ТРЕЋИНА ПАРОВА БЕЗ ДЕЦЕ

Попис потврдио да породица у Србији има у просеку
мање од двоје деце. Са четворо и више деце 1 , 1 одсто.
Далеко смо од просте репро-

дукције
СРБИЈИсувећ дугонајпотребнија деца. Просечна
породица у Србији има свега
1 , 6 деце, што је далеко и од
просте репородукције ста-

-

новништва. Посебно забрињава што је чак трећина
брачних и ванбрачних паровабезпотомства.
Последњи подаци, прикупљени на попису становништва 201 1 . године, које је
објавио Републички завод за
статистику, оверили су лекарско уверење нације која
готово неизлечиво болује од
беле куге. Иако је број породица са троје деце већи него
прошле деценије, разлика је
премала да покрије општи мањак потомства. Јер данас је
за око четири одсто мање по-

ОДРАСЛИ
ЖИВЕСА

РОДИТЕЉИ

родицасадвоЈе, и приближно
толикомањефамилијасаједним дететом него што је
пребројано 2002. године.
У Републичком заводу
за статистику (РЗС) објашњавају даод2, 1 милион породица у Србији деца живе у

Највише породица са четворо и више деце је у Костолцу, Сјеници, Новом Пазару и Тутину, где удео
оваквих фамилија премашује
пет одсто. Проценат мање их
је у Малом Иђошу, Пријепољу, Трговишту, Медвеђи и
Бојнику.
Пад броја деце у последњоЈ децениЈи довео Је
становништво Србије на сам
руб пропасти. Неповољној демографској слици, коју најбоље описује губитак од чак
30.000 становника годишње,
посебно доприноси и све
већа старост родитеља. Просечан мушкарацуСрбији постаје отац у 33. док жене своје
прво дете рађају са 27 и по година. Када заврши са проширењем породице, мајка има
тек 28 година и седам месеци. Ово потврђују и резултати пописа становништва,
који су показали да породица
у Републици, за разлику од

око70одсто.
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свакој другој поро-

дици са потомством је по
једно дете - каже Снежана

начелник
Лакчевић,
Одељења за попис становништва РЗС. - Двоје деце је у
40 одсто породица, а фамилија са троје је тек 6, 7 одсто.
Породице са четворо деце
чине тек 1 , 1 одсто. Фамилије
са бројнијим потомством на
нивоу су готово статистичке
грешке и њих је тек 0, 4 одсто.
Једна колевка у дечјој
собинајчешћајесликауКњажевцу и Црној Трави, где
више од 60 одсто породица

имају тек једног наследника.

прошле децениЈе када ]е
четворочлана, данас
просечно има само три особе.
Мали број деце и подуже
чекање стварања потомства
стручњаци објашњавају многим разлозима лошом социјалном политиком државе,
дугим школовањем, борбом
за радна места, али и избегавањем обавеза, чему је
склон велики број младих.
Млади су данас финансијски нејаки и брачни
живот одлажу до крајњих
граница каже социолог Ана
Живанчевић Марић.
Не
тако давно, просечни младенци су имали око 25 година, док данас њихове
вршњаке сматрамо децом.
Правило је да већ седокоси
родитељи, који у брак уђу у
тридесетим, породицу ограниченаједнодете.
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Р.ДРАГОВИЋ

ВИШЕ МАЛИШАНА ВАН БРАКА
ПОЛОВИНА ванбрачних парова има једно дете,
бригу о двоје наследника води 34 одсто парова
без венчаног листа. Попис становништва показао је и
да се ова врста супружника лакше одлучује на веће
потомство, јер троје и више деце има њих 1 6, 3 одсто.

док

МАДАсетрендзајед-

ничког живота са родитељима и после фазе одраетања не смањује, показује податак да је чак четвртина деце у породи-

цама - старија од 25 годи-

на. Овај феномен, међутим, није карактерис-

тичан само за српски народ, већ се деценијама
бележи у већини држава

Јужне Европе. Од оца и
мајке тешко се одвајају и
Италијани, Грци, Шпанци,
чему је посебно допринела економска криза
која влада последњих година. Топло родитељско
гнездо најлакше напуштају северњаци
Нор-

-

вежани, Финци, Швеђани, Немци...
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