
Dinamica demografică în perioada post-1945 şi implicaţiile ei (geo)politice 

 121

 
 
 
 
 

VARIA 
 

 
 

Dinamica demografică în perioada post-1945  
şi implicaţiile ei (geo)politice 

 

(Demographic Trends Since 1945 and its (Geo)Politics Influences) 
 
 

Aurelian GIUGĂL 
 

Abstract. The world population has constantly increased post-1945. This trend 
has been unequal, there were significant differences between both continental & 
regional, developed & underdeveloped spaces. The increase in the developing 
world has been contra-balanced by decreasing in the developed countries. 
Additionally, as a consequence of low level fertility, the developed countries are 
affected by the phenomenon of aging population. Consequently, pro-immigration 
policies have been implemented in western societies. Under these circumstances, 
the percentage of Muslim and African population in Europe has lately increased. 
In this context, this article discusses these regional and continental demographic 
differences, trying to underline political influences generated by post-WWII 
demographic trend. Given the background, we state that immigrants from 
Western countries significantly influence the electoral behaviour. Moreover, 
recent tensions have changed security policies in the European and North 
American (USA) cities. Last but not least, demographic evolutions have 
geopolitical impact. 
 
Keywords: demography, population aging, immigration, geopolitics, security 
policies. 

 
 
Introducere 
 
Europa contemporană se află în 

plină criză demografică, una fără pre-
cedent în istoria modernă a conti-
nentului. Vorbim de anumite varia-
bile demografice cu impact major în 

ceea ce priveşte politicile economice, 
sociale şi de securitate din Europa 
postbelică. Una din acestea o repre-
zintă rata fertilităţii. Aceasta a în-
registrat o tendinţă continuu descres-
cătoare în tot intervalul postbelic. 
Dacă în perioada 1950-1955 rata 
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fertilităţii înregistra valori de 2,66 
copii/femeie, încă din anii 1975-1980 
se ajunsese la valori sub 2 (1,97 
copii/femeie). În prezent este de 1,60, 
cifră care se va menţine şi în urmă-
toarele decade. Consecinţă a scăderii 
fertilităţii, numărul de naşteri din 
Europa a respectat acelaşi trend: o 
scădere constantă după cel de-al 
Doilea Război Mondial. Dacă în anii 
’50 ai secolului trecut numărul naşte-
rilor a fost de peste 60 de milioane, în 
prima parte a secolului al XXI-lea 
cifra a fost aproape la jumătate, puţin 
peste 35 de milioane de copii născuţi 
pe an1. În plus, afluenţa economică 
din cea de-a doua jumătate a seco-
lului al XX-lea, cei 30 de ani glorioşi, 
welfare state-ul, a avut impact asupra 
unei alte variabile, speranţa de viaţă 
la naştere. În medie, europenii din 
secolul al XXI-lea trăiesc mai mult în 
comparaţie cu antecesorii lor din pe-
rioada post-1945. Cu câteva excepţii, 
Rusia, Ucraina, Republica Moldova, 
speranţa de viaţă depăşeşte 70 de ani 
în fiecare din ţările continentului 
european. Sigur, asemenea tendinţe 
demografice au influenţat structura 
populaţiei pe grupe de vârstă. Creşte-
rea proporţiei populaţiei vârstnice din 
total populaţie are şi va avea reper-
cusiuni asupra sistemelor sociale (sis-
temele de pensii) şi implicit asupra 
politicilor privind imigraţia. Se 
estimează că la jumătatea secolului al 
XXI-lea jumătate din populaţia 
Europei va avea peste 50 de ani2.  

