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OTVNX EV MULVA KILENCMILLIARD
Otrnn 6u alatt az em'berisdg n6pesebb, szegdnyebb 6s dregebb lesz dltapttotta nteg az EI{SZ
egy den"togrdfiait tanuln"t6,n'ya. Az elemz\s szerint a uil6,g legn|pesebb orszigai kdzott
egyed,til az
USA lesz fejlett fdl duszd,zad' mrtlua. Eur6pa a ndpessdgcsrilzkends ntiatt kdiyteten lnsz,ilrogondolni beud,ndorld'si politikdjd,t, s Kina h.elyett Ind.ia,lesz a Fdlct tegn1pesebb orszd,ga.

-

A vil6gszervezet n6pess6gkutat6i szerint a leggyorsabb noveked6s Afrik6ban v6rhat6 A fekete kontinens l6leksz|ma el6ri a k6tmilli6rdot - annak eilen6re, hogy az AIDS pusztit6sa
tobb tizmilli6 ember hal6l6t okozza majd. Az ENSZ vizsg6latai szerint a m6sodik vil6gh6borri
ut6n Eur6pa a vil6g n6pess6g6nek22 sz6za\6k6t adta, Afrika pedig 8 sz6zal6k6t. Most ak6t
kontinens a vil6gn6pess6g 13-13 sz6zaI6ka, de otven 6v mrilva Afrik6ban hdromszor annyian
6lnek majd, mint Eur6p6ban. Radik6lis n6pess6gnoveked6s vSrhat6 D6l-Azsi6ban is. India
n6pess6ge most egy h6t alatt novekszik annyival, mint amekkora noveked6st az Eur6pai
Uni6
tagAllamai 2000-ben produk6ltak.
A noveked6s iiteme viszonylag lassabb lesz D6l-Amerik6ban, s a fejlett orsz6gok koziil egyediil az USA szerepel majd a n6pesebbek kozijtt 400 milli6 lakossal. Ebben is nagy szerepe lesz
az 6vi egymilli6s bevAndorlssnak, mikcjzben az amerikaiak term6szetes szaporulata igy is magasabb, mint az eur6paiak6. Az ENSZ sz6mit6sai szerint f6l6vsz6zad mrilva
a fejl6d6 vil6gban
8,2 milli6rdan, a fejlett 6llamokban 1,2 milli6rdan 6lnek majd. A cscikken6 6s eloreged6 n6pess6g Eur6p6t a bev6ndorl6si politika fjragondol6s6ra k6nyszeriti majd. A n6pess6gcsokken6s
nemcsak a legfejlettebb nyugati r6gi6t 6rinti majd: Ukrajna lakoss6ga negyven sz6zal6kkal
cscikken, mig Oroszorsz6g6, a jelenlegi egynegyed6vel zsugorodik^ A n6pess6 gszilm v6Itoz6sarnak politikai jelent6s6ge is van. Most az izraeliek 6 milli6an vannak, a palesztin teruleteken
3,2 milli6an 61nek. Otvett 6v mriiva Izraellakoss6g6t 10,1 milli6ra, a palesztinok sz6m6t lI,B
milli6ra becsiili az ENSZ.
A becsl6seket tobben vitatj6k, s utalnak arra, hogy a n6pess6gnoveked6s iitem6t a kutat6k
m6ris valamivel visszafogt6k. Tdbb amerikai demogr6fus szkeptikusan szeml6li az el6rejelz6st. A washingtoni konzervativ Amerikai Int6zet kutat6ja, Eberling azt nyilatk ozla, hogy
ahasonl6 sz6mit6sok a politikai fantasztikum terulet6ye tarloznak, vagyis: ,,M6g senki sem
szdmolta ki, hogy h6ny gyereket fognak szi.ilni a ma m6g meg sem sziiletett kisbab6k". Eberling azonban figyelemre m6lt6nak mondja a jelent6st abb6l a szempontb6l, hogy nem v6rhat6
a migr6ci6 radik6lis csokken6se a gazdagabb teriiletek ir6ny6ba.
I Demogrifia: a n6pess6g szimszeriien megragadhat6 adatait (megoszl6s6t,
ijsszet6tel6J, v6ltoz6s6t) elemz6 tudo-

m6ny.

1. FELADAT:

Melyik orszdgban 6lnek ma a legtcibben?

A) Kin6ban.
B) Indi6ban.
C) AzAmerikai
D) Indi6ban

6s

Egyesi.itt Alamokban.

Kin6ban.

