
V Manili na Filipinih je 31. oktobra 
lani mala Danica May Macho zagle-
dala luč sveta. Menda je to zemljan-
ka, ki je dopolnila že sedem milijard 
ljudi na vsem svetu. Seveda samo 
simbolično, kajti natanko se ne ve, 
kateri človek je to res bil. Vendar so 
ji Združeni narodi UNO obljubili, da 
bodo skrbeli za njeno primerno izo-
brazbo. Kako hitro raste človeštvo, 
lahko ugotovimo. Vsako leto se na-
mreč poveča za 80 milijonov ljudi. 
To je npr. toliko, kolikor ima Nemčija 
prebivalcev. Leta 2050 pa bo število 
ljudi verjetno naraslo na več kot de-
vet milijard. Da se bo tedaj vsem lju-
dem na svetu dobro godilo, bo treba 
marsikaj spremeniti.

Koliko ljudi živi v Avstri-
ji? Avstrijska statistika to 
natančno pove – namreč 
osem in pol milijona. 
Prestolnica ali glavno 
mesto Dunaj pa jih šte-
je okoli 1.700.000, naša 
Koroška samo 550.000, 
Celovec pa okoli 94.000.

Saj nam je tudi zna-
no, da največ ljudi živi 
na Kitajskem in v Indiji, 
namreč precej nad eno 
milijardo. Več kot polo-
vica vseh ljudi pa zdaj že 
prebiva v mestih. Znana so ve-

Že sedem 
milijard ljudi
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lemesta kakor Tokio, Šanghaj, Bang-
kok, London, Paris, Berlin, Rio de 
Janeiro, Buenos Aires, Sao Paulo, Los 
Angeles, Bombay, Peking, Hongkong, 
Moskva, St. Petersburg, Kairo, Istan-
bul.

Najimenitnejše velemesto sveta 
pa je menda New York – imenovano 
tudi Big Apple. Na zemljevidu lahko 
pogledamo, kje povsod po svetu so ta 
velemesta z velikanskimi nebotični-
ki in stolpi. In kje je tekla zibelka pra-
človeka? To je bila Afrika. Tam so se v 
sivi davnini pojavili prvi človečnjaki. 
Po dolgem, dolgem času se je polago-
ma razvil današnji moderni človek. 
Pred kakimi 40.000 leti se je iz Afrike 
razširil na Evropo in Azijo, si osvojil 
nove kraje in neprestano napredoval. 
Razvil je civilizacijo in kulturo z ne-
verjetnimi dosežki.