Noile democraţii din estul Europei 
(România ca exemplu pertinent) au 
fost şi mai afectate. Declinul fertili-
tăţii & natalităţii a fost dublat de 

bilanţul migratoriu negativ, descreş-
terea populaţiei fiind mult mai rapidă. 
Țările din vestul Europei au putut 
echilibra prin bilanţul migratoriu 
pozitiv, inclusiv cu imigranţi prove-
niţi din ţările foste comuniste. În 
schimb, România, Bulgaria şi alte ţări 
foste comuniste privesc neputinci-
oase cum populaţia lor scade ver-
tiginos. Se estimează că în anul 2100 
România va avea o populaţie de apro-
ximativ 11 milioane de locuitori, cu o 
rată de dependenţă a persoanelor 
vârstnice foarte ridicată. Iată de ce, 
urmându-i pe Kaufmann şi Toft3, 
putem afirma că dinamica demogra-
fică actuală influenţează semnificativ 
tipurile de politici din Europa seco-
lului al XXI-lea. De-a lungul timpu-
lui, schimbările demografice au avut 
de asemenea un rol pregnant în 
originea revoluţiilor4, în amplificarea 
unor conflicte în statele fragile demo-
cratic şi în ascensiunea & căderea 
marilor puteri5. Variabilele demogra-
fice au fost şi sunt importante în ana-
lizele geopolitice, în politicile fiscale, 
în conflictele etnice şi religioase, în 
comportamentul electoral. O pro-
porţie mare a populaţiei tinere, între 
15 şi 29, fără loc de muncă, este 
asociată cu o incidenţă crescută a vio-
lenţei6. Cum în Europa suntem mar-
torii fenomenului de îmbătrânire demo-
grafică şi, pe de altă parte, o mare 
parte din imigranţii sosiţi aici îngroa-
şă rândurile celor fără ocupaţie, avem 
o importantă sursă de tensiuni şi 
conflicte. 

În ansamblul demografic numit, 
scopul acestui articol este acela de a 
sublinia rolul factorilor demografici 
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şi influenţa lor asupra dinamicii 
geopolitice actuale, de la modificarea 
paradigmei de securitate în oraşele 
occidentale la implicaţiile privind 
schimbarea comportamentului electo-
ral. În prima parte vom face unele 
consideraţii generale privind relaţia 
dintre demografie şi putere pentru ca 
în partea a doua să detaliem aspecte 
privind schimbările demografice din 
Europa, cu o privire (şi) asupra 
României. În fine, în partea finală 
vom urmări felul în care schimbările 
de populaţie au o influenţă politică şi 
geopolitică.  

 
 
Demografie şi putere: scurte 
consideraţii 
 
În ultimele decade, conceptul de 

demografie politică, definit ca studiu 
al mărimii & distribuţiei populaţiei şi 
al relaţiei acestora cu politica, este 
subreprezentat deopotrivă în ştiinţele 
politice7 cât şi în relaţiile internaţio-
nale8. Pe bună dreptate, s-a spus că 
demografii şi cercetătorii din ştiinţele 
politice activează în universuri disci-
plinare paralele9. Această separaţie 
este una fără fundament, relaţia dintre 
populaţie şi puterea politică a unui 
stat constituind subiectul reflecţiei 
gânditorilor de-a lungul ultimelor 
două milenii10. 

Acum două secole, Thomas 
Malthus (Essay on the Principle of 
Population) făcea următoarea obser-
vaţie: populaţia planetei creşte în 
progresie geometrică, iar resursele 
cresc în progresie aritmetică. Prin 
urmare, în viitorul nu prea îndepărtat, 

resursele vor fi insuficiente pentru o 
populaţie care sporeşte continuu. Co-
rolarul acestei tendinţe este lupta na-
ţiunilor pentru resurse11. La două se-
cole după Malthus, discuţiile privind 
populaţia au rămas tributare acestui 
aspect: creşterea populaţiei şi efectele 
acesteia, de la poluare la epuizarea 
resurselor naturale. Iată de ce modul 
în care schimbările de populaţie influ-
enţează sistemele politice s-a limitat la 
analiza unui simplu raport dintre 
numărul populaţiei şi cantitatea re-
surselor naturale disponibile12.  

