från kemiska dofter, som verkar som anti-baby-piller, över 
kannibalism till massjälvmord, som t.ex. förekommer hos lämlarna i Skandinavien. Efter år av 
kraftig förökning skockar de ihop sig i brist på näring, till en miljon-masshär av sorkmöss och beger
sig iväg på en stor vandring. (Lämmlar lever normalt sett ensamma och är mycket aggressiva djur 
och kommer endast tillsammans under parningstiden.) Genom den ovanliga närheten av grannar 
stiger då också aggressiviteten hos de enskilda djuren, tills de urartar i en total masshysteri. Själv-
mordiskt störtar sig då denna jättehär över en bergavgrund ned i havet eller ned i en ström för att 
ömkligen drunkna. Endast några överlever detta massjälvmord för att bevara sin art. Andra 
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åtgärder för födelsekontroll har man också observerat hos olika fågelarter som t.ex. hos koltrasten.
Vid gynnsamma miljöbetingelser lägger en koltrast upp till fem ägg. Men om koltrasten överbefol-
kar sig blir bara två ägg lagda. Försök hos olika fågelarter har visat: När man tar bort ägg, då ruvar 
dessa återigen för att uppnå de antal ägg som är avpassade i miljön. Talgoxen lägger inalles 14, 
guldhackspetten 72 och gräsanden nästan 100 ägg. Våra hönor lägger ett ägg om dagen, per år 
upp till 270. I Australien har forskare om vildkaninens förhållanden observerat att handjuren inte 
berör hondjuren i tider av torka och näringsbrist; under extremt varma dagar stöter dräktiga hondjur
rent av bort sina efterkommande som missfall, då dessa i varje fall inte skulle överleva hettan. 
Åtgärderna för födelsekontroll hos elefanter visar sig i, att när dessa jättar måste leva osedvanligt 
tätt med varandra, lägger de sig helt enkelt till med en ny rytm i deras sexuella förhållande. 
Tidsrymden mellan födande och ny parning uppgår normalt sett hos elefanter till 2 år och 3 
månader. Vid en för stor trängsel blir tiden för återhållsamhet förlängd trefaldigt; uppåt sex år och 
tio månader.
 En art av födelsekontroll som sannolikt är den mest utbredda är det bestämda doftämnet, som 
verkar som ett anti-baby-piller, och som förminskar eller slätt och jämt förhindrar fruktbarheten hos 
olika djurarter, såsom t.ex. hos möss. Detta anti-baby-doftämne strömmar ut från varje hondjur. Så 
fort flera av dem lever tillsammans, så förstärks också doften, och hondjuren blir ofruktbara. Bara 
under bestämda omständigheter kan handjurs-doft upphäva denna utveckling. Dessa få exempel 
bland många andra, ska föranleda människor till eftertanke. Skulle människan  leva mer efter 
skapelsemässiga-naturliga lagar och bud och inte alltid komma längre bort ifrån dem, då hade vi 
inte en sådan enorm överbefolkningsexplosion och dess allt kusligare konsekvenser. Om djuren 
också skulle, såsom människorna, förkasta naturlagarna, då skulle det sannolikt inom kort inte 
existera något mer levande väsen på denna jord.
 

Varen fruktbar och föröken eder ...
av Hans Georg Lanzendorfer, Schweiz

(förkortat utdrag ur Schaffhauser Arbeiter Zeitung från 21 augusti 1993)
Ur ämnet: Kom och lyssna till guds ord ...
och ytterligare stora angelägenheter från världskristliga missionsförsök på senaste tiden samt 
vidare på temat: Överbefolkning och kulttroende
“Varen fruktbar och föröken eder och uppfyll jorden ...“ 1:a Mosebok, kapitel 1, vers 28 och 1:a 
Mosebok, kapitel 9, vers 1. Ett gudomligt bud? Nej! Väl snarare det ytterst oöverlagda påståendet 
av några maktgiriga och ovetande bibelpennfäktare eller av några som medvetet förhållit sig 
skapelselagvidrigt, som dummerjönsar eller narrar, de som inte känner till sitt föregivna platsförhål-
lande i sin ’av honom framskaffade värld’. Detta mordiska och ohållbara “gudomliga“ bud fram till 
idag- eller nutid, uppmanar lätt till ett absolut okontrollerbart och oöverskådligt förökande av den 
mänskliga livsformen och dessutom blir det ännu mer uppmanat av påven och hans kristliga 
anhängarskara, vilket i denna form måste bli likställt med ett folk-, planet- och massmord utan like. 
Detta förhållande är en oförlåtlig förstörelse på planeten jorden, liksom ett massmord på alla hans 
levande livsformer, växter, djur och den totala mänskligheten.

