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În curând 
vor fi  [apte 
miliarde de 
oameni pe 
P`mânt.

Gemând de lume 

INDIA Cu str`zile în]esate de 
vânz`tori, pietoni [i celebrele 
taxiuri Ambasador, Kolkata 
(Calcutta) e însufl e]it` de 16 
milioane de oameni – [i zilnic 
sosesc al]ii din provincie. În 
1975, doar trei ora[e din lume 
dep`[eau zece milioane de 
locuitori. Ast`zi, exist` 21 de 
asemenea metropole, cele mai 
multe \n ]`ri în curs de dezvol-
tare, unde zonele urbane ab-
sorb o mare parte din popula]ia 
mondial` în cre[tere.
FOTO: RANDY OLSON
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DEGAJÂND ENERGIE

ANGLIA Londra a deve-
nit  cel mai mare ora[ 
din lume în timpul revo-
lu]iei industriale, când 
popula]ia P`mântului a 
\nceput s` creasc` pu-
ternic. }`rile bogate fo-
losesc de câteva ori mai 
multe resurse pe cap de 
locuitor decât ]`rile mai 
s`race, dar, pe m`sur` 
ce veniturile globale 
cresc, consumul sporit 
poate solicita planeta în 
mai mare m`sur` decât 
cre[terea demografi c`.
FOTO: JASON HAWKES 
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AGEN}I AI SCHIMB~RII  

SPANIA Imigran]i, 
precum aceste femei 
indiene, de la un festival 
sikh din Barcelona, 
impulsioneaz` cre[terea 
popula]iei \mb`trânite 
a Europei. Peste tot \n 
lume, decizia tinerelor 
de a avea copii va hot`rî 
dac` popula]ia globului 
se stabilizeaz` sau nu. 
Conform cercet`rilor, 
cu cât o femeie este mai 
educat`, cu atât e mai 
probabil s` aib` mai pu-
]ini copii.
FOTO: RANDY OLSON 
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Estimare

Popula]ia lumii
200 DE MILIOANE 
Anul 1 d.Hr. 

Se estimeaz` c` 
pân` în 2045 popula]ia 
lumii va atinge nou` 
miliarde de oameni.
Va face fa]` planeta?

Pentru c` anul acesta vom ajunge la [apte 

miliarde de locuitori pe planet`, e timpul s` 

facem bilan]ul. În urm`toarele decenii, de[i 

rata natalit`]ii e \n sc`dere, popula]ia va con-

tinua s` creasc` – \n special în ]`rile s`race. 

Dac` miliardele de oameni care doresc s` 

scape de s`r`cie urmeaz` calea deschis` de 

cei din ]`rile bogate, vor pune [i ei la grea 

încercare resursele planetei. Cât va cre[te 

popula]ia, de fapt? Cum va ar`ta planeta în 

2045? Pe tot parcursul anului v` vom oferi 

o serie de articole aprofundate pe aceste 

teme. R`spunsurile vor depinde de deciziile 

fi ec`ruia dintre noi.

RESURSELE CU POTEN}IAL DE REGENERARE, PRECUM BAMBUSUL DIN CHINA, VOR FI CRUCIALE. 

SURSE: BIROUL DE INFORMA}II DESPRE POPULA}IE {I ONU

FOTO: FRITZ HOFFMANN
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Avusese deja cinci copii cu prima so]ie (de[i pa-
tru muriser` de mici), iar mintea nu-i st`tea la 
procreare. „Înainte ca inima s`-mi fi  b`tut de [ase 
ori“ – avea el s` scrie ulterior Societ`]ii Regale 
din Londra –, Leeuwenhoek î[i examina s`mân-
]a perisabil` printr-o lup` minuscul`. Lentila, 
nu mai mare decât o pic`tur` de ploaie, m`rea 
obiectele de sute de ori. Leeuwenhoek o f`cuse el 
însu[i; nimeni nu mai avea una atât de puternic`. 
Savan]ii londonezi înc` încercau s` verifi ce afi r-
ma]ia anterioar` a lui Leeuwenhoek, cum c` ni[te 
nev`zute „animalcule“ tr`iau cu milioanele în-
tr-o singur` pic`tur` din apele lacurilor [i chiar 
din vinul fran]uzesc. Acum, el avea de f`cut o co-
municare ceva mai delicat`: sperma uman` con]i-
nea [i ea animalcule. „Uneori peste o mie – scria 
el –, într-o cantitate de material cât un gr`unte 
de nisip.“ Ap`sându-[i lupa pe ochi ca un biju-
tier, Leeuwenhoek [i-a privit propriile animalcule 
înotând cu cozile lor lungi.  

De-atunci, Leeuwenhoek a devenit cam ob-
sedat. De[i micul s`u vizor îi oferea acces privi-
legiat la un nemaiv`zut univers microscopic, 

el petrecea foarte mult timp privind la ceea ce 
acum numim spermatozoizi. |n mod ciudat, lap-
]ii pe care i-a scos \ntr-o zi de la un cod i-au dat 
ideea de a estima, aproape în joac`, num`rul oa-
menilor care ar putea tr`i pe P`mânt.

Pe atunci, nimeni n-avea habar de a[a ceva: 
existau pu]ine recens`minte. Leeuwenhoek a 
început prin a estima c` în Olanda locuiau circa 
un milion de oameni. Folosind h`r]i [i geometria 
sferic`, el a calculat c` zonele de uscat locuite ale 
P`mântului erau de 13.385 de ori mai mari decât 
Olanda. Era greu de crezut c` întreaga planet` 
e la fel de dens populat` ca Olanda, care p`rea 
aglomerat` chiar [i atunci. A[adar – a conchis 
Leeuwenhoek triumf`tor –, nu puteau exista mai 
mult de 13.385 de miliarde de oameni pe P`mânt 
– un num`r chiar mic, comparativ cu cele 150 
de miliarde de celule spermatice ale unui singur 
cod! Acest mic calcul distractiv – scrie biologul 
Joel Cohen, specialist în studiul popula]iei, în 
cartea sa Câ]i oameni poate g`zdui P`mântul?  
– a fost probabil prima încercare de a oferi un 
r`spuns cantitativ la o întrebare devenit` mult 

mai presant` azi decât în secolul al XVII-lea. 
Ast`zi, majoritatea r`spunsurilor sunt departe 
de a fi  distractive.

Istoricii estimeaz` acum c` pe vremea lui 
Leeuwenhoek existau doar \n jur de o jum`tate 
de miliard de oameni pe P`mânt. Dup` o evolu-
]ie foarte lent` timp de milenii, num`rul toc-
mai începea s` creasc` semnifi cativ. Un secol [i 
jum`tate mai târziu, când un alt om de [tiin]` 
descoperea ovulul uman, popula]ia lumii se 
dublase, dep`[ind miliardul. Dup` înc` un veac, 
pe la 1930, se dublase din nou, la dou` miliarde. 
De atunci, accelera]ia a fost incredibil`. Înainte 
de secolul al XX-lea, nimeni nu fusese martor 
la dublarea popula]iei umane, dar ast`zi exist` 
oameni care au v`zut-o triplându-se. Potrivit 
Diviziei pentru Popula]ie a ONU, pe la fi nele 
lui 2011 vom fi  [apte miliarde.

Iar explozia, de[i a încetinit, e departe de a se 
fi  încheiat. Nu doar c` oamenii tr`iesc mai mult, 
dar \n lume sunt atâtea femei afl ate în perioada 
fertil` – 1,8 miliarde –, \ncât popula]ia mondial` 
va continua s` creasc` cel pu]in câteva decenii, 
chiar dac` fi ecare femeie are mai pu]ini copii 
decât ar fi  avut cu o genera]ie în urm`. Pân` în 
2050, popula]ia ar putea ajunge la 10,5 miliarde 
sau s-ar putea opri la opt – iar diferen]a ar fi  
de un copil la fi ecare femeie. Demografi i ONU 
consider` c` estimarea cea mai bun` e cea me-
die: popula]ia ar putea atinge nou` miliarde în 
2045. Num`rul va depinde de alegerea pe care 
o vor face cuplurile atunci când se implic` în 
cel mai intim dintre actele umane, cel pe care 
Leeuwenhoek l-a întrerupt atât de nep`s`tor de 
dragul [tiin]ei.

