Свјетски дан становништва, 11. јул 2019.

ТРЕНУТНИ БРОЈ СТАНОВНИКА У СВИЈЕТУ (кликни)

Свјетски дан становништва обиљежава се сваке године 11. јула и његово обиљежавање установљено је 11. јула 1989. године
од стране Управног савјета Развојног програма Уједињених нација, а први пут се о успостављању Свјетског дана
становништва разматрало 1987. године, када је свјетска популација прешла пет милијарди.

Свјетски дан становништва има за циљ повећање свијести грађана о различитим питањима становништва, као што су важност
планирања породице, родне равноправности, сиромаштва, здравља мајки и дјеце и људских права.

Ове године обиљежава се 51. годишњица Међународне конференције о људским правима из 1968. године, гдје је планирање
породице по први пут глобално потврђено као једно од људских права.

Ове године не постоји специфична тема, али ће се глобално усредсредити пажња на неиспуњене циљеве Међународне
конференције о становништву и развоју из 1994. године која се одржала у Каиру, гдје је 179 влада усвојило да су
„репродуктивно здравље и родна равноправност кључни за постизање одрживог развоја“.

Експанзија становништва један је од највећих проблема свијета у 21. вијеку. Постоји неколико фактора који су одговорни за
ову популацијску експанзију, а најважнији фактори су сиромаштво и неписменост. Расположиви ресурси на земљи су
ограничени и са сталним растом становништва, веома брзо се исцрпљују и можда неће бити доступни у блиској будућности.

Од 1987. до 2019. године свјетска популација порасла је за 2,7 милијарди, односно са пет милијарди 1987. године на 7,7
милијарди 2019. године. Према пројекцијама до 2050. године, број становника Земље ће досегнути 9,7 милијарди и наставити
ће да расте, достижући цифру од око 10,9 милијарди до 2100. године.

Африка је једини свјетски регион за који се предвиђа снажан раст становништва до краја овог вијека. Између 2020. и 2100.
године очекује се да ће се број становника Африке повећати са 1,3 милијарде на 4,3 милијарде. Предвиђа се да ће број
становника у регионима који укључују Сједињене Државе и Канаду (Сјеверна Америка) и Аустралију и Нови Зеланд (Океанија)
такође расти, али спорије од Африке.

Очекује се да ће Европа и Латинска Америка имати смањење популације до 2100. године. Предвиђа се да ће европска
популација имати врхунац од 748 милиона у 2021. години. Очекује се да ће регија Латинске Америке и Кариба премашити
Европу у становништву до 2037. године прије него што достигне 768 милиона у 2058. години.
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