11. červenec - Světový den populace

„Světový den populace“ si každoročně připomínáme od roku 1989, kdy
byl ustanoven Radou guvernérů Rozvojového programu OSN.
V červenci 1987 mu předcházel „Den pěti miliard.“ V této době počet
obyvatel na planetě dosáhl přibližně tohoto magického čísla.
Cílem světového dne je zaměřit pozornost na problémy související se
stále rostoucí populací. Trvalo desítky tisíc let, než počet lidí v roce 1804
dosáhl 1 miliardy. Již v roce 1927, to je za 123 let, populace na světě
vzrostla na dvojnásobek. Podle demografů populace roste v různých
částech světa odlišně. V březnu 2021 žilo na planetě asi 7,8 miliard lidí.
Nejlidnatějším kontinentem zůstává Asie, přičemž 36 % lidské populace
tvoří Indie a Čína.

Zdroj: tps://pixabay.com/cs/

V subsaharské části Afriky průměrně žena porodí až 5 dětí, v Nigerii 7-8 dětí. Naopak ve vyspělých
zemích porodnost klesá. Ve státech Evropské unie průměrně ženy porodí 1-2 děti.
Téma letošního roku je primárně zaměřeno na sexuální a reprodukční zdraví dívek a žen, na plánování
rodičovství, na zdraví během pandemie COVID-19.
V obecné rovině má světový den upozornit i na rostoucí chudobu, na problematiku dodržování lidských
práv, na rovnoprávnost. Rovněž na vzrůstající zátěž životního prostředí, například znečištění ovzduší,
vody nebo na růst hlukové zátěže. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace způsobuje zvýšená
zátěž životního prostředí v Evropě až 20 % všech onemocnění.

„Každý stát má primární povinnost chránit své vlastní obyvatelstvo před závažným a trvalým
porušováním lidských práv, jakož to i před důsledky humanitárních krizí, ať přírodních nebo
způsobeným člověkem.“
(Papež Benedikt)
„Velká část lidí považuje jídlo za samozřejmost, a to navzdory skutečnosti, že více než polovina
populace má hlad.“
(Norman Borlaug)
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