E greu s` nu te alarmezi când popula]ia 
spore[te cu circa 80 de milioane anual. |n tim-
pul acesta, apele freatice sunt în sc`dere, solul 
se erodeaz`, ghe]arii se topesc, iar rezervele de 
pe[te sunt pe duc`. Aproape un miliard de oa-
meni sufer` zilnic de foame. Peste decenii vor 
fi , probabil, dou` miliarde de guri în plus de 
hr`nit, majoritatea în ]`rile s`race. Vor exista 
miliarde de persoane care vor dori, [i pe bun` 
dreptate, s` scape de s`r`cie. Dac` urmeaz` ca-
lea deschis` de ]`rile bogate – t`ierea p`durilor, 
folosirea c`rbunelui [i a petrolului, împr`[tierea 

neîngr`dit` a îngr`[`mintelor [i pesticidelor –, 
[i ei vor pune la grea încercare resursele naturale 
ale planetei. Oare cum vor sta lucrurile?

FAPTUL C~ OAMENII se preocup` de mult de 
problema popula]iei ar putea fi o consolare. 
De la bun început – spune demograful francez 
Hervé Le Bras –, \n domeniu a fost invocat` 
mereu tema apocaliptic`. O parte dintre studiile 
sale fundamentale au fost scrise – la doar câ]iva 
ani dup` descoperirea f`cut` de Leeuwenhoek – 
de c`tre Sir William Petty, unul dintre fondatorii 
Societ`]ii Regale. El a estimat c` popula]ia lumii 
se va dubla de [ase ori pân` la Judecata de Apoi, 
a[teptat` cam dup` 2.000 de ani. Num`rul urma 
s` dep`[easc` 20 de miliarde de oameni; mai 
mult – credea Petty – decât putea hr`ni planeta. 
„Iar apoi, potrivit profe]iilor din Scripturi, vor fi  
r`zboaie [i un mare m`cel“ – scria el.

Pe m`sur` ce previziunile religioase despre 
sfâr[itul lumii s-au împu]inat – sus]ine Le Bras –, 
cre[terea popula]iei a devenit un fel de apoca-
lips \n sine. „Ea a cristalizat frica str`veche [i, 
probabil, speran]a str`veche a sfâr[itului zilelor“ 
– scria el. În 1798, Thomas Malthus, preot [i 
economist englez, enun]a teoria sa general` asu-
pra popula]iei: c` aceasta cre[te în mod necesar 
mai repede decât rezervele de hran`, pân` când 
e redus` de r`zboi, molim` sau foamete. Când 
Malthus scria asta, ultimele dezastre capabile 
s` afecteze popula]ia lumii avuseser` deja loc. 
Popula]ia lumii nu a mai sc`zut, cred istoricii, de 
la Ciuma Neagr`, din secolul al XIV-lea. 

Timp de dou` secole dup` ce Malthus a afi r-
mat c` popula]ia nu poate continua s` creasc`, 
tocmai asta s-a întâmplat. Procesul a început 
în ]`rile pe care ast`zi le numim avansate, afl a-
te atunci în curs de dezvoltare. R`spândirea 
unor culturi precum porumbul [i cartoful, 
aduse din Lumea Nou`, precum [i descoperirea 
îngr`[`mintelor chimice au alungat foametea 
din Europa. Ora[ele mari au fost la început fo-
care de infec]ii, dar de la jum`tatea secolului al 
XIX-lea, sistemele de canalizare au început s` 
separe de[eurile umane de apa potabil`, care a 
fost apoi fi ltrat` [i clorurat`; asta a redus drastic 
r`spândirea tifosului [i a holerei.

TEXT: ROBERT KUNZIG

Era \n toamna anului 1677, la Delft, când Antoni van Leeu-

wenhoek – un comerciant de textile despre care se spune c` i-a servit drept mo-

del lui Vermeer pentru b`rbatul pletos din tablourile „Astronomul“ [i „Geograful“ 

– s-a oprit brusc din ceea ce f`cea cu so]ia lui [i s-a repezit la masa de lucru. Ocu-

pa]ia lui Leeuwenhoek erau textilele, dar pasiunea lui era microscopia.

7{APTE MILIARDE  SERIE SPECIAL~
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Mai mult, în 1798, anul în care Malthus î[i pu-
blica pesimistul tratat, compatriotul s`u Edward 
Jenner concepea un vaccin împotriva variolei 
– primul [i cel mai important dintr-o serie de 
vaccinuri [i antibiotice care, împreun` cu o mai 
bun` nutri]ie [i salubritate, va dubla speran]a de 
via]` în ]`rile industrializate, de la 35 la 77 de ani 
în prezent. Trebuie s` fi i foarte sceptic pentru a 
nu aprecia aceste schimb`ri. „Evolu]ia [tiin]ei 
medicale a fost pic`tura care a umplut paharul“ 
– scria în 1968 Paul Ehrlich, expert \n biologia 
popula]iilor la Stanford.

Cartea lui Ehrlich Bomba popula]iei l-a tran-
sformat \n cel mai faimos discipol modern al lui 
Malthus. În anii ’70, el prezicea c` „sute de mili-
oane de oameni vor muri de foame“ [i c` e prea 
târziu pentru a mai face ceva. „Cancerul demo-
grafi c... trebuie eliminat – scria Ehrlich – cu de-a 
sila, dac` de bun` voie nu se poate.“ Era în joc 
chiar viitorul Statelor Unite. În pofi da sau poate 
datorit` unui astfel de limbaj, cartea a fost un 
best-seller, a[a cum fusese [i a lui Malthus. {i de 
aceast` dat`, alarma s-a dovedit a fi  fals`. Revo-
lu]ia verde – o combina]ie de culturi de mare 
randament, iriga]ii, pesticide [i îngr`[`minte 
care au dublat produc]ia de cereale – era în plin` 
desf`[urare. Ast`zi, multe persoane sunt subnu-
trite, dar foametea în mas` e rar`.

Ehrlich a avut îns` dreptate c` popula]ia va 
cre[te pe m`sur` ce medicina va salva tot mai 
multe  vie]i. Dup` Al Doilea R`zboi Mondial, 
]`rile în curs de dezvoltare au benefi ciat de o 
transfuzie de asisten]` medical` preventiv`, 
cu ajutorul unor institu]ii precum Organiza-
]ia Mondial` a S`n`t`]ii [i UNICEF. Penicilina, 
vaccinul antivariolic, DDT-ul (care, de[i contes-
tat ulterior, a salvat milioane de oameni de ma-
larie) au ap`rut dintr-odat`. Speran]a de via]` în 
India a ajuns de la 38 de ani în 1952 la 64 de ani, 
iar în China, de la 41 la 73 de ani. Milioane de 
oameni din ]`rile în curs de dezvoltare care ar fi  
murit de mici au supravie]uit [i au avut ei în[i[i 
copii. De aceea s-a r`spândit explozia popula-
]iei pe întreaga planet`: pentru c` o mul]ime de 
oameni au fost salva]i de la moarte [i pentru c`, 
un timp, femeile au avut o rat` mare de na[teri.

În Europa secolului al XVIII-lea sau în Asia 

începutului de secol XX, când o femeie avea în 
medie [ase copii, ea f`cea ce era necesar pentru 
a se înlocui pe sine [i pe partenerul ei, întrucât 
majoritatea acestor copii nu atingeau maturi-
tatea. Când mortalitatea infantil` scade, cuplu-
rile ajung s` aib` mai pu]ini copii, dar aceast` 
tranzi]ie dureaz` de obicei cel pu]in o genera]i-
e. Ast`zi, în ]`rile dezvoltate, o medie de 2,1 
na[teri per femeie men]ine o popula]ie stabil`; 
în ]`rile în curs de dezvoltare, „fertilitatea de 
înlocuire“ este ceva mai ridicat`. Pân` când 
rata natalit`]ii se echilibreaz` cu rata mortalit`-
]ii, popula]ia explodeaz`.