În epoca de început a geopoliticii, 
clasicii disciplinei au insistat (şi) 
asupra relaţiei dintre stat şi populaţie, 
populaţia fiind considerată un factor 
de putere (densitate demografică = 
densitate geopolitică). La noi în ţară, 
Simion Mehedinţi scria că puterea 
unei naţiuni este semnificativ influ-
enţată de creşterea sau descreşterea 
numărului de locuitori. Desigur, ase-
menea idei erau copii ale geopoliticii 
imperialiste13, ale acelor geografi 
fascinaţi de darwinism&lamarck 
(ian)ism, de relaţia dintre ştiinţele so-
ciale şi ştiinţele naturale. Spre exem-
plu, pentru Ratzel, cel care scria în 
plină perioadă a ceea ce Bassin numea 
„frenezie imperialistă”, dezvoltarea, 
creşterea statului, erau strâns legate de 
extinderea spaţială a acestuia. Astfel, 
în Politische Geographie, Ratzel face 
referire la stat ca la un organism viu, 
aflat într-un proces continuu de ex-
pansiune teritorială. Extinderea teri-
torială a fost formalizată în conceptul 
de Lebensraum (spaţiu vital): „Aseme-
nea luptei pentru existenţă din sfera 
plantelor & animalelor şi conflictele 
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dintre naţiuni sunt, în cea mai mare 
parte a lor, conflicte pentru extindere 
teritorială”. În logica expansiunii teri-
toriale, mărimea demografică consti-
tuia elementul central în ceea ce 
înseamnă forţa unui stat.  

Nu doar clasicii geografiei umane 
considerau importantă densitatea de-
mografică în ceea ce înseamnă pute-
rea unui stat. Mai aproape de noi, 
Paul Kennedy opina că forţa politică 
a unui stat a fost/este puternic influ-
enţată de numărul populaţiei. Dina-
mica demografică actuală va juca un 
rol central în geopolitica globală, va-
riaţiile demografice regionale şi con-

tinentale fiind în măsură să influen-
ţeze semnificativ evoluţiile politice şi 
economice din secolul al XXI-lea.  

În ultimele două secole populaţia 
planetei a crescut continuu. În prima 
parte a secolului al XIX-lea (circa 
1830) s-a atins primul miliard de 
locuitori, ajungându-se la aproape 7 
miliarde de locuitori în 2010, o 
creştere de 7 ori în mai puţin de 200 
de ani. O creştere semnificativă s-a 
înregistrat în perioada post-1945. În 
numai 60 de ani populaţia planetei a 
crescut cu nu mai puţin de 4,5 
miliarde de locuitori (Tabelul 1). Este 
perioada exploziei demografice.  

 
 

Tabelul 1. Dinamica populaţiei Terrei: 1950-2020 
 

AN 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 
POPU-
LAŢIE 
(MIL.) 

2525.149 3018.344 3682.488 4439.632 5309.668 6126.622 6929.725 7758.157 

 
Sursa: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, custom data 
acquired via website 
 

Această creştere a fost inegal re-
partizată la nivelul continentelor, 
diferenţele regionale, continentale, 
fiind semnificative. Aceste distincţii 
au avut o influenţă directă asupra 
bilanţului migratoriu. Spre exemplu, 
bilanţul natural negativ din Europa 
ultimilor 50 de ani a deschis graniţele 
ţărilor vest europene pentru imigran-
ţi. Forţa de muncă trebuia alimentată, 
îmbătrânirea populaţiei fiind un 
fenomen presant fie şi numai din 
punct de vedere al securităţii sociale. 
În plus, cum revoluţia industrială a 
adâncit decalajele economice dintre 

ţări, lumea împărţindu-se în două 
tabere antagonice, ţări bogate şi ţări 
sărace15, Europa Occidentală a fost 
cu atât mai expusă fluxurilor imigra-
ţioniste. Astăzi, milioane de non-eu-
ropeni sunt prezenţi în Europa: ma-
grebieni în Franţa, Spania şi Italia, 
turci în Germania, pakistanezi şi 
indieni în Marea Britanie16. În urmă-
toarea secţiune vom detalia aceste 
diferenţe continentale şi regionale.  
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Dinamica demografică: 
diferenţieri regionale & 
continentale 
 
