
Дојче веле: Све мање Немаца, све више досељеника 
четвртак, 14 јул 2011 12:29

Немаца је све мање. Број становника Немачке се – према наводима Савезног завода за
статистику – 2010. наставио да се смањује, додуше, не тако драстично као раније.

  

То се објашњава појачаним досељавањем као и мањим бројем људи који напуштају ову
земљу. Такође и све више студената из иностранства долази у Немачку, а по завршетку
студија ту и остају. Све то показује најновији извештај под насловом „Међународни
поглед на миграције“ који је објавила Организација за економску сарадњу и развој.

  

Прошле године, у Немачкој је живело 81.750.000 људи, што је за 51.000 мање него 2009.
Овде и даље више људи умире него што се рађа. 800.000 досељеника из иностранства
не може да изједначи ту разлику. Истини за вољу, тај тренд је почео још пре четири
деценије. Још седамдесетих година, број новорођених у Немачкој је почео драстично да
опада. То се може врло поједностављено тумачити увођењем и бумом анти-беби пилуле;
тада је, међутим, почело и драстично мењање ставова и вредности.

  

Социолози говоре о трансформацији система вредности као фактору који је довео до
смањења наталитета. Од седамдесетих година, у Немачкој једна жена рађа знатно
мање од дотадашњих 2,1 детета у просеку. Нова вредност је битно испод бројке која
омогућава очување нације, што значи да ће друштво битно да се смањи ако не буде
довољно досељеника.

  

У континуираном смањивању становништва Немачке приметне су велике регионалне
разлике. Шест од укупно 16 немачких покрајина има какав-такав пораст становништва;
међу њима предњачи Баварска са 28.000 грађана више него прошле године. Но, у свих
пет источнонемачких покрајина, као и у пет западнонемачких, међу којима је и Северна
Рајна Вестфалија, те бројке стално падају.
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Када је реч о досељеницима, све мање њих долази из Турске, а највише их је из Пољске
и Румуније. Први пут је и Бугарска претекла Турску на овој листи. А немачки емигранти
најрадије одлазе у Швајцарску, где су плате боље, или у Аустрију.

  

Према извештају ОЕЦД-а, никада није била мања такозвана породична имиграција: само
48.000 људи се у ову земљу доселило као нечији брачни партнер или члан породице.
Према ранијим проценама Савезног завода за статистику, у Немачкој ће око 2060.
године живети још само 65 до 70 милиона људи.

  

(Дојче веле)
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