Demografi i numesc aceast` evolu]ie tranzi]ie 
demografi c`. Toate ]`rile trec prin asta la vre-
mea lor. E un prag al progresului uman: în-
tr-o ]ar` care [i-a încheiat tranzi]ia, oamenii au 
reu[it, cel pu]in par]ial, s` aib` un oarecare con-
trol asupra mor]ii [i na[terii. Explozia popula]i-
ei globale este un efect secundar inevitabil, 
uria[, c`ruia unii nu sunt siguri c` civiliza]ia 
noastr` îi va supravie]ui. Dar rata de cre[tere 
demografi c` se afl a, de fapt, la apogeu când Ehr-
lich tr`gea semnalul de alarm`. La începutul 
anilor ’70, rata fertilit`]ii în lume începuse s` 
scad` mai repede decât ar fi  anticipat oricine. 
De atunci, ritmul de cre[tere a popula]iei a 
sc`zut cu peste 40%.

Când mortalitatea 
infantil` scade, cu-
plurile ajung s` ai-
b` mai pu]ini copii, 
dar aceast` tranzi-
]ie dureaz` cel pu-
]in o genera]ie. 

Cum cre[te popula]ia 
Pe m`sur` ce condi]iile de via]` se îmbun`t`]esc, o ]ar` trece printr-o tranzi]ie demo-
grafi c`. Rata mortalit`]ii scade, dar exist` un decalaj \nainte s` scad` [i natalitatea. 
Rezultatul: popula]ia cre[te exploziv. Fiecare etap` e marcat` de o redistribuire a 
grupelor de vârst` ale popula]iei, dup` cum se arat` în piramidele de mai jos.

Rata natalit`]ii 
r`mâne ridicat`.

NATALITATEA
Natalitatea ridicat` 
corespunde ratei 
\nalte a mortalit`]ii.

Condi]iile 
sanitare mai 
bune, asisten]a 
medical` [i 
hrana scad 
mortalitatea.

MORTALITATEA  
Bolile, condi]iile grele de 
trai [i r`zboiul cresc 
mortalitatea, care uneori 
dep`[e[te natalitatea.

Când scade 
mortalitatea, 
popula]ia ex-
plodeaz`.POPULA}IA   

O natalitate [i o mortalita-
te ridicate men]in popu-
la]ia tân`r` [i la un nivel 
relativ constant.

Natalitatea scade când 
femeile au acces la 
educa]ie [i adopt` 
planificarea familial`.

Natalitatea scade 
pân` la nivelul 
de \nlocuire sau 
chiar sub el.

Mortalitatea continu` 
s` scad`.

Mortalitatea  r`mâne 
sc`zut` sau cre[te u[or, 
din cauza \mb`trânirii 
popula]iei. 

Popula]ia 
e \nc` \n 
cre[tere, 
ca urmare 
a exploziei 
din faza 2.

Popula]ia se stabi-
lizeaz` dup` ce na[-
terile [i decesele se 
echilibreaz`.

PIRAMIDA POPULA}IEI

0-5

20-25

40-45

Peste 75 
de ani

* SUA AU CARACTERISTICILE FAZELOR 3 {I 4: O RAT~ A NA{TERILOR RELATIV  RIDICAT~ {I O POPULA}IE PE CALE DE ÎMB~TRÂNIRE.

MARIEL FURLONG, STAFFUL NGM. 
SURS~: CARL HAUB, BIROUL DE INFORMA}II DESPRE POPULA}IE

O baz` larg` [i un vârf 
îngust caracterizeaz` 
popula]iile cu o natalitate 
[i o mortalitate ridicate.

Condi]iile se îmbun`t`-
]esc, mortalitatea scade, 
iar piramida \ncepe s` se 
\ngroa[e \n partea de sus.

O popula]ie cu mai pu]ini 
copii apare pe m`sur` ce 
scade natalitatea; speran-
]a de via]` cre[te.

La o popula]ie \mb`trânit`, 
decesele pot dep`[i na[-
terile; în absen]a imigra]iei, 
popula]ia poate sc`dea. 

FAZA 1: Preindustrial`
Ruanda în anii 1990

FAZA 3: |nc` în cre[tere
India, Brazilia, Bangladesh, 
SUA*

FAZA 4: Oprirea cre[terii
Japonia, Rusia, Italia, 
China 

FAZA 2: |ncepe explozia  
Uganda, Nigeria, Angola 
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NOI AMERICANI

STATELE UNITE Copiii 
n`scu]i pe 1 septembrie 
2010 sunt aranja]i pentru 
un portret de grup la o 
maternitate din Orlando, 
a doua cea mai aglome-
rat` din SUA. Fapt neo-
bi[nuit printre na]iunile 
industriale, SUA au o ra-
t` a fertilit`]ii relativ mare, 
în parte datorit` num`ru-
lui mare de adolescente 
îns`rcinate [i unui fl ux 
constant de imigran]i. Pâ-
n` în 2050, se a[teapt` ca 
popula]ia Americii s` a-
jung` la 400 de milioane. 
FOTO: JOHN STANMEYER
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gem mediul? Un lucru e sigur: aproape unul din 
[ase oameni va locui în India.

MULT TIMP, AM PERCEPUT explozia popula]iei 
din punct de vedere intelectual. Am ajuns s-o în]e-
leg [i din punct de vedere emo]ional într-o noapte 
a naibii de fi erbinte la Delhi, acum câ]iva ani... 
Temperatura dep`[ea bine 40°C [i aerul era tot o 
cea]` de praf [i fum. Str`zile erau animate de oa-
meni. Oameni care mâncau, oameni care sp`lau, 
oameni care dormeau. Oameni care se afl au în 
vizit`, certându-se [i ]ipând. Oameni care-[i vârau 
mâinile prin fereastra taxiului, cer[ind. Oameni 
care defecau [i urinau. Oameni ag`]a]i de auto-
buze. Oameni care mânau animale. Oameni, oa-
meni, oameni, oameni. —Paul Ehrlich

În 1966, când Ehrlich f`cea aceast` c`l`torie cu 
taxiul, existau cam o jum`tate de miliard de indi-
eni. Acum sunt 1,2 miliarde. Popula]ia din Delhi 
a crescut chiar mai rapid, la aproximativ 22 de 
milioane, pe m`sur` ce a fost invadat de oameni 
din provincie [i de la ]ar`, care s-au înghesuit în 
mahalale gigantice. La începutul lunii iunie, anul 
trecut, în ora[ul fi erbinte [i urât mirositor, mu-
sonul nu sosise înc` pentru a sp`la praful de pe 
nenum`ratele [antiere, care se adaug` celui adus 
de vânt din de[erturile Rajasthanului. Pe noile 
autostr`zi, care tot aduc oameni în metropola 
ce cre[te neplanifi cat, care trase de boi mergeau 
pe banda rapid`, \n contrasens. Pe motociclete 
c`l`toreau familii de patru persoane, iar e[arfele 
femeilor cu ]âncii atârna]i \n bra]e fl uturau ca 
ni[te fl amuri colorate. Câte zece oameni st`teau 
gr`mad` în ric[ele auto galben-negre, concepute 
pentru doi pasageri. Printre ma[inile blocate \n 
trafi c, invalizi  [i copii ai str`zii cereau de poman`. 
Delhiul de azi e foarte diferit de ora[ul vizitat de 
Ehrlich, [i, în acela[i timp, foarte asem`n`tor.

La Spitalul Lok Nayak, la marginea \ncâlcelii 
de str`du]e haotice [i supraaglomerate care 
alc`tuiesc Vechiul Delhi, un zid uman n`v`le[te 
pe poart` în fi ecare diminea]` [i se înghesuie \n 
hol. „Cum s` vezi a[a ceva [i s` nu te îngrijoreze 
popula]ia din India? – se întreab` într-o dup`-
amiaz` chirurgul Chandan Bortamuly, croin-
du-[i drum spre clinica unde efectueaz` opera-

]ii de vasectomie. Popula]ia e cea mai mare pro-
blem` a noastr`.“ Sco]ând lac`tul de pe u[a clini-
cii, Bortamuly p`[e[te într-o mic` sal` de opera-
]ii. În`untru, pe mese sunt \ntin[i doi b`rba]i, cu 
testiculele ie[ind prin orifi ciile din cear[afurile 
verzi. Un ventilator plimb` aerul rece de la cele 
dou` aparate de aer condi]ionat din fereastr`.