Creşterea populaţiei Terrei a fost 

inegal distribuită la nivelul continen-
telor, deosebiri importante existând 
în funcţie de nivelul de dezvoltare. 
Cel mai mult a crescut populaţia din 
continentele extraeuropene (excepţie 
America de Nord & Australia). Spre 
exemplu, Europa care avea 188 de 
milioane de locuitori la 1800, a ajuns 
la 458 de milioane după un secol (în 

1914) şi la 726-730 de milioane de 
locuitori în anul 200017. Un spor de 
60% în secolul scurt, între 1914-
2000. Într-un interval de timp mai 
mic, în 50 de ani (1950-2000), Africa 
a crescut de la 228 de milioane de 
locuitori (în 1950) la 814 milioane de 
locuitori în anul 2000 (o creştere de 
aproape 4 ori a populaţiei), progno-
zele indicând 2 miliarde de locuitori 
peste 25 de ani, în 2040. Asia aproa-
pe că şi-a triplat populaţia, crescând 
de la 1.4 miliarde locuitori la 3.7 
miliarde (Tabelul 2). 

 
Tabelul 2. Evoluţia populaţiei pe continente: 1950-2000 

 
Populaţie (mii locuitori) Continent 

1950 1970 2000 
Africa 228.902 365.626 814.063 
Asia 1.394.018 2.120.430 3.714.470 
Europa 549.098 657.221 726.407 
America Latină18 168.844 288.494 526.890 
America de Nord 171.615 231.029 313.724 
Oceania 12.682 19.688 31.068 
 
Sursa: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, custom data 
acquired via website. 

 
Evoluţiile demografice au schim-

bat procentele continentelor din to-
talul populaţiei planetei. La 1800, 
20,8% din populaţia Terrei locuia în 
Europa; 200 de ani mai târziu, în anul 
2000, procentul a fost de 11,9%, esti-
mându-se 7,2% pentru anul 2050. În 
opoziţie, creşteri importante s-au 
înregistrat în Africa şi Asia (vezi 
Tabelul 1 din Anexe). 

Diferenţe mari în ceea ce priveşte 
creşterea populaţiei se înregistrează 

în funcţie de regiunile de dezvoltare. 
Regiunile dezvoltate ale planetei au 
evoluat lent, populaţia acestora fiind 
puţin peste 800 de milioane în anul 
1950, ajungându-se în 2000 la 1,1 
miliarde de locuitori. În schimb, 
creşterea din zonele subdezvoltate 
este una mult superioară: de la 1,7 
miliarde de locuitori în 1950, s-a 
ajuns la aproape 5 miliarde în 2000, 
previziunile indicând o cifră de peste 
7 miliarde în 2030 (Figura 1).
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Figura 1. Dinamica populaţiei în regiunile dezvoltate şi cele subdezvoltate: 1950-203019 
 

 
 

Sursa: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, custom data 
acquired via website. 

 
Aceste diferenţe demografice dintre 

regiuni & continente sunt rezultatul 
scăderii fertilităţii din ţările dezvol-
tate. În ţări din Europa de Vest, 
precum Franţa, Germania, Marea 
Britanie, după 1970, reproducti-
vitatea s-a limitat la cifra de 1,5 copii 
de femeie, mult sub nivelul de 
substituţie. În secolul al XIX-lea (tot 
în Europa), femeile care năşteau 4 
sau mai mulţi copii le depăşeau pe 
cele care aveau între 0-3 copii. Astăzi 
raportul este radical schimbat: fe-
meile care nasc un singur copil sau 
care nu au deloc descendenţi sunt 
mai numeroase decât cele cu doi sau 
mai mulţi20. 

