СТАНОВНИШТВО И РЕЛИГИЈА: СВЕ МАЊЕ ДЕЦЕ И СВЕ ПРАЗНИЈИ ХРАМОВИ

Србија ипак пуна верујућих
Економска криза и све веће сиромаштво утицали су на
пад наталитета у већини земаља, а код нас је, кажу стручњаци, ситуација по том питању још тежа. Из деценије у деценију број становника у Србији драстично опада, сваке
године је 40.000 мање рођених него умрлих. Ако се тај
тренд настави, процењује се да ће 2060. у Србији бити
грађана као што их је било 1 927. године. Тако су и храмови све празнији.
Наиме, по резултатима пописа становништва из 201 1 ,
паства Српске православне цркве има 292.188 грађана,
односно 3,6 одсто, мање у односу на само деценију раније. Као православни верник изјаснило се 6,1 милиона грађана. Верника Римокатоличке цркве има 13 одсто, што је
54.01 9 појединаца мање у односу на 2002. годину. Протестаната, чије је језгро у Словачкој евангелистичкој цркви, у
Србији је 9,4 одсто мање. Умањен је и број следбеника речи порока Мухамеда јер их је на последњем попису било седам процената мање. Ипак, највећи пад забележен је код
Јевреја, којих је четвртина, односно 578 верника, мање.
Последњи попис становништва показује и да у Србији
има 80.000 атеиста, што је дупло више него 2002. године. Ипак, општи закључак стручњака Републичког завода
за статистику је да се Србија по броју верујућих сврстава у сам европски врх држава према броју становника.
Доказ за то налазе у податку да се чак 94 одсто становништва на последњем попису изјаснило као верујуће.
Демографски стручњаци оцењују да пад броја верника треба посматрати као резулат демографског пада српског и осталих народа који живе у Србији. Српска православна црква оцењује да је и овај попис показао да је огромна већина грађана Србије верујућа, да
поштује цркву, а да је узрок пада броја верника после-

дица беле куге. Србија је између два пописа, подсећају у СПЦ, изгубила 225.000 грађана, међу којима је највише Срба, па је смањење броја верника пре последица пада укупног броја становништва него отуђења од
цркве и вере.
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