Bortamuly e în prima linie a unei b`t`lii care se 
poart` în India de aproape 60 de ani. |n 1952, la 
doar cinci ani dup` ce [i-a câ[tigat independen]a 
fa]` de Marea Britanie, India a devenit prima ]ar` 
care a stabilit o politic` de control al popula]iei. 
De atunci, guvernul [i-a propus mereu obiective 
ambi]ioase, pe care nu le-a atins nici pe departe. 
Politica de stat adoptat` în 2000 propunea ca ]ara 
s` ajung` la o rat` a fertilit`]ii de înlocuire de 2,1 
pân` în 2010, ceea ce nu se va întâmpla cel pu]in 
înc` un deceniu. Potrivit unei estim`ri medii a 
ONU, popula]ia Indiei va dep`[i 1,6 miliarde de 
oameni pân` în 2050. „India va dep`[i inevitabil 
China pân` în 2030 – spune A. R. Nanda, fostul 
[ef al Funda]iei pentru Popula]ie din India. Ar fi  
nevoie de o catastrof` uria[`, nuclear` sau de alt 
fel, pentru a schimba asta.“

Sterilizarea e principala form` de contracep]ie 
din India de ast`zi [i marea majoritate a proce-
durilor sunt efectuate asupra femeilor. Guver-
nul încearc` s` schimbe 

China se afl ` deja 
sub nivelul fertili-
t`]ii de înlocuire, 
datorit`, în parte, 
politicii coercitive 
a copilului unic.

(Continuare \n pag. 54)

DECLINUL FERTILIT~}II, care acum cuprinde 
planeta, a început la momente diferite în diferi-
te ]`ri. Fran]a a fost printre primele. Pân` la în-
ceputul secolului al XVIII-lea, aristocratele de la 
curtea Fran]ei se bucurau de pl`cerile trupului 
f`r` a avea mai mult de doi copii. Ele se bizuiau 
de multe ori pe aceea[i metod` folosit` de Leeu-
wenhoek \n studiile sale: retragerea, sau coitus 
interruptus. Arhivele parohiale s`te[ti arat` c`, 
pân` la sfâr[itul secolului al XVIII-lea, metoda se 
r`spândise printre ]`rani. La sfâr[itul celui de-al 
XIX-lea, fertilitatea în Fran]a sc`zuse la trei copii 
per femeie, f`r` ajutorul contraceptivelor moder-
ne. Factorul-cheie a fost unul conceptual, nu con-
traceptiv – spune Gilles Pison, de la Institutul Na-
]ional pentru Studii Demografi ce, din Paris. Pân` 
la Iluminism, „num`rul de copii era hot`rât de 
Dumnezeu. Oamenii nu în]elegeau c` ar putea 
depinde [i de ei“. 

Pân` la urm`, [i alte ]`ri occidentale au urmat 
exemplul Fran]ei. |n 1940, fertilitatea ajunsese 
aproape de nivelul de înlocuire în unele p`r]i ale 
Europei [i în SUA. Apoi, dup` surprinz`torul 
fenomen cunoscut drept „explozia demografi c`“, 
a urmat brusc sc`derea, care i-a surprins din nou 
pe demografi  cu garda jos. Ei presupuseser` c` in-
stinctul le va face pe femei s` aib` sufi cien]i copii 
pentru a asigura supravie]uirea speciei. Totu[i, în 
toate ]`rile dezvoltate, rata fertilit`]ii a sc`zut sub 
acest nivel, ajungând la 1,4 \n Europa la sfâr[itul 
secolului al XX-lea. 

Sfâr[itul unei perioade de „explozie demografi -
c`“ poate avea dou` mari efecte economice asu-
pra unei ]`ri. Primul e „dividendul demografi c“ – 
câteva decenii fericite în care ace[ti copii îngroa[` 
rândurile for]ei de munc`, iar num`rul de tineri [i 
b`trâni afl a]i în între]inere e relativ mic, existând 
deci o mul]ime de bani pentru alte lucruri. Apoi 
intervine cel de-al doilea efect: genera]ia ajunge la 
vârsta pensiei. Ceea ce p`rea o ordine demografi c` 
de durat` se dovede[te o petrecere care trebuie 
s` se sfâr[easc`. Incisiva dezbatere american` 
cu privire la asigur`rile sociale [i grevele de anul 
trecut din Fran]a, legate de cre[terea vârstei de 

pensionare, reprezint` r`spunsuri la o problem` 
care exist` în întreaga lume dezvoltat`: cum s` 
sus]ii o popula]ie îmb`trânit`. „Vor fi  sufi cien]i 
oameni angaja]i \n 2050 pentru a se putea pl`ti 
pensiile? – se întreab` Frans Willekens, director 
al Institutului Demografi c Interdisciplinar, din 
Haga. R`spunsul este negativ.“

În ]`rile industrializate, a fost nevoie de gene-
ra]ii pentru ca fertilitatea s` scad` pân` la nivelul 
de înlocuire sau sub el. Acum, aceea[i tranzi]ie 
are loc în restul lumii, iar demografi i sunt uimi]i 
s` vad` cu ce vitez`. De[i popula]ia continu` s` 
creasc`, China, care ad`poste[te o cincime din 
popula]ia lumii, se afl ` sub nivelul fertilit`]ii de 
înlocuire de aproape 20 de ani, datorit`, în parte, 
politicii copilului unic, impus` în 1979; femeile 
chineze nasc \n medie 1,5 copii fi ecare, de[i nu 
mai departe de 1965 n`[teau câte [ase. În Iran, cu 
sprijinul regimului islamic, fertilitatea a sc`zut cu 
peste 70% de la începutul anilor ’80. În Brazilia 
catolic` [i democrat`, femeile [i-au redus rata de 
fertilitate la jum`tate într-un sfert de secol. „Înc` 
nu în]elegem de ce fertilitatea a sc`zut atât de 
rapid în atâtea societ`]i, culturi [i religii. E pur [i 
simplu uluitor“ – spune Hania Zlotnik, director 
al Diviziei pentru Popula]ie a ONU.

„În acest moment, oricât mi-a[ dori s` spun c` 
mai exist` o problem` a ratei \nalte de fertilitate, 
e vorba numai de circa 16% din popula]ia lumii, 
în special din Africa“ – spune Zlotnik. La sud de 
Sahara, fertilitatea este înc` de cinci copii per fe-
meie, iar în Niger de [apte. Pe de alt` parte, 17 
]`ri din regiune au o speran]` de via]` de pân` la 
50 de ani; acolo, tranzi]ia demografi c` de-abia a 
început. Cu toate acestea, \n cea mai mare parte 
a lumii dimensiunea familiei a sc`zut dramatic. 
ONU estimeaz` c` lumea va atinge fertilitatea de 
înlocuire pân` în 2030. „Popula]ia, în ansamblul 
ei, este pe cale s` evite o explozie, ceea ce e o veste 
bun`“ – spune Zlotnik.

Vestea rea e c` anul 2030 va veni peste numai 
dou` decenii [i c` va intra \n anii de fertilitate cea 
mai mare genera]ie de adolescente din istorie. 
Chiar dac` fi ecare dintre aceste femei va avea doar 
doi copii, popula]ia va cre[te din iner]ie înc` un 
sfert de secol.  Este acesta un dezastru iminent sau 
vom reu[i s` tr`im omene[te [i f`r` s` ne distru-

Robert Kunzig e editor senior la National 
Geographic pe probleme de mediu.
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Ast`zi exist` de peste dou` ori 
mai mul]i oameni pe P`mânt decât 
în 1960. 

Popula]ia lumii nu s-a mai dublat nicio-
dat` atât de rapid, dar e pu]in probabil 
s` se dubleze din nou. Se a[teapt` ca 
explozia demografi c` s` se încheie 
pân` în 2050, la peste 9 miliarde – o 
medie \ntre 8 [i 10,5 miliarde.