Scăderea fertilităţii şi creşterea 
speranţei de viaţă au influenţat evolu-
ţia structurii pe grupe de vârste. La 
începutul secolului al XX-lea, în ţări 
ca Germania, Franţa, Italia şi Anglia, 
procentul copiilor sub 15 ani avea o 
valoare de peste 30%, iar al acelora 
peste 60 de ani era estimat la 9%. O 
sută de ani mai târziu, în 2000, pro-
centele se inversează: 17% este pro-
centul copiilor sub 15 ani, 20% pentru 
cel al persoanelor peste 60 de ani21. În 
consecinţă, vârsta medie a populaţiei 
a înregistrat o creştere importantă în 
Europa, una minoră în Asia şi o stag-
nare în Africa (Tabelul 3). 
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Tabelul 3. Vârsta medie a populaţiei: 1950-2000 
 

Populaţie (mii locuitori) Continent 
1950 1970 2000 

Africa 19,3 17,9 18,3 
Asia 22,0 19,4 25,9 
Europa 28,9 31,7 37,7 

 
Sursa: Richard Jackson, Neil Howe (coord.), The Graying of the Great Powers. 
Demography and Geopolitics in the 21st Century, Center for Strategic and 
International Studies, Washington, 2008, p. 101. 

 
Iată de ce ţările din vestul Europei 
(un exemplu) au fost nevoite să adop-
te politici pro-imigraţioniste. Europa 
postbelică a devenit treptat un conti-
nent multietnic şi multirasial. Imi-
granţi din nordul Africii sau din Asia 
s-au adăugat, în special după căderea 
regimurilor comuniste, cei din Europa 
Centrală şi de Est. Ratele de creştere a 
populaţiei (împreună cu nivelul dez-
voltării) se diferenţiază regional& con-
tinental, rezultând fluxuri de popu-
laţie dinspre regiunile precare econo-
mic şi cu excedent de forţă de muncă 
către cele dezvoltate. In acest mod, 
ţările din vestul Europei atrag mase 
importante de imigranţi, aceştia fiind 
atraşi inclusiv de mirajul asigurărilor 
sociale din capitalismul abundent 
vest-european.  

În epoca modernă au existat două 
mari valuri de migraţie. Primul val a 
fost cel al masivei migraţii europene 
de la jumătatea secolului al XIX-lea 
şi începutul secolului al XX-lea, 

atunci când peste 50 de milioane de 
europeni au ajuns în Lumea Nouă. 
Cel de-al doilea val, început în peri-
oada 1970-1980, este cel al migraţiei 
dinspre ţările slab dezvoltate către 
cele dezvoltate22, inclusiv către ţări 
din Europa. La începutul secolului al 
XXI-lea, 13% din populaţia SUA nu 
se născuse în ţară, fiind rodul imi-
graţiei, un nivel nemaiîntâlnit de la 
marea migraţie europeană din secolul 
al XIX-lea. Procentele sunt de 8% în 
Franţa, 10% în Marea Britanie şi 
13% în Germania23. Se estimează că 
în anul 2050, 30% din populaţia 
Germaniei va fi formată din imigranţi 
şi descendenţii acestora24. Spre exem-
plu, populaţia musulmană din Europa 
va spori constant. De la 3-5% cât este 
în prezent, se va ajunge la valori 
duble în următoarele decade. În ţări 
precum Franţa sau Germania sunt 
estimate procente de 22%, respectiv 
38% în anul 2050 (Tabelul 4). 
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Tabelul 4. Procentul populaţiei musulmane în Franţa şi Germania 
 

Ţara 2005 2030 2050 
Franţa 8,3 15,2 22,2 
Germania 4,3 16,3 38,3 

 
Sursa: Richard Jackson, Neil Howe (coord.), The Graying of the Great Powers. 
Demography and Geopolitics in the 21st Century, Center for Strategic and 
International Studies, Washington, 2008, p. 101. 

 
Ca o paranteză, în cazul României, 

datele statistice în ceea ce priveşte 
demografia nu arată foarte bine. 
Rata fertilităţii a scăzut constant, 
ajungându-se la un minim de 1,34 de 
copii/femei în anul 2000. Cum bi-
lanţul migratoriu a fost constant 
negativ în perioada post-comunistă, 
populaţia a scăzut de la peste 23 de 
milioane de locuitori în 1990, la 

19,5 milioane în 2015. Viitorul ime-
diat nu poate aduce schimbări sem-
nificative. Rezultă că România dece-
niilor viitoare va fi o naţiune ce se 
depopulează constant, cu o medie de 
vârstă tot mai înaintată şi cu o rată 
de dependenţă a persoanelor vârst-
nice ce va ajunge la o valoare pro-
centuală de peste 56% (Tabelul 5). 

