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Confruntată cu caracterul
finit al Pământului
și epuizarea resurselor,
umanitatea continuă
săși concentreze atenția
pe creșterea demografică
globală. În realitate, secolul
XXI va fi mai degrabă marcat
de îmbătrânirea omenirii care
a început odată cu acest
mileniu. În contextul în care
societățile
nu au încă o viziune
cu privire la numeroasele
mize politice, economice,
sociale și chiar culturale
pe care le va ridica
redistribuirea generațiilor
în piramida vârstelor,
accelerarea prevăzută
a acestui fenomen sugerează
chiar că ar putea constitui
o provocare la fel de
importantă pentru societăți
ca resursele.
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Număr suplimentar de bărbaţi (în millioane)

În timp ce, în 1960, indicele fertilității* la nivel
global se ridica la 4 copii în medie pe femeie, astăzi
nu mai depășește 2,5 copii. Conform previziunilor
Națiunilor Unite, ar trebui să scadă spre 2,25 copii
pe femeie în 2050 pentru a atinge pragul reînnoirii
generațiilor — 2,1 copii pe femeie — în 2070.
În același timp, această scădere a fertilității fiind
însoțită și de o scădere a mortalității, creșterea
populații mondiale continuă. Cu alte cuvinte, în
ciuda unei scăderi a ratei de creștere medie anuală

Pentru prima dată,
majoritatea oamenilor
în vârstă de cincizeci
de ani își vor avea
părinții în viață.

Iluzia optică
a piramidei vârstelor
În loc să fie o redistribuire a populației
pe clase de vârstă pentru 2050, pira
mida vârstelor nu reprezintă decât
diferența numărului populației în
raport cu anul 2015, ceea ce sugerează
astfel îmbătrânirea accelerată a
omenirii. Observăm cu ușurință astfel
că, în detrimentul numeroaselor gene
rații tinere, cel mai mult cresc cate
goriile cu vârste între 50 și 80 de ani,
ceea ce face ca vârsta mediană să se
modifice de la 30 de ani în 2015 la 36
de ani în 2050. Rezultatul: dacă vârsta
mediană era de 22 de ani în anii 1970,
acum se apropie de 30 de ani și ar
putea atinge 36 de ani în 2050.

de 2% în 1970 la sub 1,2% în 2015, populația
mondială va continua să cunoască un excedent
natural în secolul următor. Ceea ce înseamnă că,
acum, creșterea populației mondiale depinde mai
puțin de natalitate cât de prelungirea speranței
de viață* și de fenomenul de inerție propriu evoluțiilor demografice. Același lucru ni-l arată și
îmbătrânirea omenirii.

Cealaltă creștere demografică
Iată că omenirea a intrat de vreo cam zece ani în
era îmbătrânirii. Prin acest termen, se desemnează
pon derea crescută a persoanelor vârstnice în
efectivele globale. Această tendință inedită din
punct de vedere istoric se explică astăzi prin trei
fenomene: îmbătrâ nirea generațiilor numeroase de
după război în China și în țările industrializate;
progresia speranței de viață la naștere de la
47 de ani în 1950 la 77 de ani în 2050; declinul
rapid al natalității care însoțește încheierea
tranziției demografice* în majoritatea țărilor din
Asia și America Latină.

Deja în 2016, în lume, aproape 600 de milioane de
persoane au 65 de ani sau peste, ceea ce înseamnă
a douăsprezecea parte din populația globală.
Cu toate acestea, cu o rată de creștere medie
anuală de 2,6%, numărul de seniori ar trebui să
atingă 1,5 mi liarde de persoane în 2050, ceea ce
înseamnă aproape o șesime din populația globală.
Adică o creștere de 900 de milioane de persoane
în timp ce în aceeași perioadă numărul tinerilor
sub 20 de ani nu va crește decât cu 200 de
milioane de persoane. Având o creștere medie
anuală de 0,6%, generațiile de vârstă activă
(20 -64 de ani) vor progresa la rândul lor cu aproximativ 1 miliard de persoane. Iar numărul persoanelor cu vârste de 80 de ani și peste se va
tripla până în 2050, datorită unei rate de creștere
anuală medie record de peste 3%. Trecând de la
125 la 434 de milioane de persoane în 2050,
vârstnicii vor alcătui virtual a treia țară ca
populație din lume, în fața Nigeriei și a Statelor
Unite! Astfel, pentru prima dată în istorie, majoritatea persoanelor în vârstă de patruzeci sau
chiar cincizeci de ani își vor avea părinții în viață.

Inegalitățile procesului
de îmbătrânire
Toate regiunile din lume vor fi afectate de fenomenul îmbătrânirii, deși la momente și în ritmuri
diferite. Până în 2050 de exemplu, persoanele cu
vârste de peste 65 de ani se vor apropia sau vor
depăși 20% din populație în majoritatea regiunilor
din lume. Însă nu vor atinge 6% din populația
africană. Iar dacă pe bătrânul continent în 2050
vârsta mediană* va atinge 46 de ani, în Africa
Subsahariană aceasta nu va depăși 24 de ani.
Pe de altă parte, când spre 2060 îmbătrânirea
se va domoli în Europa, ea va continua să crească
în țările în curs de dezvoltare sau emergente.
Și dacă pentru a se dubla, trecând de la 9% la
18%, populația europeană cu vârsta de 65 de ani
și peste a fost nevoie de o jumătate de secol, țări
ca Brazilia și China vor avea nevoie de maximum
25 de ani pentru a realiza același salt până
în 2040.
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Îmbătrânirea populației are caractere distincte,
dincolo de diferența dintre locuitorii din țările
bogate și ceilalți: în medie, în lume, femeile trăiesc
încă cu 6 până la 8 ani mai mult decât bărbații.
Totuși, această diferență s-ar putea reduce încetul
cu încetul pe măsură ce creșterea claselor mijlocii
și urbanizarea expun o mai mare parte din femei
la tutun, sedentarism, dezechilibre alimentare,
alcool, precum și la poluare și diverse substanțe
toxice.
În țările în curs de dezvoltare, problematica îm
bătrânirii expune societățile unor situații încă
necunoscute. În Asia și Africa de exemplu, numărul
de persoane vârstnice care și-au pierdut auto
nomia ar trebui să crească de patru ori până în
2050. Cu o stare fragilă de sănătate și lipsite