Tinere]ea d` pulsul 

Piramidele distribu]iei vârstelor 
(dreapta) arat` de ce popula]iile 
preponderent tinere din ]`rile în curs 
de dezvoltare vor contribui aproape 
exclusiv la cre[terea demografi c` \n 
viitor. Chiar [i \n condi]iile sc`derii 
natalit`]ii, popula]ia lumii cre[te cu 
circa 80 de milioane pe an. 

Confi gura]ia celor [apte miliarde 

Fiecare ]ar` din aceast` cartogram` e 
dimensionat` în func]ie de popula]ia es-
timat` pentru 2011. Punctele negre re-
prezint` popula]ia din 1960, iar cele 
deschise – popula]ia ap`rut` \ntre timp. 
Fiecare punct reprezint` dou` milioane de 
oameni. Culorile indic` cre[terea (vezi le-
genda). }`rile cu mai pu]in de 1,5 milioa-
ne de locuitori nu sunt reprezentate. 

POPULA}IA 

JOHN TOMANIO, STAFFUL NGM. CARTOGRAM~: XNR PRODUCTIONS {I JOHN TOMANIO 
SURS~: NA}IUNILE UNITE

3 miliarde 
1960

7 miliarde
2011

Popula]ia lumii

Europa 
a crescut 
cu 21%.

Statele 
Unite au 
crescut 
cu 72%. 

În Asia, 
Japonia a 
crescut cel 
mai pu]in, 
cu 36%. 

India a cres-
cut cu 782 
de milioane 
de oameni, 
cea mai mare 
contribu]ie 
la popula]ia 
lumii. Pân` în 
2030, popula-
]ia sa o va de-
p`[i pe cea a 
Chinei.

Cre[terea 
de 111% 
a Chinei e 
sub media 
mondial`.

În Africa, 
cel mai mult 
a crescut 
Coasta 
de Filde[, 
atingând 
541%.

* „MAI DEZVOLTAT~“ |NSEAMN~ – ÎN STATISTICILE ONU – SUA, CANADA, EUROPA, JAPONIA, AUSTRALIA {I NOUA ZEELAND~.

Legend`

Peste 300% 

Între 200% [i 300% 

Între 133% [i 199% 

Între 50% [i 132% 

Sub 50%

Popula]ia în 1960 
(puncte negre) 

Popula]ia în 2011 
(toate punctele)

Media 
mondial`: 
133% 

Culoarea arat` cre[terea 
dintre 1960 [i 2011.

Peste 95% din viitoarea cre[tere                 demografi c` se va produce \n lumea mai pu]in dezvoltat`. 
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Celelalte
]`ri

}`rile bogate

Produsul intern brut mondial* a cres-
cut de peste dou` ori între 1980 [i 2009. 

Dezvoltarea economic` a Chinei [i Indiei e 
responsabil` pentru o mare parte a recen-
tei cre[teri [i va continua s-o infl uen]eze. 
Cre[terea economic` global` [i îmbun`t`-
]irea nivelului de trai înseamn` un nivel-
record de consum al resurselor.

Cererea de resurse naturale va 
continua s` creasc`. 

Resursele limitate ale P`mântului vor 
fi  solicitate atât de cre[terea pros-
perit`]ii, cât [i a popula]iei (grafi ce, 
dreapta). Consumul actual al celor 
mai bogate ]`ri va fi  greu de sus]inut 
la nivel mondial. 

Poftele celor [apte miliarde

Ce impact are fi ecare ]ar` asupra resurselor P`mântului?
Putem aprecia consumul unei ]`ri prin luarea în calcul a 
produsului intern brut (PIB) – produc]ia total` de bunuri [i 
servicii dintr-un an a locuitorilor, fi rmelor [i guvernului. 
În aceast` cartogram`, ]`rile sunt dimensionate în func]ie 
de PIB-ul lor din 2009. Punctele negre indic` PIB-ul din 1980 
sau din ultimul an disponibil; punctele deschise indic` cre[-
terea ulterioar`. Fiecare punct reprezint` 20 de miliarde de 
dolari.* Culoarea fi ec`rei ]`ri indic` PIB-ul pe cap de locuitor 
(vezi legenda).

Culorile indic` produsul intern 
brut pe cap de locuitor (2009). 

CONSUMUL Na]iunile bogate folosesc acum cele mai multe resurse, dar economiile în curs de dezvoltare vin puternic din urm`.

JOHN TOMANIO, STAFFUL NGM. CARTOGRAM~: XNR PRODUCTIONS {I JOHN TOMANIO. SURSE: 
BANCA MONDIAL~, CIA WORLD FACTBOOK, ECONSTATS (CARTOGRAM~); ONU (GRAFIC POPULA}IE); 
PROGNOZA OXFORD (GRAFIC PIB); AGEN}IA DE INFORMA}II PENTRU ENERGIE A SUA (GRAFIC 
ENERGIE; OECD ESTE ORGANIZA}IA PENTRU COOPERARE ECONOMIC~ {I DEZVOLTARE)

* PENTRU A COMPARA PRODUSUL INTERN BRUT AL }~RILOR PE ACEAST~ HART~, 
PIB-UL A FOST CONVERTIT ÎN DOLARI INTERNA}IONALI CONSTAN}I, LA PARITATEA 
PUTERII DE CUMP~RARE. ÎN ACEAST~ CONVERSIE, UN DOLAR INTERNA}IONAL ARE 
ACEEA{I PUTERE DE CUMP~RARE CA UN DOLAR AMERICAN ÎN STATELE UNITE. 

PIB-ul din Ame-
rica de Sud a 
crescut cu 108%.

PIB-ul Japo-
niei a crescut 
cu 74%. 

PIB-ul mondial 

29,8 
mii de 

miliarde $ 
1980

72,5 mii de 
miliarde $ 2009

Media 
mondial`: 
9.514 $

PIB-ul Euro-
pei a crescut 
cu 75%. 

PIB-ul SUA, 
cea mai mare 
economie din 
lume, a crescut 
cu 119% între 
1980 [i 2009.

China a avut 
cea mai mare 
cre[tere din 
lume a PIB-ului, 
cu 1.506%. 

PIB-ul din Africa a 
crescut cu 151%.

PIB-ul Indiei a 
crescut cu 455%.

„MAI DEZVOLTATE“ |NSEAMN~ – ÎN STATISTICILE 
ONU – SUA, CANADA, EUROPA, JAPONIA, AUSTRALIA 
{I NOUA ZEELAND~.

„BOGATE“ CUPRINDE }~RILE MAI DEZVOLTATE ALE 
ONU PLUS CIPRUL, HONG KONGUL, ISRAELUL, 
SINGAPORE, COREEA DE SUD {I TAIWANUL.

MEMBRII OECD SUNT }~RILE MAI DEZVOLTATE ALE 
ONU PLUS CHILE, ISRAELUL, MEXICUL, COREEA DE 
SUD {I TURCIA.