 
Tabelul 5. România – variabile demografice: 1970-2050 

 
Sursa: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, custom data 
acquired via website. 

 
Date fiind evoluţiile demografice 

post-1989, ar fi fost de aşteptat anu-
mite măsuri preventive, de diminuare 
a descreşterii populaţiei. Măsurile de 
susţinere a natalităţii lipsesc sau încă 
se lasă aşteptate. Mai mult, migraţia 
forţei de muncă către ţările dezvoltate 
va continua. Coroborată şi cu mi-
graţia creierelor (ingineri, medici), 

adăugând aici şi tinerii care aleg să 
înveţe în universităţi occidentale după 
terminarea studiilor liceale, rezultă că 
depopularea României nu (mai) este 
o problemă simplă. Devine una 
majoră, ce ţine de însăşi securitatea 
economică şi socială a ţării.  

Iată cum, în acest context demo-
grafic, Samuel Huntington observa că 

ROMÂNIA 1970 1990 2000 2015 2050 
Rata fertilităţii25 2,87 2,22 1,34 1,48 1,72 
Speranţa de viaţă 67,34 69,52 69,71 74,46 79,31 
Populaţia (mii locuitori) 20.549 23.489 22.128 19.511 15.207 
Media de vârstă 30,6 32,6 34,9 42,1 48,1 
Rata de dependenţă a 
persoanelor vârstnice26 

15 18,1 22,7 28 56,7 
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paralelismul istoric dintre creşterea 
rapidă a populaţiei unei culturi şi scă-
derea sau stagnarea alteia generează 
presiuni economice şi politice în am-
bele27. În acest mod, demografia are 
influenţă asupra gradului de toleranţă a 
unei societăţi, asupra comportamen-
tului electoral sau extremismului reli-
gios28. Pentru demograful Nicholas 
Eberstadt, schimbările demografice 
actuale vor influenţa politicile de 
securitate în aceeaşi măsură în care a 
făcut-o Războiul Rece în secolul al 
XX-lea29. Pe bună dreptate, demo-
grafia este considerată a fi cartografia 
geopolitică a secolului al XXI-lea30. 

Temerea faţă de imigranţi s-a am-
plificat în Europa. Aceştia pun în 
pericol veniturile clasei mijlocii, 
alimentând în acest fel sentimentele 
xenofobe. Cetăţenii spun că trebuie 
să existe un control al imigraţiei31, 
indică sondajele de opinie. Punând la 
socoteală şi recentele atentate din 
Franţa, Belgia şi Germania, avem 
tabloul transformărilor prin care trece 
Europa contemporană. În partea ur-
mătoare ne vom referi la transfor-
mările (geo)politice generate de 
evoluţiile demografice contemporane. 

 
  
În loc de concluzii: Factorii 
demografici şi influenţa lor 
(geo)politică 
 
Compoziţia multietnică şi multira-

sială din statele dezvoltate, conse-
cinţă a emigraţiei/imigraţiei, are in-
fluenţă asupra comportamentului 

electoral. În Statele Unite ale Americii, 
Barack Obama a putut fi ales pre-
şedinte datorită schimbărilor demo-
grafice. În ultimele decenii a crescut 
proporţia populaţiei de culoare şi a 
celei hispanice. Rezultatele obţinute 
de Obama la alegerile prezidenţiale 
din 2012 au fost unele foarte bune în 
rândurile acestor populaţii: 93% din 
voturile afro-americanilor, 71% din 
cele ale hispanicilor şi 73% din cele 
ale asiaticilor prezenţi la vot32. 
Adăugând votanţii secularizaţi, fe-
meile necăsătorite şi salariate, etc., 
votanţi tradiţionali ai democraţilor33, 
vom obţine o parte din ingredientele 
electorale care s-au dovedit a fi 
decisive în alegerea primului preşe-
dinte din culoare din istoria Statelor 
Unite. Iată de ce Republicanii nu mai 
pot învinge doar cu voturile albilor34. 