De la New York
la Paris, a muri înainte
de 85 de ani
înseamnă a muri
înainte de vreme.
încet, încet de mobilitate, multe dintre aceste
persoane vor cere comunității și famillilor să le
asiste în viața zilnică sau chiar să le îngrijească.
Ori ținând cont de urbanizarea globală și de di
ficultățile cu care se vor confrunta tinerii pentru
a-și găsi un loc de muncă în societățile cu creștere
demografică puternică, va fi din ce în ce mai com
plicat pentru adulții tineri din mediul urban să
preia îngrijirea părinților sau uneori chiar a buni
cilor. Riscul de izolare, precaritate și mizerie
socială a persoanelor vârstnice va fi, așadar, deo
sebit de ridicat în țările în curs de dezvoltare, unde
ar putea fi exacerbat și de catastrofele naturale,
efectele dereglărilor climatice, dar și de lipsa unei
protecții sociale publice. Mai la nord, inversarea
piramidei vârstelor promite și aici un impact mul
tiplu asupra modelelor economice, politice și
sociale ale societăților industriale. În același timp,
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ridică întrebări asupra rolului celor vârstnici
și asupra morții în societăți din ce în ce mai
fragmentate.

Negarea dinspre Occident
Pe măsură ce speranța de viață crește, putem
constata cu surprindere că, în societățile occi
dentale, aspectele legate de îmbătrânire nu mai
sunt abordate decât cu privire la finanțarea pen
siilor și a sănătății. În timp ce statisticile demo
grafice anunță că vârsta mediană în 2030 va
crește la 43,5 de ani în Canada, 48,6 de ani în
Germania și 47,5 de ani în Coreea, revistele, spațiile
publicitare și serialele televizate continuă să
celebreze cultul tinereții și al performanțelor fizice.
Cu ajutorul tehnicilor „anti-îmbătrânire“ și al
substanțelor antioxidante disponibile cu mare
ușurință, suntem cu toții îndemnați să ștergem
orice semn al trecerii timpului. În paralel, internetul
și rețelele de toate tipurile se substituie canalelor
tradiționale de transmitere și desacralizează
învățămintele celor vârstnici. Acum, moartea însăși
este îndepărtată de societățile europene și
americane. Deja de multă vreme, îngrijirea bătrâ
nilor a fost delegată unui personal specializat,
acasă sau în spitale, iar în caz de deces, priveghiile
au devenit foarte rare.
Pentru a măsura impactul morbidității*, studiile de
sănătate publică vorbesc de „ani de viață pierduți“
și de „decese premature“. În fine, de când medicina
impune prelungirea vieții cu orice preț și cercetarea
științifică și-a fixat ca obiectiv împingerea cât mai
departe sau chiar eliminarea limitelor longevității,
moartea pare un accident aproape inacceptabil. De
la New York la Paris, a muri înainte de 85 de ani
înseamnă a muri înainte de vreme. Cu excepția celor
care aleg moartea atunci când este de dorit.
În anumite țări, legalizarea eutanasiei pentru
persoanele aflate la sfârșitul vieții și pentru alți
bolnavi incurabili ridică problema locului per
soanelor foarte în vârstă în familie și în societate,
precum și a legăturii simbolice dintre generații.
În timp ce progresele sanitare prelungesc viața
tot mai multor bătrâni, inegalitățile economice

amenință să lase un număr tot mai mare dintre
aceștia în suferință. Și astfel, eutanasia ar putea
să le curme agonia și să îi scutească de dureri și
sing urătate. Deși destinată ușurării suferinței mu
ribunzilor, eutanasia ar putea reprezenta prima
validare socială implicită a ideii că bătrânețea
este inutilă atunci când starea de sănătate se
degradează.
Și în sfârșit, în timp ce perspectivele demografice,
tranziția epidemiologică și sistemele sociale so
mează societățile occidentale să găsească răspun
suri la mizele îmbătrânirii care le transformă, ele nu
reușesc să scape de tabuurile și cuvintele nespuse
care denaturează dezbaterea. În schimb, cultivă o
negare colectivă a procesului, preferând fantasmele
tinereții eterne sau chiar ale nemuririi.


O nouă eră demografică
Fie că este vorba de creștere sau îm
bătrânire, evoluțiile populației mondiale
readuc toate în discuție fenomenul tran
ziției demografice* în cursul căreia o
populație trece de la un regim de nata
litate și mortalitate ridicat la unul unde,
după un declin abrupt, mortalitatea și
natalitatea se echilibrează la un nivel
scăzut. Și deși va trebui să așteptăm
sfârșitul secolului pentru ca tranziția
mond ială să se încheie și populația să se
stabilizeze, observăm deja cum creșterea
demografică a omenirii își pierde elanul și
începe îmbătrânirea.
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