„Демографски предизвикателства – как да
подготвим качествен човешки капитал при спазване
правата на човека и основните свободи?“
Демографията е наука за населението - съвкупността от хора, които
живеят на дадена територия и са в устойчиви социални отношения. Задача
на демографската наука е опознаването на законите и закономерностите на
развитието във времето и пространството на населението, т.е. на
демографските процеси, анализ на проблемите в тази област и изясняване
на възможностите за тяхното решаване.
Проблемите свързани с демографските предизвикателства в нашата
страна и успешното им разрешаване са важно направление в социалната
политика на Република България.
Днешното състояние на българското население е резултат от
продължително действие на множество фактори и влияния, част от които
са свързани с общите тенденции, характерни за европейските страни, а
други - със специфичните особености на историческото, икономическото и
културното развитие на страната. Влияние върху демографското развитие
на страната в момента оказват демографски процеси, като:
- засилена урбанизация,
- намаляваща раждаемост,
- тенденция за застаряване на населението
- етнически и религиозен състав, като най-приоритетна е етническата
група
- образователно ниво на населението

- Заетост на населението
- увеличена смъртност и интензивна емиграция.
В резултат на тези процеси е на лице сериозна демографска криза.
Анализ на демографските процеси и проблеми в Република България.
Продължаващия процес на остаряване, води до нарастване на показателя за
средната възраст на населението. Тенденцията на остаряване на населението
довежда до промени в разпределението на населението под, във и над
трудоспособна възраст.
Намаляването на раждаемостта и влошаването на нейната структура е
сложен социален проблем.
Демографското свиване е пряк риск за държавната цялост – обезлюдени са
огромни територии, изоставени са уникални природни ресурси.
Намалява работната сила и недостига качествената работна сила, способна
да усвоява съвременните знания и технологии.
Налице са сериозни дефицити в пенсионната и др. социални системи.
Свръхраждаемостта на ромските слоеве, съчетана с тяхната маргинализация
създава потенциално застрашени от асоциално поведение несоциализирани
контингенти от поколения, за които държавата трудно и в обозрим период
може да осигури ресурси за тяхната интеграция.

Необходимо е създаваето на една реална дългосрочна Национална
програма свързана с демографските процеси, в коятотрябва несъмнено да
залегне огромното и прогресивно обедняване, растящите неравенства,
тенденциите на „пауперизация“. Положиътелно влияние би оказало и
създаването на стандартизирани „информационни потоци“ за изследване
на заболеваемостта сред българите, както и разработването на каталог на
българските села според перспективите за оцеляване и развитие и др.

Необходимо е насърчаване на раждаемостта сред българското население.
Важно е създаването на реформа в системата на здравеопазване свързана
с повишаването на качеството на здравните услуги.
Въвеждането на реформа в образованието, която да задължи
„малцинствените групи“ да посещават училище и да могат успешно да
бъдат интегрирани.
Реформа на пенсионната система за създаване на частна пенсионна
система, би увеличила и стимулите на населението да се плаща вноските и
би увеличило получаваната пенсия.
Реформа в съдебната система, която ефективно да гарантира на правата и
всободите на човека, би допринесла за сигурността на населението.