Legend` 
PIB-ul din 1980 
(puncte negre)

PIB-ul din 2009 
(toate punctele)

Peste 40.000 $ 

25.000 $ - 40.000 $ 

9.514 $ - 24.999 $

3.000 $ - 9.513 $

Sub 3.000 $

028-061 DEGATED Seven Billion MM7890_93.indd   46-47028-061 DEGATED Seven Billion MM7890_93.indd   46-47 3/2/2011   18:19:293/2/2011   18:19:29



FAMILIE NUMEROAS~

KENYA Într-o mahala 
din Nairobi, Mary Wan-
za, o mam` singur` care 
câ[tig` trei dolari pe zi, 
g`te[te un terci pentru 
zece copii, unii ai ei, al]ii 
nepo]i [i orfani. Wanza, 
41 de ani, a n`scut 
primul din cei [apte 
copii la 15 ani. Rata fer-
tilit`]ii r`mâne ridicat` 
în Africa Subsaharian`; 
în Kenya, ea a sc`zut 
de la opt la cinci na[teri 
per femeie între 1960 
[i 2000, dar de atunci a 
sc`zut doar la 4,6. Media 
global` e de 2,5.
FOTO: DOMINIC NAHR 

49

028-061 DEGATED Seven Billion MM7890_93.indd   48-49028-061 DEGATED Seven Billion MM7890_93.indd   48-49 3/2/2011   18:19:293/2/2011   18:19:29



NE TREBUIE |NC~ O 
REVOLU}IE VERDE 

CHINA Folosind fi ecare 
centimetru de teren, 
agricultorii adun` orezul 
pe dealurile din provin-
cia Yunnan. Semin]ele 
cu randament crescut 
[i folosirea masiv` a 
îngr`[`mintelor îi permit 
Chinei s`-[i hr`neasc` 
cei peste un miliard de 
locuitori de pe nici 10% 
din p`mântul arabil din 
lume. E posibil s` se pro-
duc` sufi cient` hran` 
pentru popula]ia mon-
dial` \n cre[tere, dar pro-
vocarea e s` nu se epu-
izeze resursele limitate, 
în special apa. 
FOTO: JIM RICHARDSON, ARHIVA 
NATIONAL GEOGRAPHIC 
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ÎNGRIJITORI HIGH-TECH 

JAPONIA Un robot vor-
bitor o ajut` pe Nabeshi-
ma Akiko, 69 de ani, la 
cump`r`turi, în cadrul 
unui test realizat \n 
Ora[ul {tiin]ei Keihanna, 
de lâng` Kyoto. Cei 29 
de milioane de vârstnici 
din Japonia reprezint` 
23% din popula]ie [i \i 
dep`[esc de departe 
pe tineri, o situa]ie f`r` 
precedent, care pune 
problema cine – sau ce – 
îi va sprijini pe b`trâni 
în anii urm`tori. 
FOTO: RANDY OLSON 
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54 national geographic •  ianuarie 2011 [apte miliarde 55 

asta; o vasectomie 
f`r` bisturiu cost` mult mai pu]in [i e mai u[oar` 
pentru un b`rbat decât legarea trompelor la o 
femeie. În sala de opera]ii, Bortamuly lucra re-
pede. „Se zice c` acul doare cât o ciupitur` de 
furnic` – explic` el când primul pacient tresare 
la anestezia local`. Dup` aceea, e o opera]ie prac-
tic nedureroas`, f`r` s` curg` sânge.“ Folosind 
vârful ascu]it al unui forceps, Bortamuly face o 
mic` incizie în pielea scrotului [i scoate un ca-
nal deferent alb, a]os, în form` de U – canalul 
spermatic din testiculul drept al pacientului. El 
leag` capetele U-ului cu un fi r negru, le taie [i le 
împinge înapoi sub piele. În mai pu]in de [apte 
minute – e cronometrat de o  asistent` –, pacien-
tul iese pe propriile picioare, f`r` m`car un plas-
ture. Guvernul îi va pl`ti un ajutor în valoare de 
1.100 de rupii (în jur de 25 de dolari), salariul pe 
o s`pt`mân` al unui muncitor.

Guvernul indian a mai încercat o dat` s` impun` 
vasectomia, în anii ’70, când crescuser` temerile 
legate de bomba demografi c`. Primul-ministru 
Indira Gandhi [i fi ul ei Sanjay au impus starea 
de urgen]` [i au f`cut uz de mijloace excep]io-
nale pentru a for]a o cre[tere semnifi cativ` a 
steriliz`rilor. Între 1976 [i 1977, num`rul opera-
]iilor s-a triplat, ajungând la peste opt milioane. 
Peste [ase milioane au fost vasectomii. Asisten]ii 
din domeniul planifi c`rii familiale erau presa]i 
s`-[i ating` normele; în unele state, sterilizarea a 
devenit o condi]ie pentru primirea unei noi lo-
cuin]e sau a altor benefi cii guvernamentale. În 
unele cazuri, poli]ia pur [i simplu i-a luat pe sus 
pe s`raci [i i-a dus în tabere de sterilizare.

Excesele au f`cut un imens deserviciu întregu-
lui concept de planifi care familial`. „Guverne 
succesive au refuzat s` abordeze acest subiect“ 
– spune Shailaja Chandra, fostul [ef al Fondului 
Na]ional de Stabilizare a Popula]iei (NPSF). Cu 
toate acestea, fertilitatea din India a sc`zut ori-
cum, de[i nu la fel de rapid ca în China, unde 
se redusese chiar înainte de intrarea în vigoare a 
draconicei politici a copilului unic. Media na]io-
nal` în India este acum de 2,6 copii la o femeie, 
mai pu]in de jum`tate fa]` de momentul vizitei 
lui Ehrlich. Jum`tatea sudic` a ]`rii [i câteva state 
din jum`tatea nordic` se afl ` deja la nivelul fer-

tilit`]ii de înlocuire sau sub el. 
La Kerala, pe coasta de sud-vest, investi]iile în 

s`n`tate [i educa]ie au ajutat la sc`derea fertilit`]ii 
pân` la 1,7. Cheia – spun demografi i de acolo – e 
rata de alfabetizare a femeilor: aceasta e de circa 
90%, de departe cea mai ridicat` din India. Fetele 
care merg la [coal` încep s` aib` copii mai târziu 
decât cele care nu merg. Ele sunt mai deschise 
la contracep]ie [i e mai probabil s` în]eleag` ce 
op]iuni au.

Pân` în prezent, aceast` abordare, considerat` 
un model pe plan interna]ional, nu a avut suc-
ces în statele s`race din nordul Indiei, „Centura 
Hindi“, care se întinde de-a curmezi[ul ]`rii 
la sud de Delhi. Aproape jum`tate din sporul 
demografic al Indiei provine din Rajasthan, 
Madhya Pradesh, Bihar [i Uttar Pradesh, unde 
o femeie na[te \n medie trei-patru copii. Peste 
jum`tate dintre femeile din Centura Hindi sunt 
analfabete [i multe se c`s`toresc înainte de a 
deveni majore, la 18 ani. Ele \[i ob]in statutul 
social f`când copii – [i de obicei nu se opresc 
pân` când nu au m`car un fi u.

Ca alternativ` la modelul Kerala, unii prezint` 
cazul statului sudic Andhra Pradesh, acolo unde 
„taberele“ de sterilizare – s`li de opera]ie tem-
porare, înfi in]ate adesea în [coli –, fuseser` in-
troduse în anii ’70 [i unde rata de sterilizare a 
r`mas ridicat` dup` ce taberele au fost înlocuite 
de spitale moderne. Într-un singur deceniu, dup` 
1990, rata fertilit`]ii a sc`zut de la aproximativ 
trei la mai pu]in de doi. Spre deosebire de Kera-
la, jum`tate dintre femeile din Andhra Pradesh 
r`mân analfabete.

Amarjit Singh, actualul director executiv al 
NPSF, calculeaz` c`, \n cazul \n care cele mai mari 
patru state din Centura Hindi ar fi  urmat mode-
lul Andhra Pradesh, s-ar fi  evitat 40 de milioane 
de na[teri – [i foarte mult` suferin]`. „Pentru c` 
s-au n`scut 40 de milioane, au murit 2,5 milioane 
de copii“ – spune Singh. El crede c` dac` întreaga 
Indie ar adopta programe bune de încurajare a 
steriliz`rilor, în spitale, [i nu în tabere, popula]ia 
din 2050 ar putea fi  de 1,4 miliarde, în loc de 1,6.

Criticii modelului Andhra Pradesh, cum ar fi  
Nanda, de la Funda]ia pentru Popula]ie, spun 
c` indienii au nevoie de un sistem de s`n`tate 

mai bun, în special în regiunile rurale. Ei sunt 
împotriva normelor care-i oblig` pe asisten]ii 
sociali s` bifeze steriliz`ri sau a stimulentelor fi -
nanciare, care pot afecta modul \n care cuplul 
alege m`rimea familiei. „E vorba de o decizie 
personal`“ – spune Nanda.

