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CONTINUA SPORUL NATURAL NEGATIV ÎN SATELE CARASOVENESTI
vineri, 16 martie 2018

În ultimii ani, populacia croailor din comunele Caraova i Lupac
a urmat un trend constant de scdere.

Rata natalitcii _i cea a mortalitcii generale sunt cei mai folosici indicatori în cunoa_terea evoluciei numrului unei populacii.

În anul 2017, în comunitatea croat s-a înregistrat un numr de 35 de cununii, 47 de nateri i 85 de decese. Numai anul
trecut, în comuna Caraova s-a înregistrat un numr de 42 de decese, în timp ce au fost botezate doar 22 de persoane. În
localitatea Caraova au decedat 30 de persoane i s-au nscut doar 16, în localitatea Nermed au murit 8 persoane i s-au
nscut 3 persoane, iar în localitatea Iabalcea au murit 4 i s-au nscut 3 persoane. Au fost cununate în total 17 perechi, dintre
care 13 la Caraova, iar la Nermed i Iabalcea câte 2 perechi.

În comuna Lupak, în cursul anului trecut au decedat 43 de persoane i s-au nscut doar 25 de persoane, iar 18 perechi au
fost cununate. Localitile Lupac i Rafnic au înregistrat, anul trecut, un numr de 13 nateri i 20 de decese, în timp ce la
Clocotici s-au înregistrat 8 nateri i 14 decese, iar în localitatea Vodnic, 4 nateri i 9 decese.

Principala cauz a declinului continuu al populaiei celei mai mari comuniti croate din România, din ultimii ani, este numrul
tot mai mare de persoane, chiar familii întregi, care prsesc locul natal, alegând s se mute în rile din Europa de Vest, în
principal în Austria, în cutare de locuri de munc i un trai mai bun.

Un alt factor care determin sporul natural negativ al populaiei este pur i simplu tendina oamenilor de a avea mai puini
copii. Scderea natalitcii nu este determinat de o situaie economic precar, deoarece, de regul, în crile srace natalitatea
este destul de crescut, iar în comunitatea noastr nu poate fi vorba de aa ceva. Scderea natalitii se datoreaz i faptului c a
crescut vârsta la care tinerii aleg s se cstoreasc. În prezent, a avea un copil nu mai reprezint un ideal în rândul tinerilor,
ace_tia visând, mai degrab, s aib job-uri de top i s cltoreasc cât mai mult. Acest lucru nu este de condamnat pentru c
reprezint evolucia normal a unei noi ere.

În prima jumtate a secolului trecut situaia era cu totul diferit în localitile din bazinul caraovenesc. În majoritatea caselor
caraoveneti puteai întâlni patru, cinci sau mai muli copii, dei locuinele aveau pe atunci dimensiuni modeste, una sau, cel
mult, dou camere. Astzi putem s ne amintim cu nostalgie de vremurile de odinioar, când uliele satului erau animate de
grupuri de copii fericii.

Maria Giurchica
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