Ty av en sådan explosiv ’gudsvillig’, och av religionen uppmanad okontrollerad förökning av den 
jordiska populationen, resulterar ovillkorligt den totala rovdriften såväl som den skrupellösa 
utplundringen av råvaror från hela världen. Graverande hungersnöd är ytterligare den slutliga 
följden, och luft- och miljönedsmutsning, förorsakat genom överbefolkningen, förstör alla naturliga 
och för människorna livsnödvändiga levnadsutrymmen. Sådant oförnuftigt ’gudomligt’ bud, som en 
okontrollerad människoförökning, som ännu i denna värld förfäktas eller efterlevs, vittnar om en 
obeskrivbar dumhet, ignorans, från en felaktig humanitet, från en felaktig ödmjukhet och religiös 
kortsiktighet. Det är dessutom en obeskrivlig oförskämdhet utan like, att beteckna den urväldeliga 
Skapelsen såsom ’Gud’ eller att kalla den ’gudomlig’, så väl som att på ett så grymt, mänskligt och 
paradoxalt väsenaktigt sätt göra en pådiktan, som bara är karakteristiskt för människorna.
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Genom oförnuftet och genom mänsklighetens religiösa, naturvidriga irrläror, blev mänsklighetens 
massor driven in i det ändlösa, varigenom de från en liten mänsklighets begränsade och 
indämbara problem blev till en utbredd och okontrollerbar namnlös massa.

Den mänskliga arthållningen ligger inte i formeln för en enkel förökning, som många irrläror i de 
jordiska religionerna förkunnar. Arthållningen ligger i åtlydandet av de naturliga lagarna, så att de 
är ett åtlydande i helighet (kontrollerat) och har att inordna sig i de jordegivna, planetära livs-
rumsförhållandena. Så talar också vetenskapen om 529 miljoner människor och inte mer än 3 
efterkommande per familj, som skulle kunna uppehålla sin tillvaro på planeten jorden, så att deras 
utveckling och utvecklande såsom sanna människor blir rättmätig. Värdet beräknas dock på den 
förhandenvarande odlingsbara ytan på vår planet. Emellertid rättar sig aldrig och under inga 
omständigheter naturen efter religiösa virrpannor som kallar sig skrävlande präster, 
amatörpredikanter, missionärer, biskopar, kardinaler, gudstroende eller påvar eller ’troende’ osv., 
som fordrar en okontrollerad förökning av människorna.

Varje förståndig och samvetsgrann människa i denna värld, som ännu bär ett visst mått av 
ansvarsmedvetenhet för planeten jorden och dess levande mänsklighet, känner dock till vikten av 
en förnuftig födelsekontroll och familjeplanering. På grund av detta, skulle ingen vilja föda fler barn 
än vad man förmår att försörja och ansvara för. Även om den kristna världen än mer försvarar sig 
emot preventivmetoderna och betraktar anskaffandet av så många barn som möjligt, som en ’ 
Guds gåva’ och inte som en produkt av deras egna fortplantningsakter, så tillhör likväl 
preventivmetoderna i dess form ändå till människorna liksom deras sexualitet, ty själva den av Gud
’personligen’ skenbara framskapade värld och natur, förebygger och förhindrar efterkommandes liv,
under det att t.ex. vinden inte driver en väldig massa frökorn in i fruktbar jord utan till hälleberget 
och låter dem därigenom förkomma. Tvärt emot alla envisa påståenden ifrån de krist-troende 
människorna, fordrar människornas natur inte födande av en efterkommande vid varje sexuell akt. 
Därur resulterar en målinriktad planering av efterkommandeskapet.

Det är den tiofaldiga överbefolkningen på denna planet, som är upphovet till allt lidande och elände
i denna värld, om också dessa fakta blir bestridna genom präster, påvar och det totala prästerska-
pet liksom genom resten av de religiösa gaphalsarna och vantroende i sin vantro och i sin kulttro 
förbjuder de än mer intensivt födelsekontrollen. Världsomfattande blir 12 människor födda 
varannan sekund. Emot detta står dock endast ett enda dödsfall under dessa 2 sekunder. En 
största möjliga här av kyrkoskattebetalare är för dessa kyrko- och religionspampar uppenbart 
mycket viktigare än den effektiva minskningen av lidandena i hela världen och en reglerad 
födelsekontroll genom åtgärder i de så kallade tredje världens länder. Det har med anledning av 
den påvliga paradoxen gentemot jordevärlden blivit tid att öppna ögonen inför det medvetna 
fördummandet av människorna, som pågått sedan årtusenden utav den kristna världen och dess 
prästerskap och att genomskåda och inse, att människan fram till idag blev och blir hållen med 
tvångsmedel och förtryck i hundaktig under
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