În ora[ele din India de azi, multe cupluri fac 
aceea[i alegere ca omologii lor din Europa sau 
America. Sonalde Desai, membru al Consiliului 
Na]ional de Cercet`ri Economice Aplicate, de la 
New Delhi, mi-a prezentat cinci femei angajate 
din Delhi care î[i cheltuiau cea mai mare parte a 
salariilor pe [coli [i meditatori particulari; toate 
aveau unul sau doi copii [i nu-[i mai doreau al]ii. 
Într-un studiu na]ional pe 41.554 de gospod`rii, 
echipa lui Desai a identifi cat o mic`, dar tot mai 
numeroas` avangard` de familii urbane cu un 
singur copil. „Am fost absolut cople[i]i de pre-
ocuparea p`rin]ilor pentru copiii lor – spune 
aceasta. Te face s` în]elegi brusc c` acesta e mo-
tivul pentru care scade fertilitatea.“ Copiii indi-
eni sunt, în medie, mult mai bine educa]i decât 
p`rin]ii lor.

Asta e mai pu]in valabil în mediul rural. Îm-
preun` cu echipa lui Desai, am mers la Palanpur, 
un sat din Uttar Pradesh – un stat de pe Centura 
Hindi cu o popula]ie cât a Braziliei. |n drum spre 
sat, am trecut pe lâng` o anten` de telefonie mo-
bil`, dar [i pe lâng` [an]uri prin care apele de ca-
nalizare  curgeau de-a lungul str`du]elor cu c`su]e 
de c`r`mid`. Sub un copac de mango, paznicul 
crângului mi-a spus c` el nu vede niciun motiv 
pentru a-[i educa cele trei fi ice. |n centrul satului, 
am întrebat un grup de vreo zece ]`rani ce le-ar 
îmbun`t`]i cel mai mult via]a. „Dac` am face rost 
de ni[te bani, ar fi  grozav“ – a glumit unul.

În India, scopul n-ar trebui s` fi e reducerea 
fertilit`]ii sau a popula]iei – a spus Almas Ali, de 
la Funda]ia pentru Popula]ie, când am vorbit cu 
el câteva zile mai târziu. „Scopul ar trebui s` fi e 
îmbun`t`]irea traiului la sate – spune el. De câte 
ori vorbim de popula]ia din India, chiar [i ast`zi, 
ne vine în minte doar num`rul tot mai mare. Iar 
acesta e privit cu team`. Aceast` fobie ne-a aca-
parat mintea în asemenea m`sur`, încât întregul 
accent cade pe reducerea num`rului. Oamenii au 
fost l`sa]i pe planul al doilea.“

Am f`cut patru ore de la Palanpur înapoi la 
Delhi, \ntr-o duminic`, la c`derea serii. Am 
stat în trafi c \n fi ecare or`[el plin de via]`, unde 
ma[ina ne era practic înghi]it` de mul]ime. Co-
borând pe un viaduct în Moradabad, am v`zut 
un om împingând pe dealul abrupt o c`ru]` atât 
de înc`rcat`, \ncât nu vedea nimic în fa]`. M-am 
gândit la revela]ia pe care a avut-o Ehrlich \n taxi, 
cu decenii în urm`. Oameni, oameni, oameni, 
oameni – da. Dar [i un sentiment cople[itor de 
energie, de str`duin]`, de aspira]ie. 

Reuniunea anual` a Asocia]iei pentru Popu-
la]ie din America (PAA) e una dintre cele mai 
importante întruniri ale demografi lor lumii. În 
aprilie anul trecut, explozia popula]iei globale 
n-a fost pe ordinea de zi. Demografi i sunt, în 
general, încrez`tori c` pân` în a doua jum`tate 
a acestui secol vom încheia o er` unic` în isto-
rie – explozia popula]iei – [i vom intra în alta, 
în care popula]ia va r`mâne aceea[i sau chiar 
va descre[te. 

Dar vom fi , într-adev`r, prea mul]i? La reuniu-
nea PAA din Dallas, am afl at c` întreaga popula-
]ie a planetei ar înc`pea în statul Texas dac` Texa-
sul ar fi  la fel de dens populat ca New Yorkul. 
Compara]ia m-a f`cut s` gândesc ca Leeuwen-
hoek. Dac` în 2045 vor exista nou` miliarde de 
oameni pe [ase continente locuibile, densitatea 

Oamenii din ghe-
tourile urbane 
supraaglomerate 
au nevoie de aju-
tor, dar problema 
lor e s`r`cia, nu 
suprapopularea.

(Urmare din pagina 43)
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popula]iei lumii va fi  cu pu]in peste jum`tate din 
cea a Fran]ei de azi. Fran]a nu e considerat`, de 
obicei, chiar iadul pe p`mânt. {i-atunci, va de-
veni lumea un iad?

E posibil ca unele p`r]i s` devin`; unele sunt 
deja un adev`rat iad. Exist` în prezent 21 de 
ora[e cu o popula]ie de peste zece milioane de 
locuitori, iar pân` în 2050 vor exista mult mai 
multe. Delhi prime[te anual sute de mii de mi-
gran]i, care constat` c` „n-au fost f`cute planuri 
pentru ap`, canalizare sau locuit“ – spune Shai-
laja Chandra. Dhaka, în Bangladesh, [i Kinshasa, 
în Republica Democratic` Congo, sunt de 40 de 
ori mai mari decât în 1950. Mahalalele lor sunt 
pline cu oameni extrem de s`raci, care au fugit 
de s`r`cia [i mai crunt` de la ]ar`. 

}`ri întregi se confrunt` azi cu presiuni de-
mografi ce care ne par la fel de insurmontabile 
cum îi p`reau lui Ehrlich cele din India \n 1966. 
Bangladeshul e una dintre cele mai dens popu-
late ]`ri din lume [i una dintre cele mai iminent 
amenin]ate de schimb`rile climatice; cre[terea 
oceanului ar putea disloca zeci de milioane de 
locuitori. Cazul Rwandei e la fel de îngrijor`tor. 
În cartea sa Colaps, Jared Diamond argumenta 
c` masacrul celor circa 800.000 de ruandezi din 
1994 a fost provocat nu doar de ura etnic`, ci [i 
de suprapopulare – aceea[i suprafa]` de p`mânt 
trebuind s` fi e \mp`r]it` \ntre tot mai mul]i agri-
cultori, în loturi din ce în ce mai mici, care au 
devenit insufi ciente pentru între]inerea unei fa-
milii. „Scenariul cel mai pesimist al lui Malthus 
ar putea deveni realitate în anumite cazuri“ – a 
conchis Diamond.

Mul]i sunt îngrijora]i pe drept cuvânt c`, în 
cele din urm`, se va dovedi c` Malthus avea drep-
tate la scar` global` – c` planeta nu va reu[i s` 
hr`neasc` nou` miliarde de guri. Lester Brown, 
[ef al Institutului Earth Policy, din Washington, 
crede c` penuria de alimente ar putea provoca o 
pr`bu[ire a civiliza]iei. Fiin]ele umane tr`iesc de 
pe urma capitalului natural – sus]ine Brown –, 
erodând solul [i epuizând pânza freatic` mai re-
pede decât se pot reface. Toate acestea vor limita 
în curând produc]ia de hran`. Planul de rezerv` 
al lui Brown pentru salvarea civiliza]iei ar pune 
întreaga lume pe picior de r`zboi, la fel ca SUA 

dup` Pearl Harbor, pentru stabilizarea climei [i 
repararea daunelor ecologice. „Planifi carea fa-
milial` ar putea fi  elementul cel mai urgent pe or-
dinea de zi mondial`“ – scrie acesta, a[a c`, dac` 
nu men]inem popula]ia mondial` la opt miliarde 
prin reducerea fertilit`]ii, ar putea \n schimb s` 
creasc` rata mortalit`]ii.

