
Svjetski dan stanovništva 
 

 
Svjetski dan stanovništva slavi se svake godine 11. srpnja, s ciljem podizanja svijesti o globalnim 

pitanjima stanovništva. Zbog velikog interesa javnosti, ovaj događaj osnovalo je Upravno vijeće 

Programa Ujedinjenih naroda za razvoj 1989. godine, kada je 11. srpnja 1987. godine 

zabilježeno pet milijardi ljudi u svijetu.  

Odabir datuma bio je znakovit. Naime, 11. srpnja 1987. diljem svijeta obilježeno je rođenje pet 

milijarditog stanovnika Zemlje upravo u Zagrebu, gdje je u tom trenutku u tijeku bila XIV. ljetna 

Univerzijada.  Tada se u Zagrebu rodilo dijete po imenu Matej Gašpar. 

Trenutno se procjenjuje da će, ako se nastavi povećavati istim tempom, svjetska populacija 

najvjerojatnije dostići gotovo 10 milijardi do 2050. godine. Ako su ta predviđanja točna, to će 

značiti da će se svjetska populacija udvostručiti za manje od 100 godina. 

UN trenutno procjenjuje da europski kontinent ima 750 milijuna stanovnika, što predstavlja 

10% svjetske populacije. 

Međutim, čak i ako se broj stanovnika ne bude zauvijek povećavao, već trenutna populacija 

nema jednak pristup resursima poput hrane, vode i zdravstvene zaštite, pa možemo 

pretpostaviti koje bi posljedice prouzrokovala takva drastična povećanja. Svjetski dan 

stanovništva ima za cilj podizanje svijesti o takvim pitanjima vezanima za stanovništvo, kao što 

su rodna ravnopravnost, siromaštvo, zdravlje majki i planiranje obitelji. 

Stoga je ovaj dan bitno slaviti diljem svijeta na razne načine. Aktivnosti koje se provode 

uključuju seminare, obrazovna i informativna predavanja, te literarna natjecanja. 

 

Ciljevi obilježavanja Svjetskog dana stanovništva:  

 zaštita i osnaživanje mladih i djevojčica i dječaka  

 ponuditi im znanja o seksualnosti i odgađanju brakova, dok ne postanu sposobni 

razumjeti svoje odgovornosti  

 educirati mlade kako bi izbjegli neželjene trudnoće, uz odgovorne i prijateljske mjere  

 educirati ljude o smanjenju spolnih stereotipa iz društva  

 educirati ih o bolesti povezanih trudnoćom, radi podizanja svijesti javnosti o 

opasnostima ranog poroda  

 educirati ih o spolno prenosivim bolestima, da se spriječe razne zaraze  

 uvođenje učinkovitije provedbe zakona i politike, kako bi se zaštitila prava mladih 

djevojaka  

 osigurati jednako osnovno obrazovanje i za djevojčice i za dječake  

 osigurati jednostavan pristup službama za reproduktivno zdravlje, kao dio osnovnog 

primarnog zdravlja svakog para 