Al doilea exemplu vine din Marea 
Britanie. Laburistul Sadiq Khan a 
câştigat primăria Londrei la alegerile 
locale din 2016. Khan are origini 
pakistaneze şi provine dintr-o familie 
de muncitori. Sigur, Khan este născut 
în Marea Britanie (Londra), dar 
succesul electoral nu ar fi fost posibil 
fără votanţii non-white, adică fără 
aportul semnificativ al asiaticilor (in-
clusiv musulmani) şi al negrilor. Ariile 
cu mare concentrare a populaţiei asia-
tice din Londra sunt: Newham, Brent, 
and Harrow. Pentru populaţia afro con-
centrări importante sunt în Lambeth, 
Southwark, and Lewisham. În aceste 
districte Sadiq Khan i-a fost superior 
lui Zac Goldsmith (Tabelul 6).
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Tabelul 6. Rezultate electorale pentru Sadiq Khan şi Zac Goldsmith în districte cu 
proporţie mare a populaţiei non-albe (alegerile locale din 2016) 

 
Districte Sadiq Khan Zac Goldsmith 
Lambeth & Southwark 56% 20% 
Greenwich & Lewisham 53% 24% 
City and East (Barking and Dagenham, 
Newham…) 

60% 19% 

Brent & Harrow 44% 39% 
 
Sursa: „Why London’s Black and Asian Voters Delivered it for Sadiq Khan as 
Mayor”, Political Scrapbook, May 6, 2016. Disponibil la: 
https://politicalscrapbook.net/2016/05/why-londons-black-and-asian-voters-
delivered-it-for-sadiq-khan-as-mayor/ (accesat la data de 24 iulie 2016). 

 
Teama de imigranţi a alimentat 

votul naţionalist. Exemplele vin tot 
din Marea Britanie. Cu un număr de 
4.376.635 de voturi (26,6% din 
totalul voturilor) şi 24 de euro-locuri, 
UK Independence Party (UKIP) s-a 
clasat pe primul loc la alegerile euro-
parlamentare din 2014, devansând 
Partidul Laburist şi Partidul Conservator. 
A fost o premieră în istoria electorală 
britanică. Un partid relativ nou a 
reuşit să învingă tradiţionalele Labour 
şi Tory. Cu o retorică accentuat 
xenofobă, anti-UE, Nigel Farage a 
câştigat aderenţi în rândurile celor 
care se tem de instalatorul polonez şi 
de vânătorul est-european (român, 
bulgar) de recompense sociale brita-
nice. Fără deschiderea frontierelor şi 
accesul imigranţilor pe piaţa muncii 
din Regatul Unit, Farage nu ar fi 
însemnat mai nimic. Istoria electorală 
trecută este elocventă.  

Dar nu numai la europarlamentare 
a performat UKIP. Şi la ultimele 
legislative din Marea Britanie parti-
dul lui Farage a obţinut voturi con-
sistente. UKIP a însumat 3.881.099 
voturi şi un procent de 12,7%. 

Sistemul electoral britanic, first-past-
the-post voting, i-a pus o piedică, 
partidul câştigând un singur loc par-
lamentar, ceea ce înseamnă un insig-
nifiant 0,2%. Disproporţia electorală 
este una uriaşă. Cu aproape 4 mi-
lioane de voturi UKIP a câştigat un 
singur mandat. Ca o paranteză, cu 
11.300.109 voturi, Partidul Conservator 
a câştigat 330 de mandate. Desigur, 
este vorba de particularităţile votului 
majoritar, unul care dezavantajează 
partidele mici. Realitatea ne indică 
faptul că votul pentru un partid 
naţionalist capătă consistenţă în 
vremea din urmă. 