Cifra de opt miliarde corespunde celei mai 
sc`zute proiec]ii a ONU pentru 2050. În acest 
scenariu optimist, Bangladeshul va avea o rat` a 
fertilit`]ii de 1,35 \n 2050, dar cu 25 de milioane 
de oameni mai mult ca azi. Rata fertilit`]ii din 
Rwanda va fi  [i ea sub nivelul de înlocuire, dar 
popula]ia ei tot o va dubla pe cea de dinainte de 
genocid. Dac` acesta e scenariul optimist – ar 
putea spune cineva –, viitorul este, într-adev`r, 
sumbru. Dar se poate conchide, de asemenea, c` 
obsesia datelor demografi ce nu e cea mai bun` 
cale de a \nfrunta viitorul. Oamenii din ghetou-
rile urbane supraaglomerate au nevoie de ajutor, 
dar problema lor e s`r`cia [i lipsa infrastructurii, 
nu suprapopularea. E o idee grozav` s`-i oferi 
fi ec`rei femei acces la servicii de planifi care fa-
milial`. Dar nici cel mai agresiv program con-
traceptiv nu va salva Bangladeshul de cre[terea 
nivelului m`rii, Rwanda de un alt genocid sau pe 
noi to]i de teribilele noastre probleme de mediu.

Înc`lzirea global` e un exemplu bun. Emisiile 
de carbon de la combustibilii fosili cresc cel mai 
rapid în China, din pricina boomului economic 
prelungit, dar acolo fertilitatea se situeaz` deja 
sub rata de înlocuire; nu se mai pot face prea 
multe cu privire la controlul popula]iei. Acolo 
unde popula]ia cre[te cel mai repede, în Afri-
ca Subsaharian`, emisiile pe cap de locuitor 
reprezint` doar câteva procente fa]` de cele din 
SUA – deci controlul popula]iei ar avea un impact 
redus asupra climei. Brian O’Neill, de la Centrul 
Na]ional pentru Cercetarea Atmosferei, a calcu-
lat c` dac` popula]ia ar ajunge la 7,4 miliarde, 
\n loc de 8,9 miliarde, \n 2050, emisiile s-ar re-
duce cu 15%. „Cei care sus]in c` singura proble-
m` e popula]ia gre[esc – spune Joel Cohen. Nici 
m`car nu e factorul dominant.“ Pentru a opri 
înc`lzirea global`, va trebui s` trecem de la com-
bustibilii fosili la energia alternativ` – indiferent 
cât va spori popula]ia.

NUM~RUL DE PERSOANE conteaz`, desigur. Dar 
mult mai mult conteaz` modul în care oamenii 
consum` resursele. Unii dintre noi avem o am-
prent` mult mai mare decât ceilal]i. Principala 
provocare pentru viitorul oamenilor [i al planetei 
este cum s`-i scoatem pe cât mai mul]i din s`r`cie 
– locuitorii mahalalelor din Delhi, agricultorii de 
subzisten]` din Rwanda – [i, în acela[i timp, s` 
reducem impactul pe care îl avem fi ecare asupra 
planetei.

Banca Mondial` a estimat c`, pân` în 2030, 
peste un miliard de oameni din ]`rile în curs de 
dezvoltare vor apar]ine „clasei de mijloc globale“, 
în cre[tere de la numai 400 de milioane în 2005. 
Acesta e un lucru bun. Dar va fi  greu pentru 
planet` în cazul în care ace[ti oameni vor con-
suma carne [i vor conduce automobile pe ben-
zin` – a[a cum fac acum americanii. Nu putem 
s` împiedic`m na[terea noii clase de mijloc din 
2030, dar nu e prea târziu s` schimb`m modul în 
care ea [i ceilal]i oameni vor produce [i consuma 
hran` [i energie. „Mi se pare mai rezonabil s` 
reduci consumul de carne decât s` spui «face]i 
mai pu]ini copii!»“ – spune Le Bras.

Câte persoane poate sus]ine P`mântul? Cohen 
a petrecut ani de zile trecând în revist` cercet`rile, 
de la Leeuwenhoek \ncoace. „Am scris cartea 
crezând c` voi g`si r`spunsul – spune el. Am afl at 
c` stadiul actual al cuno[tin]elor nu permite un 
r`spuns.“ Ceea ce a g`sit, în schimb, a fost un [ir 
enorm de „cifre cu conota]ie politic`, menite s` 
conving` oamenii“ într-un fel sau altul.

Timp de secole, pesimi[tii \n privin]a popula]i-
ei i-au bombardat cu avertismente apocaliptice 
pe optimi[tii incurabili, ferm convin[i c` omeni-
rea va g`si o cale de a face fa]` [i chiar de a-[i 
îmbun`t`]i soarta. Istoria, în ansamblu, le-a dat 
pân` acum dreptate optimi[tilor, dar istoria nu 
e un ghid precis al viitorului. {i nici [tiin]a. Ea 
nu poate prezice rezultatul r`zboiului oameni vs. 
planet`, pentru c` toate datele problemei – câ]i 
vom fi  [i cum vom tr`i – depind de alegerile 
pe care le vom face [i de ideile care ne vor veni. 
Putem, de exemplu – spune Cohen –, „s` avem 
grij` ca to]i copiii s` fi e hr`ni]i ca s` poat` merge 
la [coal` [i s` fi e educa]i s` rezolve problemele cu 
care se vor confrunta ca adul]i“. Asta ar modifi ca 

viitorul în mod semnifi cativ.
Dezbaterea a înso]it apari]ia alarmismului 

demografi c, în persoana reverendului Thomas 
Malthus. Spre sfâr[itul c`r]ii în care formula legea 
implacabil` potrivit c`reia cre[terea necontrolat` 
a popula]iei duce la foamete, el spunea c` legea e 
un lucru bun: ne sile[te s` lu`m m`suri. Ne face 
s` cucerim lumea. Omul – scria Malthus – este 
„inert, lent [i refractar la munc`, dac` nu e con-
strâns de necesitate.“ Dar necesitatea – ad`uga 
el – ne d` speran]e: „Eforturile pe care oamenii 
g`sesc necesar s` le fac` pentru a se între]ine pe ei 
sau familiile lor trezesc adesea facult`]i care altfel 
ar fi  r`mas latente pe vecie [i s-a observat deja c` 
situa]iile noi [i ie[ite din comun creeaz` min]i 
capabile s` le rezolve.“

{apte miliarde în curând, nou` miliarde în 
2045. S` sper`m c` Malthus a avut dreptate cu 
privire la ingeniozitatea noastr`.  j

Nu putem s` împie-
dic`m na[terea noii 
clase de mijloc din 
2030, dar nu e prea 
târziu s` schimb`m 
modul în care noi 
to]i consum`m.

ÎN NUM~RUL DIN MARTIE  Despre 
cum impactul nostru masiv asupra 
planetei creeaz` o nou` er` geologic`. 

Centrul Pulitzer pentru Jurnalism \n situa]ii de criz` [i PBS 
NewsHour ni se al`tur` în documentarea diverselor 
aspecte legate de popula]ie pe tot parcursul anului. 
NG mul]ume[te organiza]iei Wallace Global Fund [i 
membrilor National Geographic Society pentru sprijinul 
generos acordat acestei serii de articole.

FOTO: REINALDO LOUREIRO 
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}INUTURI PUSTII

RUSIA Nu prea e trafi c, 
doar o c`ru]` cu gr`un]e 
de cereale [i un c`]el pe 
urmele ei, pe drumul 
care trece pe lâng` un 
siloz [i o biseric` \n ruine 
din Novoti[evoe, unul 
dintre miile de sate ruse[ti 
depopulate pe m`sur` ce 
oamenii se mut` la ora[ [i 
au mai pu]ini copii. Pentru 
a combate natalitatea sc`-
zut`, guvernul a promis 
s` le pl`teasc` 11.500 de 
dolari femeilor care au 
un al doilea copil. 
FOTO: RANDY OLSON 
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PLANIFICAREA 
VISULUI AMERICAN 

SUA |n timpul exploziei 
imobiliare din 2004, la 
fi ecare 20 de minute se 
ridica o cas` nou` \n Las 
Vegas sau \n întinsele 
sale suburbii, precum 
Henderson. Stilul de 
via]` american – carac-
terizat de ma[ini lacome 
[i de case mari, care 
folosesc mult` energie 
electric` –, contribuie la 
apetitul energetic al ]`rii; 
emisiile de carbon sunt 
de patru ori mai mari 
decât media global`. 
FOTO: YANN ARTHUS-BERTRAND, 
ALTITUDE 
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