Zápis z jednání stálého semináře Odborné komise pro důchodovou reformu

Populační propad a pozdní fáze konzumní společnosti –
je dobře nebo zle, že se dobrovolně vytrácíme?
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.

datum: 29. září 2016, 14:00
místo: Praha 2, Na Poříčním právu 1, místnost Klub
přítomni: dle přiloženého seznamu
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Dne 29. září 2016 se uskutečnil jedenáctý stálý seminář z cyklu stálých seminářů Odborné komise pro
důchodovou reformu, a to na téma Populační propad a pozdní fáze konzumní společnosti – je dobře
nebo zle, že se dobrovolně vytrácíme?
M. Potůček přivítal přítomné, kterým ve stručnosti představil prof. Komárka a jeho dílo. Poté předal
slovu přednášejícímu.
S. Komárek také přivítal přítomné a poděkoval jim za jejich zájem o přednášené téma. Následně
se odkázal na svou knihu s názvem „Evropa na rozcestí“ ve kterém je možné si dohledat případné
informace, které by v rámci přednášky nezazněly.
V současnosti je pojem Evropa spojen s pojmem demografická krize, demografický propad.
Problémem však není to, že lidé stárnou, ale problém je v tom, že se lidé nerozmnožují. Pokud bude
prodlužován pouze věk lidí, a nikoliv jejich věk reprodukční – cca. na 60 let, tak výsledkem bude pouze
populace starých lidí.
Člověk sice chrání přírodu před vyhynutím, nikoliv sám sebe. U lidí dochází k tzv. 4 oddělením, přičemž
každé z nich má nějaký racionální důvod, ale všechna dohromady jsou nebezpečná celé populaci.
Prvním oddělením je oddělení reprodukce od sexuálního života antikoncepcí. Následuje oddělení
zajištění ve stáří od počtu a kvality potomstva penzijním systémem. Třetím oddělením je oddělení
obživy od práce sociálním systémem a čtvrtým je oddělení mezilidských vztahů od přímého setkávání
internetem. Pokud se ve společnosti objevují všechny tyto čtyři body, dochází k fenoménu propadu
populace.
Ve chvíli, kdy člověk bude svůj život prožívat tak, aby byly naplněny všechny jeho ambice, cíle
a potřeby, již v jeho životě nebude prostor pro výchovu svých potomků. Velmi to připomíná situaci
po roce 1989, kdy se člověk odchýlil od důrazu na společnost a začal se soustředit sám na sebe,
což přineslo jak pozitiva, tak i negativa (růst HDP vs. vylidnění).
V současnosti lidé hojně využívají i možnosti outsourcingu, především ve výrobě spotřebního zboží,
ale je třeba si dát pozor na to, aby tento fenomén nebyl časem používán i při výchově dětí.
V dnešní době je rovněž problémem přerušení téměř veškerých rodinných a společenských vazeb.
Společnost produkuje dostatek finančních prostředků, nikoliv dostatek potomků, což však není
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náhoda, ale jde o něco, co je ve společnosti pevně zakořeněno. Možná by šlo tuto situaci zvrátit silným
zásahem ze strany státu, například část penzí by byla vázána na příjmy potomků. Tato metoda je však
politicky neprůchozí, stejně tak jak je neprůchozí to, že by lidé byli hodnoceni podle toho, jak kvalitní
vychovali potomstvo. Inspirací by třeba mohl být i model, který se v současnosti užívá ve Francii. Další
možností by byl americký systém, tedy rozšířit imigraci. Každopádně je třeba určitým způsobem
„okořenit“ rodinnou politiku, a to např. i masivní propagací rodinného štěstí.

K odpřednášenému tématu následovala diskuze.

Jednání stálého semináře bylo ukončeno v 16:00
Zapsala: Helena Morozová
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Příloha č. 1 – listina přítomných
Jméno a příjmení
Fiala Tomáš
Hampl Otakar
Jakubčíková Lucie
Kaisrlík Jan
Komárek Stanislav
Končelová Hana
Linhart Zdeněk
Machanec Tomáš
Palečková Libuše
Potůček Martin
Přikryl Vladimír
Sulík Pavel
Šulc Jaroslav
Urbánková Simona
Zrcek Kryštof
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