Votul pentru partide naţionaliste 
nu reprezintă o particularitate brita-
nică. Acelaşi trend se înregistrează şi 
în alte state europene afectate de 
fenomenul imigraţionist. Se poate 
aminti Franţa cu al său Front 
Naţional (Marine Le Pen), Partidul 
Libertăţii din Austria sau Liga Nord 
din Italia. Cu siguranţă, revirimentul 
acestor partide este strâns legat şi de 
evoluţiile demografice din Europa 
postbelică şi mai ales din perioada 
ultimilor 30 de ani. 
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O altă consecinţă a factorilor de-
mografici (imigraţie) o constituie 
schimbarea paradigmei de securitate 
din oraşele occidentale. Dacă „invazia 
emigranţilor35 este la fel de pericu-
loasă ca invazia unei armate”36, 
atunci politicile de securitate din 
oraşele emisfere nordice dezvoltate 
trebuie adaptate noilor condiţii con-
temporane. Iată cum în ultima vreme 
suntem martorii militarizării vieţii 
urbane din oraşele lumii occiden-
tale37. In acest mod, societăţile 
moderne se transformă treptat în 
societăţi supuse controlului38. „One 
nation under CCTV”, iată mesajul 
transmis de un graffitti marca Banksy. 
Într-adevăr, oraşele occidentale sunt 
sub control: un Big Brother mereu 
vigilent este în stare de alertă. Este 
rezultatul noului război asimetric, de 
guerilă urbană. Imigranţii mai noi şi 
mai vechi (cu deosebire cei musul-
mani), chiar cei născuţi în lumea 
afluentă occidentală, au adus războiul 
în Europa. Recentele atentate (Paris, 
Bruxelles etc.) vor schimba şi mai 
mult politicile de securitate din 
oraşele occidentale. Prezenţa solda-
ţilor înarmaţi pe străzile Parisului, 
Berlinului, Bruxellesului a devenit o 
banalitate cotidiană. S-a investit mult 
şi se va investi şi mai mult în teh-
nologia supravegherii populaţiei. 
Tehnologiile moderne de care bene-
ficiază acum populaţia, precum inter-

netul, canalele TV cu circuit închis, 
comunicarea wireless, supravegherea 
prin satelit, radarul, toate vor fi parte 
integrantă a sistemelor de control 
militar. Ca într-un orwellian Big Brother 
Scenario, noua cultură digitală a 
supravegherii îi răpeşte cetăţeanului 
european libertatea de care se bucura 
în trecut39. Este şi aceasta una din 
consecinţele transformărilor demo-
grafice din lumea postbelică. 

Last but not least, implicaţiile 
geopolitice sunt şi ele consecinţa noii 
demografii din epoca contemporană. 
Succint putem aminti de: 

‐ Diminuarea procentelor popu-
laţiei şi ale produsului intern brut pe 
cap de locuitor, calculate din totalul 
mondial, pentru naţiunile dezvoltate. 
Rezultatul? Scăderea influenţei glo-
bale pentru lumea occidentală; 

‐ Proporţia tinerilor dintr-o serie 
de state din Africa sub-sahariană şi 
din lumea musulmană asiatică va 
creşte alarmant, făcând aceste regiuni 
şi mai instabile (politic, economic, 
social) decât în prezent; 

‐ Conflictele etnice şi religioase, 
deopotrivă cele din ţările dezvoltate 
şi subdezvoltate, vor ameninţa şi mai 
mult securitatea globală; 

Îmbătrânirea populaţiei din ţările 
dezvoltate va conduce la diminuarea 
efectivelor militare din aceste ţări40. 
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Anexă 
 
Tabelul 1. Distribuţia procentuală a populaţiei Terrei: 1800-2050 
 
Continent 1800 1900 2000 2050 
America de Nord 0,7 5 5,2 4,8 
Europa 20,8 24,7 11,9 7,2 
Asia 64,9 57,4 60,5 57,3 
America Centrală şi de Sud 2,5 4,5 8,5 8,4 
Africa 10,9 8,1 13,4 21,7 
Oceania 0,2 0,4 0,5 0,5 
 
Sursa: United Nations Population Division, Briefing Packet, 1998 Revision of the 
World Population Prospects; World Population Prospects, The 2006 Revision. 

 
 
 


